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RESUMO

Nesta tese se investiga a individuação da música a partir dos traçados filosóficos de

Deleuze e das teorias que dão suporte a uma abordagem imanente da filosofia. Hecceidade é

um conceito que aponta para um tipo de individuação intensiva, que se dá a partir de relações

de  forças  e  potências.  Nesse  sentido,  música  e  paisagem  dividem  um  mesmo  modo  de

individuação, onde suas formas se singularizam a partir de potenciais, trocas, convergências e

composições de forças. No percurso desse estudo, a música é tomada como expressão de

intensidades  genéticas  envolvidas  nos  processos  de  individuação  da  própria  matéria  do

mundo. Trata-se de uma dinâmica em que os indivíduos se co-determinam. Desse modo, a

matéria da música, assim como o seu plano de composição, incorporam elementos de uma

realidade  marcada  por capturas  e relações  territoriais.  E a  música,  diferente  de um corpo

funcional,  por  sua  natureza  expressiva,  dinâmica  e  movente,  torna  perceptível  forças

habitualmente imperceptíveis - que não se dão diretamente aos mecanismos da percepção.

Palavras-chave: Musicologia. Filosofia. Análise Musical. Deleuze. Hecceidade.



ABSTRACT

This thesis investigates the individuation of music based on Deleuze's philosophical

outlines and the theories that  support an immanent  approach to philosophy. Hecceity  is  a

concept that points to a type of intensive individuation, which occurs from the relations of

forces and powers. In this sense, music and landscape share the same mode of individuation,

where  their  forms  are  distinguished  from  potentials,  exchanges,  convergences,  and

compositions of forces. In the course of this study, music is taken as an expression of genetic

intensities  involved  in  the  processes  of  individuation  of  the  world's  own  matter.  It  is  a

dynamic in which individuals co-determine themselves. In this way, the music material, as

well  as  its  composition  plan,  incorporate  elements  of  a  reality  marked  by  captures  and

territorial  relations.  And  music,  different  from  a  functional  body,  due  to  its  expressive,

dynamic and moving nature,  makes perceptible imperceptible  forces - that do not directly

occur to the mechanisms of perception.

Keywords: Musicology. Philosophy. Musical Analysis. Deleuze. Hecceity.



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO – MÚSICA E INDIVIDUAÇÃO

10

I: MÚSICA E PAISAGEM – HECCEIDADES

21

II: MULTIPLICIDADES E SINGULARIDADES

24

III: DORIVAL CAYMMI – DEVIR

27

IV: MÚSICA PROGRAMÁTICA – DEVIR-MAR DA MÚSICA

33

V: UNIVOCIDADE – HERMETO PASCOAL – DEVIR-ANIMAL

42

VI: O EXTRA-MUSICAL – A ANALOGIA E A EXPRESSÃO – MÚSICA ELETROACÚSTICA (RODOLFO
CAESAR)

59

VII: MÚSICA E SELETIVIDADE – PLATÃO

87

VIII: OS INCORPORAIS – A SUPERFÍCIE IMANENTE – A REPRESENTAÇÃO – A ARTE

95

IX: BERGSONISMO – MOVIMENTO – DURAÇÃO

107

X: ANÁLISE MUSICAL – ORGANICISMO – TEORIA GENERATIVA DA MÚSICA TONAL

121

XI: SUCESSÃO E SIMULTANEIDADE – DIRECIONALIDADE E SENTIDO MUSICAL – INTUIÇÃO

137

XII: A IMAGEM-MOVIMENTO – O INSTANTE PRIVILEGIADO E O INSTANTE QUALQUER – A
ILUSÃO DO MOVIMENTO NA MÚSICA

146

AS FORMAS DO TEMPO – CONCLUSÃO

172

REFERÊNCIAS

177



ABREVIAÇÕES DAS OBRAS DE DELEUZE

LB Le bergsonisme

DR Différence et répétition

DRF Deux régimes du fous: textes et entretiens (1975-1995)

FB Francis Bacon: logique de la sensation

ID L’île déserte et autres textes

IM L’image-mouvement

IGP L’individu et as genèse physico-biologique

LS Logique du sens

MP Mille plateaux

QPh? Qu’est-ce que la philosophie?

SPE Spinoza et le problème de l’expression

SPhP Spinoza: philosophie pratique



LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – introdução de ‘O Mar’ (Dorival Caymmi)

Figura 2 – baixos e cadência em ‘O Mar’ (Dorival Caymmi)

Figura 3 – ondulações em ‘La Mer’ (Debussy)

Figura 4 - Sinfonia do Rio de Janeiro (O Mar)

Figura 5 - ondulações cromáticas em Caymmi e Jobim

Figura 6 - efeito de ondulações em Korsakov e Krieger

Figura 7 - ‘O Barquinho’ (Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli)

Figura 8 - eixo descendente no motivo de ‘O Barquinho’

Figura 9 - saltos de quintas em idas e vindas de ‘O Barquinho’

Figura 10 - ‘Cores’ (Hermeto Pascoal)

Figura 11 - sons de ferro no piano

Figura 12 - série harmônica

Figura 13 - harmônicos do sino Hemony

Figura 14 - da senóide ao ruído
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INTRODUÇÃO – MÚSICA E INDIVIDUAÇÃO

A  filosofia  estoica  afirma  que  o  real  é  constituído  por  corpos,  pelas
faculdades  –  representações  sensíveis  e  representações  racionais  –  por
ações  e  paixões,  tensões  físicas  e  estado  de  coisas  correspondentes.  O
mundo dos corpos esgota o ser. Mas há algo mais: o extra-ser, a superfície
metafísica  –  o  campo  transcendental.  O  sentido,  o  acontecimento.
(ULPIANO, 2013, p. 39)

O  filosofo  francês  Gilbert  Simondon  (1924-1989),  através  de  um  argumento

relativamente  simples,  questiona  a  ideia  de  que  seria  possível  pensar  a  individuação  (a

composição e a existência dos corpos e dos seres) a partir de um princípio, ou seja, pensar

num ‘princípio de individuação’. Para ele, a individuação é um processo que não aponta para

a sua culminância num ser individuado. Diferente disso, o indivíduo é uma parte, uma fase de

um processo que guarda, em si, um potencial  de individuação que não se esgota em uma

determinada  fase,  isto  é,  não  se  esgota  no  indivíduo  constituído.  Simondon  se  opõe,

principalmente, à noção aristotélica de hilemorfismo,1 que busca ‘no indivíduo’ o que deve ser

explicado. Em Simondon, a individuação seria uma força, um tipo de potência criativa que se

manifesta nos indivíduos, mas não se determina por ele. Quando o indivíduo é tomado como

um ser constituído e não como um processo, isso induz a uma investigação acerca de um

princípio ou de uma causa produtora. Assim, se supõe uma sucessão temporal, onde haveria

uma causa inicial como princípio e o indivíduo constituído como um fim. Então, desta forma,

toma-se  o  indivíduo  constituído  para  pensar  a  individuação,  como  se  a  individuação  o

explicasse, ou seja, a individuação estaria subordinada ao indivíduo. Mas Simondon propõe

uma espécie  de inversão:  pensar  a  individuação por  ela  mesma,  onde o indivíduo estaria

inserido  num  processo  que  o  ultrapassa.  Eis  a  simplicidade  do  argumento:  “conhecer  o

indivíduo pela individuação muito mais do que a individuação a partir do indivíduo. (grifo do

autor) (SIMONDON, 2003, p. 100)

Outra questão que envolve o pensamento sobre a individuação é a que confere ao ser

1Hottois (2003), aponta que, por hilemorfismo “é designada a doutrina de origem aristotélica segundo a qual todo
ser é um composto de matéria (hyle) e forma (morfe). [...] Simondon generaliza o hilemorfismo como típico do
pensamento metafísico, lógico e clássico. Ele o torna de certo modo o paradigma a ser desafiado e dissolvido.”
(p.  34 – tradução  nossa)  (“est  désignée  la  doctrine  d'origine  aristotélicienne selon  laquelle  toul  être  est  un
composé de matière (hylè) el de forme (morphè) […] Simondon généralise l'hylémorphism comme typique de la
pensée métaphysique, logique, classique. Il en fait en quelque sorte le paradigme à contester el à dissoudre”).
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individuado,  a  um  corpo,  a  noção  de  limites.  O  limite  seria  o  que  separa,  diferencia  e

individualiza  os  corpos.  Nos  estóicos,  este  limite  é  dado  pela  própria  causa,  pelo

desenvolvimento potencial do corpo e suas relações. Neste caso, a noção de ‘corpo’ se refere

a tudo o que existe, incluindo as representações mentais, o inteligível e as ideias - se existe,

tem um corpo. Para os estóicos, a individuação é dinâmica, tem sempre uma força envolvida –

o  limite  está,  de  certo  modo,  no  alcance  das  forças:  “a  reta  é  a  linha  ‘esticada  até  a

extremidade’” (BRÉHIER, 2012, p. 22). O limite, de qualquer modo, é o que toca o de fora e

o de dentro de um ser individuado. Na música, conforme sugestão de José Miguel Wisnik

(1999), por exemplo, este limite pode ser pensado ao articular o par ‘som’ e ‘sentido’. Wisnik

parece tentar alcançar o limite ou explicar o que seria uma passagem entre o som e o sentido

musical, de maneira a compreender melhor como as noções de música se organizam a partir

dos  exemplos  selecionados  por  ele.  O som,  embora  esteja  intrinsecamente  relacionado  à

música, diz respeito a uma outra coisa: um corpo que vibra e faz vibrar o ar, como ondas. O

som não é música, apesar da música ser som. Algo se dá entre o som e a música que separa

um de outro.  Wisnik fala do “uso humano do som e da história desse uso” (Idem, p. 9), ou

ainda, de como o som deixa de ser uma coisa e passa a ser outra, produzindo sentidos que

atravessam o tempo histórico e as culturas - mas, neste caso, investigam-se mais os efeitos do

que as causas.

Sobre este limiar de som e sentido, Elizabeth Margullis (KLEIN; POSNER, 2018) cita

um experimento em que submete algumas pessoas à audição de uma gravação que reproduz o

som de  gotas  d’água caindo em uma poça.  Em seguida,  os  participantes  do experimento

deveriam classificar, numa escala de 1 a 5, o quanto a sequência sonora se pareceria com um

som do ‘meio-ambiente’  (environmental) ou o quanto se pareceria  com música -  sendo o

número 1 da escala exatamente um som ambiente e o número 5, um som musical. Margullis

relata que, num primeiro momento, para todos os participantes, o som se parece claramente

com um som ambiente, mas, na medida em que se prolonga a exposição ao áudio, percebe-se

um padrão  de  repetição,  então  a  classificação  média  começa  a  subir.  No  documentário,

especula-se que alguma coisa acontece no cérebro que transforma o som ambiente em música,

e  a  repetição,  a  percepção  de  um  padrão,  seria  um  dos  fatores  responsáveis  por  tal

transformação.  Margullis  (Idem,  2018)  conclui  que  “o  sinal  sonoro  é  idêntico,  mas  a

experiência é sentida de forma muito diferente.” Aqui, a percepção parece operar uma espécie

de síntese, atribuindo uma forma a um agrupamento sonoro a partir de suas qualidades.
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Em Deleuze, nas questões a respeito da individuação, os argumentos de Simondon vão

ganhar  importância  fundamental,  assim como a  filosofia  estóica.  Ele vai  dizer  que  “uma

música  nos  faz  lembrar  uma paisagem” (DELEUZE,  DRF/2016,  p.  165).  Esta  afirmação

remete  a  um tipo  de  individuação  intensiva,  que  se  dá  a  partir  de  relações  de  forças  e

potências.  Nos estudos musicais,  por sua vez,  o uso da noção de paisagem para ajudar a

entender  o som e  suas  relações  é  utilizado em variados contextos.  A ideia  de ‘paisagem

sonora’,  por  exemplo,  aparece,  notadamente,  em Schafer  (2001),  que  toma  o  som como

paisagem para pensar a própria sociedade e suas transformações,  sobretudo nos ambientes

urbanos. O som do ambiente, ou os sons dos territórios em que vivemos e convivemos, nos

revelaria uma cultura, ou uma paisagem cultural repleta de sentidos e significados. Ainda em

meados  do  século  XX,  com  o  advento  das  tecnologias  de  gravação,  surgem  também

abordagens criativas ligadas ao registro e manipulação de sons e ambientes sonoros variados,

voltados para a investigação do próprio som ou da escuta,  como nos trabalhos  teóricos e

composicionais de P. Schaeffer e P. Henry. A paisagem sonora, ou os sons do meio-ambiente

são tomados como matéria a ser explorada musicalmente, teoricamente e experimentalmente.

Mas em Deleuze, a noção de paisagem ganha outros contornos. Som – música – paisagem:

parece que uma palavra tenta explicar a outra e que os sentidos se interpenetram. E todas, ao

seu modo, dizem respeito a multiplicidades, a povoamentos de coisas variadas. Uma paisagem

remete a um território que cabe num olhar (ou numa imagem), mas um território povoado de

presenças, organismos variados, acontecimentos  e  relações. Tal qual o som e a música. A

música é povoada de timbres, alturas, intensidades, ritmos, durações, mas também de vazios,

durações,  memórias, afetos, percepções, gestos, signos... paisagem de sensações e imagens,

sons e sentidos. No entanto, existem limites, limiares que separam uma coisa e outra, que

separam um de dentro mesmo da paisagem (do som e da música) e um de fora. Pensar a

música a partir de um processo de individuação é pensar  também a sua composição, ou o

engendramento da matéria que a compõem como matéria que organiza um corpo e, ao mesmo

tempo, define seus limites. E a música, entendida como parte de um processo que a ultrapassa,

força o pensamento a apreender o movimento e suas transformações, assim como permite

pensar o trabalho criativo e composicional (e mesmo os mecanismos da percepção), a partir

de pontos de vista diferentes.

Este estudo foi dividido em seções, indicando divisões num conjunto que pode ser

tomado como um todo continuo. As seções (I, II, III, …) se comunicam entre si, assim como
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o conjunto e os subconjuntos (seções) do texto circunscrevem uma unidade em torno de seus

conteúdos. Nas seções iniciais (I a IV), são apresentados alguns conceitos fundamentais da

filosofia  de Deleuze a respeito  dos problemas da individuação.  Neste  escopo, a noção de

hecceidade,  assim  como  os  conceitos  de  multiplicidade,  singularidade e  devir são

introduzidos,  tomando,  inicialmente,  a  obra  de  Dorival  Caymmi  como  exemplo.  O

antropólogo Antonio Risério demonstra como a poética caymmiana reflete suas relações com

a  cultura  baiana,  com  suas  tradições,  ao  mesmo  tempo  em  que  ele,  como  artista,  está

conectado aos movimentos de modernização e renovação da cultura popular urbana em seu

tempo. A obra de Caymmi se alinha e se corresponde com as intensidades de seu território, se

conectando às transformações mútuas do meio-ambiente, da cultura, dos hábitos, dos ciclos

naturais e suas durações. A partir de relações e trocas, tudo se co-determina, e a individuação

depende  destes  movimentos.  O  devir é  um conceito  que  tenta  dar  conta  disso,  de  uma

realidade que se dá num movimento constante de mudanças e transformações que se cruzam.

Assim, o mar, a montanha, o arco-íris, as cigarras, os insetos, os animais (exemplos que se

sucedem nesta pesquisa), em seus devires, além de envolvidos num processo de individuação

dinâmico, participam de outros movimentos e se fazem notar como matéria musical na obra

de compositores afetados por suas intensidades.  Caymmi,  Debussy, Tom Jobim, Kosakov,

Krieger,  Menescal,  Hermeto,  Caesar,  oferecem  exemplos  de  devires  que  compõem

individuações musicais alinhadas a forças, potências e intensidades: hecceidades.

O pensamento  filosófico  em torno da  individuação  remete  aos  problemas  de  uma

ontologia, das condições de existência do ser e da realidade. Deleuze produz um alinhamento

singular  entre  as  filosofias  que  trazem  um  contraponto  às  tradições  hegemônicas  do

platonismo  no  pensamento  ocidental.  Este  contraponto  é  marcado  pela  presença  dos

incorporais, do extra-ser estóico e das filosofias que giram em torno de uma ontologia da

imanência. O conceito de imanência diz respeito às dinâmicas da natureza e suas ‘leis’, ao que

é intrínseco a uma realidade. Uma ontologia da imanência pretende buscar o princípio e as

condições da realidade dentro da própria realidade, como, por exemplo, em Simondon, que

procura  conhecer  o  indivíduo  pelo  próprio  processo  de  individuação.  São  problemas

filosóficos  presentes  desde  a  antiguidade,  como  nos  estóicos  -  também  em  Platão  e

Aristóteles, mas de outro modo. E fazem parte de um debate importante no campo religioso,

na Idade Média, sobretudo a partir de Duns Scot (1266-1308). Deleuze aponta Scot como um

primeiro momento na  Univocidade do Ser, a partir do qual também seria possível conceber
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uma filosofia da imanência. Na seção V, a noção de Univocidade abre caminho para pensar a

música  a  partir  de  outros  critérios,  que  não  sejam  aqueles  predominantes  numa  visão

transcendente da realidade e das formas – a música ocidental se encontraria impregnada de

uma metafísica religiosa, por conta de sua própria história. E esta tradição produz, na música,

um tipo de hierarquia entre seus elementos, privilegiando determinados parâmetros. Assim, os

ruídos, o continuum sonoro de alturas, as dissonâncias, os timbres menos ‘puros’ (quando os

harmônicos não estão bem definidos e ordenados), os sons provenientes da vida comum, são

elementos  rejeitados  por  uma  compreensão  da  música  a  partir  de  princípios  metafísicos

religiosos, como uma espécie de continuidade da ontologia platônica e aristotélica. A música

de  Hermeto  Pascoal  é  tomada  como  um  exemplo  de  alinhamento  com  a  Univocidade.

Hermeto,  em  sua  obra,  faz  conviver  sons  provenientes  de  todos  os  cantos  da  natureza,

rompendo, de várias formas, com barreiras impostas por práticas musicais enraizadas numa

metafísica platônica.

Espinosa representa, para Deleuze, um segundo momento da Univocidade do Ser e a

quem reserva  uma importância  especial  no seu pensamento.  Em Espinosa,  a  expressão  é

entendida, em linhas gerais, como a presença divina no mundo. Pela expressão, seria possível

compreender a individuação e a realidade de maneira positiva, atribuindo aos corpos, às suas

qualidades e quantidades, a ação de uma causa, que é ativa e criativa. A causa imanente seria

a própria presença de Deus no mundo. O ser é a expressão de uma causa ativa, que expressa

uma essência através de atributos. Para a música, os atributos seriam seus parâmetros sonoros

(altura, duração, timbre, intensidade e articulação) que, através de suas variadas combinações,

configuram modos de existência - são atributos que expressam uma essência. Os atributos,

como expressão das essências, guardam, em si mesmos, potências expressivas. Deste modo,

quando controlados e submetidos à vontade do compositor, são colocados a serviço de uma

ideia  –  e  essa  postura  criativa  pode ser  tomada,  também,  como reflexo  de  uma tradição

idealista (e que tem na partitura,  de certo modo, um instrumento de controle).  Quando os

atributos  são  tomados  como  forças  expressivas,  a  música  tende  a  ser  organizada  pelos

próprios sons, a partir de suas potências - as músicas concretas e eletroacústicas, por exemplo,

produzem essa abertura. Na seção VI, a obra Círculos Ceifados, de Rodolfo Caesar, é trazida

como um exemplo que explora as potências expressivas do som em sua condição ativa.

Na seção VII, a imagem do tonalismo como um grande continente, como descrita por
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Klaas  Coulembier,  ajuda  a  compreender  a  tendência  universalizante  da  música  e  de  suas

práticas. A expressão também pode ser tomada como uma força que reivindica sua existência

e seu próprio território. Este território continental da música tonal reflete uma dinâmica de

ocupação como consequência de um processo criativo que é, ao mesmo tempo, expressivo e

territorial.  O  enfraquecimento  do  tonalismo nos  finais  do  século  XIX  em  diante  é

representado,  por outro lado,  por uma diversidade  de ilhas,  nas  quais  os  compositores  se

isolam para criar seus próprios métodos e estratégias expressivas, gerando uma abertura para

novos agenciamentos musicais,  ao mesmo tempo em que amplia o universo conceitual  da

música e suas tradições. No caso do tonalismo, esta dinâmica de ocupação territorial pode se

corresponder com uma lógica platônica, da maneira como é compreendida por Deleuze. O

método platônico estaria  voltado para uma seleção,  para a escolha das possibilidades  que

melhor se aproximam de um modelo ideal. Em contrapartida, a música quando penetrada por

uma lógica imanente, produz movimentos de ruptura e mudanças no tratamento da matéria

musical, produzindo uma outra lógica de distribuição.

Na seção VIII, são exploradas as noções em torno dos incorporais, da manifestação

deste ‘extra-ser’  na linguagem e na arte.  Os incorporais,  como efeito  dos encontros entre

corpos,  habitam  o  mundo  de  uma  forma  sutil  e  impassível.  Esta  ‘entidade’  presente  no

pensamento estóico diz respeito a forças genéticas envolvidas no processo de individuação

como condição de existência da realidade. As multiplicidades e  singularidades, o devir, são

conceitos  ligados  aos  incorporais  e  a  estados  pré-individuais  da  matéria  e  do  próprio

pensamento. São também conceitos que ajudam a definir uma apropriação de Deleuze (que já

se encontra em Simondon) da noção de transcendental. O campo transcendental deleuzeano é

impessoal  e  pré-individual,  é  a  superfície  intensiva,  dos  movimentos  infinitos,  das  forças

livres  e  aformais  –  condição  de  existência  do  individual.  O  transcendental  deleuzeano  é

completamente diferente de um plano teológico, onde o transcendente se define como uma

dimensão fora da natureza, divina e puramente espiritual. Na imanência, a individuação como

causa  ativa  encontra  no  mundo  suas  próprias  condições  de  existência.  Esta  dinâmica

incorporal, que depende dos encontros, depende também, e antes de tudo, do movimento. O

movimento, em si mesmo, seria um princípio vital, inerente ao mundo e ao universo, assim

como a diferença, em si mesma, como resultado de um processo constante de diferenciação.

Da seção IX em diante, a filosofia de Bergson (assim como a leitura deleuzeana do
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filósofo), oferece uma abordagem aos problemas da individuação a partir da duração e do

movimento. Neste caso, as questões em torno da percepção são tomadas pelo bergsonismo

como fonte de problemas diversos, sobretudo em função da representação e do que Bergson

vai definir como uma ilusão do movimento. Também os conceitos de devir, singularidade e

multiplicidade são retomados por Bergson de um modo próprio. Em conversa registrada por

Didier Eribon, acompanhado de Guattari, Deleuze comenta:

Quando Bergson fala da ‘duração’, ele emprega esta palavra insólita por não
querer que a confundam com o devir. Ele cria um novo conceito. O mesmo
com a memória, determinada como coexistência das camadas do passado.
Ou o elã-vital como conceito da diferenciação. (DELEUZE, DRF/2016, p.
404)

Bergson  define  a  experiência  humana  no  mundo  como  uma  mistura  de  duas

tendências, uma objetiva e outra subjetiva (que também corresponde a outras divisões, como a

matéria e a memória, o corpo e o espírito, o espaço e a duração). Para ele, a compreensão do

real se daria somente a partir de um esforço do pensamento no sentido das tendências puras. A

realidade da experiência no mundo nos impediria de apreender as forças que impulsionam a

criação e a vida. Então, as dificuldades do pensamento e da própria filosofia se dariam em

função de uma incompreensão fundamental a respeito desta mistura. A tendência objetiva é

aquela em que estão inseridos os corpos, os nossos sentidos e percepções. Nesta tendência,

tudo se dá numa única duração, a do tempo presente. Bergson chama esta tendência objetiva

de  ‘atual’.  É  no  atual  que  agimos  e  reagimos  conforme  os  estímulos  externos  e  as

necessidades de manutenção e sobrevivência do nosso corpo e suas funções orgânicas. No

atual,  todo  o  mundo  empírico  (realidade  extensiva)  pertence  a  uma  mesma natureza  –  a

natureza da matéria. Bergson constrói sólidos argumentos em torno da noção de que a nossa

percepção está completamente inserida na matéria e é parte dela - para perceber a matéria  é

necessário compartilhar uma mesma natureza. A tendência subjetiva é aquela que abriga uma

multiplicidade de durações. Se no presente do tempo só há uma única duração (a do presente),

na subjetividade pura existem infinitas durações (passado e futuro). Durações que implicam

diferenças de natureza e, como multiplicidades, são as próprias condições de existência da

realidade.  Bergson chama esta  tendência  subjetiva  de ‘virtual’,  que é  também o lado das

diferenças de qualidade, da memória, mas uma memória impessoal e ontológica, memória do

espírito.  Esta  leitura  bergsoniana  do  movimento,  da  duração  e  do  tempo,  aponta  para  a

necessidade de apreender o movimento a partir de um impulso vital e em suas sínteses, que
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envolvem  ciclos,  ritmos  e  durações  singulares,  que  são  (1)  particulares  e  pessoais,  (2)

exteriores e múltiplas e, ao mesmo tempo, (3) compreendidas por uma unidade, por um Todo

que dura e enlaça todas as durações.

Bergson, em linhas gerais, vai separar duas formas de existência, a matéria e a vida.

Na matéria  existe uma determinação dada pela reação imediata  aos estímulos externos. A

relação  da  matéria  com  o  mundo  é  objetiva,  mecânica  e  previsível.  O  movimento

mecanicamente previsível é completamente determinado, como uma pedra que, por inércia,

deslisa sobre outra, provocando uma reação a um estímulo puramente mecânico. Já no vivo,

vai existir um intervalo de reação que produz o que Bergson vai chamar de ‘indeterminação’.

Diante de um estímulo exterior, o vivo seria capaz de recolher o movimento e fazer escolhas –

a esta ‘zona de indeterminação’, ele chama de liberdade. A liberdade é o que permite ao vivo

escolher uma entre tantas possibilidades de reação e movimento. Daí que, para ele, a vida é a

liberdade se inserindo na matéria  – ou,  ainda,  a vida é  a subjetividade  (e a  memória)  se

inserindo na matéria. Ou seja, as potências vitais estão ligadas às tendências subjetivas e seus

infinitos estados e suas infinitas intensidades. Já a percepção humana está totalmente inserida

na tendência objetiva e na matéria. Então, tomando a percepção e as faculdades ligadas a ela

(representação, hábito, instinto) como principal conexão com a realidade, decorrem problemas

de  entendimento  e  ilusões  da  realidade.  Na  música,  estratégias  de  análises  de  base

‘organicista’, pela ancoragem na percepção, produzem um entendimento parcial da música e

suas  potências.  Tomando a  percepção como principal  referência  para a  análise,  não  seria

possível se aproximar de suas singularidades, principalmente porque o trabalho da análise se

daria a partir da fragmentação do material musical, com a interrupção de seu fluxo e de sua

duração,  modificando,  portanto,  sua natureza.  A seção X explora a  Teoria Generativa da

Música  Tonal,  de  Lerdahl  e  Jackendoff,  como  paradigma  de  análise  organicista,  para

demonstrar  como a ancoragem na percepção serve como guia para este  tipo de análise  e

como, em decorrência disso, ocorre uma ‘espacialização da duração’ própria de uma ilusão

perceptiva, conforme aponta a abordagem bergsoniana do movimento e da vida.

A  espacialização  do  movimento  na  percepção  acontece  em  função  de  um  outro

problema, ligado às noções do tempo.  Em Bergson, o presente,  passado e futuro não são

dimensões separadas no tempo, ao contrário, são simultâneas. De forma resumida, no instante

do  presente,  as  três  dimensões  do  tempo  são  contraídas  num  todo  simultâneo,  onde  a
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percepção atua operando uma seleção ligada ao hábito e às necessidades – é o que trata a

seção XI. Para Deleuze, um dos principais argumentos de Bergson a respeito do tempo é que

o  passado  não  funciona  como  um  repositório  passivo  de  experiências.  Ao  contrário,  a

memória acumulada participa do instante, criando as próprias condições da experiência e da

existência  –  a  memória,  ao  mesmo tempo  em que ‘conhece’  todos  os  presentes,  cria  as

condições para se projetar no futuro. Não é o passado que ‘passa’, mas sim o presente, que se

transforma em passado imediatamente após a sua aparição.  Desta forma, a experiência do

presente, que é da ordem da ação e da utilidade, envolve uma simultaneidade de durações (e

não  uma  sucessão).  As  durações  são  também  as  próprias  memórias,  marcadas  por  uma

natureza  indivisível,  que  envolve  um  ciclo,  uma  configuração  de  ritmos  e  períodos

individualizados  que  mudam de  estado  quando  interrompidos  -   assim como a  vida  que

encerraria  seu  ciclo  (ou  sua  duração)  quando  é  interrompida.  O  que  a  percepção  faz  é

interromper e fragmentar as durações e realinhar estes fragmentos de memória na imaginação,

animando  o  movimento  ‘artificialmente’  –  se  aproximando  do  que  Deleuze  chama  de

representação. A representação se daria a partir de um alinhamento de imagens fragmentadas

(uma espécie de instantâneo da memória). Assim como as imagens são percebidas no espaço,

separadas umas das outras,  a representação conecta as imagens numa sequência sucessiva

(como se dá na percepção dos objetos distribuídos no espaço), algo que Bergson vai definir

como uma ilusão do movimento.

As teorias de Deleuze sobre o cinema tomam como principal referência (em Cinema 1

– A Imagem-Movimento)  o  pensamento  bergsoniano sobre  o movimento.  As sínteses  do

tempo, tal qual Bergson as elabora, se encontram no cinema organizadas em torno de seus

próprios modos de expressão. A seção XII explora as teorias do cinema e os reflexos destes

fundamentos  na  música.  A  ‘imagem-movimento’  seria  o  resultado  da  reprodução,  pelo

cinematógrafo, dos cortes fixos da fotografia, alinhados em distâncias iguais (equidistantes).

A fotografia, ao fixar o movimento em imagens, de certa forma, se assemelha ao trabalho da

percepção  e  à  ilusão  do movimento  como descrita  por  Bergson.  Mas o cinema,  segundo

Deleuze,  inverte  a fórmula da percepção,  quando reproduz o movimento artificialmente  a

partir  dos  cortes  fixos  da  fotografia  -  o  cinema  apresentaria  o  movimento  como  ‘dado

imediato’  da  imagem móvel.  Quer  dizer,  se  na  percepção  o  móvel  é  representado  como

imagens que se sucedem num tempo cronológico abstrato (ilusão do movimento), no cinema,

a reprodução dos fotogramas num tempo medido, como uma espécie de espelho da percepção,



19

recompõe o movimento como dado imediato, como expressão da ilusão.  A música também

estaria  submetida  aos  cortes  fixos  da  percepção  e,  desta  maneira,  inserida  na  ilusão  do

movimento.  Mas,  da  mesma forma que  o  cinema,  pela  sua  natureza  móvel,  permitiria  a

apreensão do movimento como dado imediato. Deleuze destaca que Bergson distingue pelo

menos duas ilusões do movimento diferentes entre si: a antiga e a moderna. As ilusões do

movimento, nesta perspectiva, seriam fundamento epistemológico e metafísico de toda uma

cultura em sua relação com o mundo, com o conhecimento e com o tempo. A ilusão antiga diz

respeito a instantes notáveis e está ligada a uma metafísica do tempo mítico e circular, onde

“o movimento  remete  a  elementos  inteligíveis,  Formas ou Ideias  que eram, elas  próprias

eternas e imóveis.” (DELEUZE, IM/2018, p. 16) Quer dizer, na ilusão antiga, as imagens

imóveis  fixadas  na  memória  a  partir  da  percepção  seriam  tomadas  como  formas

‘transcendentes’, encarnadas na matéria e submetidas a uma passagem de uma forma para a

outra (matéria informada). Na ilusão moderna, diferente de pontos notáveis ou de instantes

privilegiados, as imagens na percepção se alinham a instantes quaisquer, sem o privilégio de

uma ou outra  imagem. Esta  metafísica moderna seria o reflexo das revoluções  científicas

quando, desde Kepler e Galileu, o movimento passa a ser analisado e compreendido a partir

das trajetórias e deslocamentos dos corpos em todas as suas fases. Ambas as ilusões também

se fazem notar na música, pela percepção, pela escuta e nos processos criativos.

Deleuze afirma que as condições de surgimento do cinema não seriam dadas sem a

manifestação, na fotografia, de uma técnica ligada ao instante qualquer. Assim, é a fotografia

instantânea que vai abrir caminho para o cinema, possibilitando a invenção do cinematógrafo.

No início do cinema, o cinematógrafo é a máquina que reproduz o movimento a partir de

fotografias instantâneas de cenas comuns (como os instantâneos do galope de um cavalo),

projetadas  numa  velocidade  constante  e  organizadas  numa  mesma  distância  entre  si

(equidistantes). Na música, a influência da ilusão moderna poderia ser observada no sistema

de  temperamento  igual.  O  temperamento  igual  seria  o  correlato,  na  música,  aos  cortes

equidistantes do instantâneo fotográfico. Deste modo, o próprio tonalismo teria uma relação

direta com as revoluções científicas e com a metafísica da ilusão moderna do movimento. Por

outro lado, a ilusão antiga estaria ligada ao campo modal, uma vez que as escalas modais se

colocam  como  um  modelo  formal  transcendente  em  torno  do  qual  a  música  deveria  se

organizar. Diferente do  instantâneo cromático, os modos seriam as poses: perfis intervalares

dotados de afetos com ordem e medida próprios, eternos, imutáveis e imóveis. Para ilustrar
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esta  correspondência,  são  trazidos  alguns  exemplos  da  música  antiga,  como a  prática  da

Música Ficta,  no século XIV, onde a alteração de notas dos modos originais se daria em

função das consonâncias, sem que tais alterações corrompessem o modelo transcendente dos

modos.  Neste  exemplo,  assim como das  músicas  de períodos subsequentes,  como na  Ars

Nova,  ou  mesmo  no  barroco  tardio  de  Bach,  as  incursões  na  gama  cromática,  antes  de

representarem uma expressão musical sob a influência da ilusão moderna, estariam ligadas

ainda à ilusão antiga do movimento. A música e a teoria de Rameau seriam, em tese, o ponto

de inflexão em relação a uma influência direta das revoluções científicas e da ilusão moderna

do movimento  na  música.  A filosofia  do  movimento  de Bergson,  quando apropriada  por

Deleuze  para  pensar  o  cinema,  produz  inúmeras  aberturas  para  pensar  a  música  e  suas

relações com a percepção e com a expressão.
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I: MÚSICA E PAISAGEM – HECCEIDADES

No caso da música, Deleuze vai reconhecer um tipo especial de individuação, que diz

respeito ao aspecto múltiplo  e intensivo  de uma paisagem, que envolve uma  multiplicidade

que se organiza em torno de um corpo. Diz ele: “Há um certo tipo de individuação que não se

resume a um sujeito (Eu [Moi]), nem mesmo à combinação de uma forma com uma matéria.

Uma paisagem, um acontecimento, uma hora do dia, uma vida ou um fragmento de vida...

procedem de outro jeito.” (DELEUZE, DRF/2016, p. 165) Em Mil Platôs, vol. 4 (MP/2012),

Deleuze e Guattari vão chamar tais tipos de individuação de hecceidades.2 É um tipo especial

de individuação porque normalmente a noção de indivíduo está associada ao organismo, ao

ser vivo, pois todo ser vivo é um indivíduo e seu corpo possui contornos precisos. A condição

orgânica do vivo estabelece seus próprios limites. Mas quando se trata de uma montanha, de

uma praia, de uma música, vai ser diferente.

Anne  Sauvagnargues  lembra  que  Deleuze  toma  como  referência  a  concepção

espinosista de indivíduo. Espinosa define um indivíduo, o corpo e a alma “não por sua forma,

seus órgãos, suas funções, nem como uma substância ou um sujeito, mas como um modo, isto

é, uma relação complexa de velocidades e lentidões, e um poder de afetar e ser afetado.”3

(SAUVAGNARGUES, 2015, p. 10 – tradução nossa) . E o problema, aqui, vai envolver as

dimensões de efetuação de um corpo numa perspectiva predominantemente territorial, como

se a definição de um corpo coletivo e múltiplo só fosse possível através de uma “longitude e

latitude” (DELEUZE; GUATTARI, MP/2012, p.  49), ou ainda a partir  de uma superfície

intensiva (como forças e potências) e de uma distribuição territorial (como vetores e linhas).

Pois o que vai determinar os contornos e as individualidades são “o conjunto dos elementos

materiais que lhe pertencem sob tais relações de movimento e de repouso, de velocidade e de

lentidão; pelo conjunto dos afectos intensivos de que ele é capaz sob tal poder ou grau de

potência.” (Ibidem)

2 O Dicionário de Filosofia Nicola Abbagnano (2007), indica o termo Hecceidade (lat. Haecceitas) como “criado
por Duns Scot a partir do adjetivo haec, com que se indica uma coisa particular, para designar a individualidade,
esta consiste na "realidade última do ente", que determina e "contrai'' a natureza comum (composta de matéria e
forma) numa coisa particular, ad esse hanc rem. Esse princípio é invocado por Duns Scot para explicar de que
maneira a coisa individual se origina da "natureza comum", que é indiferente tanto à universalidade quanto à
individualidade.” 
3 “[…] non pas à cause de sa forme, de ses organes, de ses fonctions, ni en tant que substance ou sujet, mais en
tant que mode, c'est-à-dire une relation complexe de vitesse et  de lenteur,  et  un pouvoir d'affecter  et  d'être
affecté.”
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Hecceidade serve para propor uma filosofia de individuação modal e não
substancial:  cada  indivíduo  é  composto  de  uma  infinidade  de  partes
extensas,  que  pertencem  a  ele  em  uma  relação  característica.  A
singularidade  dessa  relação  determina  uma  individualidade  de  corpo
múltiplo,  estado  de  forças,  “movimento  e  repouso”,  diz  Spinoza,  ou
“velocidade e lentidão”, já que repouso não é ausência de movimento, mas
lentidão em relação a uma certa velocidade.4 (SAUVAGNARGUES, 2015,
p. 7 – tradução nossa)

Quer dizer, as individuações, nesta perspectiva, são da ordem das combinações, dos

acoplamentos, das relações de rompimento e continuidade que se articulam com determinados

atributos e graus de potência. As coisas se diferem conforme sua composição material e suas

qualidades intensivas (forças), mas tais atributos dependem das relações e trocas promovidas

na  própria  extensão  do ambiente,  no  presente  do  tempo  e  do  acontecimento.  Mesmo na

música, tudo se dá no esforço da ocupação de um território e no quanto o próprio território

(paisagem)  se  constitui  de  potências sonoras.  Paisagem  e  música  talvez  não  sejam  de

naturezas tão diferentes. “São hecceidades, no sentido de que tudo aí é relação de movimento

e  de  repouso  entre  moléculas  ou  partículas,  poder  de  afetar  e  ser  afetado.”  (DELEUZE;

GUIATTARI, MP/2012, p. 49) Neste sentido, num gotejar aonde as durações eventualmente

se  tornam  ritmo,  produz-se  um  acontecimento  (musical)  que  ocupa  um  território  (se

territorializa)  na  medida  mesma  de  seu  alcance  sonoro,  de  sua  ressonância  e  de  sua

intensidade sensível, de seu poder de afetar. E o movimento é sempre duplo: territorializante e

desterritorializante ao mesmo tempo, afetante e afetado. A goteira é música ao deixar de ‘ser

goteira’. 

Nas paisagens musicais convivem sons, sentidos, modos de vida, tradições... e também

a terra,  os ventos,  os mares,  as montanhas.  Deste  modo,  como objeto criado,  a música é

pensamento e paisagem. Antonio Riserio demostra como a música de Caymmi, por exemplo,

é penetrada pelo mar, pela vida do Recôncavo baiano e pela cultura litorânea. 

A marina caymmiana é a recriação estética de uma circunstância de vida
especial,  definida  na  articulação  inédita  de  toda  uma  rede  de  fatores
históricos,  sociais,  culturais  e  ecológicos.  Feliz  recriação  de  uma  vida
comunitária praieira, sincrética e tropical. (RISÉRIO, 2011, p. 82)

4 “L’heccéité sert à proposer une philosophie modale et substantielle de l’individuation: tout individu se compose
d’une infinité de parties extensives, qui lui appartiennent sous un rapport caractéristique. La singularité de ce
rapport détermine une individualité corporelle multiple, état de forces, ‘mouvement et repos’, dit Spinoza, ou
‘vitesses et lenteurs’,  puisque le repos n’est pas une absence de mouvement mais une lenteur relative à une
certaine vitesse.”
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Tomando a obra de Caymmi como referência, Riserio vai observar como o mar vai

aparecer tardiamente na poesia da música popular carioca, apesar da abundância de praias no

Rio de Janeiro. Entre outros motivos, é fácil  reconhecer que “o samba carioca é coisa do

morro,  do  subúrbio,  da  Lapa”  (RISÉRIO,  2011,  p.  67).  Se  o  samba  carioca  é  expressão

máxima  de  seu  povo,  não  se  trata  daqueles  que  viviam  de  frente  para  o  mar,  ou  que

cultivavam alguma relação mais próxima com ele. Noel Rosa vai dizer no samba “O X do

Problema” como nunca viveria na beira da praia:

Nasci no Estácio
Não posso mudar minha massa de sangue
Você pode crer que palmeira no Mangue
Não vive na areia de Copacabana
[...]
Já fui convidada para ser estrela
Do nosso cinema
Ser estrela é bem fácil
Sair do Estácio é que é
O ‘x’ do problema
(NOEL ROSA, 2000)

Riserio (2011) aponta como o “praieirismo do Rio de Janeiro” é coisa tardia, de como

a vida próxima ao mar “não era um componente de peso na vida social carioca até a metade

deste século [Séc. XX], ao menos.” (p. 68) Segundo o antropólogo, o mar só vai aparecer de

forma mais substancial na música carioca a partir da Bossa Nova. De toda forma, existem

singularidades que se prolongam nos indivíduos. O fato é que a paisagem e o território seriam

elementos constituintes e fundamentais de individuação. Sendo assim, não existe música sem

uma paisagem que a sustente – e a música evoca sempre uma paisagem – porque vai fazer

parte  dela.  Se,  paisagem e  território,  de  um lado,  são  um de  fora  do  corpo  individuado

(música), são, também, de outro lado, parte deste corpo. O que Deleuze diz é que tudo o que

acontece  num ambiente,  os  hábitos,  os  eventos  da  vida  social,  assim como as  marés,  os

ventos, os ciclos da vida marinha etc., se articulam em relações dinâmicas de velocidades e

afetos. Noel tem as raízes atadas ao solo do mangue, já Caymmi vai dizer que não tem onde

morar: ‘é por isso que eu moro na areia’. E cada compositor/poeta vai recriar uma paisagem

musical conforme sua própria sensibilidade, seu poder de ser afetado e de afetar, seu poder de

captura.
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II: MULTIPLICIDADES E SINGULARIDADES

Se  as  coisas  todas  existem  a  partir  de  movimentos  extensos  (mundo  empírico)  e

intensos (forças e potências), sempre em relações umas com as outras, também se inclui aí o

pensamento. É como se um aspecto da realidade transbordasse para outro. As intensidades

como forças e graus de potência e os extensos com suas quantidades e propriedades, tudo isso,

são  partes  de  um corpo.  E  sempre  alguma  coisa  de  um corpo  passa  para  o  outro,  num

movimento constante de trocas e influências.5 Velocidades e afetos, compondo dinâmicas de

relações pela extensão da matéria, a partir de trocas genéticas, ambientais e corporais. Mas

também dinâmicas intensas  e inextensas, entre lógicas e forças incorporais,  pré-individuais.

Voltando ao exemplo da goteira,  os ritmos que marcam o encontro entre a gota e a poça

carregam graus de potência, poder de afetar pela lógica que emana do seu acontecimento (e de

ser afetada por outras forças). É uma lógica que se articula com o seu entorno e também está

ligada aos corpos tanto quanto suas propriedades físicas. Neste sentido, a música como objeto

estético  é  expressão  de  forças  e  potências  tanto  quanto  um  conceito,  como  um  objeto

conceitual. “A diferença entre os personagens conceituais e as figuras estéticas consiste de

início  no  seguinte:  uns  são  potências  de  conceitos,  os  outros,  potências  de  afectos  e

perceptos.” (DELEUZE; GUATTARI,  QPh?/2016, p. 87) Os objetos da arte e os conceitos

filosóficos são igualmente produtos do pensamento, mas tomam formas diferentes. São tipos

diferentes  de  pensamento,  mas  “isto  não  impede  que  as  duas  entidades  passem

frequentemente uma pela outra, num devir que as leva a ambas numa intensidade que as co-

determina.” (Idem, p. 88) Do conceito para a música, da música para o conceito - as relações

envolvem multiplicidades dinâmicas de matéria, de lógica, de velocidades e intensidades.

Deleuze e Guattari, na introdução do vol.1 de Mil Platôs (MP/2011), trazem o próprio

livro como exemplo de multiplicidades agenciadas por um objeto. Dizem que cada um, como

autores, já são muitos, e que o livro, apesar de habitado por eles, vai operar suas próprias

correlações. A questão é, em parte, demonstrar que todas as coisas produzem alianças laterais,

se  espalham como ervas  daninhas  e  que  a  própria  Ideia,  ou  o conceito,  ou  as  coisas  do

pensamento, também são produto de trocas, relações e conexões. “Escrever nada tem a ver

com significar, mas com agrimessar, cartografar, mesmo que sejam regiões ainda por vir”.

(Idem, p. 19) É um olhar voltado para as dinâmicas horizontais. E, ainda, apesar do estado de

5 Na biologia, o conceito de “transdução” se aproxima disso que Deleuze fala.
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matéria  sólida,  de  corpo  organizado,  ele  mantém dentro  de  si  uma parte  voltada  para  o

inextenso, as intensidades, para uma instabilidade ligada à sua origem – suas forças, as lógicas

que o habitam, seu poder de afetar e de ser afetado.

A  individuação,  em  Deleuze,  trata  de  singularidades  e  multiplicidades.  Há  uma

dificuldade  em  alcançar  algumas  definições  do  seu  vocabulário  porque  existe  sempre  a

necessidade de compreensão, sobretudo no que diz respeito à individuação, a partir de um

estado diferente daquele do sujeito constituído e da representação intelectual. O sujeito ou o

objeto carregado de propriedades já pertence a uma realidade existencial. As dinâmicas das

singularidades  pré-individuais  e  das  multiplicidades  não  pertencem  ao  mundo  empírico,

apesar  de  estarem  ligadas  a  ele.  Tais  dinâmicas,  segundo  o  filósofo,  são  aquilo  que

determinam um tipo de distribuição da Ideia, de configuração da própria matéria do mundo,

dos  atributos  dos  indivíduos  e  de  sua  condição  existencial.  Tratam-se  de  estados  pré-

organizados,  pré-individuais.  As  singularidades,  aqui,  não  se  opõem  dialeticamente  às

multiplicidades.  Estas  definições  convergem  na  sua  condição  pré-individual.  Deleuze

(LS/2015)  vai  dizer  que  as  “singularidades  são  os  verdadeiros  acontecimentos

transcendentais”  (p.  105).   Neste  sentido,  o  campo transcendental  está  relacionado a esta

dimensão da realidade incorporal, pré-individual, que se dá ao pensamento e às faculdades,

ligado a potências intensivas, a forças vitais -  é onde vive o pensamento, mas ampliado para

além da racionalidade técnica, incluindo as sensações, os afetos, as intuições etc. Quer dizer,

antes  de  tudo,  as  singularidades  se  pronunciam como ‘diferença’ e  se  confundem com a

própria  Ideia  (na  abrangência  do  pensamento  tal  qual  Deleuze  o  apreende).  Se  as

multiplicidades dizem respeito ao infinito da matéria inextensa, as singularidades representam

a manifestação da diferença, ou ainda, um estado de diferenciação que se pronuncia a partir

das multiplicidades. “As singularidades pré-individuais, são, portanto, sempre relativas a uma

multiplicidade.” (ZOURABICHVILI, 2004, p. 54). Zourabichvili vai chamar a atenção para o

aspecto duplo que Deleuze dá à noção de singularidade, ora se referindo a intensidades como

hecceidades, ou seja, como individuação modal de coletividades (aspectos de um movimento

múltiplo que se singulariza), ora como “modulação contínua de um material” (Idem, p. 53),

isto é, como capacidade de transformação, própria das coisas do mundo, em constante estado

de devir.

A noção de multiplicidade, por sua vez, também envolve variados aspectos. De um
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lado, aponta para uma questão filosófica fundamental em Deleuze que é tornar irrelevante a

“oposição do um e do múltiplo” (Idem, p. 37). “Cada coisa é uma multiplicidade na medida

em que  encarna  a  Ideia.  Mesmo o  múltiplo  é  uma multiplicidade;  mesmo o  uno  é  uma

multiplicidade.” (DELEUZE, DR/2018, p. 174) Falando do mundo orgânico, por exemplo, o

sujeito não seria produto do desenvolvimento de um núcleo que se abre e se desdobra em um

corpo, como se supõe de uma célula, ou de uma semente. Não se trata do menos complexo

para o mais complexo. Este núcleo, ele próprio, já seria um dobramento de matéria (extensa e

inextensa) que se articula ou se movimenta continuamente ao entorno e ao encontro de outras

multiplicidades. De outro lado, as multiplicidades se distinguem, ainda, em dois tipos, como

aponta Zourabichvili (2004): 1- “atual-extensiva, que se divide em partes exteriores umas às

outras,  como a matéria  ou a extensão.” 2- “virtual-intensiva,  que não se divide senão em

dimensões, englobadas umas nas outras, como a memória ou a duração.” (p. 37) Esta dupla

articulação entre matéria intensiva e extensiva constituem dinâmicas produtivas, estados de

matéria,  estados  de consciência  e  camadas  de  realidade  que constituem os  corpos  e  seus

atributos. Os corpos, as faculdades, as imagens, o pensamento, a música, são sempre entes e

agentes de singularidades e multiplicidades.

 Conforme esta ‘metafísica’ de multiplicidades e as singularidades que se pronunciam,

as coisas todas se relacionam e se interpenetram. A paisagem e os sujeitos, com seu poder de

afetar e de serem afetados, com suas velocidades e lentidões intensas e extensas, pertencem

igualmente ao objeto criado, agenciando, ele mesmo, novas combinações. A música (como o

livro), neste sentido, articula o pensamento de quem a criou, assim como o pensamento reflete

a lógica do seu entorno. Estão todos ligados e se co-determinam: o sujeito, a paisagem e a

música.  Deleuze,  dentre  muitos  exemplos  da literatura,  evoca  os  “perceptos  oceânicos  de

Melville” (DELEUZE; GUATTARI, QPh?/2016, p. 209) para dizer que a paisagem (e seus

movimentos intensivos e extensivos) está na obra, assim como a obra remonta a paisagem. Os

personagens são parte da paisagem, assim como são parte da vida social e da memória do

autor. O personagem também é parte do autor na medida em que o autor se torna ou se deixa

transpassar, por ele mesmo, aquilo que o personagem é. E o jogo da criação evoca um e outro,

de  maneira  que  todos  passam a  integrar  a  mesma paisagem,  ou,  no  sentido  inverso:  “A

paisagem vê.” (Idem, p. 219) “É Ahab que tem as percepções do mar, mas só as tem porque

entrou numa relação com Moby Dick que o faz tornar-se-baleia, e forma um composto de

sensações que não precisa de ninguém mais: Oceano.” (Idem, p. 219)



27

III: DORIVAL CAYMMI – DEVIR

Caymmi  é  oceano,  mas  é  costeiro,  é  praia,  “é  um poeta  com  vista  para  o  mar”

(RISÉRIO, 2011, p. 67). Sua música remonta isso: a paisagem litorânea de Itapuã, os modos

de  vida  do  povo  dali  e  as  coisas  que  interessam  ao  autor,  os  personagens  e  as  demais

presenças que lhe afetam. Não que a música de Caymmi seja a que revela a ‘verdadeira’

Bahia,  mas é a que retrata  uma dimensão afetiva,  capturada  pelo compositor  a partir  das

singularidades que se destacam em suas relações. É assim que a música de Caymmi remonta

uma  paisagem:  paisagem  de  imagens,  acontecimentos,  perceptos  e  afectos.  Risério  vai

destacar que, na poesia caymmiana, não aparecem o porto, os saveiros, ou ainda os aspectos

modernos da industrialização da região,  a  influência  das novas tecnologias  que alteram a

paisagem colonial e impactam diretamente os modos de vida tradicionais. A paisagem que

Caymmi  leva  para  a  canção  é  aquela  na  qual  ele  próprio  se  projeta  –  “poesia  praieira,

essencialmente  pré-industrial”.  (RISÉRIO,  2011,  p.  29)  Poetizou  e  cantou  as  marés  e  os

ventos da sua região, a baiana com seu jeito de se vestir, de andar, de cozinhar, os pescadores

que se jogavam ao mar.

A jangada saiu com Chico Ferreira e Bento
A jangada voltou só
Com certeza foi lá fora, algum pé de vento
A jangada voltou só
[...]
As moças de Jaguaripe choraram de fazê dó
Seu Bento foi na jangada
E a jangada voltou só
(CAYMMI, 2019)

Mas,  ao  mesmo  tempo,  sua  contemporaneidade  se  coloca  como  contraponto  nas

referências literárias, poéticas e musicais. Talvez os arcaísmos só ganhem tamanho relevo em

função de um forte senso de presença, de envolvimento com as questões contemporâneas -

como  se  ele  próprio  (arcaísmo)  se  apresentasse  como  diferença,  como  resultado  de  um

tensionamento, como dialética entre temporalidades. Afinal, “Caymmi surgiu nessa fornada

do rádio e do disco, [estreia no rádio em 1936, no que seria uma segunda geração de artistas

do rádio brasileiro] um artista industrial entronizado no elenco das estrelas da moderna arte de

massas.” (RISÉRIO, 2011, p. 29). Tomando as obras como imagens de multiplicidades, elas

próprias revelariam aspectos poéticos/musicais conforme as singularidades se desenvolvam

em extensos. Risério observa como esta Bahia pré-industrial, colonial, da pesca artesanal, das
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lendas  antigas,  das  dinâmicas  familiares  tradicionais,  da  paisagem onírica  idealizada  por

Caymmi, se distribui nas letras das canções e no material musical.

Risério  destaca  que  há,  na  poética  caymmiana,  uma  característica  marcante  de

selecionar elementos que remontam uma antiguidade na paisagem ambiental e social, como se

houvesse um esforço em preservar, como arte, aquilo que se via ameaçado. Estas capturas

fazem conviver  o  arcaico  e  o moderno e  inventam uma maneira  de coexistirem diversos

tempos. Como diz Deleuze sobre Melville, é um ‘composto de sensações’ que remontam o

oceano, mas, neste caso, um oceano em contato com um continente de pessoas, culturas e

ecologias diversas. É um composto de sensações da vida baiana em suas relações com o mar.

Aliás, ‘O Mar’ (canção praieira gravada em 1941), é objeto de análise do antropólogo. O

autor pretende, na análise, “destacar procedimentos poético-musicais de Dorival Caymmi.”

(Idem, p. 127) Já na introdução instrumental,  com ‘modulações cromáticas’ (Figura 1), se

destaca o aspecto flutuante e imprevisível, do ponto de vista harmônico, de uma sequência de

acordes que “[subverte] a tonalidade clássica” (Idem, p. 129). Se destacam também, neste

trecho,  o  “andamento  grave”  (sic),  um “adágio  que vai  ralentando em direção ao grave”

(Figura 2), o que seria um elemento ‘meio espanholado’ no final da cadência e um tratamento

instrumental  que não se modifica  com a entrada da voz.  Risério vai  dizer  que existe  um

paralelo com o impressionismo francês, pela reiteração da dominante substituta, por exemplo,

e de como Caymmi permanece num mesmo acorde por um tempo incomum, o que revela a

falta de preocupação com cadências ou com a “amarração tonal comum”. (Idem, p. 131) - a

presença de modalismos na música do final do século XIX e início do século XX marcam o

que seria uma espécie de arcaísmo musical como recurso estético renovador. Esta passagem

cromática e o início do canto vai ser interpretada por Risério – no nível semântico, como ele

diz – como “avanços e recuos, precipitações e retardamentos, em ondulações cromáticas, que

se  constituem  numa  espécie  de  ícone”.  Segundo  a  análise,  Caymmi  consegue,  assim,

reproduzir o movimento das marés: “o que ouvimos é a trama das ondas e das ondinhas, o

desenho caprichoso das ondulações marinhas.” (Idem, p. 131) Mesmo quando entra o verso

que  marca  a  primeira  parte  da  canção,  “o  mar,  quando  quebra  na  praia,  é  bonito”,  a

articulação da palavra ‘mar’ é liberada do tempo medido, prolongando a sílaba com a vogal

aberta – maaaaar – dando a sugestão de eternidade e a impressão, segundo a interpretação, de

um “mar que emoldura o drama humano”, já que o que se passa, na sequência da canção, é a

história de um pescador que sai ao mar noturno e não volta mais pra casa.
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Figura 1 – introdução de ‘O Mar’ (Dorival Caymmi)

fonte: (RISÉRIO, 2011)

Figura 2 – baixos e cadência em ‘O Mar’ (Dorival Caymmi)

fonte: (RISÉRIO, 2011)
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É um trecho  curto  e  simples.  Não  se  trata  de  um aprofundamento  nos  processos

criativos  de  Caymmi,  mas  de  ilustrar  as  possibilidades  de  análise  como exemplo  de  um

possível  alinhamento  com  os  movimentos  intensivos  e  extensivos,  as  multiplicidades  e

singularidades das quais Deleuze trata. Partindo de um processo de individuação aplicado à

música,  as  singularidades  se  expressam como matéria  musical.  Esta  matéria  musical,  ela

mesma, também se distribui em variadas camadas, como desdobramento de seus atributos.

Tomando os cromatismos harmônicos e o perfil melódico sinuoso e igualmente cromático, o

‘ícone’ do qual Risério fala, pode ser admitido como alguma coisa que passa do mar para a

música –  devir-mar da música. O mar e seu poder de afetar, a música e seu poder de ser

afetada.  É como se, neste caso, a lógica das ondulações pudesse ser prolongada em outro

corpo.  Como  exercício  de  comparação,  não  é  difícil  encontrar  estes  mesmos  elementos

musicais (o eixo descendente e sinuoso distribuído entre as cordas) em ‘La Mer’, de Debussy,

como aparece na Figura 3.

Figura 3 – ondulações em ‘La Mer’ (Debussy)
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fonte: (DEBUSSY, IMSLP15420)

O devir, antes de tudo, marca um movimento de transformação constante em direção a

um outro estado. E esta mudança de estado carrega graus de afetos, de intensidades, potências

de convergências.  Não seria uma mudança aleatória,  ou uma abertura para um infinito de

possibilidades.  Existe  uma  sincronia,  uma  captura  de  um  indivíduo  por  outro,  gerando
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relações e encadeamentos de mudanças, transformações, apropriações e expropriações, que

dependem de potências de afetos, de convergências de velocidades e durações. Os devires não

são coisas nem sujeitos, eles são estados de movimentos, são agentes de singularidades. “O

devir não produz outra coisa senão ele próprio.” (DELEUZE; GUATTARI, MP/2012, p. 19)

No  vocabulário  deleuziano,  territorialização,  desterritorialização  e  reterritorialização  são

conceitos ligados à isto, assim como o afecto, marcado pelo encontro de corpos, onde um

modifica o outro. Em Mil Platôs Vol. 1, Deleuze a Guatarri,  dentre inúmeros exemplos a

respeito  do tema,  falam da vespa e  da orquídea,  de como indivíduos  distintos,  de  reinos

distintos, cultivam uma relação simbiótica que os orienta em seus devires.

Como é possível que os movimentos de desterritorialização e os processos
de  reterritorialização  não  fossem relativos,  não  estivessem em perpétua
ramificação,  presos  uns  aos  outros?  A  orquídea  se  desterritorializa,
formando  uma  imagem,  um  decalque  de  vespa;  mas  a  vespa  se
reterritorializa sobre esta imagem. A vespa se desterritorializa, no entanto,
tornando-se ela mesma uma peça no aparelho de reprodução da orquídea;
mas  ela  reterritorializa  a  orquídea,  transportando  o  pólen.  (DELEUZE;
GUATTARI, MP/2011, p. 26)

O que importa é destacar que o mar de Caymmi (ou de Debussy), por exemplo,  é

marcado por estes devires. E só há um devir-mar da música, uma apropriação ou uma captura

de elementos do mar pela música, quando a música também é, ela mesma, um pouco de mar.

E o mar, ele mesmo, é um pouco de música –   é sempre uma dupla captura.  E Caymmi,

quando afetado por esta relação, é um pouco de ambos, assim como é, também, um pouco de

tudo aquilo que o afeta no território em que se relaciona.
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IV: MÚSICA PROGRAMÁTICA – DEVIR-MAR DA MÚSICA

O mar é um tema recorrente na música e na relação com os processos criativos, assim

como,  de  maneira  geral,  com as  culturas  que  o  tem como elemento  fundamental  para  a

conservação da vida. São muitos os exemplos, tanto quanto as populações costeiras ou as

pessoas que se relacionam com ele. Se importa ou não tomar uma referência exterior à música

como ponto  de partida  para  o desenvolvimento  de  ideias  (ou simplesmente  para  se  fazer

música) é uma questão que divide as reflexões sobre criação musical.

Schoenberg (1950), já no início de Style and Idea, lança uma espécie de provocação:

“A suposição de que uma peça de música precisa inventar imagens de um tipo ou de outro, e

que, se estas estão ausentes, a peça musical não foi compreendida ou não tem valor, é tão

difundida como apenas o falso e o banal podem ser.” (p. 1) Para o compositor, a música não

depende  de  relações  exteriores  a  ela,  nem  em  sua  concepção  e  muito  menos  em  sua

apreciação. Schoenberg também descreve, em seus termos, o quanto é problemática a relação

entre música e linguagem. Aquilo que a linguagem escrita e falada é capaz de representar,

descrever e comunicar não é necessariamente o que a música faz, ou pode fazer. Ao contrário,

ele diz que, em geral, quando se busca unicamente relacionar um texto, ou uma representação

própria do campo das significações àquilo que uma música exprime, o que se sucede é um

‘desastre’. “Tal procedimento se torna desastroso quando se torna de uso geral.” (Idem, p. 2)

Ao mesmo tempo, Schoenberg reconhece o quanto a criação musical depende de ‘estímulos

externos’ e o alto grau de dificuldade que existe em pensar a música por ela mesma – o que

vai  chamar  de  ‘percepção  pura’  (pure  perception).  Assim como reserva  a  capacidade  de

interagir com estes desafios criativos a “homens de alto calibre” (Idem, p. 2). É o que diz de

Wagner, por exemplo: “a impressão da ‘essência do mundo’ recebida através da música se

torna produtiva nele e o estimula a uma transformação poética no material de outra arte.”

(Idem, p. 2) Ao menos dois aspectos podem se destacar destes pensamentos. Um diz respeito

ao  esforço  criativo,  de  como  é  difícil  compreender  a  própria  música  e  suas  relações

intrínsecas.  E  outro  envolve  a  natureza  da  música  como  expressão.  As  palavras  que

Schoenberg usa pra descrever o que o artista faz são: ‘essência do mundo’(essence of the

world). Ele não diz ‘essência da música’. Talvez porque, para ele, a música esteja conectada

ao mundo, às forças da natureza, de modo que a própria natureza participe da música, mas a

partir de uma organização particular.  E, se há uma essência, ela participa do mundo tanto
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quanto da própria música como expressão humana. Essência do mundo, natureza e música,

em algum nível, se conectam.

Tomar a matéria da música como produto de multiplicidades e singularidades recoloca

o problema da música programática em alinhamento com os devires, com as forças intensivas

que  participam da  realidade  formal  enquanto  lógica  genética.  E  se  a  música  é  capaz  de

exprimir alguma ‘essência do mundo’, assim o faz de maneira independente dos significados

que ela supostamente carrega, ou nos quais ela deveria se vincular. Se tal afirmação diminui a

importância  das  definições  e  das  finalidades  do  fazer  musical,  isso  só  faz  aumentar  a

autonomia  da  expressão.  Nas  palavras  de  Boulez  (1992),  “podemos  ter  um  consolo  se

pensarmos que  a  questão do significado  envenena amplamente  a  expressão,  bem como a

atmosfera de diversos outros campos, como, por exemplo, o da pintura.” (p. 38) O problema,

na verdade, não é atribuir à música ou às artes um sentido ou um significado, mas atribuir a

elas um propósito, coloca-las unicamente como produto deste tipo de intenção ou de  ideia

objetiva. Sentido e significado, aqui, apontam para cadeias de significantes e referentes, como

nas operações estruturantes da linguagem. A música não depende deste tipo de sentido para

existir. Mas isso não significa dizer que não há relações entre eles. A noção de multiplicidade

aponta para isto: existe uma diagonal de intensidade que os co-determina.

Falamos,  então,  de  relações,  convergências  e  alianças,  e  não  de  semelhanças  e

correspondências - como coloca Deleuze. Isso porque as semelhanças estão ligadas a modelos

e cópias, tendem ao estabelecimento de uma hierarquia referente a ordens de igualdade e,

sobretudo, a procedimentos ligados à abstração, à imaginação. Quando remetemos ao devir,

as operações ligadas a ele são reais e não produto da abstração ou da imaginação. “Um devir

não é uma correspondência de relações. Mas tampouco é ele uma semelhança, uma imitação

e, em última instância, uma identificação. [...] E sobretudo devir não se faz na imaginação

[...]. Eles são perfeitamente reais.” (DELEUZE; GUATTARI, MP/2012, p. 18-19) São reais

porque os devires se efetuam no individuo, na realidade formal. “Besouros não trepam no

abstrato” (BARROS, 1996, p. 23), brinca o poeta Manuel de Barros. O devir-mar da música

não indica uma relação de semelhança entre a música e o mar, por comparação e analogia, e

sim a participação mútua numa multiplicidade. E como singularidade, uma música é o que se

diferencia de tudo aquilo que ela não é.  O que marca a sua existência é o acontecimento

diferencial na sua gênese. E aqui, ao dizer ‘uma música’, não significa um abstrato universal
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ligado a gênero ou espécie, mas singulares que respondem por este nome. Quer dizer, cada

música participa de seus próprios devires e agenciamentos  e encarna,  singularmente,  uma

coletividade.  Pois toda singularidade  conjuga ordens de multiplicidades.  Por  isso Deleuze

sempre faz referência a aspectos coletivos das coisas, seja do pensamento ou dos corpos: “Sou

legião.” (DELEUZE; GUATTARI, MP/2012, p. 20) Porque os devires envolvem relações que

se  entrelaçam  nos  possíveis.  Uma  música,  esta  ou  aquela  música,  não  constitui  uma

individuação isolada em determinado meio, ela já é um cruzamento singular de elementos,

relações, acontecimentos, espaços-tempos ligados a um modelo de realização e a um plano de

composição. Deleuze (DRF/2016) esclarece:

As  principais  características  das  multiplicidades  concernem  aos  seus
elementos, que são singularidades; às suas relações, que são devires; aos
seus  acontecimentos,  que  são  hecceidades  (isto  é,  individuações  sem
sujeito);  a seus espaços-tempos, que são espaços e tempos  livres;  a seu
modelo de realização, que é o rizoma (por oposição ao modelo da árvore);
a  seu  plano  de  composição,  que  constitui  platôs  (zonas  de  intensidade
contínua); aos vetores que as atravessam, e que constituem  territórios  e
graus de desterritorialização. (p. 329-330)

A individuação ao modo de hecceidades, de certa maneira, evoca uma imagem poética

do mundo.  É como se a  poesia  pudesse ser  mais  exata  que a  ciência,  mais  lógica  que a

filosofia. Para Manuel de Barros (1996) “há muitas maneiras sérias de não dizer nada, mas só

a poesia é verdadeira.” (p. 67) Verdadeira como criação, porque talvez só ela dê conta de

trazer para a linguagem e para o afeto (ou criar na linguagem um tipo especial de afecção) as

multiplicidades que participam das coisas e suas relações. A poesia povoa a linguagem de

intensidades livres, sem, contudo, dissolve-la.

O  encadeamento  de  individuações  coletivas  parece  colocar  os  autores  como  co-

participantes em suas obras. Mas isso não quer dizer que eles se copiem. Ao contrário, quanto

mais  parecido,  menos  interessante.  A ideia  de modelo/cópia  não se sustenta  aqui,  pois  o

acontecimento criativo é dialético e se confunde com a própria produção da diferença. No

devir, o que se produz é a diferença, que não cessa nunca. A criação se ocupa sobretudo de

alinhamentos,  capturas  e  agenciamentos  e  não  necessariamente  de  correspondências,

identificações  e  imitações.  Tratam-se  de  devires.  Como  colocam  Deleuze  e  Guattari

(MP/2012),  “a  tentativa  de  explicar  esse  blocos  de  devir pela  correspondência  de  duas

relações é sempre possível, mas seguramente empobrece o fenômeno considerado.” (p. 18)

Kuehn (2012), por exemplo, observa na Sinfonia do Rio de Janeiro, de Tom Jobim e Billy
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Blanco, a influência de Caymmi, principalmente no sétimo movimento (os movimentos são

tomados, também, por canções), chamado “O Mar”. Segundo o pesquisador, a canção “evoca

certas  associações  com a  canção  praieira  de  Dorival  Caymmi,  confessadamente  uma das

influências  de  Tom  Jobim.”  (p.  120)  Na  análise  de  Kuehn,  “orquestra  e  coro  procuram

visivelmente  recriar  um  ambiente  ondulatório  apropriado,  mantido  no  acompanhamento

durante os quatro primeiros versos.” (Idem, p. 120-121) Como observado na Figura 4.

Figura 4 - Sinfonia do Rio de Janeiro (O Mar)

fonte: (JOBIM; BLANCO, 2019)

Kuehn  afirma  que  há,  nesta  passagem,  a  recriação  de  um ‘ambiente  ondulatório’,

certamente apropriado à imagem do mar. Ele não entra em detalhes a respeito desta recriação,

apesar  de  afirmar  que  tal  efeito  ou  resultado  é  visível.  Risério  (2011)  vai  observar  algo

parecido, como comentado anteriormente, na introdução do ‘mar’ de Caymmi, encontrando

nas ‘ondulações cromáticas’ o que seria a recriação dos movimentos e das ‘tramas das ondas e
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das ondinhas’. Para efeito de comparação, a figura abaixo destaca um trecho das passagens

comentadas pelos pesquisadores lado a lado.

Figura 5 - ondulações oromáticas em Caymmi e Jobim

fonte: Autor

No nível das semelhanças, o eixo descendente de ambas as passagens se destacam.

Este  eixo  é  estruturado,  nos  compassos  à  esquerda  (exemplo  de  Caymmi),  em torno  do

cromatismo que se inicia na nota Mi e se prolonga descendentemente em Ré#, Ré, Dó# etc.

Estas notas do eixo cromático são, a partir do Mi, precedidas por duas notas mais baixas em

altura, criando um desenho ondulatório marcado por um movimento de idas e vindas, quer

dizer,  as  notas  se  afastam  da  altura  inicial  e  se  reaproximam  da  próxima  nota  do  eixo

cromático que se encontra, por sua vez, distante em um semitom da precedente. É um efeito

que cria  uma sensação  pendular  ao  mesmo tempo  que  mantém um movimento  em certa

direção, ou seja, um tipo de pêndulo sem a polarização de polos fixos. O baixo reforça o

cromatismo e o movimento descendente de toda a passagem. A organização das durações

formam um padrão  que se repete  no trecho todo,  tanto  na melodia  quanto no baixo.  No

exemplo de Jobim, também está presente o eixo descendente, no entanto, o cromatismo dá

lugar ao diatônico, que conecta as notas do eixo aos acordes de acompanhamento, que variam

entre  C  e  Bb.  As  fundamentais  dos  acordes  marcam  o  movimento  dos  baixos,  que  se

intercalam num padrão de duração e de intervalo (um tom abaixo e um tom acima). Na parte

superior da pauta, o eixo descendente se distribui entre notas intercaladas por outras de alturas

inferiores, ao mesmo modo de Caymmi, mas, diferente dele, as alturas do eixo se distribuem

conforme as escalas dos acordes (e do tom) e não cromaticamente: Lá, Sol, Mi, Ré, Dó, etc. O

desenho rítmico também é diferente entre os exemplos, o que não impede que o efeito de idas

e vindas aconteça. Também há variação nas divisões rítmicas internas aos grupos de notas, o

que dá a impressão de um eixo descendente que varia em velocidade – ora mais articulado,

ora menos. Conforme estas análises, o efeito de ‘mar’ se encontra, sobretudo, na criação de

um eixo descendente contornado por saltos mais profundos na mesma direção, gerando um
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efeito de ‘idas e vindas’ que se apresentam como ondulações. Uma referência direta de Jobim

ao ‘O Mar’ de Caymmi também está no começo da letra e entrada da voz, que prolonga a

sílaba inicial do mesmo modo que o compositor baiano, fazendo com que toda a paisagem

caymmiana apareça ali, num pequeno instante.

Um outro exemplo, talvez mais evidente do efeito das ondas do mar em relação ao

material musical, se encontra em Rimsky-Korsakov, onde é colocada textualmente de forma

explícita  (em função da presença do mar no poema sinfônico).  Brucher  (2007) vai  ainda

demonstrar como o mesmo recurso utilizado por Korsakov é retomado por Edino Krieger, em

sua obra Terra Brasilis (Figura 6).

Figura 6 - efeito de ondulações em Korsakov e Krieger

fonte: BRUCHER, 2007, p. 24

As idas e vindas das ondas do mar nos exemplos acima se dão de forma direta, a partir

do desenho marcante deste trecho dos violoncelos (que se ocupam do acompanhamento), num

arpejo que se inverte e se repete ritmicamente. Nas palavras de Brucher (2007): 

Este ritmo regular de tercinas [em Krieger], sugerindo o movimento das
ondas e do mar, tem um antecedente claro no primeiro movimento da Suíte
Sheherazade de Rimski-Korsakov – ‘O Mar e o Navio de Sinbad’ – onde
um  desenho  similar  é  usado  nos  violoncelos  para  descrever  a  mesma
situação. (p. 23-24)

Se o mar é um tema recorrente em música, seja tomado de forma direta ou indireta,

explícita ou implícita, manifesta ou latente, não se pode ignorar o quanto ele compartilha, em

natureza, com o próprio som. Ondas, períodos, deslocamentos, interações variadas... o mar e a

música  parecem  expressar  lógicas  em  comum  que,  no  nível  das  intensidades,  se  co-

determinam.  E isso coloca  o artista  como um agente  de captura  -  daí  a  importância  das
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sensibilidades como forças ativas num corpo, como poder de afetar e de ser afetado. E, ao

mesmo tempo, estas forças intensivas e genéticas, que participam dos indivíduos e de seus

devires, atravessam outros corpos, outros processos de individuação, agenciando novas ordens

de  multiplicidades  e  singularidades.  Na canção  ‘O Barquinho’,  Roberto  Menescal  (2019)

conta como o motivo melódico do início surge a partir do ritmo do motor de um barco, na

verdade da tentativa de fazer o motor do barco funcionar: “[...] foi uma coisa meio sincopada,

igual ao barulho de um motor falhando, tá, tá, tá, tá...”. Ele se refere ao início da melodia da

figura 7.

Figura 7 - ‘O Barquinho’ (Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli)

fonte: Songbook Bossa Nova

O motivo ‘sincopado’, que se distribui no primeiro membro de frase (c. 1 e 2), se

repete,  transposto,  no  início  de  todas  as  frases  da canção.  Além da  característica  rítmica

marcante do trecho, as notas se distribuem em um contorno oscilante e repetitivo, o que pode

ser tomado, por si só, como um movimento constante e ondulatório. Isolando o início das

frases e colocando lado a lado (Figura 8), aparecem os eixos descendentes observados em

Caymmi e em Jobim, igualmente contornados por notas acima ou abaixo do eixo.

Figura 8 - eixo descendente no motivo de ‘O Barquinho’
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fonte: Autor

Os  saltos  de  quintas  marcantes  das  ondulações  marinhas  de  Korsakov também se

encontram nos finais das frases de “O Barquinho” (Figura 9).

Figura 9 - saltos de quintas em idas e vindas de ‘O Barquinho’

fonte: Songbook Bossa Nova

Estas convergências e encadeamentos do mar com o som e com a música atravessam

outros corpos e participam, igualmente, em seus agenciamentos. O barco, o motor do barco e

suas demais partes também estão ligados ao mar, assim como o mar, seus movimentos, suas

lógicas e multiplicidades, se alinham a estas partes, determinando suas funções.6

6 A noção de ‘máquina’ é utilizada por Deleuze como imagem de organizações variadas, de corpos funcionais,
de agenciamentos de forças, de ordenamentos sociais, de estados mentais, sensíveis e emocionais – ‘máquinas
desejantes’, ‘máquinas de guerra’. E as máquinas se acoplam a outras máquinas, produzindo dinâmicas coletivas
ligadas a funções, estruturas, etc.
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A  distinção  não  é  absolutamente  a  do  exterior  e  do  interior,  sempre
relativos e cambiantes, intervertíveis, mas a dos tipos de multiplicidades
que coexistem, se penetram e mudam de lugar — máquinas, maquinismos,
motores  e  elementos  que  intervém em dado  momento  para  formar  um
agenciamento [...]. (DELEUZE, GUATTARI, MP/2011, p. 64)

Então, por hecceidades, a inter-relação das coisas coloca a música como parte de uma

realidade na qual todos seríamos (da vida orgânica à inorgânica, do pensamento à ação, da

sensibilidade  ao  maquinismo)  univocamente  seres.  Os  exemplos  acima  são,  também,

caminhos possíveis para a compreensão do conceito de  Univocidade alinhado à música. A

Univocidade coloca  o  problema  da  individuação  (ou  da  distinção)  como  parte  de  um

movimento constante de relações e trocas, no lugar da ‘ideia’ ou do ser transcendente como

referência essencial, que toma os termos isolados  que, por si só, responderiam pela própria

individuação. É também o aspecto da multiplicidade do qual Zourabichvili (2004) comenta, a

respeito de tornar irrelevante a oposição do um e do múltiplo.
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V: UNIVOCIDADE – HERMETO PASCOAL – DEVIR-ANIMAL

Acerca  da  Univocidade,  Deleuze  retoma  um  debate  importante  no  pensamento

medieval, principalmente a partir de Duns Scot7. É um debate que se dá no campo religioso, e

envolve uma tomada de posição oposta  a  São Tomás de Aquino, para quem o homem é

dessemelhante ao seu criador, mas dele se aproxima por semelhança e analogia. A abordagem

tomista se alinha a uma tradição filosófica (que se estende na história da filosofia basicamente

desde Platão até os dias atuais) que sustenta a identidade como fundamento da existência e do

Ser. Deleuze encontra três grandes pilares filosóficos em Scot, Espinosa e Nietzsche, onde a

filosofia produziu uma abertura para pensar o Ser a partir da diferença, do devir, do fluxo

imanente de transformações e mudanças da vida e do mundo. A obra destes três filósofos

marcam,  definitivamente,  para  Deleuze,  uma  tentativa  de  deslocar  a  primazia  da

representação, da analogia e das semelhanças para a imanência, a expressão e as diferenças.

As questões da Univocidade do Ser se apresentam, inicialmente, como contraposição à ideia

que coloca o ser individuado como relativo a um fundamento, a um termo superior, de onde a

existência do real depende.  Em linhas gerais, a individuação pensada  na tradição platônica

remete  a uma imagem dogmática  do pensamento  e admite  que os sujeitos  e  suas formas

existam, antes de tudo, como essência, como uma Ideia que transcende os próprios sujeitos e

formas.  O unívoco se contrapõe ao equívoco na medida em que o equívoco é tomado como

uma espécie de erro, de desvio. A ‘equivocidade’ serve bem aos propósitos de uma filosofia

que busca a unidade pela semelhança e toma a dessemelhança (diferença) como um negativo.

Já uma filosofia da diferença assume a diversidade como essencial, sem, contudo, confrontar

a unidade do Ser na qual ela pertence. Ou seja, a Univocidade tem na produção da diferença a

7 Numa publicação  do ‘Gabinete  de Filosofia  Medieval’  da Faculdade  de Letras  da  Universidade  do Porto
(2008), dedicada ao estudo de ‘Subsídios Bibliográficos’ de João Duns Escoto (c.  1265-1308), lê-se que “o
percurso biográfico de Duns Escoto é quase desconhecido e por isso a sua reconstituição é em grande parte
conjectural e objecto de debate entre os especialistas, porque se prende directamente à datação das suas obras
[…] Embora não haja certezas  quanto à  ordem e datas  exactas,  após os estudos iniciais provavelmente em
Hadington, João Duns Escoto terá estudado nas três mais importantes universidades para os estudos teológicos
na transição do século XIII para o XIV: em Cambridge (em data incerta, ou algures entre 1285-1288, ou aquando
da expulsão de Paris), em Oxford (em 1278-1283 ou 1288 para estudar filosofia, talvez também em 1291-1298,
comentando as Sentenças em 1298-1299 e ainda em 1303 quando participa numa disputa), em Paris (talvez em
1285-1288;  em 1300-1301 é leitor  nomeado pela  nação  inglesa e  em 1303,  com outros  80 franciscanos,  é
expulso de Paris, mas não se sabe para onde foi; em 1304 está de regresso e no final desse ano ou em 1305
recebe o título de Mestre em Teologia e aqui ensina até 1307).”
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própria potência da existência.

É em  Duns  Scot  que  a  noção  de  hecceidade encontra  uma  primeira  e  original

contribuição  filosófica.  Sobretudo aqui,  Scot se separa do tomismo,  quando afirma que o

individual e o universal estão contidos na essência. A essência recobriria a ambos, admitindo

a existência de diferenciações que remetam à sua própria individualidade, participando, ao

mesmo tempo, da unidade universal. Quer dizer, a essência se conecta à ideia e à distinção.

Quando se fala num princípio de individuação, o ‘princípio’ seria aquilo que produz a própria

existência, trata-se de alguma coisa que se dá antes mesmo do sujeito constituído – é o que

permite a produção do real. Fora da Univocidade, este princípio genético é um modelo divino,

ou uma ideia de onde os indivíduos que habitam o mundo são um tipo de imitação, de cópia,

de semelhança – como em Platão. Quer dizer, os individuais já existiriam como modelo, antes

mesmo de  existirem na realidade  concreta.  É  como se já  estivessem prontos,  em alguma

dimensão separada das coisas e dos corpos. Já na  Univocidade,  o Ser não deriva de uma

referência, não depende de um termo, de um modelo isolado, pré-determinado, para existir.

Ao contrário,  o  Ser se dá pela  articulação interna  de relações,  por  agenciamentos.  Sendo

assim, os termos não são mais importantes  do que as relações.  Ao contrário disto, o  ente

(sujeito) é produto da interação, das relações de forças. Suas qualidades se derivam de forças

e  potências.  Por  isso  é  sempre  múltiplo,  pois  é  também,  e  sobretudo,  produto  das

multiplicidades que o compõem. E, deste modo, suas configurações extensivas (quantidades e

formas) e inextensivas (qualidades e forças) participam de uma única dimensão, de um único

plano (imanência), de uma mesma superfície, a partir de movimentos constantes marcados

pela produção da diferença, pelo devir. E isso não quer dizer que o Ser se reduza a uma única

matéria, ou que guarde, em si, um único sentido – na verdade ele se reporta a uma unidade

que é um Todo movente e unívoco. Como afirma Deleuze (DR/2018):

Com efeito, o essencial na univocidade não é que o Ser se diga num único
sentido. É que ele se diga num único sentido de todas as suas diferenças
individuantes  ou modalidades  intrínsecas.  O Ser  é  o  mesmo para  todas
estas  modalidades,  mas  estas  modalidades  não  são  as  mesmas.  Ele  é
"igual" para todas, mas elas mesmas não são iguais.  Ele se diz num só
sentido de todas, mas elas mesmas não têm o mesmo sentido. É da essência
do ser unívoco reportar-se a diferenças individuantes, mas estas diferenças
não têm a mesma essência e não variam a essência do ser - como o branco
se reporta a intensidades diversas, mas permanece essencialmente o mesmo
branco. (p. 44)
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O indivíduo  da  Univocidade  é  singularidade  imanente,  ao  mesmo  tempo  em que

remete ao universal (gênero e espécie) e à ideia abstrata. A abertura do ser unívoco  para a

singularidade é que ele pertence a uma distribuição de sentido que não se refere a um termo

fora da sua própria realidade, mas sim à ocupação de espaços que depende das relações e da

própria diferença.  Como singularidade, o que se  concebe é a diferenciação. É partindo da

premissa de que mesmo o singular é um múltiplo (isto é, povoado por diferenças), que as

individuações  compõem,  também,  corpos  diferenciados  num meio  múltiplo  por  natureza:

paisagens,  hecceidades.  A  questão  é  que  o  fator  individuante  do  ser  unívoco,  sua

individuação,  não  se  explica,  necessariamente, pelo  ser  constituído.  O  corpo  dado  à

experiência já é, por si só, afetado por um princípio anterior a ele. Deleuze, então, afirma que

“o ser unívoco se reporta essencialmente e imediatamente a fatores individuantes”. (Idem, p.

46) O que a univocidade indica, para os propósitos deleuzeanos, é aquilo que age na matéria e

na forma, consistindo uma espécie de dramatização8 em vários níveis (de intensidades,  de

partículas, moléculas, corpos, organizações materiais, sociais, sensíveis, etc.), com traçados e

coordenadas  que  se  singularizam.  Esta  composição  singular,  por  sua  vez,  depende  de

compatibilidades  de  múltiplas  ordens,  de  convergências  de  velocidades,  de  estados,  de

potências  afetivas  e  afetantes.  O  problema  da  individuação,  portanto,  não  trata,

necessariamente, do indivíduo constituído, mas dos ‘fatores individuantes’, das forças que o

constituem.

[...] certamente não entendemos estes fatores como indivíduos constituídos
na  experiência,  mas  como  aquilo  que  neles  age  como  princípio
transcendental,  como  princípio  plástico,  anárquico  e  nômade,
contemporâneo do processo de individuação e que não é menos capaz de
dissolver e destruir os indivíduos quanto de constituí-los temporariamente:
modalidades  intrínsecas  do  ser,  passando  de  um  indivíduo  a  outro,
circulando e comunicando sob as formas e as matérias. (Idem, p. 47)

Os fatores  individuantes  tratados aqui  são forças  genéticas  ativas  e  pertencem aos

indivíduos tanto quanto os atravessa, gerando instabilidades capazes de agregar e desagregar,

sempre forçando os limites do próprio ser. Então a  Univocidade,  nos termos indicados por

Deleuze, diz respeito, sobretudo, a estas forças, aptas a compor organizações e organismos

variados, assim como manter ativos os movimentos de transformações, passagens e devires.

Da música de Hermeto Pascoal surgem exemplos deste jogo, ou desta dramatização explícita

8 Deleuze (2004) trata do problema da individuação num texto intitulado “O Método de Dramatização”. É uma 
referência explícita ao teatro como imagem de movimentos das forças genéticas e criadoras.
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de forças intensivas formantes e anárquicas, que compõem uma imagem sonora singular, ao

mesmo tempo que age nos limites  da própria  música.  Não é difícil  encontrar  na obra de

Hermeto  elementos  não  convencionais,  de  ‘fora’  da  música,  desde  agregados  sonoros

inesperados  até  o  uso  de  utensílios  domésticos,  brinquedos,  bichos  etc.,  subordinando  a

música a gestos inusitados.

A poética de Hermeto evoca a natureza o tempo todo - a pesquisa de Luiz Costa-Lima

Neto  (1999)  é  muito  esclarecedora  neste  sentido.  Costa-Lima  Neto  destaca  a  postura

experimental de Hermeto, algo muito presente na sua concepção musical, que remonta à sua

própria biografia. Este tipo de sensibilidade teria origem na infância do músico em Lagoa da

Canoa, no sertão de Alagoas, a partir de vivências em torno do avô ferreiro, do pai músico e

da natureza à sua volta. Suas primeiras experiências musicais teriam sido com flautas de galho

de mamona e pedaços de ferro, depois com uma sanfona de oito baixos (pé-de-bode, como é

conhecida  no  nordeste).  E  isto  explica  muita  coisa  a  respeito  dos  caminhos  musicais  de

Hermeto, em vários aspectos.

[...] na infância de Hermeto, este ia para o ‘monturo’ (ferro-velho) de seu
avô ferreiro,  e,  batendo nos diferentes pedaços de ferro, procurava suas
notas  fundamentais  na  sanfona,  bem  como  os  harmônicos  que  estas
produziam. “Então ele pegava aqueles pedaços de ferro e batia neles, fazia
(imita o som de ferro), e buscava os harmônicos daqueles pedaços de ferro
na sanfoninha, que notas são aquelas, porque um sino, um pedaço de ferro
quando bate tem várias notas...” (COSTA-LIMA NETO, 1999, p.7)

Em “Cores”, música gravada no disco Hermeto Pascoal e Grupo, lançado em 1982,

aparecem várias convergências com elementos recorrentes na obra de Hermeto. O primeiro

som que se ouve é de cigarra, ou melhor, de várias cigarras, gravadas no quintal da casa dele e

incluídas  posteriormente  na  edição  da  faixa.  Na  sequência  surgem  arpejos  no  piano,

explorando a presença de intervalos de quarta em um acorde de D7M(#11), como cifrado por

Jovino, pianista que acompanha Hermeto na faixa, no álbum e em muitas outras gravações e

apresentações,  por vários anos.  Olhando a partitura (Figura 10),  o arpejo,  além das notas

indicadas pela cifra, tem ainda as notas mi e si, ou seja, é formado pelo que pode ser uma

escala inteira do acorde – mesmo assim, não soa ‘borrado’, ou muito dissonante, sobretudo

em  relação  à  sonoridade  da  música  e  pelo  contexto.  O  contexto,  no  caso,  é  de  um

protagonismo  de  dissonâncias,  variando  em  gradações  leves  e  duras,  passando  por  um
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tratamento  harmônico  denso,  tanto  no  aspecto  vertical  (muitos  sons  e  harmônicos

simultâneos) quanto no aspecto horizontal (um ou mais acordes por pulso). O sax soprano

surge sustentando uma nota com altura próxima àquela do ‘canto’ das cigarras (um semitom)

e seus timbres se relacionam, sugerindo algum tipo de convergência.

Figura 10 - ‘Cores’ (Hermeto Pascoal)

fonte: Jovino Santos Neto, < https://www.youtube.com/watch?v=zFcf7xFfYwE> Acesso
em: 20 abr 2019

O  título  da  música  já  aponta  neste  sentido  de  continuidade,  de  sinestesia  e

convergência. Segundo o próprio Hermeto, 

[...] o arco-íris tem a ver com o som da cigarra, o arco-íris como visual e a cigarra
com o som. Cada cor tem várias tonalidades. Quem tem a percepção de alcançar os
sons  da  cigarra,  os  harmônicos,  vê  um arco-íris  sonoro  que  passa  pelas  comas,
dividindo os semitons. (Hermeto, apud COSTA-LIMA NETO, 1999, p.130)

Nesta música também aparece o som do ferro, assim como a passagem deste som para

o piano (Figura 11), como aponta Costa-Lima Neto, num procedimento que demonstra uma

parte dos recursos perceptivos e musicais de Hermeto.

Figura 11 - sons de ferro no piano

https://www.youtube.com/watch?v=zFcf7xFfYwE
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fonte: COSTA-LIMA NETO, 1999

Esta  afinidade  com  as  dissonâncias,  parciais  de  harmônicos  e  inarmônicos,

experimentalismos  e  outras  liberdades  criativas  são traços  marcantes  da  personalidade  de

Hermeto como músico.  Remontam, igualmente,  a recursos composicionais  explorados por

outros compositores,  sobretudo na música do Séc. XX. Costa-Lima Neto demonstra como

muita coisa do pensamento musical de Hermeto pode ser comparada ao de Schaeffer, por

exemplo, como faz Taborda9, ou a Charles Ives, Bartók, Scriabin, Stravinsky, Messiaen, ou

ainda  Debussy,  Villa-Lobos,  ao  jazz ou  às  próprias  tradições  regionais,  conforme muitos

materiais  que  aparecem  em  sua  obra.  Mas  estes  traços  são,  por  certo,  características

particulares  e  indissociáveis  de  sua  biografia,  de  sua  trajetória  profissional,  de  seu

aprendizado  e  de  sua  capacidade  de  aprender  e  perceber,  das  trocas  de  experiências  e

vivências com outros músicos e, certamente, de muitos outros aspectos insondáveis de sua

relação com o mundo – e é aqui que surge sua originalidade, no percurso único traçado por

ele,  nas combinações,  na singularidade  de seus  agenciamentos.  Quer  dizer,  no sentido da

Univocidade,  Hermeto  não se  remete  a  um modelo,  seja  daquilo  que  o  inspira  enquanto

matéria  sonora  bruta  ou  seja  da  própria  música  enquanto  sistema  ou  prática.  O  que  se

9 TABORDA, Tato. Música de Invenção. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro (UNIRIO), 1998.
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sobressai é a diferença que ele produz em continuidade com os eventos sonoros que o afetam,

ou ainda, o quanto ele valoriza aspectos diferenciais na sua obra.

Quando, a respeito da individuação, as relações são tão ou mais importantes que os

termos,  os sujeitos se co-determinam. E isso depende de um desdobramento importante  a

partir  da  Univocidade:  tudo o que  seria  necessário  para  a  organização  do sujeito,  para  a

constituição dos corpos, já existe e já está presente na realidade e na natureza. Esta unidade,

no entanto,  não remete  a uma uniformidade,  ao contrário,  como já  foi  colocado,  ao Uno

corresponde o múltiplo. E ao singular corresponde a diferença em si mesma – tanto daquilo

que  difere  entre  si  quanto  do  que  emerge  de  uma  relação  diferencial.  E  este  agregado

complexo  de  forças,  matérias  e  formas  depende  do  movimento,  tanto  quanto  o  produz

(devires). E o que devém de tudo isso é um imenso conjunto múltiplo e diverso de relações,

continuidades/descontinuidades, velocidades, afetos e potências. Então, Deleuze vai dizer que

“o clima, o vento, a estação, a hora não são de uma natureza diferente das coisas, dos bichos

ou das pessoas que os povoam, os seguem, dormem neles ou neles acordam”. (DELEUZE;

GUATTARI,  MP/2012,  p.52)  E Hermeto faz isso aparecer  na sua  música  de  uma forma

original  e única.  Voltando ao início  de Cores,  existe,  para ele,  uma convergência  entre  a

cigarra e o arco-íris. E destes com música (com as alturas, durações, timbres, articulações e

intensidades) – com o sax, com o piano, com as notas e com os acordes. Os devires marcam

os processos e movimentos contínuos de transformação, de passagem, de trocas, contágios e

interações entre as coisas. É também a marca de uma aproximação em nível molecular, tal

qual as dinâmicas da Univocidade na superfície dos acontecimentos.

Devir é, a partir das formas que se tem, do sujeito que se é, dos órgãos que se possui
ou  das  funções  que  se  preenche,  extrair  partículas,  entre  as  quais  instauramos
relações  de  movimento  e  repouso,  de  velocidade  e  lentidão,  as  mais  próximas
daquilo que estamos em vias de devir, e através das quais devimos. É nesse sentido
que  o  devir  é  o  processo  do  desejo.  Esse  princípio  de  proximidade  ou  de
aproximação é inteiramente particular, e não reintroduz analogia alguma. Ele indica
o mais rigorosamente possível uma zona de vizinhança ou de co-presença de uma
partícula,  o  movimento  que  toma  toda  partícula  quando  entra  nessa  zona.
(DELEUZE; GUATTARI, MP/2012, p.67)

As interações entre a cigarra e o sax provocadas por Hermeto podem ser tomadas, na

verdade,  por  um  movimento  de  dupla  aproximação,  um  penetra  no  outro  a  partir  de

movimentos  de partículas,  de trocas  moleculares.  Podemos dizer,  então,  que quando uma

cigarra, em seu ritmo de aceleração, parte de um som particular e indeterminado para outro de
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altura aproximadamente definida,  ela tende a se prolongar (ou se associar)  a algum outro

corpo  que  vibra  de  forma  semelhante,  ou  que  se  comporta  nas  vizinhanças  de  suas

propriedades, às vezes deslocando partículas e características entre reinos e sistemas. Quando

um sax soprano, em suas possibilidades sonoras ‘estendidas’ sai de alturas determinadas para

a produção de ruídos, tende a fazer o mesmo. Um aspecto marcante da obra de Hermeto são

estes  atravessamentos  entre  sistemas  e  práticas.  Os  devires  são  também,  e  sobretudo,

atravessamentos,  rompimentos  de  fronteiras,  de  limites:  nos  sistemas,  nas  práticas,  nas

organizações, nas identidades. Deleuze observa que os devires sempre atravessaram a música

com muita intensidade, como linhas de saída e de fuga, em múltiplas direções e coordenadas.

“Cantar ou compor, pintar, escrever não têm talvez outro objetivo: desencadear estes devires.

Sobretudo a música”. (Idem, p. 66) O ‘canto’ da cigarra, quando tomado por música, pode se

desconectar mais ou menos intensamente de suas funções biológicas e territoriais – é uma

passagem  de  um reino  (biológico)  para  outro  (estético).  Mas  isso  não  quer  dizer  que  o

biológico já não contenha o estético e vice-versa. Na análise de Costa-Lima Neto (1999), o

som  das  cigarras  em  ‘Cores’  está  associado  à  presença  de  dissonâncias  (intervalos  de

segunda) e acompanhado ainda “dos sons inarmônicos de sinos chacoalhados,  apitos e da

placa de ferro percutida na parte final” (p. 131). Essa associação de cigarras com dissonâncias

musicais são também uma continuidade de outros fenômenos que estariam relacionados para

Hermeto: o som do amolador de facas, de ferros percutidos, de sinos e das cores do arco-íris.

Costa-Lima Neto (1999) define os sons inarmônicos como aqueles onde “os parciais

não mais obedecem à proporcionalidade dos sons harmônicos (Figura 12), multiplicando a

frequência  mais  grave  não  somente  por  números  inteiros,  mas  também  por  números

fracionários”. (p. 83) É o caso de sons de sinos, ferros, máquinas ou percussões, que emitem

algum  tipo  de  ressonância  que  se  aproxima  de  alturas  definidas,  mas  sem  precisão  ou

estabilidade. Estes sons ou timbres estariam numa espécie de limite entre o ruído e os sons de

altura definida, pois existe uma frequência fundamental que se sobressai, mas as vibrações

parciais não seguem uma ordem ou proporção progressiva. Por este motivo, podemos dizer

que ocupam uma região de instabilidade, porque produzem uma zona de tensão - mas um

tensionamento entre identidades. À ordem proporcional da Série Harmônica se contrapõe  o

comportamento desproporcional dos inarmônicos.

Figura 12 - série harmônica
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fonte: COSTA-LIMA NETO (1999)

A respeito dos sons inarmônicos, como não existe uma proporção recorrente entre os

seus  harmônicos,  cada  som possui  um perfil  único.  Costa-Lima Neto  usa  como exemplo

análises de sons de sinos. Um destes exemplos usa um sino Hemony, fabricado na Holanda,

em  meados  do  século  XVII.  Neste  caso,  na  sequência  de  harmônicos  na  projeção  da

fundamental grave para os agudos se destacam, além do primeiro (fundamental), o terceiro,

quinto,  oitavo  e  nono  harmônicos,  mas  numa  sequência  de  vibração  específica.  Em

comparação com os harmônicos de um som com altura definida pela proporcionalidade da

série, o que aparece é um sequência personalizada, como mostra a figura 13.

Figura 13 - harmônicos do sino Hemony
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fonte: COSTA-LIMA NETO (1999)

A rigor, seria possível contrapor, como faz Costa-Lima Neto (Figura 14), o ruído à

senóide, sendo um a presença massiva e indistinta de harmônicos, e o outro o isolamento de

uma “frequência absolutamente definida do ponto de vista da altura (porque desprovida de

parciais).” (p. 80)

Figura 14 - da senóide ao ruído

fonte: COSTA-LIMA NETO (1999)
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Dois polos num âmbito de manifestação do fenômeno sonoro não só em relação à

percepção, mas em relação aos processos de individuação e de organização de identidades. Na

perspectiva  da escuta,  a  identidade  do som envolve  a  representação,  o  reconhecimento  e

também um instinto, um tipo de reação própria do vivo.10 E esta relação sensorial entre o

espectro sonoro e a percepção coloca o problema da individuação ora em relação àquilo que

se dá à consciência e suas operações de representação e de vigília, ora em relação a outras

faculdades ou a outros níveis de percepção que não passam, necessariamente, pelos domínios

da consciência. É como se, do ruído à senóide, fosse possível distribuir variados níveis de

percepção  de identidades,  os  quais  estariam ligados  a  diferenciações  próprias  do som.  O

problema da distinção na ontologia da  Univocidade remete diretamente a estas questões da

percepção sonora. Para Deleuze, Dans Scot representa um primeiro momento na elaboração

da Univocidade do Ser. Na leitura de Deleuze, Scot liga o Ser à diferença a partir de dois tipos

de distinção: formal e modal. Ambas se referem a um esforço de provar a realidade de uma

substância  única, que  é  infinita em seus  atributos  e  variações  intensivas.  Estas  distinções

tomam o fundamento das diferenças em seus aspectos formais (do Ser em sua infinidade de

formas) e em seus aspectos modais e intensivos (variações de forças e graus de potência). Na

distinção formal,  as  diferenças  fazem variar  a  substância  em qualidade,  sem, no entanto,

distinguir a substância dela mesma. 

A distinção formal, com efeito, é uma distinção real, pois é fundada no ser
ou  na  coisa,  mas  não  é  necessariamente  uma  distinção  numérica,  [de
quantidade] porque se estabelece entre essências ou sentidos, entre "razões
formais"  que  podem  deixar  subsistir  a  unidade  do  sujeito  a  que  são
atribuídas. Assim, não só a univocidade do ser (em relação a Deus e às
criaturas) se prolonga na univocidade dos "atributos", mas, sob a condição
de sua infinitude, Deus pode possuir estes atributos unívocos formalmente
distintos sem nada perder de sua unidade. (DELEUZE, DR/2018, p. 47-48)

Assim,  formalmente,  o  som  se  difere  daquilo  que  ele  não  é  em  função  de  seus

atributos e qualidades: velocidade, deslocamento, frequência, amplitude, duração, etc. Estas

10 Interessante notar, por exemplo, como o ruído branco (que é a presença massiva de sinais sonoros, todos com
a mesma potência)  pode  influenciar  diretamente  na  qualidade  do  sono.  Na  presença  do  ruído  branco,  “os
estímulos auditivos mais intensos têm menos capacidade de ativar o córtex cerebral durante o sono.” (O que é o
ruído  branco  e  como  ele  pode  influenciar  no  sono,  2019)  O  córtex,  na  neurociência,  é  a  região  cerebral
responsável por determinados tipos de processamentos mentais e está ligado à memória, consciência, linguagem
e percepção. Assim, os estímulos sonoros que variam de intensidade entram numa zona de (re)conhecimento e
atenção,  provocando  interrupções  no  sono (e  a  audição  é  o  único  sentido  que  continua  funcionando  neste
momento). O ruído branco ajuda o sono na medida em que ele ‘dissolve’ as identidades e diminui a capacidade
de percepção do som individuado, ou ainda, toma o estímulo sonoro num sentido outro que não aquele ligado ao
reconhecimento ou à ameaça.
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qualidades  são  tomadas,  portanto,  como “razões  formais”  e  expressam uma essência.  Ao

suprimir  qualquer  uma de  suas  qualidades,  o  som deixa  de  ser  o  que  ele  é  –  perde  sua

essência. Sem duração não há som, sem amplitude também não etc.11 A distinção modal, por

sua  vez,  remete  a  diferenças  de  quantidades.  Quantidades  de  forças  que  se  distribuem

conforme graus de potência. As frequências, por exemplo, se diferem a partir de variações

quantitativas de forças intrínsecas ao som, assim como a amplitude e demais qualidades. E o

equilíbrio de forças manifesta uma singularidade.

[...] a distinção modal, estabelece-se entre o ser ou os atributos, de um lado,
e, por outro lado, as variações intensivas de que eles são capazes. Estas
variações,  como os graus do branco,  são modalidades individuantes das
quais  o  infinito  e  o  finito  constituem  precisamente  as  intensidades
singulares. (DELEUZE, DR/2018, p. 48)

O som, como um corpo, abriga um conjunto de diferenças ligadas à sua essência, às

suas potências e à substância. As distinções formais e modais se manifestam no indivíduo e

remetem, cada qual, aos seus próprios movimentos. Para Deleuze (num segundo momento na

elaboração da Univocidade), Espinosa, ao organizar “uma admirável repartição da substância,

dos atributos e dos modos” (Idem, p. 48), afirma que as distinções reais nunca são numéricas,

assim como as distinções numéricas nunca são reais, ou seja, o real conecta-se às essências,

qualidades e formas, enquanto a distinção numérica, modal, nunca se dá à realidade formal,

mas a um campo próprio de intensidades. No entanto, as formas e seus atributos são comuns

aos modos e à substância. O que isto significa, acerca  da individuação,  é que as qualidades

dependem das quantidades, mas as quantidades só existem através das qualidades. O que é o

mesmo que dizer que o som, para existir, depende dos modos (quantidade) de frequências, de

amplitudes, de durações etc., mas estas forças quantitativas (os modos) só existem através das

frequências,  das  amplitudes,  das  durações  etc.,  que  são  as  qualidades  do  som.  Nesta

perspectiva,  o som não é o harmônico, a dinâmica ou a duração, mas sim a expressão de

forças, de singularidades intensivas. Invertendo a expressão: o som é um modo, ou um estado

de coisas exprimido por suas qualidades formais.

O  ruído  branco  se  confunde  com  o  indiferenciado,  já  que  não  há  diferenciação

perceptível  de quantidades.  A individuação  do som,  seja  de qual  for  o  tipo:  da fala,  dos

instrumentos musicais, da natureza, das máquinas; ou qual seja o sistema de organização: na
11 O estudo dos som a partir de parâmetro isolados, tomando a altura, a duração, a intensidade, a articulação e o
timbre como aspectos formantes,  cria uma conjuntura artificial  do fenômeno sonoro - isso porque não seria
possível experimentar o som fora da inter-relação de seus parâmetros.
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linguagem,  na  música,  na  comunicação,  depende  da  distinção  articulada  pela  diferença

intensiva.  Com  a  imagem  do  ruído  branco,  também  é  possível  notar  a  presença  da

multiplicidade da qual Deleuze fala. O ruído é múltiplo, assim como a senóide, pois ambos

são preenchidos de qualidades e expressam atributos – o ruído e a senóide diferem entre si nos

modos (intensidades,  quantidades  de  forças).  Há ainda  um outro  aspecto  que procede  da

Univocidade e que se conecta a este momento da discussão: não há hierarquia entre os modos/

formas,  ou quantidades/qualidades.  Do ponto de vista  ontológico,  o Ser se diz  em vários

sentidos em relação aos individuais e se constitui de infinitos atributos e essências, de uma

infinidade de modos e graus de potência. Mas todos os individuais (finitos) se dizem num

único  sentido,  todos  são  singularidades  e  substância,  assim como exprimem,  igualmente,

essências.  Então,  não há privilégio deste ou daquele sentido. Nem mesmo das proporções

harmônicas regulares de um som afinado pode-se dizer que é superior a outro com proporções

irregulares.  Ontologicamente,  o  som do piano e  do sino,  por  exemplo,  são univocamente

seres, igualmente sons. O que varia são os seus modos, seus alinhamentos, convergências e

relações. 

Ontologicamente,  nos  termos colocados  aqui,  não há hierarquia  entre  os  sons.  Do

ruído à senóide, as individuações se dão conforme graus de potência,  potências de afetos.

Culturalmente, no entanto, existe uma seleção. Nem tudo o que é som é música, pois nem

todo  som é  tomado  pelas  práticas  musicais.  No  caso  de  Hermeto  é  diferente.  Um traço

marcante na sua música é a apropriação e experimentação constante  de tudo o que não é

convencionalmente tomado como objeto musical. Esta postura que inibe o alinhamento com

gêneros  e  classificações  musicais  é  intencional  e,  ao  mesmo  tempo,  uma  necessidade

expressiva, como ele mesmo diz.

O que  eu  faço  não  depende  dessas  doze  notas  só.  Depende  da  minha
imaginação.  (...)  Tem  coisas  que  não  dá  para  botar  num  instrumento
convencional. Porque que tem a percussão, os sons dos bichos? É por isso.
Na música erudita eles separam as coisas, como se fosse um preconceito,
mas na minha música não, eles tem lugar, o percussionista também é um
solista. (Hermeto, apud COSTA-LIMA NETO, 2010, p. )

Hermeto  opera  um  tipo  de  seleção  própria,  ao  que  ele  identifica  como  ‘música

universal’.  Na  sua  música,  harmônicos  e  inarmônicos,  assim  como  ruídos  e  senóides,

convivem num ambiente musical onde há um esforço consistente na tentativa de eliminar
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qualquer tipo de hierarquia entre eles. Costa-Lima Neto (1999) elabora uma lista, destacando,

por exemplo, o uso não convencional do timbre nas músicas analisadas por ele:

Uso não convencional de instrumentos convencionais:
- bateria afinada, flauta e ocarinas imitando sons de animais em "Magimani
Sagei" 
- sax barítono tocado junto a esteira da caixa ("baricaixa") em "Arapuá". 
- flauta em C, G e flauta baixo; sons produzidos pelos dedos percutindo os
buracos das flautas, soprando sem produzir notas, em glissandos curtos com
ou  sem  frulatos,  harmônicos  simples  e  simultâneos  produzidos  pela
embocadura e digitações não usuais do instrumento: em "Magimani Sagei",
"De bandeja e tudo (solo)" e "Papagaio Alegre (solo)". 

Uso de fontes sonoras não convencionais:
- Jererê: "Papagaio alegre" e "Arapuá".
- Ferros percutidos: "Cores".
- Berrante com bocal de bombardino tocado dentro d'água: "Arapuá". 
- Animais: cachorros em "Magimani Sagei", cigarra em "Cores", papagaio
em "Papagaio alegre". "Arapuá" é uma música que não contém nenhum som
de animal, mas o título faz referência ao zumbido grave da abelha arapuá. A
associação  ocorreu  por  causa  do  timbre  do  sax  barítono  e  pela  textura
produzida  pelos  instrumentos  na  região  grave.  "Arapuá"  é  uma  música
construída a partir da textura e do timbre. 
- Voz usada percussivamente fazendo uso de encontros consonantais, sons
soprados,  palavras  desconexas  emitidas  guturalmente,  risos,  gritos,  notas
emitidas em falsetes ao mesmo tempo tremulando a língua no céu da boca,
alterando a emissão sonora com o auxílio das mãos, etc.: em "Série de arco",
"De bandeja e tudo" (introdução) e "Magimani Sagei". 
- Voz falada/cantada, música da aura: "Aula de natação". (p. 180-181)

Escolhas  que  se  refletem  nas  suas  estratégias  de  composição,  de  arranjo  e  de

performance, mas que depende, certamente,  de uma sensibilidade única, marcada por uma

percepção ampliada – como coloca Costa-Lima Neto (1999).

Dotado  de  uma  audição  acuradíssima,  com  ouvido  absoluto,  o  músico
alagoano  não  só  é  capaz  de  relacionar  com  precisão  as  diferentes
freqüências  sonoras  aos  nomes de suas  notas  musicais  correspondentes,
como  também  consegue  ouvir  dentro  do  som,  [...]  É  esta  percepção
ampliada que parece ter transformado as experiências sonoras ocorridas na
infância  de  Hermeto  em  modelos  harmônicos,  melódicos,  rítmicos  e
timbrísticos que o inspiram ao longo de sua vida madura e influenciam
constantemente sua linguagem musical. (p. 90)

Esta condição ampliada da percepção, somada à técnica instrumental exuberante,  a

características próprias da sua personalidade e à sua aparência, renderam a Hermeto a alcunha

de ‘bruxo dos sons’. Entre os músicos, no entanto, ele é mais conhecido como ‘campeão’.

Como  ‘bruxo’  ou  como  ‘campeão’,  o  que  se  assinala  é  uma  condição  especial  quando
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comparado a seus pares. A este respeito, Deleuze e Guattari evocam a imagem de um devir-

animal como próprio da natureza de um indivíduo excepcional, com o qual o animal vai fazer

aliança. Novamente - e eles chamam atenção para esta questão o tempo todo - o devir-animal

não significa imitar o animal ou alguma coisa do animal. Não se trata de imitar o lobo, ou o

cavalo, ou qual seja o animal. Devir não é assimilar características. No devir não há termos de

referência,  como,  neste  caso,  o  animal  de  um lado  e  a  pessoa  de  outro.  O  que  há  é  a

coexistência de movimentos instensivos, produzindo alianças. Neste sentido, o devir é como

um efeito  resultante  dos  encontros.  Por  isso  se  diz  que  ele  não  tem sujeito.  Porque não

pertence nem a um nem a outro, é aquilo que resulta, que se dá entre os sujeitos. E como

efeito, não tem corpo, mas é sujeito dele mesmo. Ainda assim, como afirmam os filósofos, o

devir é real, mesmo que não sejam reais os animais dos quais se devém, assim como o devir-

outro do animal também é real mesmo que não seja real o outro no qual ele devém. “É neste

ponto que será necessário explicar: como um devir não tem sujeito distinto de si mesmo; mas

também como ele não tem termo, porque seu termo por sua vez só existe tomado num outro

devir do qual ele é o sujeito, e que coexiste, que faz bloco com o primeiro.” (DELEUZE;

GUATTARI,  MP/2012,  p.  19)  A questão  aqui  diz  respeito  a  uma aliança  com o animal

relativa a uma multiplicidade típica de seus modos. E estas intensidades modais próprias do

animal  remetem  sempre  a  outras  multiplicidades:  do  coletivo,  da  matilha,  do  bando,  da

população,  do povoamento.  O  devir-animal é  como que uma involução  (se  comparado à

noção de evolução),  na medida  em que existe  um predomínio  do animal  no homem, por

exemplo. Deleuze e Guattari vão apontar para potências coletivas, próprias de uma população

em particular, mas que são comunicantes entre variados tipos de população. Os modos, as

intensidades como forças incorporais atravessam os reinos, os sistemas, as organizações, as

identidades. E o devir, como agenciamento de forças, embaralha tudo. No caso específico de

um devir-animal, neste emaranhado homem-animal, parece haver uma convergência com o

trabalho do escritor, ou com aquilo que ele produz, segundo os autores de Mil Platôs. E do

escritor com o feiticeiro, com o bruxo.

Num devir animal estamos sempre lidando com uma matilha, um bando,
uma população, um povoamento, em suma, uma multiplicidade. [...] Se o
escritor  é  um  feiticeiro  é  porque  escrever  é  um  devir,  escrever  é
atravessado  por  estranhos  devires  que  não  são  devires-escritor,  mas
devires-rato,  devires-inseto,  devires-lobo,  etc.  (DELEUZE;  GUATTARI,
MP/2012, p. 20-21)
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Importa destacar que a Univocidade e o devir se contrapõe à imagem da semelhança e

da analogia. Se o devir não é imitar e também não é produzir por filiação, por desdobramento

de uma unidade genética, é porque suas dinâmicas são de outra ordem. Trata-se também de

evitar  uma abordagem vertical  dos processos de individuação próprios da unidade que se

ramifica, do modelo que se desenvolve, da imagem arborescente, como nas trocas genéticas,

na taxonomia, na progressão serial etc. A hipótese é de uma individuação fundada nas trocas

“por comunicação transversal entre populações heterogêneas.” (Idem, p.20) O que envolve,

portanto, um vocabulário ligado a noções de epidemia, contaminação, contágio, convergência,

agenciamento etc. Não há como negar a árvore como lógica existencial ou a produção por

filiação etc., mas o que se coloca é que os indivíduos são atravessados por outras forças em

muitas outras direções. 

Sabemos que entre um homem e uma mulher passam muitos seres, que
vêm de outros mundos, trazidos pelo vento, que fazem rizoma em torno das
raízes, e não se deixam compreender em termos de produção, mas apenas
de devir. O Universo não funciona por filiação. (Idem, p. 24)

O feiticeiro, o bruxo, das palavras ou dos sons, é tomado por estes devires involutivos,

que o aproxima do animal, de maneira a participar de uma relação com o mundo esvaziada de

suas  próprias  identidades.  A involução aqui  não deve ser  entendida  sob qualquer  aspecto

negativo, do erro ou da falta.  Muito ao contrário,  a involução da qual Deleuze e Guattari

falam está ligada a agenciamentos vitais, a um aumento de potência, a movimentos criativos

conectados a forças ancestrais,  anteriores  ao próprio indivíduo.  Na música de Hermeto,  a

presença constante dos animais ou dos sons dos animais apontam neste sentido – é como uma

‘involução’ da música, no sentido deleuze-guattariniano do termo, povoando-a de grunhidos,

uivos, cacarejos, silvos, rosnados. Mas não só dos animais, como também da natureza, dos

fenômenos  que  atravessam  os  sentidos  e  o  afetam.  De  certa  maneira,  toda  a  música  é

atravessada por esta aproximação com os sons da natureza, sobretudo dos animais. Acontece

que o fascínio pelos animais e pela natureza em si é próprio dos feiticeiros, como colocam os

autores  de  Mil  Platôs.  Mas  sempre  um fascínio  ligado  a  um grupo,  a  uma população  -

potências  de  multiplicidades.  Por  outro  lado,  também  vão  reconhecer  a  importância  do

indivíduo excepcional, de um indivíduo entre tantos que participa do que seria um ‘fenômeno

de borda’. Nas bordas dos grupos têm aquele que é o anômalo, com o qual, em geral, se faz

aliança. Em certo sentido, é possível considerar a presença de uma contradição, pois seria

possível tomar a existência de atributos especiais nos indivíduos conforme a personificação de
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uma natureza superior. “Parece mesmo haver contradição: entre a matilha e o solitário; entre o

contágio  de  massa  e  a  aliança  preferencial;  entre  a  multiplicidade  pura  e  o  indivíduo

excepcional; entre o conjunto aleatório e a escolha predestinada.” (DELEUZE; GUATTARI,

MP/2012, p. 27) Ou seja, se ao Ser unívoco se atribui igualmente as essências, como pode a

distinção formal se fundar em algum tipo de hierarquia? Mas não há hierarquia essencial. O

fenômeno de borda se difere em intensidade, em potência de afetos. Pois é nas bordas que os

reinos se distinguem, se comunicam e se atravessam. O indivíduo excepcional se difere em

intensão (intensidade).

Eis nossa hipótese: uma multiplicidade se define, não pelos elementos que
a compõem em extensão,  nem pelas  características que a compõem em
compreensão,  mas  pelas  linhas  e  dimensões  que  ela  comporta  em
"intensão".  Se  você  muda  de  dimensões,  se  você  acrescenta  ou  corta
algumas, você muda de multiplicidade. Donde a existência de uma borda
de acordo com cada multiplicidade, que não é absolutamente um centro,
mas é a linha que envolve ou é a extrema dimensão em função da qual
pode-se contar as outras, todas aquelas que constituem a matilha em tal
momento; para além dela, a multiplicidade mudaria de natureza.  (Idem, p.
28)

Esta intensão, em Hermeto, talvez seja o que o faça habitar as fronteiras, as bordas das

casas, no quintal onde estão as cigarras, os bichos, os bandos. Como um bruxo, habitar o

bosque,  a  floresta,  assombrando  as  fronteiras  entre  territórios,  nos  limites  da  música,  da

indústria  cultural,  do  mercado,  das  instituições,  das  organizações  tradicionais.  A intensão

como potência do anômalo deve estar, também, no líder da matilha, na cigarra que inicia o

canto, no arco-íris que singulariza o heterogêneo. Entre os anômalos se constrói um pacto,

uma  aliança  e,  pelas  circunstâncias  próprias  de  uma  forma  de  expressão  em  devir,  são

frequentemente tomados como demoníacos. O pacto com o demônio é o devir tomado como

‘núpcias anti-natureza’ – dá pra dizer que, na Univocidade, guardadas suas distinções, Deus e

o Demônio são reais e dividem o mesmo templo.
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VI: O EXTRA-MUSICAL – A ANALOGIA E A EXPRESSÃO – MÚSICA

ELETROACÚSTICA (RODOLFO CAESAR)

Mesmo tomando a partitura (e não a experiência auditiva) como objeto de análise é

possível observar uma lógica de distribuição de forças, de ocupação de uma superfície na

escala de uma folha de papel. O problema da individuação partindo dos termos colocados aqui

–  movimento  e  repouso,  velocidade  e  lentidão,  afectos  e  graus  de  potência  –  implica  a

diferenciação de um indivíduo e sua exterioridade, assim como de um território e um meio. O

território  se  diferencia  do  meio  na  medida  em que se  produzem marcas  expressivas  que

funcionam  como  um “princípio  territorial”  (LAPOUJADE,  2017,  p.  71).  O  processo  de

individuação também envolve um meio e a criação (ocupação) de um território. Estas marcas

se manifestam,  sobretudo,  como ritmos.  Ritmos que produzem hábitos – e  o “hábito cria

territorialidades.” (Idem, p. 71) O ritmo, que pode ser tomado aqui, inicialmente, como parte

de uma lógica intensiva, articula movimentos, velocidades, afectos e graus de potência. E,

enquanto hábito, cria territorialidades. “Formar um território é contrair e exprimir qualidades,

produzir  marcas  expressivas  –  cantos,  odores,  sons,  cores,  secreções  –  segundo  ritmos

específicos.”  (Idem, p.  72) Ritmos que aparecem distribuídos  em relações  e  combinações

variadas, como hecceidades. Como ilustração gráfica, é possível tomar os “Visual Exercises”

(Figura 15), de Alicja Brodowicz (2019), como imagem de superfícies ocupadas por ritmos e

suas marcas expressivas.

Figura 15 - “Visual Exercises: A Series of Diptychs”
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fonte: (BRODOWICZ, 2019)

Aqui, saindo momentaneamente ‘da música pela música’, as imagens trazem consigo

expressões  de  forças  intensivas  ligadas  a  um  movimento  de  territorialização  de  lógicas

genéticas.  Alicja  (2019),  neste  trabalho,  diz  que,  “ao reconstituir  a  unidade  de elementos

formais, composições,  linhas e formas na forma de dípticos,  a inter-relação entre o corpo

humano e a natureza torna-se aparente.” Quer dizer, criando imagens paralelas com destaque

para os elementos expressivos que mantêm relações aparentes entre si, a proximidade entre o

corpo  humano  e  a  natureza  fica  em evidência.  Em música,  as  lógicas  que  habitam uma

partitura podem ser observadas a partir dos próprios elementos gráficos e nas relações que se

estabelecem com outros corpos e funções. Na verdade, parece algo bastante simples e visível,

mas  a  transposição  ou a  passagem de elementos  de  um corpo para  outro,  como de uma
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paisagem  para  a  música,  envolve  potências,  afectos  e  devires.  Muitos  compositores

desenvolveram seus próprios métodos de interação com estes elementos que estariam, num

primeiro momento, fora da música (extra-musicais). Corrêa (2019) afirma que Villa-Lobos

chegou a tratar do assunto como pedagogia musical. Na Figura  16, é possível comparar a

imagem do Pão de Açúcar a uma partitura conforme idealizada por Villa-Lobos. Na Figura

17, consta um exemplo do método composicional elaborado por Villa-Lobos para incorporar

musicalmente elementos da paisagem urbana.

Para além das escolas nacionalistas, sua música é uma declaração de amor à
pátria  e  se  estende,  literalmente,  pelas  serras  e  montanhas  brasileiras.  A
milimetria, ou milimetrização, processo criado por Villa-Lobos, propõe-se a
transformar  o  contorno  das  serras  em  linhas  melódicas,  ao  relacionar
frequência e duração rítmica. Essa técnica composicional, batizada por ele
“Melodia das Montanhas”, surgiu em 1935, inspirada na silhueta do Pão de
Açúcar, no Rio de Janeiro. Em 1939, a ideia foi concretizada em duas obras
para piano: Melodia da Montanha, utilizando as linhas da Serra da Piedade,
em Caeté, Minas Gerais, e New York Skyline Melody, a partir do contorno
dos arranha-céus de Manhattan. A milimetrização foi inserida no programa
do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico – do qual Villa-Lobos foi
nomeado  diretor  em  1943  –  como  um  processo  pedagógico  de  criação
musical  que despertaria  nos  alunos o gosto  pela  composição. (CORRÊA,
2019)

Figura 16 - desenho e melodia: Pão de Açúcar, por Villa-Lobos (1935)
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fonte: FELICÍSSIMO (2019)

Figura 17 - “Bricolagem proposta para a interpretação do método composicional de

Villa-Lobos: ‘gráficos para fixar as melodias das montanhas’, fotografia: Samuel Gottscho –

“The Mythic City” (1925-1940), impressa em papel milimetrado acrescida de um eixo vertical

com escala cromática do piano formada de 88 notas.”

fonte: FELICÍSSIMO (2019)

Voltando ao exemplo de Debussy,  de maneira bem rudimentar,  é possível ilustrar,

como representação gráfica (Figura 18), “o desenho caprichoso das ondulações marinhas”,

como disse Risério, distribuído nas pautas.
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Figura 18 - La Mer (Debussy), linhas de ondulações

fonte: (DEBUSSY, IMSLP15420)

Para  Deleuze,  no  entanto,  estas  relações  de  semelhanças  e  diferenças  não  são

analogias  ou  aproximações  forçadas  por  modelos  de  representação  mental,  como  já  foi

colocado.  São correspondências  próprias  de uma mesma realidade  que compartilha  traços

genéticos intensivos. A ‘analogia’ estaria ligada a uma concepção teológica da criação que

concebe as coisas criadas como separadas - em outras palavras, separa a causa dos corpos que

ela produz. Hardt (1996) afirma que “Deleuze acha que é extremamente importante distinguir

teologias expressivas de teologias analógicas.” (p. 111) O que está em jogo, nesta distinção, é

o lugar da expressão na natureza como presença de Deus, ou da substância. O ponto de vista

de Espinosa (tomado como um segundo momento  da elaboração da  Univocidade do Ser)

evocado  por  Deleuze  é  que  todas  as  formas  expressam  a  própria  natureza  divina.  Para

Espinosa, o universo é substância, assim como Deus, que é imanente ao próprio universo e

não o transcende. Por outro lado, nas teologias analógicas, Deus é criador, mas transcende a

própria criação, Ele a ultrapassa:

Deus  e  as  criaturas  são  diferentes  na  forma  e  assim  não  podem  ser
expressados no mesmo sentido, mas a analogia é empregada precisamente
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para  suprimir  esse  fosso.  A  analogia  propõe  reconciliar  a  identidade
essencial e a diferença formal entre Deus e as coisas. A teoria do atributo, de
Espinosa, reverte esta fórmula:  “Os atributos são formas comuns a Deus,
cuja essência eles constituem, e aos modos ou criaturas que os implicam,
essencialmente.” (HADT, 1996, p. 111-112)

A  fórmula,  no  fundo,  é  bastante  simples:  “O  exprimido  não  existe  fora  de  sua

expressão  [...]”  (DELEUZE,  SPE/2017,  pág.  46)  Neste  sentido,  “o  Deus  de  Espinosa  se

expressa  completamente  no  mundo,  sem reserva.”  (HARDT,  1996,  p.  112)  Pois  bem,  a

expressão em Espinosa é sempre ativa/positiva e está ligada à noção de atributo. O atributo,

neste caso, sempre atribui, ele é expressão, daí a sua condição ativa. A expressão é própria do

atributo.  “Em Espinosa,  os  atributos  são  formas  dinâmicas  e  ativas.  Eis  aí  o  que  parece

essencial: o atributo não é mais atribuído, ele é, de certa forma, ‘atribuidor’.” (DELEUZE,

SPE/2017, p. 47) Mas, se atributos são expressões, o que eles expressam? Deleuze afirma que

“cada atributo exprime uma essência e a atribui à substância.” (Idem, p. 47). A essência, neste

caso, vai ser exprimida como matéria (res-extensa) e pensamento (res cogitans). Os atributos

só existem na medida em que se constituem como um modo de existir, ou seja, os atributos se

expressam nos corpos e  pelos corpos.  Numa outra  direção:  os corpos são expressões dos

atributos, assim como aquilo que eles produzem. As essências são essências da substância.

Atributo, essência e substância mantêm uma relação íntima, estão ligadas às infinitas formas e

qualidades de Deus. Num esforço para alinhar os conceitos, a substância pode ser ligada à

noção de multiplicidade e a essência, à singularidade. Os atributos não são as essências, são a

expressão  das  essências  manifestada  pelos  corpos  intensivos  (pensamento  e  Ideia)  e

extensivos (corpo físico).  E as essências  não são essências  dos modos, elas implicam um

modo de existir  e  dependem do corpo individuado e do atributo  como expressão para se

manifestar.  “Os  atributos  constituem  a  essência  da  substância,  mas  de  maneira  alguma

constituem a essência dos modos ou das criaturas. São, no entanto, formas comuns, porque as

criaturas  as  implicam  tanto  na  sua  própria  essência  quanto  na  existência.”  (DELEUZE,

SPE/2017, p. 49)

A música expressa sua essência como matéria no mundo, em ato de existir - e assim

implica uma essência e um modo, um estado de coisas que articula tensões físicas, ações e

paixões, representações mentais e sensíveis, e também uma lógica intensiva. E é esta última

que está ligada a um estado pré-individual e também à substância (e à essência) conforme o

vocabulário de Espinosa. Os atributos exprimem as essências e atribuem qualidades formais à
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substância e, assim, participam dos infinitos de Deus. “A essência divina não se expressa num

único atributo, mas em um número infinito de atributos formalmente distintos.” (HARDT,

1996, p. 113) Este aspecto infinito das formas e das qualidades é algo que se observa no

mundo, pois não há um sujeito (ou uma música) idêntico ao outro. Então, os atributos são

justamente  aquilo  que  é  comum à  substância  (forças  e  potências)  e  às  formas  de  existir

(corpos  extensos  na  realidade  concreta).  Assim  como  existe  uma  diversidade  de  formas

individuais na realidade concreta, também fica evidente o quanto os individuais compartilham

características e modos de existir. Há, portanto, um aspecto duplo nos atributos: um voltado

para os infinitos ilimitados e suas diferenças puras e outro voltado para os limites finitos das

formas e suas semelhanças.

A música, nestes termos, é atributo. A arte, nesta perspectiva, é expressão. Se a música

é rápida ou lenta, longa ou curta, sinfônica ou de câmara, regional ou popular, são adjetivos

que ‘fundam uma obediência’ na medida em que fixam marcas que nunca seriam capazes de

esgotar as formas de expressão das forças genéticas, das intensidades nos atributos. Lapoujade

coloca os domínios da estética justamente em alinhamento com as questões da expressão: “De

uma maneira geral o problema aparente da estética consiste em estabelecer as condições do

dado, em determinar ‘o que é dado através do dado’.” (LAPOUJADE, 2017, p. 106) Porque

os corpos são uma composição de forças e são atravessados por elas. Assim, a música é a

expressão de forças que nunca se esgota numa forma particular.

A noção de  analogia,  em Deleuze,  guarda  em si  o  problema da  identidade  como

imagem que depende das relações de semelhança por comparação. O problema, na verdade, é

tomar o campo de relações por analogia como aquele que funda a própria noção de realidade,

de conhecimento e, como consequência, organiza o mundo, das formas às sensibilidades. A

ideia de expressão se apresenta, então, como o par dialético,  onde a diferença articula um

outro campo de relações. Seguindo por esta via, as propriedades se acomodam nos adjetivos

como qualidades fixas, como aquilo que se assemelha por comparação. A expressão, por sua

vez, faz a diferença agir como verbo, atributo que exprime uma essência. Na expressão, o que

salta  aos  sentidos  é  aquilo  que  a  semelhança  não  alcança,  como  se  sempre  houvessem

elementos  que escapassem ao crivo  da  cópia  e  da  reprodução.  São essas  diferenças,  que

insistem e persistem ante à hegemonia das semelhanças, que nos remetem, sempre, a uma

natureza  no  infinito.  A  diferença  nunca  cessa  de  produzir  e  habitar  o  mundo  de
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singularidades.

A analogia remete à semelhança, seja qual for o campo: na biologia, no direito, na

física,  na filosofia,  na  música.  Um argumento  por  analogia,  por  exemplo,  é  mais  forte  e

convincente quanto mais semelhanças são verificadas.  Mas isso não quer dizer que indique,

em si mesma, níveis mais ou menos precisos de igualdade. Ao contrário, ela já aponta para

uma semelhança em transposição, em transformação. Quer dizer, a analogia pressupõe um

tipo de diferença, já que alguma coisa ou acontecimento se assemelha a outra no nível das

proporções,  das  configurações  de  espaços-tempos  e  não  por  filiação  ou  descendência.

Acontece que, diante da expressão, o pensamento por analogia conduz, de certa maneira, a

tomar  as  propriedades  como  aquilo  que  cobre  a  matéria  de  sentido.  Na  expressão,  as

propriedades deixam de ser o que informa a matéria para, ao invés disso, expressarem, como

atributo, a sua condição de existência. A matéria não é recoberta de sentido, ela é o que habita

o mundo de sentido.

Se a música é atributo, ela não funda uma obediência a algum tipo de proporção ou de

conteúdo  formal,  ela  faz  existir  um  campo  de  intensidades,  de  lógicas,  de  conteúdos

expressivos. A obra Círculos Ceifados (composta de peça eletroacústica e livro), de Rodolfo

Caesar (2008), pode ajudar a compreender o jogo dialético entre a analogia e a expressão,

entre  propriedades  e  atributos,  além  de  produzir  um  agenciamento  único  de  elementos

expressivos que atravessam corpos de diferentes  naturezas.  Círculos  Ceifados toma como

referência formas circulares e geométricas recortadas em campos de cereais na Inglaterra e em

outros países na Europa. Os Crop Circles (como são conhecidos) vão servir de referência para

uma série de escolhas musicais e procedimentos sonoros que articulam lógicas comuns entre

variados acontecimentos e elementos da natureza. Estes Crop Circles, por suas características

geométricas e inutilitárias, recobriram-se de enigmas quanto à sua autoria e a seu uso. Mas a

respeito das questões que os  Crop Circles mobilizam, pouco importa quem fez ou pra que

servem. Como diz Caesar (2008): “não importa nem para a música Círculos Ceifados e muito

menos para este relato sobre ela. O que nos interessa é a mera possibilidade de uma trajetória,

uma busca, uma meta.” (p. 22) Talvez porque só a trajetória, o caminho a ser percorrido, seja

produtivo.  O  que  importa  é  produzir  e  esta  produção  se  dá  em  alinhamento  de  forças,

velocidades e lentidões, em continuidade com os acontecimentos, com potências de afetar e

de ser afetado, com a expressão – mesmo que o jogo criativo se assente inicialmente nas

semelhanças por comparação. 
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Caesar se vê mobilizado pelos crop circles, (Figura 19) sobretudo pela ocorrência de

formas que remetem à estrutura de conchas e moluscos (Figura 20) e estas, por sua vez, a uma

lenda indígena de especial interesse do compositor diante da “escuta como prática noturna”.

(p.  22)12 Para  ele,  existe  uma relação  significativa  entre  os  crop circles,  os  desenhos  de

conchas e a lenda indígena.

Figura 19 - “Crop Circle de Wiltshire, 1994”

fonte: CAESAR, 2008, p. 23

Figura 20 - concha Haliotis Midae, face externa e interna
12 “Conta uma lenda indígena que, ao se casarem, dois jovens quiseram encontrar o momento de intimidade para
consumarem o casamento. O sábio da aldeia aconselhou-os a procurar, em outras terras, um xamã que saberia
como ajudá-los. Partiram então em uma canoa a procura deste, auxiliados por remadores. Ao fim da jornada
encontraram o xamã, que lhes deu uma concha fechada, dizendo-lhes que, quando precisassem da intimidade,
deveriam deixar escapar um pouco do que estava dentro da concha. Mas só poderiam usar dessa mágica assim
que chegassem de volta à sua aldeia. No meio da viagem de volta, os remadores ficaram muito curiosos para ver
o que estaria na origem de estranhos sons abafados provenientes da concha. Quiseram saber qual seria a causa
daqueles sons. Sem forças para resistir ao mistério acusmático da concha, os remadores se aproveitaram de um
momento de descuido do casal e puseram-na ao sol, para que o calor derretesse a cera permitindo que olhassem
para dentro dela. Mas, tão logo o sol fez seu trabalho, uma enorme serpente negra escapou do interior da concha,
trazendo com ela todos os sons, agora muito nítidos, e pintando o mundo com as obscuras cores noturnas. Era a
Noite, e os sons eram dos grilos, sapos, morcegos, rãs etc.” (CAESAR, 2008, p. 25)
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fonte: CAESAR, 2008, p. 23-24.

Caesar conta que, no século XVIII, um ‘malacólogo’ (ou coquicólogo: alguém que

estuda conchas e moluscos) chamado Emanuel Mendes da Costa, na região de  Wiltshire, a

caminho do litoral britânico onde buscava seus objetos de interesse, foi surpreendido por sons

extraordinários e estranhamente organizados. Se deparou, na sequência, com crop circles. Ao

observar as marcas gráficas nas plantações, Mendes da Costa teria percebido algum tipo de

relação entre estes grafismos geométricos e as conchas, como mostra os desenhos de abalones

posteriormente produzidos por ele. Este seria um dos primeiros relatos acerca do fenômeno,

que,  mais  recentemente,  seria  reproduzido  a  partir  de  interesses  midiáticos,  comerciais  e

artísticos. Mas a hipótese na qual Caesar se debruça é a de que estas primeiras ocorrências

seriam  produto  da  ação  de  criaturas  noturnas,  de  insetos,  como  efeito  de  uma  ‘praga

organizada’. Os abalones, assim como o crop circle tomado como exemplo (Figura 19), são

também  formas  semelhantes  à  orelha  e  ao  ouvido  humano.  Estas  relações,  segundo  o

compositor,  não  são,  necessariamente,  coincidentes  ou  aleatórias.  A  este  respeito,  a

cosmologia indígena que relata a criação da noite compõe, de uma forma particular, relações

entre  a  escuridão,  os sons noturnos  e as  conchas.  Escuridão necessária  à  intimidade,  que

esconde,  igualmente,  as  fontes  e  os  gestos  que  produzem  os  sons  que  a  habitam

(acusmática)13. 

13 Como coloca Zangheri (2012), o francês Pierre Schaeffer, em seu Traité des Objets Musicaux, recupera uma
expressão antiga, que faz referência a Pitágoras em suas aulas, quando utilizava uma cortina para que seus alunos
não o vissem e apenas  escutassem suas palavras.  Fenerich (2005),  se refere  ao termo, ainda, como Música
Acusmática: “música cujo o emissor do som, ou pelo menos seu emissor real, ou seja, sua origem anterior à
gravação não é visualizada pelo ouvinte.” (p. 121)
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Na lenda, a noite se confunde com os sons, ou os sons produzem a noite, uma vez que

a antecedem. Assim como a concha carrega a noite e os sons, os ouvidos são um portal para o

desconhecido. Esta situação de escuta, marcada pelo desconhecido, envolve a percepção num

jogo onde a  matéria  sonora,  muitas  vezes  sem rosto,  sem gesto,  sem forma e identidade,

percorre outros agenciamentos,  forçando a escuta (a memória e a imaginação) a percorrer

outros caminhos. Dá pra dizer que a escuta acusmática se aproximaria de uma escuta de tipo

expressiva, já que não depende de um sentido anterior a ela, pois não existiria um modelo

prévio  de  comparação.  Importa  afirmar,  no  entanto,  que  o  conjunto  da  peça  Circulos

Ceifados,  que inclui  áudio  e  livro,  apresenta,  de maneira  original,  uma multiplicidade  de

sentidos que se entrecortam e se enlaçam em direções e formas variadas. Ou seja, o livro,

mesmo que tenha a função de explicar a obra, opera seus próprios agenciamentos, assim como

a obra não depende da explicação do livro para mobilizar seus conteúdos expressivos. Ao

mesmo tempo, cada objeto ou argumento exposto parece tomar para si seu próprio círculo de

relações e sentidos. E antes de assumir a possibilidade da  acusmática como realização da

escuta  reduzida14,  purificada  pela  ausência  de  referencialidade,  tal  qual  vislumbrada  por

Pierre Schaeffer, Caesar rejeita esta opção, como demonstra por todo o percurso do projeto,

desde a poiesis até os processos de gravação, manipulação e composição de todos os materiais

– o tempo todo ele  revela  suas  fontes  (mesmo que não seja  de  todo verdade,  como diz,

ironicamente).  “Mantém-se, nessa música,  os dois olhos hermeticamente abertos,  isto é,  à

escuta dos indícios, e o que está aquém e além deles: entre suas sonoridades e seus sentidos.”

(CAESAR, 2008, p. 28)

A presença ou a ausência das fontes sonoras na experiência da escuta musical envolve

uma  discussão  fundamental  para  a  música  do  Séc.  XX  em diante.  Após  o  advento  das

tecnologias de gravação e reprodução sonoras, juntamente com a possibilidade de criação de

sons irreconhecíveis, criou-se a condição de envolver a percepção numa zona indistinta, onde

o reconhecimento ou o desconhecimento daquilo que se ouve provocariam novos estados de

percepção. Esta é uma questão que coloca o problema da escuta e do hábito ligado à música

do  mesmo  modo  que  o  problema  da  identidade  vai  refletir  na  produção  do  conceito  na

filosofia,  para  Deleuze.  O  hábito  e  a  identidade,  mesmo  como  composição  de  forças

contingentes e, de certa maneira, incontornáveis, enfraqueceriam as potências criativas e a

14 O conceito de  Escuta Reduzida está  relacionado à  acusmática e se refere  à possibilidade de uma escuta
musical não associada à qualquer fonte.
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produção  de  sentidos.  Na  música,  o  problema  se  recoloca  na  medida  em  que  o

reconhecimento das fontes sonoras vinculam um sentido anterior à própria escuta. Assim, a

partir da ideia de acusmática, a ausência da imagem da fonte libertaria a escuta de um regime

habitual,  marcado  pela  semelhança.  O  francês  Pierre  Schaeffer  (1910-1995) foi  um  dos

pioneiros no uso das tecnologias de gravação para a produção de novos sons, assim como na

elaboração de uma teoria que desse conta deste novo momento de interação entre música e

tecnologia.  Para ele,  o compositor que utiliza sons gravados poderia se tornar um tipo de

feiticeiro, de ‘conjurador’: “me dê um som de flauta, eu faço um som de piano, me dê um som

de oboé, eu faço um som de cravo.” (SCHAEFFER, 2019). Explorando essa capacidade de

transformar sons e timbres, o ranger de uma porta pode se transformar numa flauta, ou algo

parecido, ou ainda, o som da flauta ou o som da porta podem se modificar ao ponto de não

serem mais reconhecidas as suas origens - e isso pode não vir a ser mais importante. Este

nível avançado de transformação ganha, na teoria schaefferiana,  uma posição privilegiada,

pois o distanciamento das fontes causais do som permitiria a ascensão de um novo tipo de

música, desprendida das formas de representação tradicionais. Sendo assim, o principal objeto

de interesse do compositor passa a ser o som manipulado tecnicamente ao ponto de não ser

mais  reconhecido.  Já  o  som  ligado  à  sua  origem  vai  ser  tratado  por  Schaeffer  como

‘anedótico’,  como destaca  Fenerich  (2005):  são  aqueles  que  trariam consigo um “indício

referencial  do som gravado”. (p. 4) Fenerich explica que, para o compositor francês, seria

necessário isolar características específicas do som para que apenas os indícios da própria

materialidade  fossem dados  à  percepção.  A  materialidade,  neste  caso,  estaria  ligada  aos

aspectos potencialmente musicais do som

Por materialidade quero indicar aqui as particularidades do som extraídas
de uma escuta atenta somente ao que ele tem de sonoro, que refere a si
mesmo e  procura  isola-lo de tudo aquilo que ele  indica:  fenômenos do
mundo,  linguagem,  estruturas  da  música  tradicional  –  escuta  que  seria
chamada mais  tarde,  na  teoria  schaefferiana,  de  reduzida.  (FENERICH,
2005, p. 5)

Essa busca pela materialidade do som, por sua vez, condiciona o processo criativo a

um  critério  de  seleção  puramente  teórico,  limitando  as  possibilidades  de  exploração  de

‘qualquer  som’,  conforme  a  disponibilidade  oferecida  inicialmente  pelas  tecnologias  de

gravação.  Este  isolamento  do  anedótico  sonoro,  do  extra-musical,  na  verdade,  aponta  na

direção mesma da música tradicional, incluindo aí a estruturação de uma hierarquia de valores
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e de um modelo conceitual  abstrato,  de fora da própria  música,  anterior  ao próprio som.

Independentemente das intenções que sustentam tal imposição, o que se vê é uma redução no

campo de relações e de sentidos. Instala-se, assim, um tipo de contradição: se a  acusmática

tem o potencial  de libertar os ouvidos das referencialidades habituais,  ampliando a escuta

musical a uma multiplicidade de imagens e sentidos, quando tomada como um mecanismo de

seleção, vai operar no sentido oposto a esta multiplicidade. A teoria schafferiana, em certo

aspecto, dá a entender que a escuta musical carrega o potencial de se distanciar, por natureza,

da produção de imagens na percepção ligada à representação. A escuta reduzida se ampara na

possibilidade de uma escuta pura, ‘descontaminada’ de qualquer outra referência que não seja

o próprio som e suas propriedades. Hipótese enfraquecida pela própria experiência,  pois  a

escuta sempre mobilizaria,  em algum nível,  imagens e representações. De qualquer modo,

como colocado anteriormente, Caesar rejeita essas possibilidades, tanto da escuta pura quanto

do distanciamento dos gestos originários. Ao contrário,  permanece atento aos indícios dos

sons  e  tudo  aquilo  que  neles  remete  a  tipos  de  sonoridades,  imagens e  sentidos,

independentemente do reconhecimento ou não de suas fontes. 

Em Círculos Ceifados, os ritmos das marcas gráficas que se distribuem nos espirais

dos  crop  circles,  assim  como  nas  proporções  geométricas  dos  abalones,  nas  formas  das

conchas e nos desenhos de Mendes da Costa, são como intensidades lógicas que atravessam

os  materiais  sonoros  e  se  alinham  a  estratégias  de  composição.  Como  nos  dípticos  de

Brodowicz, elementos da natureza articulam forças comuns  e convergentes  entre conchas e

música,  ou  entre  conchas  e  a  orelha,  entre  os  crop  circles e  as  conchas,  ou  entre  um

comportamento  específico  de  insetos  e  as  conchas,  ou  todos  entre  si.  Os  espirais,  por

exemplo, são marcas expressivas que prolongam suas intensidades em muitas direções. Mas

não é que eles sirvam de molde, conforme uma lógica hilemórfica.15 Caesar vai tomar círculos

e  espirais  como  principais  características  constitutivas  dos  materiais  temáticos  e  da

organização  formal  da  peça,  mas  não  necessariamente  imitá-los  ou  tomar  algum tipo  de

decisão rigidamente controlada por aspectos formais destas geometrias. O compositor também

lembra como o tema dos espirais já serviu a música e às artes em contextos variados, desde o

barroco até o futurismo. Ele mesmo já se serviu da ideia em outras ocasiões, como nas peças

15Simondon (em ‘A individuação  à  luz  das  noções  de  forma e  de  informação’)  vai  se  utilizar  da ideia de
modelagem, a partir do exemplo de criação de um tijolo, para questionar a noção hilemórfica de individuação,
demonstrando que mesmo o processo de modelagem do barro na forma de um tijolo não diz respeito unicamente
a uma matéria inerte e a uma forma abstrata, exterior ao próprio processo.
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Volta Redonda e Noite em Concha. No caso de Círculos Ceifados, além dos abalones e dos

crop circles, retoma a circularidade em espiral a partir de um afeto de infância (e de uma

percepção  particular  de  um som ligado  à  noite),  na  forma  de  um repelente  de  mosquito

chamado ‘Boa Noite’. Este dispositivo de fumaça espiralado se associa à noite e ao mosquito,

juntamente com seus zumbidos e trajetórias errantes: 

Durante muito tempo, não conheci som mais repulsivo do que o dente-de-
serra dos  mosquitos.  [...]  Na  busca  de  um recurso  de  defesa  contra  a
agressão  desses  musicistas  ubíquos,  punha-me  a  ouvir  com  atenção
desinteressada  aqueles  zumbidos  em  suas  trajetórias  panorâmicas,
distanciais  e  de  profundidade,  acreditando  que  a  capacidade  de  imitar
mentalmente  seus  melismas  me  traria  mais  poder  sobre  a  noite,  que
pertencia  de  fato e  nitidamente  a  eles.  Para  compensar  o  sono que me
roubavam, aprendi a tirar proveito daqueles momentos de lusco-fusco, o
estado entre  a  vigília  e  o  sono,  no  qual  a  imaginação se  funde  com a
memória, o contínuo entre o sonho e a consciência.” (CAESAR, 2008, p.
30-31)

Caesar vai utilizar variadas características destes personagens noturnos, diante de uma

musicalidade  em  potencial,  (conforme  os  afetos  do  compositor)  em  alinhamento  a  uma

percepção voltada aos sons em sua materialidade e, sobretudo, à apropriação destes sons por

meios técnicos e tecnológicos, permitindo a manipulação num nível  concreto.16 Num destes

níveis  concretos,  (ou  numa  combinação  destes  níveis)  Caesar  descreve,  em  detalhes,  o

procedimento utilizado para a criação de sons sintéticos via Modulação de Frequências (FM)

e  o  processamento  destes  sons  por  um  instrumento  virtual  de  computador  (Csound).  O

compositor explica que as técnicas escolhidas foram as mais adequadas para a aproximação

de certas  características  sonoras,  “por  causa da  observação de  padrões  idênticos  tanto  no

timbre,  quanto  na  expressão  rítmica  e  dinâmica  de  alguns  seres:  morcegos,  micos  e,

especialmente, rãs, sapos e pererecas.” (p. 37) Na música, os sons das populações noturnas

(insetos, répteis, aves etc.) são capturados e recriados,  propondo um tipo de diálogo entre

níveis de materiais e escutas (e estes níveis podem se multiplicar ao infinito, tantos quanto

forem as camadas de percepções e agenciamentos). No nível dos materiais, as sonoridades se

distribuem  conforme  os  sons  ‘naturais’  se  entrelaçam  aos  ‘artificiais’,  produzindo  uma
16 Caesar,  em entrevista,  (https://www.youtube.com/watch?v=SZtXOsaapaM)  afirma que a noção de Música
Concreta é entendida muitas vezes de forma equivocada. Para ele, o que há de concreto na música não são os
sons provenientes de fontes concretas, como os sons do ambiente, do cotidiano ou da realidade concreta. Não
existem fontes concretas, ou ainda, todas as fontes sonoras são concretas. O que existe é a transformação, por
vias tecnológicas, de um som qualquer em algo concreto, que se pode pegar e manipular. Por exemplo, quando o
som de uma nota tocada ao piano é gravado em fita, dá pra pegar, com as mãos, o trecho da fita onde o som foi
registrado. Segurar a nota, poder recortá-la, inverte-la, emendá-la a outras notas ou a partes de outras notas etc.,
são procedimentos composicionais específicos, que posicionam o fazer musical num nível concreto. 

https://www.youtube.com/watch?v=SZtXOsaapaM
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dinâmica de interesse mútuo. Na escuta, dá pra dizer que o jogo se dá conforme este mesmo

entrelaçamento, marcando uma dialética entre ambientes e naturezas. A estrutura formal da

peça se constrói, segundo Caesar, a partir dos próprios materiais e de uma narrativa imanente,

ou seja, não há um plano que se impõe às sonoridades, o plano se desenvolve na medida

expressiva dos próprios sons. Este é um aspecto da peça e da postura do compositor que

produz uma abertura sensível aos materiais, operando criativamente num outro nível concreto.

Neste  nível,  é  como  se  o  compositor  estivesse  ouvindo  o  que  o  material  tem  a  dizer,

procedendo experimentalmente em boa parte do percurso composicional.

A peça  tem duração de  17m44s.  Em 5m35s é  incrível  notar  como os  ‘musicistas

ubíquos’ (mosquitos) que perturbavam o sono do compositor e que pertencem a uma realidade

tão comum, reaparecem na obra perfazendo suas ‘trajetórias panorâmicas’ e deslocando o que

seria  uma  experiência  de  terrível  desconforto  para  uma  percepção  estética  renovada  de

sentido. Neste trecho em que as fieiras de pontos eletrônicos se assemelham a mosquitos, o

espaço  da  imagem  sonora  entre  os  ouvidos  animam uma dança  que,  ironicamente,  seria

impossível  de  ser  capturada  por  microfones  daquela  maneira  (sobretudo  com  a  mesma

espacialização da mixagem, que, por sua vez, recria o movimento do próprio mosquito). Neste

caso, o espaço é explorado como um parâmetro musical que assume o ‘primeiro plano’. A

ironia, por sinal, é um traço marcante na obra. A percepção sonora do passeio de um mosquito

na superfície do espaço-tempo é tão relevante quanto a de um solista na música de concerto.

Assim como  o  desempenho  de  outros  sujeitos  noturnos  são  agrupados  como  ‘coros’  ou

‘naipes’. É assim que o comportamento dos personagens organiza uma narrativa musical em

alinhamento com tipos de hábitos. Hábitos que criam territorialidades, que organizam ritmos,

que descrevem configurações de forças, como atributos. Caesar, no seu texto, aponta para a

necessidade de uma ‘simbiose conceitual’ para tentar descrever a trama espaço-temporal que

a música nos envolve sem tomar a noção de forma em uma rigidez estática:  “A noção de

forma não deveria ser dissociada de ‘força’, mas, se a força de que falamos é função extrema

do tempo, então espaço e tempo acabariam por se encontrar...” (p.34) A forma enquanto força

se alinha às dinâmicas da imanência na medida em que expressa o que só pode ser exprimido

por seus próprios meios, e assim o faz atribuindo à substância suas próprias qualidades e

quantidades. A forma, na expressão, é força ativa.

A unidade formal de Círculos Ceifados, como dito anteriormente, tem nos espirais um
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esquema  básico  de  organização.  Em particular,  o  espiral  de  ‘Boa  Noite’  alinha  a  forma

espiralada a uma circularidade própria de uma narrativa que interessa ao compositor. Caesar

(2008) explica, por exemplo, como a espiral vai alimentar um procedimento criativo a partir

da “aplicação da técnica de FM na produção de funções de controle de grãos”. (p. 39) Neste

caso, a Espiral de Fermat (nome técnico da forma do “Boa Noite”, como demonstrado na

Figura 21) vai servir de referência no processamento do material e, ao mesmo tempo, apontar

para o mosquito  – a  despeito  de sua eficiência  como vetor  de doenças  – como vetor  de

eventos17 que vão ter o ponto como a menor unidade sonora. “O ponto seria, então, o menor

de  todos  os  modos  da  produção  de  eventos:  uma  partícula  isolada  que,  nesta  condição,

constitui uma unidade.” (p. 34) O ponto sonoro, como um som curto de qualidade variada,

quando articulado  isoladamente  é  só  um ponto;  quando agrupado,  forma  ritmos;  e  numa

escala mais acelerada, forma fieiras, o que leva à percepção de granulosidade; então “fieiras

são linhas granulosas” (p.35), conforme a descrição do compositor. Seguindo a explicação,

quando aparecem simultaneamente,  os pontos viram nuvens de pontos,  nuvens de ritmos,

nuvens de fieiras  (neste caso,  às vezes,  enxames).  O ponto ou grão,  no caso de  Círculos

Ceifados,  foi  construído  sinteticamente.  Eles  aparecem  na  Figura  22,  representados  pela

interface gráfica do programa de síntese na forma de duas fieiras sobrepostas18. Desta forma,

as  interações  entre  os  fenômenos  sonoros  ‘naturais’  e  ‘artificiais’  se  dão  conforme  suas

próprias  materialidades.  Materialidade  que  o  suporte  tecnológico  concretiza  a  partir  de

técnicas variadas de produção, registro, manipulação e reprodução.

17 Em  nota,  Caesar  sugere  o  uso  da  palavra  evento como  “designação  para  qualquer  unidade  perceptual
compreendida no trajeto bidirecional entre ‘sonoro’ e ‘musical’. (CAESAR, 2018, p. 76)
18 “Aqui se vê um zoom sobre duas fieiras sobrepostas, uma de grãos largos percorrendo a região ‘grave’, e a
outra, de grãos mais finos, a ‘dos agudos’.  A densidade das fieiras neste exemplo é pequena, e a média de
tamanho dos grãos é de 25 milissegundos, grandes como ‘feijões’ para o ouvido.” (CAESAR, 2018, p.36)
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Figura 21 - espiral de Fermat

fonte: CAESAR, 2018, p. 40

Figura 22 – fieiras de pontos ou ‘grãos’

fonte: CAESAR, 2018, p.36

A  interação  de  uma  marca  gráfica  com  o  som,  ou  a  passagem  de  grafismos

geométricos  para a música acontece,  como no exemplo da técnica de FM, diante de uma

mudança de natureza – de um registro matemático-funcional para o som-sensação. E é próprio

da  busca  pelo  composto  de  sensações  que  essa  passagem  se  deixe  penetrar  por  outros

materiais, outras forças, ou vazios. Como o próprio compositor afirma, estes procedimentos

são sempre submetidos ao crivo de uma certa intuição, da sensação, de um contato com o

material  que  não  é  mediado  necessariamente  por  um  controle  racional/consciente,  por
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abstração  ou  por  uma  teoria,  mas  principalmente  a  partir  da  experimentação.  Deleuze  e

Guattari (QPh?/2016) dizem que as sensações se compõem, sobretudo, nos vazios. “Uma tela

pode ser inteiramente preenchida, a ponto de que mesmo o ar não passe mais por ela; mas

algo só é  uma obra de arte  se,  como diz  o pintor  chinês,  guarda vazios  suficientes  para

permitir que neles saltem cavalos.” (pág. 196) Estes vazios não são absolutos, mas relativos.

São também marcas expressivas, são parte de uma estratégia de ocupação - mesmo que não

haja um plano a ser seguido. Quando o ponto é a menor unidade formal, o vazio aparece como

um contra-evento,  um ‘contra-ponto’.  (Figura  22)  No  caso  de  um dos  procedimentos  de

Círculos  Ceifados,  um segmento  da  espiral  de  Fermat,  ‘ou  Boa  Noite’,  (Figura  23)  vai

conduzir a modulação de uma fieira de grãos (pontos), produzindo um resultado que é uma

mistura entre um segmento gráfico e um segmento sonoro. (Figura 24)

Figura 23 – segmento da Espiral Fermat (Boa Noite)

fonte: CAESAR, 2018, p.40

Figura 24 – resultado da interação entre o segmento gráfico de ‘Boa Noite’ e uma fieira

sintética de grãos

fonte: CAESAR, 2018, p.41
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Caesar explica que este processo pode ser reiterado, retomando novas modulações a

partir  do  resultado  de  modulações  anteriores,  produzindo  novos  perfis  sonoros,  sempre

alusivos a um tipo de material inicial. Tal procedimento seria útil para explorar variações de

um  mesmo  material.  Estas  variações  se  ampliam  na  medida  em  que  se  atribui  maior

importância a um ou outro parâmetro. E as formas de representação de um mesmo fenômeno

muda  de  acordo  com  o  tipo  de  gráfico  que,  por  sua  vez,  cumpre  também  a  função  de

selecionar características específicas do som. A Figura 25 mostra como um perfil gráfico de

‘tempo versus altura’ se ‘transforma’ em outro quando a análise acontece diante dos eixos de

‘tempo versus intensidade’.

Figura 25 – representação em diferentes desenhos a partir de um mesmo segmento sonoro

fonte: CAESAR, 2018, p. 42-43

O compositor assinala, brevemente, como o segmento de ‘Boa Noite’ vai gerar uma

‘espinha  de  peixe’.  Estas  relações,  como  entre  um  som  e  uma  espinha  de  peixe  -

aparentemente inúteis - guardam em si a expressão de lógicas das quais tratamos como forças

e intensidades. Úteis ou inúteis, estes atravessamentos entre formas e sistemas se encontram

distribuídos em diversos campos, das sensações aos sentidos, como associações, influências,

sincronias, interações, simbioses, sinestesias... sempre marcados pelo devir, por movimentos

em infinitas direções e sentidos. Caesar dá a entender que, para ele, a percepção se deixa

envolver  neste  jogo de forças e  devires,  articulando potências  do pensamento  sempre  em
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direção a um enriquecimento da experiência, em direção à multiplicidade dos (e nos) sentidos.

E, de certo modo, a música eletroacústica, com seu potencial acusmático e seu acolhimento a

qualquer  som (de ‘qualquer  natureza’),  pode conduzir  a  uma experiência  perceptiva  mais

impregnada de multiplicidades - ou, como aponta o autor, para um conhecimento da música

ligado a uma ‘fenomenologia  sonoro-musical’.  E em especial,  oferece  uma ampliação  da

escuta musical, aquela voltada para o interesse da análise, própria de um ouvido educado nas

tradições.

Existe uma aproximação declarada entre as teorias de Schaeffer e a fenomenologia de

Edmund Husserl  e Merleau Ponty. Zangheri  (2013) faz um levantamento bastante  preciso

sobre tal aproximação, incluindo passagens de obras citadas no  Traité des Objet Musicaux.

Ao abordar o tema da fenomenologia,  Schaeffer afirma,  inclusive,  a estar praticando sem

mesmo notar: “Assim, durante anos, frequentemente fizemos a fenomenologia sem o saber; o

que, em compensação, é melhor do que falar de fenomenologia sem praticá-la.” (SCAEFFER,

2002,  p.  262)  Cabe  afirmar  que  não  interessa,  neste  momento,  entrar  no  mérito  da

fenomenologia e sua contribuição mais ou menos direta às teorias que dão suporte à Música

Concreta,  à  Eletroacústica  e  aos  compositores  que  dialoguem  com  este  aparato  estético-

conceitual. No entanto, interessa notar a presença de um diagnóstico reincidente em Ponty e

em Deleuze,  que assume aqui a condição de hipótese: há uma necessidade de poder e de

controle latente nas práticas musicais que precisa ser melhor compreendida. Os ‘dispositivos

de controle’  estariam distribuídos  nas  práticas  musicais  e  também na experiência  estética

(perceptiva). A partitura, por exemplo, seria um destes dispositivos que opera, ela mesma, um

tipo de  controle  em vários  níveis.  Enquanto  suporte,  só permite  o registro daquilo  que é

possível de ser anotado, em alinhamento com seus próprios parâmetros. Todo um universo

sonoro fica de fora, assim como há um privilégio reservado àquela parte do som que encontra

lugar  em seu  sistema  gráfico.  Assim,  os  ruídos,  inarmônicos,  contínuos  não-discretos  de

altura, duração, timbre, intensidade, são tomados como acessórios, coadjuvantes que atuam

em  passagens  menos  importantes.  No  lado  da  percepção,  esta  hierarquia  programada  se

pretende fundadora de uma escuta pura,  onde a  imaginação ativada pelos sons é também

controlada por interesses de toda ordem: religiosos, ideológicos, comerciais, comunicacionais,

indicativos, comportamentais etc. 

Conduzida por este aporte da música eletroacústica, a Música, a arte do
terror e da noite, cada vez mais parece propor uma escuta integradora, mais
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abrangente do que a escuta da pureza segura do som de altura determinada,
intensidade, duração e timbres assinalados na partitura. Certamente, agora
já  se  deve  promover  o  encontro  de  conceitos  de  uma  ordem  mais
emocional  com  aqueles  -  hieráticos  -  da  teoria  musical  tradicional."
(CAESAR, 2008, p. 64)

Caesar (2008) dialoga com a teoria de Schaeffer a propósito de uma escuta reduzida,

concordando, em certa medida, com a possibilidade de ampliação da escuta musical a partir

deste  conceito,  mas  sem  a  necessidade  de  uma  rigidez  estrutural.  "Com  todos  os  seus

problemas  conceituais  e  filosóficos,  o  exercício  da  escuta  reduzida,  proposto  por  Pierre

Schaeffer, nada mais é do que a escuta generalizada e integral, a escuta que não só 'ouve' e

'escuta’ mas entende e compreende ao final do processo." (p. 64-65) Assim, ouvir, escutar,

entender e compreender, na visão de Caesar, não seriam categorias serializadas em alguma

sequência linear, assim como não representariam unidades isoladas na percepção. Tampouco

haveria algum tipo de hierarquia entre elas. Porque a objetividade vislumbrada pela teoria não

se  realizaria  na  percepção:  "não  haverá  possibilidade  de  uma  análise  objetiva  para  esta

música, já que o conhecimento humano, especialmente a compreensão, não garante aquilo que

o modelo científico chama de objetividade." (p. 65)

Deleuze concordaria com estes argumentos, que atribuem à percepção certa autonomia

no jogo dos sentidos.  Também o pensamento  ligado aos saberes formais não garantiria  a

‘compreensão’.  Assim  como,  para  ele,  a  percepção  pode  envolver  um  outro  campo  de

relações que não é o mesmo da ciência e das ideias objetivas, e que, por sua vez, também não

é o mesmo dos conceitos. A matéria da percepção, como a compreende, também diz respeito

a forças e potências que não se conectam, necessariamente, aos signos e significados ligados à

comunicação e não são redutíveis à dimensão da linguagem. Esta matéria da percepção não se

reduz às  sensibilidades,  às  funções  biológicas  dos  sentidos,  mas  está  ligada,  sobretudo,  à

sensação e ao afeto. A arte, como coloca Sauvagnargues (2015), exige “uma semiótica do

efeito  irredutível  ao  [plano]  discursivo,  uma  verdadeira  lógica  da  sensação”.19 (p.  36  –

tradução nossa) Em Deleuze, uma “filosofia não linguística do signo” marca a presença de

singularidades como forças que não estão ligadas ao mundo concreto/empírico – por isso são,

também,  singularidades  pré-individuais,  porque  ainda  não  existem  de  forma  individuada,

tampouco envolvem sujeito, linguagem ou representação.

19 “[…] une sémiotique de l’effet irréductible au discursif, une véritable logique de la sensation.”
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Nota-se que os problemas da individuação se atravessam e se implicam. A discussão

em torno da escuta se desloca entre uma experiência marcada pelo reconhecimento e pelo

hábito e outra tomada pelo desconhecido, pelo medo e pela noite.20 Mas não é só isso. A

escuta, na música eletroacústica, descarta a mediação da partitura e se relaciona diretamente

com o som. Isso coloca o compositor numa posição diferente do habitual e produz diferentes

agenciamentos.  Quando,  ao se escrever uma passagem sonora numa partitura,  o conteúdo

anotado  corresponde  a  um  gesto  musical  de  um  intérprete,  observa-se  que  a  partitura,

fundamentalmente,  não  fez  muito  mais  do  que  transmitir  uma  ordem  do  compositor  ao

intérprete.  A  música  tradicional,  diferente  da  eletroacústica,  vai  proceder  desta  maneira

porque o som ‘nasce’ no pensamento do compositor e é reproduzido pelo intérprete, mediado

pela  partitura  (mesmo  que  no  processo  criativo  o  compositor  recorra  a  um  instrumento

musical;  e  mesmo  que  o  intérprete  tenha  alguma  margem  criativa  em  relação  à  sua

interpretação).  Existe  um  alto  grau  de  previsibilidade,  tanto  quanto  uma  necessidade  de

controle por parte do compositor. Na eletroacústica, existe uma tendência ao desconhecimento

do resultado de um processamento sonoro. Isso não significa dizer que, a partir do hábito, não

seja  possível  prever  os  resultados,  ou  seja,  com o  tempo  e  a  prática,  também a  música

eletroacústica se vê absorvida por uma lógica da representação, por um reconhecimento e

antecipação dos resultados. Mas a tendência à imprevisibilidade continua ativa, como uma

potência própria da eletroacústica voltada ao processo composicional.

Ocorre que, na composição feita em estúdio, a relação do compositor com
os  aparelhos  que  manipula  –  pelo  menos  dos  compositores  ligados  à
tradição que estamos estudando – nem sempre é de previsibilidade entre o
gesto de manipulação e o resultado que a máquina lhe oferece aos sentidos.
(FENERICH, 2005, p. 20)

Diante  dessa  tendência  ao  desconhecido,  a  ideia  só  faz  alimentar  um  aparato

tecnológico de procedimentos e informações para operar transformações variadas nos sons. O

resultado da ideia só aparece em contato direto com o som. Então, o som só se dá pela escuta,

ele não existe antes disso, nem no pensamento do compositor. Daí a condição experimental

própria deste tipo de música. Acontece que, desta maneira, o ato de compor se submete a

20 A este respeito, Caesar invoca Nietszche em ‘Aurora’ (2019): “Foi somente na noite e na semiobscuridade das
sóbrias florestas e das cavernas que o ouvido, órgão do medo, pôde se desenvolver tão abundantemente como o
fez, graças à maneira de viver da idade do medo, isto é, da mais longa das épocas humanas que houve: à luz, o
ouvido é muito menos necessário. Disso decorre a característica da música, arte da noite e da penumbra.” (p.
336) 
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outras  forças.  A  escuta  integrada  deste  modo  a  um  processo  criativo  mobiliza  afetos,

sensações  e  sentidos,  porque  a  organização  dos  materiais  numa  obra  dependem  de  uma

relação direta com a percepção. E ainda,  o poder de controle do compositor se dilui  pela

necessidade de participação ativa dos próprios materiais sonoros e de todos os elementos que

integram a cadeia de produção sonora. O resultado depende das relações, dos encontros. A

gênese da obra, a partir desta atitude experimental, depende muito mais do processo do que de

um modelo.

A  Eletroacústica,  nestes  termos,  contrapõe  uma  abordagem  musical  marcada  pela

experimentação  a  uma outra  caracterizada  por  uma atitude  mental,  determinada  por  uma

tradição escrita e pela mediação da partitura. Existe aqui uma implicação filosófica importante

a respeito da individuação. Esta diferenciação entre uma abordagem abstrata/mental e outra

experimental/empírica remete a questões próprias da discussão filosófica/ontológica ainda no

Séc. XIV, mas que acompanha o problema da individuação conforme aparece em Deleuze.

Ulpiano (2019a) vai explicar como, na Idade Média, surge o ‘campo ontológico’ e, como

desdobramento, a Semiótica - sobretudo a partir do pensamento de Guilherme de Ockham.

A noção de realidade, no século XIV, como destaca Ulpiano, envolvia dois elementos

considerados reais: o indivíduo (corpos) e o universal (gênero e espécie). O indivíduo está

ligado a tudo o que se dá no mundo empírico e à sensibilidade:  os sujeitos,  os corpos, a

matéria do mundo. No campo da linguagem é aquilo que “se pode nomear desta maneira: um

adjetivo demonstrativo mais um substantivo comum - este homem, esta cadeira, aquele copo,

aquela mulher”. (ULPIANO, 2019b) Ou seja, o indivíduo é tudo o que se pode apontar, que

tem um corpo físico e uma unidade numérica. E o universal está ligado a tudo o que se pode

nomear com “um substantivo comum mais um artigo definido (...): o homem, a cadeira, a

mesa, etc” (idem). ‘O homem’ diz respeito a uma categorização mental, não aponta para um

indivíduo, mas para um conjunto de indivíduos que, por abstração, possuem características em

comum. O que Ockham faz é retirar o universal abstrato como elemento empírico e apontá-lo

como um objeto mental. O universal, para ele, não é real, é mental.

Então, o que Ockham está dizendo é que a única coisa real é o individual –
e que o universal é mental. [...] Ou seja, quando eu digo esta cadeira, esta
mesa,  estes  óculos,  este  boi,  este  cachorro,  este  mosquito...  eu  estou
indicando  realidades  individuais  –  que  existem  no  mundo.  [Estes]
enunciados têm um referente: alguma coisa que existe para lá do próprio
enunciado. Mas quando eu digo: a cadeira, a mesa, a rosa, o copo, o rádio...
para lá do enunciado não existe nada.  O que a escola de Guilherme de
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Ockham vai  dizer  é  que  os  universais  são  apenas  signos.  [...]  –  flatus
vocis... meras palavras. (ULPIANO, 2019b)

Neste momento medieval, a realidade se divide em duas, sendo apenas o individual

parte  do  real  empírico  e  os  universais  tomados  como  objetos  mentais,  representações

significativas (signos). O real empírico é a superfície ocupada pelos corpos, pelos indivíduos,

físicos  e  orgânicos,  pelas  formas  que a  vida produz – é  o espaço-tempo do presente,  da

realidade. Como conceito, o individual diz respeito a todo campo empírico, envolvendo todos

os corpos que nele habitam. O mundo sensível, todo ele constitui o individual. Os universais,

por  sua  vez,  são  objetos  mentais  ligados  à  consciência,  ao  sujeito  do  conhecimento  e  à

linguagem. Dependem da mente e da subjetividade para existir. São tratados como signos os

objetos mentais dados à representação, tais como “os nossos sonhos, os nossos delírios, as

palavras universalizantes – o homem, a cadeira... tudo o que se passa na nossa subjetividade

chama-se objeto mental”. (ULPIANO, 2019b) Sendo assim, o individual é tudo aquilo que

seria possível experimentar, que envolve uma multiplicidade ligada ao mundo relacional, às

trocas,  conexões,  ações  e  paixões.  E  os  universais,  como  objetos  mentais,  dependem da

consciência e, por este motivo, está ligado diretamente ao mundo da pessoa. Vê-se como as

abordagens  musicais  mais  teóricas  (mediadas  pela  escrita)  ou  mais  experimentais  (que

dependem mais diretamente da escuta) se articulam com perspectivas ontológicas distintas.

Não à toa,  uma abordagem composicional  mediada  por abstrações  teóricas,  marcada  pela

representação sistemática de signos e significantes, vai dialogar com o mundo da pessoa, com

objetos  mentais,  incluindo  pretensões  universalizantes  e  sempre  relativas  a  um  controle

igualmente pretendido pelo compositor. Uma abordagem experimental implica agenciamentos

não-significantes, em torno de uma realidade concreta determinada pelos próprios sons e suas

relações, remetendo a uma co-participação de todos os objetos e indivíduos na composição da

obra, mobilizando potências sonoras variadas. As questões que a Eletroacústica coloca tocam

no problema da individuação, na medida em que apontam para uma organização da música

desde  o  campo  da  sensibilidade,  valorizando  justamente  aquilo  que  havia  sido  pouco

valorizado (ou recalcado) em nome da metafísica espiritualizada da música eclesiástica, que

tem no sistema tonal uma continuidade.

Mas, em Deleuze, a ontologia clássica, mesmo reformada pelo pensamento medieval a

partir de pensadores como Duns Scot e Guilherme de Ockham, não daria conta de alcançar a

individuação como aquilo que cria as condições de existência da realidade sem envolver um



83

elemento (ou uma força) que não pertença ao próprio mundo. O caminho para isso está na

investigação a respeito da noção de ‘singularidade’. No pensamento medieval, o individual e

o singular são tratados como sinônimos. Em Deleuze, o individual não é mais sinônimo de

singular, vai ser, ao contrário, algo distinto, como demonstrado por Simondon. Quer dizer,

desta forma, o campo ontológico deleuziano se abre em três: o real empírico preenchido pelos

individuais,  o  universal  preenchido  pelos  signos  (representações  mentais),  e  a  superfície

transcendental preenchida pelas multiplicidades e singularidades.

Ao comentar o trabalho de Simondon, Deleuze (IGP/2003) vai observar como este

“distingue rigorosamente singularidade e individualidade”. (p. 3) Apoiado em Simondon, diz

que  “o  indivíduo  só  pode  ser  contemporâneo  de  sua  individuação  e,  a  individuação,

contemporânea do princípio” (Idem, pág. 3). Ora, justamente porque a existência do indivíduo

só  é  possível  a  partir  de  uma  distinção  daquilo  que  ele  ainda  não  é,  na  ponta  de  um

movimento de individuação. Por isso o indivíduo não é “somente o resultado, porém meio de

individuação”. (Idem, p. 3) O problema é o mesmo das ontologias clássicas e medievais. O

princípio de individuação deve ser genético e não se pode tomar por princípio o indivíduo

pronto e, de algum modo, partir dele para explicar sua própria gênese. Tomando o indivíduo

realizado como ponto de partida para a reflexão acerca de seu princípio de individuação, o

que se sucede é tão somente “um simples princípio de reflexão.” (Idem, p. 3) Ainda no Séc.

XIV,  Ockham,  como  dito,  rompe  com  o  pensamento  antigo  e  não  considera  os  objetos

mentais  como parte  da realidade.  Mas a  questão da individuação permanece  ligada  a  um

princípio teológico ou religioso, na medida em que o individuo criado é separado do criador.

É um processo genético em que o criador e o criado ficam separados. Deleuze, sustentado

pela  cisão  entre  individual  e  singular,  atribui  ao  transcendental  um princípio  genético  de

individuação como processo. Deste modo, ao contrário de uma gênese metafísica ou religiosa,

o que se propõe é um princípio imanente: “a singularidade está o tempo inteiro presente no

indivíduo”, como fluxos intensivos de um corpo.

Todo corpo tem um organismo: são o organismo e as funções dos órgãos que
individuam  um  corpo  vivo  e  fazem  dele  um  sujeito;  mas  nesse  corpo
atravessam o que se chamam fluxos intensivos . São este fluxos intensivos
que  [Deleuze  chama  de]  campo  transcendental  ou  singularidade.
(ULPIANO, 2019b)

Simondon, em sua obra, vai confrontar, notadamente,  a noção de  hilemorfismo em

Aristóteles, sobretudo em função de um privilégio que este dá ao indivíduo realizado como
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aquilo que precisa ser explicado. Partindo deste privilégio, o princípio de individuação seria

aquilo que ofereceria a condição de existência ao corpo individuado, ou seja, uma coisa existe

porque há um princípio que garantiria a sua existência, assim como garantiria suas próprias

características  e  propriedades.  Isso  faz  com  que  Aristóteles  busque  uma  explicação  que

conecte  um princípio  ao seu fim.  Neste  ponto,  Platão e  Aristóteles  se  tocam,  pois o  que

garantiria  a  existência  das  coisas  tal  como  são  seria  um  princípio  anterior  à  própria

individuação, ‘metafísico’, fora da realidade mesma, isolado daquilo que se configura como

real. No entanto, para Simondon e Deleuze, a questão se volta para o princípio não como um

de fora da realidade,  mas como um processo,  ou melhor,  a  individuação não vai  ser um

princípio  separado  do  indivíduo,  vai  ser  algo  que  se  dá  nela  mesma.  O indivíduo  e  sua

individuação são inseparáveis. A individuação como processo é também o que Sauvagnargues

dizia (a respeito de Espinosa) de “individuação modal e não substancial”, ou seja, o indivíduo

se constitui a partir do seu próprio modo de existência e não como matéria informada. Eis

aqui  a  emergência,  com Simondon/Deleuze,  desta  figura  ontológica,  a  singularidade  pré-

individual como “primeiro momento do ser” (Idem, p. 4). Este primeiro momento do ser está

ligado a tal princípio de individuação por ela mesma, como um processo que se inicia como

singularidade  e  se  desdobra  em  individuação.  Desta  maneira,  Deleuze  produz  um

alinhamento, até aqui, entre Estóicos, Univocidade, Dans Scot, Espinosa e Simondon.

Interessante notar como o vocabulário conceitual  que emerge na obra de Deleuze a

partir  do  problema da  individuação se  utiliza  de  palavras  do  universo  sonoro  e  musical.

‘Ritmo’,  ‘Ressonância’,  ‘Ritornelo’,  por  exemplo,  reaparecem no texto  de  Deleuze  como

conceitos filosóficos distintos.  A  ressonância é um conceito particularmente importante em

Simondon.  No processo de individuação,  a  ressonância interna responde por  um tipo de

comunicação primordial, num ‘primeiro momento do ser’, onde a diferença pura se articula

em torno das condições de existência do individual.  A passagem do pré-individual para o

individual envolve um tipo de acoplamento das diferenças, ou a solução de um “problema

posto pelos díspares” (DELEUZE, ID/2004, p. 104). A ressonância interna seria um tipo de

comunicação  apontada  por  Simondon  responsável  pela  integração  das  singularidades  de

forma a compor individuações.

Diante desta passagem da força para o indivíduo, do pré-individual para o individual,

esta  operação  filosófica,  de  articulação  entre  o  extra-ser  Estóico,  as  singularidades,  as
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substâncias, essências e atributos em Espinosa e demais conceitos que exploram esta região

misteriosa e aberrante21 dos incorporais, produz um novo olhar para o real, para a linguagem e

para a própria noção de conhecimento.  A este  respeito,  Deleuze comenta:  “O objetivo da

filosofia, ou a primeira parte do método [em Espinosa] não consistem em nos fazer conhecer

alguma coisa mas em nos fazer conhecer a nossa potência de compreender.” (DELEUZE,

SPE/2017, p. 140) Distinguir singularidade e individualidade implica admitir a existência de

outras forças das quais a realidade participa e depende. Estas forças agem numa superfície

onde surge a singularidade e a gênese de todas as coisas – configuram um ‘real’ para além da

percepção,  do  pensamento  racional  e  da  representação. É  o  que  Deleuze  vai  chamar  de

transcendental.  Trata-se  de  algo  que  não  pode  ser  apreendido  pela  consciência  e  pela

sensibilidade, porque ainda não existe formalmente. “E por que a sensibilidade não apreende a

singularidade? Porque a singularidade só pode ser pensada.” (ULPIANO, 2019b) Neste caso,

pensada  num  amplo  sentido,  incluindo  faculdades  do  pensamento  em  suas  infinitas

possibilidades. Então, ‘pensada’ pode ser também ‘sentida’, ‘intuída’, ‘experimentada’ etc. O

transcendental  tem autonomia  existencial,  mas não é um corpo e  nem um objeto mental,

portanto, não tem forma, nem as formas da consciência. Sendo assim, (segundo Ulpiano) se

afasta da concepção kantiana e das leituras psicanalíticas de uma profundidade da consciência

que carregam consigo alguma porção de identidade (Ego). As multiplicidades que o povoam e

as singularidades que se pronunciam nesta superfície são reais, fazem parte da realidade, mas

estão ligadas a um regime de forças que ainda não se conformam aos domínios dos indivíduos

– são um primeiro momento  de individuação,  mas ainda num campo de intensidades,  de

distribuição de potências.

Assim  como  provocado  pela  Música  Concreta  e  Eletroacústica,  pensar  a  música,

nestes  termos,  coloca  em  questão  um  aspecto  determinante  da  sua  individuação:  a

dependência  de  um corpo  com  o  seu  próprio  processo genético.  Em  outras  palavras,  o

individual  (corpo)  é  simplesmente  um modo  de  individuação,  um  estágio,  um  momento

existencial de uma singularidade ideal, que mantém na sua intensidade genética sua força vital

de  permanência.  “O  indivíduo  não  é  somente  resultado,  porém  meio de  individuação”

(DELEUZE,  IGP/2003, p. 2) E ainda, sua forma determina um modo de expressão, sendo

assim, talvez não se trate mais de saber por que um corpo (uma música) é o que é, mas de

21 David  Lapoujade  (2017),  ex-aluno  e  amigo  pessoal  de  Deleuze,  faz  uma  interpretação  do  pensamento
deleuzeano  a  partir  de  uma  leitura própria  de  movimentos  de  outra  ordem,  incorporais,  irracionais  e
intempestivos, que ele nomeia como aberrantes.
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compreender como as singularidades pré-individuais mantém ativas suas potências intensivas

apesar de seus modos de existência. Uma realidade pré-individual diz respeito exatamente a

esta possibilidade, de alguma coisa existir sem antes se organizar em torno de um corpo, sem

antes se formalizar em torno de uma identidade, sem antes participar de um encadeamento de

causas e efeitos na realidade concreta. Quer dizer, a música, enquanto manifestação de uma

singularidade ideal,  existe,  antes de tudo, como  força,  intensidade lógica.  De certo modo,

então,  existe  independentemente  do  indivíduo,  seja  ele  a  obra,  o  compositor,  o  meio,  o

intérprete ou o ouvinte. E ainda, tais intensidades, como parte da composição dos corpos e de

seus  movimentos,  integram  suas  formas  e  suas  organizações,  produzindo  marcas  que  se

relacionam, se comunicam e participam, igualmente, de variadas formas e composições. O

que existe, de fato e de direito, são as forças, as intensidades - e elas existem em si mesmas.
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VII: MÚSICA E SELETIVIDADE – PLATÃO

Gubenikoff  (1993)  vai  observar  como  uma  parte  da  música  do  século  XX

(normalmente  adjetivada  como  contemporânea,  experimental,  de  vanguarda)  pretendia

produzir uma ruptura não só com as tradições, “como também com as demais musicalidades,

como a música erudita mais tradicional, a música popular, os produtos da indústria cultural e

as músicas étnicas.” (p. 5) É uma ruptura que se dá em diferentes frentes, da experimentação

ao sentido. Por isso abala, também e sobretudo, a linguagem. O conceito de música começa a

‘vibrar’, diz Gubernikoff, a se tornar instável, assim que começa a se distanciar do que era

“aparentemente sólido e simples para o hábito e para o senso comum” (Idem, p. 3). A ‘nova

música’, então, força os limites do conceito ao mesmo tempo que o problematiza – como na

Música Concreta e Eletroacústica, por exemplo. “Mas, como manter a força de nomeação do

complexo sem o risco de dissolvê-lo na abstração generalizante?” (Idem, p. 3) Quer dizer, se a

música deixa de ser o que era e pleiteia para si novos conteúdos que nunca a pertenceram

antes,  tudo  o  que  não  é  música,  potencialmente,  pode  vir  a  ser.  Para  Gubernikoff,  essa

abertura para um esvaziamento do signo, para o rompimento de suas relações semióticas e

estruturais  é, também, aquilo que garantiria  a sua permanência.  Na hipótese deleuziana,  é

justamente na produção da diferença que as formas estéticas readquirem sua força expressiva,

tal  qual  suas  intensidades  genéticas  e  as  singularidades  que  se  pronunciam na  superfície

transcendental.

“Desta forma, quando um conceito ‘começa a dançar’, quando ele perde a
estabilidade,  quando  ele  deixa  de  ser  ‘resíduo  de  uma  metáfora’,  para
readquirir  sua  força  de  palavra,  que  não  é  de  ‘comunicação’,  mas  de
contaminação, readquire sua força expressiva.” (GUBERNIKOFF, 1993, p.
1-2)

O problema,  que aponta  para  o  esgotamento  de uma certa  imagem conceitual,  na

verdade, se coloca em dois níveis: “o da criação de músicas, e sua inserção ou não nas formas

de representação – entendidos como os ritmos, os acordes, os sistemas – e o dos discursos e

das análises sobre música, com seus próprios sistemas de referência.” (Idem, p.7) Ou seja,

num  dado  momento,  ‘a  música’  (como  um  universal  que  envolve  uma  totalidade  de

individuais  sob  determinadas  propriedades  abstratas)  e  ‘esta  ou  aquela  música’,  (como

individuais  que  habitam  a  realidade  concreta)  confrontam-se  com  seus  próprios  limites.

Gubernikoff  vai  observar  como  determinadas  formas  de  representação  tradicional

predominam durante séculos, construindo um alinhamento ideológico, formal e expressivo em
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torno de uma ‘ética metafísica’. Ética esta construída, fundamentalmente, ao redor do som

como natureza  harmônica  e  do  tempo  pulsado  como reflexo  de  uma medida  abstrata  do

tempo. Isso envolve séculos de esforços na criação de uma identidade para um conjunto de

formas  em  torno  do  som  e  suas  complexidades.  Trata-se,  no  fundo,  de  uma  certa

domesticação do som e de sua natureza intempestiva, instável e misteriosa. Ou ainda, como

aparece em Caesar, um possível afastamento de uma relação ancestral da música com o medo

e com a noite. Wisnik vai destacar que, no campo da representação, as significações culturais

do som já abrigam, em si, um “valor de uso mágico” (WISNIK, 1999, p. 28), relacionado à

sua  capacidade  de  experimentação  do  tempo  e  do  movimento  em  dimensões  sutis  da

realidade. 

A música, sendo uma ordem que se constrói de sons, em perpétua aparição e
desaparição, escapa à esfera tangível e se presta à identificação com uma
outra ordem do real:  isso faz com que se tenha atribuído a ela, nas mais
diferentes culturas,  as  próprias propriedades do espírito.  (WISNIK, 1999,
p.28)

Neste sentido, a série harmônica está na base de uma representação da música que

toma as alturas (afinação) como um princípio espiritual e metafísico, reflexo da perfeição da

natureza. E, como consequência, configura-se um sistema de notas que subordina as alturas “a

um  modelo  abstrato  e  formal  que  se  torna  o  destino  irrecorrível  de  todas  as  músicas.”

(GUBERNIKOFF, 1993, p. 9) Outros desdobramentos dizem respeito a toda uma tecnologia

de suporte  a  este  modelo,  como o desenvolvimento  de  instrumentos  musicais  capazes  de

articular,  produzir  e  reproduzir  os fundamentos  do sistema – notas,  acordes,  timbres,  etc.

Tudo isso, o princípio metafísico regulando uma ética criativa e toda uma física dos corpos

alinhada a tais princípios, estabelece as noções de música e dos individuais organizados em

torno da identidade Música.

De outro lado, na perspectiva das alturas, por exemplo, os acontecimentos musicais

que estabelecem uma outra relação com o ‘contínuo sonoro’, de forma que não se submetam

aos  domínios  da  série  harmônica,  produzem  um  tensionamento  com  os  fundamentos  já

estabelecidos. É o caso de algumas músicas do século XX, que, ao admitir o ruído e o silêncio

como  matéria  musical,  abandonam  as  sonoridades,  os  instrumentos  e  os  modelos  de

pensamento tradicionais – “aliás,  o próprio conceito [série harmônica ou harmonia]  não é

mais utilizado, preferindo-se a denominação mais abrangente de espectros e parciais.” (Idem,

p. 9) O problema se coloca para o entendimento na medida em que os processos criativos são
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considerados ou não como parte de uma estratégia de permanência. Numa leitura deleuziana,

o que realmente importa, para a manutenção das ‘forças expressivas’, é o vínculo com os

processos, com os modos de individuação, com as forças intensivas. Se existe alguma coisa

que permanece é o estado constante de transformação, marcado pelo devir.

A música do século XX encarna, de muitas maneiras, um tipo de presença de forças

intensivas capazes de desestabilizar os fundamentos  das tradições e, como consequência –

podendo inicialmente parecer paradoxal – ampliá-la. Coulembier (2016) vai observar algumas

conexões entre a música contemporânea e a filosofia de Deleuze e Guatarri. Para ele, num

primeiro  momento,  já  é  possível  observar  como o repertório  de música contemporânea  é

heterogêneo, se comparado com períodos anteriores da produção clássica europeia. Segundo o

pesquisador, um dos mais fascinantes e desafiadores aspectos da música contemporânea está

no fato de que “todos os compositores devem desenvolver sua própria linguagem, mesmo na

medida em que cada nova composição tenha que usar seus próprios materiais e técnicas.”22

(COULEMBIER, 2016,  p. 2) A partir da observação de um universo musical heterogêneo,

evoca a imagem de um território musical ocupado por diversos arquipélagos, em contraste

com um continente predominantemente homogêneo, como imagem de uma lógica ligada à

música clássica europeia. “O enorme continente da música clássica foi transformado em um

arquipélago  no  qual  diferentes  escolas,  nacionalidades,  estilos  e,  às  vezes,  compositores

nômades povoam numerosas ilhas menores.” (Ibidem) Transformado ou ampliado, afinal, se

amplia o número de fronteiras,  de bordas, de limites que individualizam novas paisagens,

novos  sujeitos  organizados  em torno  de  suas  próprias  singularidades.  A abertura  criativa

experimentada  pela  música do século XX seria  um claro  sintoma do enfraquecimento  do

status universal preterido pela música clássica europeia. Mas, ao mesmo tempo, também pode

ser vista como uma expansão de seu universo sonoro, uma ampliação das formas de expressão

conectadas  à  produção  de  novas  lógicas  de  individuação.  Aí  também está  a  dialética  da

existência na qual Deleuze posiciona sua filosofia.  De um lado, forças intensivas fazendo

brotar  novas  singularidades  e  de  outro,  forças  de  conservação  ligadas  ao  hábito  e  ao

reconhecimento (e a um regime de poder e controle próprio das organizações extensivas). De

um lado, matéria  sem forma, qualidades  puras,  de outro, corpo organizado,  quantidades e

qualidades fixas. A individuação como processo induz a posicionar o pensamento entre os

22 Coulembier não chega a entrar no mérito, mas a própria figura do compositor (como colocado pelas questões
da Música Eletroacústica) vai se dissolver, na medida em que os materiais e as técnicas musicais libertam-se das
amarras de seus fundamentos.
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polos  –  nem  as  forças  num  completo  estado  de  multiplicidade  livre,  nem  os  corpos

conformados em torno de uma ordem. Nem o caos, nem o cosmo: ‘caosmo’.

Essa  pretensão  universalizante  da  música  observada  por  Coulembier  pode  ser

diretamente relacionada a um movimento de ocupação do próprio território.  Deleuze dá a

entender  que  os  processos  de  individuação  sempre  carregam  consigo  uma  espécie  de

pretensão, de reivindicação. Não seria uma pretensão como finalidade, como algo a se atingir,

mas como uma reivindicação. Tudo o que existe reivindica para si sua própria condição de

existência. Lapoujade (2017) coloca a questão: “Possuir um território, não é isso que pretende

toda  reivindicação,  toda  expressão?”  (p.  110)  O  atributo  como  expressão  que  pretende

conquistar, para si, seu próprio território, se lança a uma conquista dos limites que envolvem

seus próprios modos de existência. Existir é possuir um território, reivindicar e estabelecer

seus próprios limites. Do som que invade a música e exige para si o seu lugar, o que ele

pretende,  o  que  ele  reivindica?  Ou,  ainda,  numa  outra  perspectiva:  a  música,  forçada  a

repousar sedentariamente em território já conquistado, tem nos outros sons algum modo de

reivindicar aquilo que potencialmente lhe pertence?

Em Deleuze,  a  realidade  deve  ser  pensada  em consonância  com seus  processos  e

transformações, ao contrário das coisas medidas e das qualidades fixas, que se relacionam ao

esforço  de  encontrar  aquilo  que  permanece  o  mesmo,  independentemente  de  suas

particularidades (noções de identidade, reconhecimento,  semelhança, representação etc.). Ou

seja,  a individuação relacionada a uma forma fixa como fundamento, nos força a pensar a

permanência  em  oposição  ao  devir.  Conectadas  ao  devir,  as  individuações  se  dão  em

constante  continuidade,  existem  sempre  movimentos  a-centrados,  velocidades  infinitas  e

transformações  de  toda  ordem envolvidas.  Num vocabulário  próprio,  portanto,  a  matéria

individuada  em  um  corpo  que  tem  realidade  concreta  estão  ligadas  a  um  movimento

‘extensivo’, e, enquanto força, a um movimento ‘intensivo’. Intensivo porque “é um grau ou

uma parte de potência (como em Espinosa); ou ainda, é uma energia potencial  (como em

Simondon)”. (LAPOUJADE, 2017, p. 111) E como matéria ligada a um movimento intensivo

ela só pode ser pensada (ou sentida) e, sendo assim, não é propriamente um corpo. A presença

desta  entidade  incorporal,  de  um  movimento  intensivo  que  se  dá  ao  pensamento  e  às

sensações  se  destaca,  sobretudo,  nos  estoicos.  É  uma  parte  da  realidade  que  não  está

subordinada ao tempo cronológico e nem aos limites da sensibilidade - que se conectam ao
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movimento  extensivo  e  às  velocidades  envolvidas  na  organização  dos  corpos  e  suas

composições dinâmicas. Não é que tal presença não tenha sido pensada em outras filosofias.

Em Lógica  do Sentido (2015),  Deleuze destaca,  já  de início,  que Platão nos convidava a

distinguir duas dimensões, “a das coisas limitadas e medidas, das qualidades fixas [mesmo

que em movimento]  [...]  e,  ainda,  um puro devir  sem medida”.  (p.  7) Acontece  que,  em

Platão, o devir sem medida, ilimitado, alimenta as contradições do sensível, a degradação do

modelo, o simulacro... é uma questão de privilégio.

Há um modo próprio de a filosofia platônica abordar o vínculo entre a Ideia
e as coisas sensíveis. Da mesma maneira, há um modo próprio da filosofia
estoica fazer sua abordagem, constituindo um vínculo entre o limite e os
seres. [...] Em Platão, são os limites do provisório e os limites do permanente
– distinguindo o fenômeno e o eterno; enquanto nos estoicos, os limites e as
forças  causais  se  singularizam  –  privilegiando  a  diferença  em  vez  da
semelhança. Há um devir ilimitado, tanto platônico quanto estoico; só que,
em  Platão,  este  devir  ilimitado  pertence  às  imagens  insubordinadas,
enquanto nos estoicos o devir ilimitado é o tempo liberado do movimento, as
ideias sem função causal ou paradigmáticas. (ULPIANO, 2013, p. 43)

 Deleuze vai dizer  que,  para os  estóicos,  “todos os corpos são causas uns para os

outros, uns com relação aos outros”. (DELEUZE,  LS/2015, p. 5) Esta afirmação coloca a

natureza como produtora e produto de si mesma, em constante processo de organização e

desorganização. Nos Estoicos, a causa está no próprio corpo, ela está ligada intimamente ao

ser  no qual  ela  constitui.  Bréhier  (2012),  afirma que  “a  unidade  da  causa  e  do princípio

traduz-se na unidade do corpo que ela produz”. (p. 22) O corpo estóico não está circunscrito

numa  forma  ideal  ou  num  limite  estabelecido  de  antemão,  antes  de  seu  próprio

desenvolvimento. A individuação do corpo é dada pelo desdobramento de sua força essencial

até o seu limite. O limite do corpo, sua extensão no espaço, é relativo à sua causa e determina

o próprio ser.  A questão é  que a  Natureza,  tal  como Deleuze  a  observa  (assim como os

estóicos),  não  se  limitaria  aos  corpos,  ao mundo  dos  movimentos  extensivos  e  nem  se

constituiria  centrada numa unidade modelar.  Existe outro aspecto da realidade,  como uma

diagonal de intensidade que atravessa todas as quantidades, todos os extensos, uma parte da

realidade além daquela governada pela física dos corpos, das causas e efeitos e da própria

linguagem e suas mecânicas semióticas.  Tais forças estão ligadas,  sobretudo, a  um campo

subjetivo e a potências do pensamento. E o problema da individuação parece girar justamente

em torno das Ideias, que se conectam e se produzem pelo pensamento e pertencem aos corpos,

a partir de modos de organização diferentes – mas como dobramentos e desdobramentos da
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própria matéria do mundo, num mesmo plano. Se em Platão, a Ideia pertence a outro plano,

em Deleuze (seguindo os Estoicos, Simondon, Espinosa) a Ideia pertence à mesma realidade

existencial de todas as coisas. Tudo se mantém no mesmo Plano. Deste modo, a metafísica

deleuziana não envolve um plano separado da realidade mesma, mas um único plano, que se

projeta para além do que se percebe habitualmente. Por isso Ulpiano (na citação que abre este

texto) vai falar em superfície metafísica – um outro nível, mas a mesma realidade, num único

plano:  o  Plano  de  Imanência.  E  também  nestes  termos,  reposiciona  o  conceito  de

transcendental, aproximando-o dos incorporais e do próprio pensamento.

Se a Ideia assume aqui tamanha importância no processo de individuação, não se trata

da Ideia platônica. Se a Teoria das Ideias encontra em Platão uma pretensão originária, em

Deleuze, o que se pretende é um tipo de inversão. Em Platão, as coisas e suas formas, tudo o

que existe, também se conecta a uma Ideia, mas como um princípio eterno no qual o mundo

se modela e imita – “a forma define-se segundo uma essência ideal separada radicalmente da

matéria” (DAMASCENO, 2019, p. 174). A Ideia platônica pertence a outro plano, não está no

mesmo plano de existência do mundo dos corpos, por isso funciona como princípio gerador

metafísico,  como  pressuposto  universal,  razão  pela  qual  tudo  existe.  Em  resumo,  a

individuação em Platão separa matéria e forma. A forma é uma imitação da Ideia (princípio

metafísico), que reveste a matéria – tudo o que existe, existe antes na Ideia. O próprio homem

(como espécie) é uma cópia (imagem) do homem ideal, original (pressuposto, como princípio

gerador). Mesmo a música como produto do conhecimento, deriva de uma Ideia originária,

essencial e imutável. Mesmo que a Ideia encarnada nos indivíduos (ou nas coisas individuais)

se  apresente  sempre  numa forma particular,  diferente  entre  si,  sua  essência  é  aquilo  que

permanece da Ideia original. Para Platão, o particular, o diferente entre si, é o resultado de

uma degradação mimética, que se produz a partir de um distanciamento do modelo (essência)

- cópia das cópias – e  porque estão submetidas à ação do tempo. As diferenças precisam ser

superadas em direção à semelhança, pela unidade essencial, modelar e eterna. “É verdade que

o platonismo já representa a subordinação da diferença às potências do Uno, do Análogo, do

Semelhante e mesmo do Negativo.” (DELEUZE, DR/2018, p. 65)

A individuação em Platão tem um princípio, que é a Ideia, mas a Ideia não pertence,

necessariamente, ao mundo sensível, ao mundo dos corpos e nem às suas relações. Quer dizer,

a realidade não se explica por algo que esteja nela, no mesmo plano, mas em outro plano: a
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sua essência. Ideia, essência e forma são conceitos distintos em Platão, mas se assemelham

num aspecto fundamental, que é o da permanência - aquilo que permanece nas coisas, que

lhes confere uma identidade, independentemente das transformações pelas quais elas passam

e das diferenças entre si. Esta dualidade platônica entre o corpo e as essências também se

aplica a uma ontologia, a um princípio de individuação que entende o corpo como um misto

elementar  de finito  e infinito  (no tempo).  As essências  estariam fora do tempo,  ligadas  à

eternidade, ao infinito. A ‘alegoria da linha’ de Platão, que separa o sensível do inteligível,

também separa o finito  e o infinito  como elementos  que se misturam na composição dos

corpos. Esta dualidade diz respeito a duas dimensões existenciais, a da realidade concreta que

se dá à sensibilidade e que pode ser medida (e se presta ao pensamento lógico/objetivo) e a da

eternidade  das  essências,  do infinito  dos  corpos,  que não se mede (e  que estaria  fora  do

alcance objetivo). Se o finito do tempo é o presente que se manifesta nos corpos, o infinito é o

passado e o futuro (ou ainda, o tempo embaralhado), que também pertence aos corpos, mas

como  essência  oculta.  A  teoria  platônica  das  Ideias  subjuga  a  realidade  sensível  a  um

princípio de eternidade, submete o finito dos corpos às essências. Quer dizer, os corpos estão

no  tempo,  mas  as  essências  não  –  e  são  as  essências  que  governam a  existência,  como

princípio gerador, como princípio de individuação (metafísico). Portanto, é possível dizer que

existe, em Platão, uma recusa em pensar o tempo e o movimento como algo determinante na

distribuição da matéria e na composição dos corpos, pois o que realmente importa, o princípio

gerador  de  todas  as  coisas  (essência),  está  fora  deles  (do  tempo  e  do  movimento).  A

eternidade governaria o próprio tempo, uma vez que o tempo está ligado ao mundo sensível.

Platão recorre à existência de uma outra natureza,  superior, metafísica,  de onde provém o

sentido. Portanto, em Platão, não seria possível pensar o sentido como produto de uma mesma

natureza. Para que isto aconteça, seria necessário promover uma espécie de conciliação entre

o finito e o infinito, o sensível e o inteligível, entre os corpos e as essências – tal qual em

Espinosa.

Para Deleuze, “em termos muito gerais, o motivo da teoria das Idéias [em Platão] deve

ser buscado do lado de uma vontade de selecionar, de filtrar.” (DELEUZE, LS/2015, p. 259)

A noção de  princípio parece sempre envolver a  vontade, mas o importante é notar que um

princípio, em termos deleuzianos, é aquilo que determina uma seleção, uma distribuição de

algo que se abre para um campo de possibilidades. E que envolve também o problema da

pretensão, da reivindicação (como no caso do tonalismo e sua vocação universalizante). Para
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Deleuze, a forma não reveste a matéria conforme uma vontade exterior a ela, a forma é a

vontade da própria matéria. Se, em Platão, a forma corresponde à Ideia essencial que recobre

a matéria, em Deleuze, a Ideia é a própria matéria que se individualiza, que se organiza em

torno de uma forma. “A teoria deleuziana da Ideia é materialista, profundamente materialista.

Em Deleuze, a Ideia é matéria” (LAPOUJADE, 2017, p. 111).
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VIII: OS INCORPORAIS – A SUPERFÍCIE IMANENTE – A REPRESENTAÇÃO – A

ARTE

Para Deleuze, Ideia e singularidade são sinônimos. Lapoujade (2017) vai destacar que

a Ideia é um princípio genético, que “vale tanto para os minerais quanto para os vegetais, para

os animais como para os psiquismos, para todos os corpos que povoam a Terra.” (p. 117) A

Ideia, além de ser identificada como aquilo que se dá ao pensamento, em Deleuze é também o

atributo lógico (dialético ou estético) dos corpos, o sentido (na linguagem), a sensação (no

campo das artes - estética), um incorporal encarnado nos corpos e nas suas formas e que tem

uma  realidade  (mas  não  é  bem  um  corpo).  “Cada  corpo  forma  um  todo  organizado,

diferenciado, mas é inseparável de um corpo inextenso, intensivo, sem organização, que é a

Ideia dele.” (Idem, p. 114). Aqui, quando se fala em ‘sentido’, ou ‘sensação’ não se trata

exclusivamente daquilo que se dá para o entendimento. A Ideia da qual Deleuze fala (como

colocado por Lapoujade), ainda pertence a um campo indiferenciado, é uma singularidade que

articula forças, intensidades e potências, ou ainda, é uma diferença de potencial. É também

um efeito  que  emerge  das  relações  e  dos  encontros.  O  ‘sentido’  (ou  a  sensação)  é  um

incorporal  que  anuncia  uma Ideia  e  só  alcança  a  natureza  do  mundo empírico  quando é

exprimido. Sendo assim, os corpos (como atributos) são expressões de Ideias. A música é

som, mas é, também e sobretudo, expressão da Ideia/sensação. Existe uma cautela necessária

aqui, pois o que a Ideia exprime não é mais Ideia e sim a efetuação da expressão da Ideia, que

é uma outra coisa.  A Ideia,  como  colocada por Lapoujade,  é  singularidade,  é intensidade

lógica, princípio distribuidor. A música é o resultado da expressão do sensível, mas não é a

própria sensação. Porque a sensação, neste caso, pertence ao corpo que sente. A ‘sensação’

(ou o sentido) não é um corpo, por isso se diz que é um incorporal,  mas ela existe numa

realidade que lhe é própria, a do pensamento. A música é a expressão da Ideia, mas não é a

própria  Ideia,  já  é  um corpo  individuado  e  organizado  que  tem  a  Ideia  como  um traço

constitutivo inseparável.

Diz Deleuze que os incorporais são o acontecimento puro. A teoria dos incorporais é

fundamental  nos  estóicos.  Os  incorporais  estóicos23,  o  vazio,  o  espaço,  o  tempo  e  os

exprimíveis não têm corpo, mas participam da realidade de forma impassível e indiferente,

23 “Segundo Sexto [Sexto Empírico, filósofo e médico grego que viveu entre os séculos II e III d.C.],  essa
palavra  [incorporal]  designa  nos  estóicos  as  seguintes  coisas:  o  ‘exprimível’,  o  vazio,  o  lugar  o  tempo.”
(BRÉRIER, 2012, p. 15-16)
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como efeitos dos encontros entre corpos. Pois, como diz Bréhier, “o incorporal por natureza

não pode,  com efeito,  nem agir  nem padecer  […] o incorporal  não afeta  o corpo […] o

incorporal não pode ser agente nem paciente face ao corpo”. (p. 24-25) Os incorporais são

efeitos, produto dos encontros entre corpos, que se dão entre as relações, mas não são corpos.

Por isso são o ‘acontecimento puro’.  Como efeito do encontro entre corpos  e das relações,

eles emergem como uma nova entidade. Um dos exemplos utilizados por Deleuze no campo

da  linguagem  (um exprimível) é  o  do  ‘corte’.  O  corte,  como  conceito,  é  um incorporal

produzido pelo efeito do encontro entre a faca e a pele (produto de ações e paixões). Vai

existir  também a ferida,  que é uma consequência,  que ganha contorno e forma, como um

corpo individuado, ligado ao mundo físico e suas relações de causalidade. Já o ‘corte’ não tem

corpo,  é  um  incorporal  –  que  vai  ser  expresso  pela  linguagem,  mas  em  si,  como

acontecimento puro, é um ‘não ser’.   É um efeito  porque é um fato que se desprende da

mistura entre os corpos, da mistura ou do encontro entre faca e pele. Um resíduo, uma sobra

resultante – uma diferença de potencial,  já que se trata também de uma força. O ‘corte’ é o

sentido expresso pela palavra, é um conceito que implica um acontecimento. E ele já não

depende mais da faca ou da pele. Tem um lado voltado para a faca e outro para a pele, quer

dizer, carrega consigo traços das ações e paixões que o produziram, mas tem uma existência

autônoma, independente deles. “O corte é dito dos corpos, exprime o sentido do que acontece

com os corpos, como algo de inteiramente distinto do que neles se produz.” (LAPOUJADE,

2017,  p.  121)  O ato  de  cortar  é  um acontecimento  puro,  independente  das  propriedades

particulares de um ou outro corte. O corte é um ‘sentido’ que exprime uma lógica,  ou um

incorporal.

Estes efeitos não são corpos, mas, propriamente falando, “incorporais”. Não
são qualidades e propriedades físicas, mas atributos lógicos ou dialéticos.
Não são coisas ou estados de coisas, mas acontecimentos. Não se pode dizer
que existam, mas, antes, que subsistem ou insistem, tendo este mínimo de
ser que convém ao que não é uma coisa, entidade não existente. Não são
substantivos ou adjetivos, mas verbos. Não são agentes nem pacientes, mas
resultados de ações e paixões, “impassíveis” - impassíveis resultados. Não
são presentes vivos, mas infinitivos: Aion ilimitado, devir que se divide ao
infinito  em  passado  e  em  futuro,  sempre  se  esquivando  do  presente.
(DELEUZE, LS/2015, p. 5)

O sentido marca a presença de uma entidade que exprime, na linguagem e na fala, uma

lógica como produto da diferença –  exprime um incorporal. O sentido é o que difere dos

corpos  a  partir  de  uma  relação,  de  um  encontro entre  eles.  Ser  cortada  não  seria  uma
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propriedade da  pele,  assim como cortar  não seria  uma propriedade  da  faca.  O  corte é  o

próprio acontecimento. E, como tal, é produto do movimento e da relação. Portanto, ‘cortar’ é

o  resultado  do encontro  entre  a  faca  e  a  pele.  Se  a  linguagem precisa  do  conceito  para

expressar,  através  da  fala,  o  acontecimento,  o  próprio  acontecimento  não  depende  da

linguagem  para  existir.  Ao  contrário,  os  incorporais  habitam  o  mundo  desde  que  exista

movimento e encontros entre corpos. Diria Deleuze que eles não só habitam, mas carregam

uma lógica da existência. Lapoujade afirma ainda que, para Deleuze, o lógico não quer dizer

racional, a lógica está ligada à gênese, pois “não há ontologia sem lógica.” (LAPOUJADE,

2017, p. 36) Esta diferenciação, que parece sutil, entre os elementos do pensamento racional e

uma lógica propriamente dita, são fundamentais na ontologia deleuzeana. Nos estóicos, como

afirma Bréhier (2012), “o pensamento lógico não diz respeito ao ser, mas unicamente a fatos”.

(p.  60)  Em  termos  gerais  –  sem  entrar  no  problema  da  lógica  ou  da  proposição

especificamente  -  esta  diferenciação  entre  a  razão  e  a  lógica  marca  uma  oposição  entre

estoicos e platônicos em torno das noções da realidade. As noções de realidade dos estóicos

partem dos corpos e suas relações. O princípio das coisas participa de uma realidade corporal,

mesmo que tais princípios, em si, não sejam propriamente corporais. Na verdade, a noção de

princípio já está ligada à de causa e, como diz Bréhier, os estoicos, “em vez de colocar o

incorporal na causa dos seres, eles o colocam no efeito”. (Idem, p. 30) Se existe um princípio

nos estoicos, são “principios espontâneos, contendo vida e atividade neles mesmos” (Idem, p.

31) A este respeito, Platão e Aristóteles dizem o contrário, pois ambos “buscaram o princípio

das coisas nos seres intelectuais” (Idem, p. 15) Dizem o contrário porque os seres intelectuais,

ou os elementos da razão, são corpo. Para os estoicos, tudo o que existe é corpo, inclusive as

Ideias, sobretudo aquelas ligadas à representação. “A afirmação de que tudo é corpo quer

dizer unicamente que a causa, tal como nós a definimos, é um corpo, e o que sofre a ação

dessa causa também é um corpo.” (Idem, p. 23)

O gotejar pode ser outro exemplo de sentido  (exprimível, incorporal). A sua lógica

emerge da relação entre a gota e a poça. ‘Gotejar’ expressa uma relação com atributos lógicos

singulares. Nem a gota nem a poça explicam o gotejar, elas implicam um acontecimento, ou

um fato, que produz um sentido que povoa o mundo como conceito.  Nesta perspectiva,  a

música  está  para  o  corte  e  para  a  goteira  assim como o  cortar  e  o  gotejar  estão  para  o

‘musicar’. Como substantivos, o corte, a goteira e a música se confundem com o que eles

produzem, como se fossem, eles próprios, corpos preenchidos de qualidades e quantidades. Se
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diz que o corte é profundo ou superficial, que a goteira é grande ou pequena, que a música é

rápida ou lenta, mas do cortar, do gotejar e do musicar o que se diz é o próprio acontecimento.

O que interessa a Deleuze é mais o movimento que perturba todas as coisas (inclusive o

entendimento), e menos os fundamentos amarrados ao inteligível da representação, como nos

nomes  próprios,  nos  substantivos  e  adjetivos.  Porque  a  criação  é  uma  agitação,  uma

turbulência, uma diferença que se pronuncia num meio, na superfície. A ‘Lógica do Sentido’,

ou seja, a gênese do sentido, trata de como a linguagem articula as palavras, os corpos e as

coisas em torno de seus fundamentos  e de como o sentido se  coloca  como um princípio

fundador do próprio entendimento – e também envolve os limites da linguagem. A questão é

que, se os fundamentos da linguagem dependem dos nomes próprios, dos adjetivos e demais

signos que lhes são próprios, também dependem dos acontecimentos. Se a linguagem fixa

significados a partir de uma Ideia que os sustenta, ela também está ligada aos movimentos e

velocidade infinitas  dos acontecimentos.  “As coisas medidas  acham-se sob as Ideias;  mas

debaixo das próprias coisas não haveria ainda este elemento louco que subsiste, que “sub-

vem”, aquém da ordem imposta pelas Ideias e recebidas pelas coisas?” (DELEUZE, LS/2015,

p. 2) Assim, a linguagem se atualiza e conjuga passado e futuro, mantendo ativa sua  força

incorporal.

Ao nível estético,  Deleuze dá a entender que  o  sentido corresponde à  sensação. O

acontecimento artístico também é produto de encontros, sobretudo entre os elementos que o

compõem. O  sentido como  sensação é uma intensidade,  uma diferença de potencial como

produto de encontros entre materiais  (cor, tela, som, madeira...). Deleuze entende a própria

filosofia  como  arte,  na  medida  em  que  o  pensamento  filosófico  cria  conceitos.  Quando

envolvida num processo criativo, a filosofia não é diferente da arte ou de tudo aquilo que

mobiliza  potências  criadoras  e  envolve  a  Ideia.  Sendo  assim,  não  é  diferente  da  própria

Natureza. O problema da individuação, ou dos processos genéticos em filosofia,  atravessa

todo o território  da linguagem e,  portanto,  remetem a um exame profundo das teorias  da

representação e de todas as formas de manifestação dos signos discursivos e semióticos. Daí a

aproximação do filósofo com a literatura, sobretudo aquela que lhe oferece elementos para

pensar a filosofia e as artes a partir de um regime de forças e intensidades ante a primazia da

representação,  oferecendo  uma  nova  abordagem  para  as  questões  do  pensamento  e  da

linguagem.  Sauvagnargues  (2015)  resume  a  filosofia  de  Deleuze  basicamente  em  três

momentos:
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A  primeira  fase  da  filosofia  de  Deleuze,  animada  pela  literatura,  se
estabelece no plano do pensamento; no segundo período, que corresponde ao
trabalho  com Guattari,  de  L’Anti-Édipo  (1972)  a  Mille  Plateaux (1980),
Deleuze elabora uma semiótica capaz de levar em conta na materialidade
uma expressão irredutível ao significado linguístico. Um terceiro período é
aberto, dedicado ao signo e à imagem. Há uma trajetória evolutiva decisiva,
que  diz  respeito  ao  status  do  signo  e  sua  passagem  do  registro  da
interpretação àquele da força.24 (p. 8 – tradução nossa)

O  campo  intensivo,  dominado  por  um  regime  de  forças,  é  irredutível a  uma

correspondência da ordem da significação ou do discurso, como já dissemos. “Deleuze chama

de Ideias tais imagens, complexos de sensação não redutíveis a uma significação discursiva,

mas que estimulam o pensamento.”25 (SAUVAGNARGUES, 2015, p. 18 –  tradução nossa)

Ou seja, as Ideias enquanto forças, em Deleuze, não querem dizer nada, não significam nada,

elas são – como diz  Sauvagnargues - ‘imagens’ que provocam e estimulam o pensamento a

pensar e a se engajar num processo criativo e produtivo ligado a um tipo de expressão (e que é

diferente da Ideia enquanto representação). Dito de uma outra maneira, os processos criativos

envolvem movimentos de captura de imagens/Ideias, pertinentes a uma experiência sensorial

(visual,  auditiva,  estética)  não  discursiva,  ou  não  representativa  (inconsciente,  intuitivo),

determinados  pelas  próprias  relações  experimentadas  num  território,  pelos  encontros

(afecções).  Como  aponta  Sauvagnargues,  Deleuze  (em  conjunto  com  Guattari)  faz  uma

passagem de um “estatuto intelectual do signo à sua etologia,  seu meio vital,  sua eficácia

material”.26 (Idem, p. 18) Acontece que o problema da individuação como processo envolve a

necessidade de lidar com os limites,  ou melhor,  para além dos limites de cada indivíduo,

sujeito ou faculdade do sujeito. Como se a vida só pudesse ser vivida diante do ‘invivível’, se

o pensamento só pudesse pensar diante do impensável, se a música só pudesse ser pensada

diante do que ela não é – onde estão as bordas, as membranas, os limiares que separam o

indivíduo mesmo de sua exterioridade.

Lapoujade  (2017) afirma que para definir  a  Ideia  como força  é  preciso partir  das

24 “La première philosophie de Deleuze, animée par la littérature, s’établit au plan de la pensée; dans la deuxième
période, qui correspond au travail  avec Guattari,  de L’Anti-Œdipe (1972) à Mille Plateaux (1980),  Deleuze
élabore une sémiotique capable de prendre en compte les signes dans la matérialité d’une expression irréductible
à la signification langagière. Une troisième période s’ouvre alors, consacrée au signe et à l’image. Il y a là une
trajectoire vraiment déterminante, qui concerne le statut du signe et son passage du registre de l’interprétation à
celui de la force.”
25 “Deleuze appelle Idées de telles images, complexes de sensation non réductibles à une signification discursive,
mais qui stimulent la pensée.”
26 “statut intellectuel du signe à son éthologie, son milieu vital, son efficacité matérielle.”
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“multiplicidades e de sua disparação”. (p. 109) Estas multiplicidades disparatadas seriam a

matéria  intensiva  da  Ideia  –  “matéria  contínua  do  virtual  na  qual  todas  as  diferenças

coexistem enquanto diferenças”. (Idem, p. 109) É como o ruído branco para a música, onde

todas  as  alturas,  ritmos,  intensidades,  articulações  e  timbres  coexistem  como  músicas

possíveis.  A  Ideia  seria  o  resultado  de  relações,  de  determinações  recíprocas  que  se

pronunciam na matéria  intensiva,  permitindo organizações  e  individuações,  singularidades

ideais - agrupamento de matéria, como na cosmologia. Existe, como parte da realidade, uma

superfície  intensiva  que se constitui,  por  exemplo,  como totalidade  de sons possíveis.  Os

corpos são desdobramentos (ou dobramentos) seriados, derivados de um movimento que se

inicia  num campo  inextenso e  se distribui,  por extenso,  nos territórios.  A singularidade é

potência da diferença.

Existe,  de certa  maneira,  inserido no problema da individuação,  um combate entre

diferentes imagens do pensamento, a respeito de suas potências, do que o pensamento seria

capaz,  assim como a Ideia.  Para Deleuze,  o pensamento predominantemente conectado às

faculdades do reconhecimento e do hábito não explora tudo o que ele pode. Ao contrário, a

Ideia alinhada à representação submete outras faculdades e outros modos de pensar aos seus

caprichos, reduzindo sua potência. 

A causa formal de uma ideia nunca é um universal abstrato. Os universais,
gêneros ou espécies, remetem certamente a uma potência de imaginar, mas
essa potência diminui à medida que compreendemos mais coisas. A causa
formal da ideia verdadeira é nossa potência de compreender; e quanto mais
coisas compreendemos,  menos formamos essas ficções  de gêneros  e  de
espécies. (DELEUZE, SPE/2017, p. 178)

As potências do pensamento estão ligadas, por exemplo, à capacidade de criar, a uma

condição ativa. E Deleuze diz que o que ele cria – conceitos, funções, proposições, perceptos

e afectos, blocos de sensação – “é evidentemente conhecimento, mas conhecimento de si, e o

que ele conhece é o puro acontecimento que não se confunde com o estado de coisas no qual

se  encarna.”  (DELEUZE,  DRF/2016,  p.  42)  O  acontecimento  (evénément)  puro  são  os

incorporais, produto dos encontros. Esta condição pré-individual,  este “mínimo de ser que

convém ao que não é uma coisa”, coloca o acontecimento fora do plano de organização das

formas e dos sujeitos, fora do tempo medido e dos desenvolvimentos da matéria extensiva.

Por  isso o que Deleuze  chama de acontecimento  puro se confunde com  os  atributos  e  a

expressão (em Espinosa), com as forças genéticas envolvidas num processo de individuação.
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O conceito em filosofia - assim como a sensação para a música e para as artes – exprime os

incorporais. “Cada conceito corta o acontecimento,  o recorta a sua maneira.” (DELEUZE,

DRF/2016, p. 43)

Nem sempre é simples distinguir o que Deleuze chama de representação. Ao lidar com

as questões da Ideia, remete constantemente a Espinosa. Ulpiano (2013) vai lembrar que em

Espinosa a Ideia se deixa recobrir por duas categorias:  adequatio e convenientia.  “A função

essencial  da  categoria  de  adequatio é  romper  com a  concepção  do  conhecimento  como

representação  –  que  a  convenientia recobriria.”  (p.  153)  A  representação  está  ligada  à

convenientia na medida em que sua principal função é referir-se a uma realidade objetiva; é

representar  qualquer  coisa;  é  relacionar  uma  ideia  com  o  objeto  que  ela  representa.  A

representação é a ideia  que ilustra:  o ilustrativo.  Por isso está  ligada  à imaginação ou às

potências de imaginar, como diz Deleuze. Também aos signos, porque sempre se conecta a

um significado, a um referente. A representação é um modo de pensamento que envolve uma

realidade objetiva, da qual faz parte a própria ideia. “A ideia tem uma realidade objetiva, que

é a relação da ideia com o que ela representa.” (ULPIANO, 2013, p. 154) Quer dizer, a ideia,

nestes  termos,  representa  o  objeto  e  também  as  relações  do  objeto  com  a  própria

representação.  É  um  jogo  propriamente  racional,  de  imagens  sobre  imagens  (como  em

Bergson, outra referência fundamental no pensamento deleuzeano). Este estatuto figurativo e

ilustrativo da representação  recobriria  o campo das intensidades  e  das singularidades  pré-

individuais,  pois  só  conseguiria lidar  com  o  que  já  existe  –  daí  a  sua  importância  na

construção do hábito e  do reconhecimento. São ideias convenientes (convenientia), mas não

são ideias adequadas (adequatio), porque não apreenderiam a realidade em seu todo. E este é

um problema que se  estende  para  o campo da sensibilidade  e  da  percepção,  pois  ambos

também se envolvem com a representação no esforço da construção do conhecimento pelo

hábito e memória. E a música, enquanto conhecimento formal, depende, sobretudo, de tais

faculdades. Acontece que aquilo que a ideia representa deixa escapar o que alimentaria as

próprias ‘potências de compreender’,  que se dão, por exemplo,  aos afetos. “O afeto é um

modo de pensamento que não representa nada.” (Idem, p. 154) O afeto  seria o correlato da

expressão. A sensação e o sentido se relacionam com o afeto, pois emergem do encontro entre

corpos,  por  isso  só  existem quando  pensados  num processo  e  se  efetuam  no  afeto.  E  a

individuação como processo (princípio imanente) posiciona o pensamento no movimento, nas

relações e em tudo o que elas produzem - diferente da noção de individuação como matéria
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informada  (princípio  transcendente),  que  posiciona  o  pensamento  em formas  e  modelos,

colocando  o  movimento  e  as  relações  como  um  tipo  de  problema  a  ser  superado.  E  a

individuação como processo depende do movimento. Sendo assim, a individuação e a própria

realidade dependem do mundo sensível e tudo se dá numa única superfície. O próprio tempo

se funda a partir das relações de velocidades, de ritmos, de diferenças e repetições. Tomando

as repetições como afirmações de estado de forças e de coisas, como relações de velocidades

e lentidões, elas próprias fundam o tempo:

Não é que as repetições se desenrolem no tempo; pelo contrário, é o tempo
que  se  constitui,  se  engendra,  segundo  diferentes  tipos  de  repetições.  A
repetição não se produz no tempo, mas sim constitui o tempo no qual ela se
produz. (LAPOUJADE, 2017, p. 68-69)

O problema da individuação indica uma postura diante da realidade, abrangendo toda

uma ética. Para Deleuze, a realidade pode ser assimilada em planos distintos, pensada como

superfície ou dimensões. E “há duas concepções inteiramente opostas da palavra plano ou da

ideia de plano, mesmo que essas duas concepções se misturem e que passemos de uma a outra

insensivelmente”.  (DELEUZE,  SPhP/2002, p. 133)  Ele fala de um  plano teológico e um

plano  de  imanência.  Um  plano  teológico,  que  sustenta  um  princípio  de  individuação

transcendente,  “refere-se  sempre  às  formas  e  seus  desenvolvimentos,  aos  sujeitos  e  suas

formações.”  (Idem,  p.  133)  É  a  superfície  mental  dos  universais,  da  representação,  das

semelhanças, ligado à memória e ao hábito, ao tempo medido conforme os ritmos e repetições

engendrados  na  própria  matéria.  Funciona  como  um  princípio  de  reflexão  da  realidade

objetiva a partir de seus próprios fundamentos. Aqui, o problema  da individuação envolve,

necessariamente, uma dimensão suplementar, uma referência a algo que é oculto, que não é

dado pela realidade mesma, conforme a Ideia em Platão,  ou à noção de  hilemorfismo em

Aristóteles.27 Já o plano de imanência não remete a nada fora dele. “Um plano de imanência

não dispõe de uma dimensão suplementar: o processo de composição deve ser captado por si

mesmo, mediante aquilo que ele dá. É um plano de composição e não de organização nem de

desenvolvimento.” (Idem, p. 133) Deleuze diz que a organização e o desenvolvimento dizem

respeito aos sujeitos e suas formações, sempre submetidos a um regime de poder, de controle

e, de certa maneira, de enfraquecimento das potências intensivas. Também porque se afastam
27 Ou ainda, em muitos outros pensadores nos quais Deleuze identifica traços do que seria uma imagem de
pensamento ligada a um princípio de individuação transcendente e oculto, como é o caso de Descartes,  por
exemplo.
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das relações e se voltam para os particulares, para o mundo do organismo, das estruturas de

organização internas. No plano de imanência não há formas nem sujeitos, apenas “relações de

velocidades  entre  partículas  ínfimas  de  uma matéria  não  formada”  (Ibidem),  retenção  de

movimentos  e  repousos,  “cargas  dinâmicas  afetivas”.  No  âmbito  organizacional  e  de

desenvolvimento também é necessário pressupor um tempo previsível, uma linha do tempo –

toma-se o tempo como fundamento, como uma dimensão (temporal) pré-determinada. Mas na

imanência o tempo é tomado como instantes independentes uns dos outros e seria fundado

juntamente com os processos de individuação. Então, por tudo isso, Deleuze vai dizer que

“não  vivemos,  não  pensamos,  não  escrevemos  da  mesma maneira  num e  noutro  plano.”

(Idem, p. 133) Quer dizer, são imagens do pensamento que se diferem fundamentalmente,

assim  como  aquilo  que  produzem.  Em  uma,  nunca  se  deixa  de  vincular  o  plano  (ou  a

Natureza)  à  organizações  de  formas  e  sujeitos.  E  noutra,  se  fazem  notar  as  forças  e  as

intensidades livres, os movimentos, os afetos sem sujeito.

Tal  plano  de  imanência,  portanto,  se  distribui  numa  única  superfície,  sem

profundidades  insondáveis  e  sem  alturas  impossíveis.  “O  mais  profundo  é  a  pele”,  diz

Deleuze (LS/2015) citando Paul Valéry. (p. 12) Daí a imagem dos movimentos dinâmicos no

plano como cartografia. A imagem de ‘mapa’ não seria adequada, porque diz respeito a uma

representação,  a  uma  analogia.  Apenas  latitudes  e  longitudes  de  movimentos  intensos  e

extensos. A cartografia envolve vetores e linhas. Não há um ‘de cima’ ou um ‘debaixo’ ideais:

“Uno-Todo ilimitado”.  (DELEUZE,  SPE/2017,  p.  45)  Multiplicidades  livres  em processo

constante  de  relações,  agenciamentos  e  devires  por  toda  parte.  Velocidades  infinitas  de

partículas entre movimentos e repousos de formas e sujeitos. “Omnitudo que os compreende a

todos  num  só  e  mesmo  plano.”  (Idem,  p.  45)  As  dinâmicas  são  sempre  horizontais,

envolvendo  latitudes como  deslocamentos  (vetores  e  linhas)  e  movimentos  a-centrados

promovendo encontros, afetos e efeitos incorporais e longitudes indicando graus de potência,

poder  de  afetar  e  de  ser  afetado,  sensibilidades,  velocidades  e  lentidões,  singularidades

afetivas.  Esta  superfície,  tomada  como um plano de composição,  onde os  agenciamentos

acontecem em contato com os infinitos inextensos e os finitos extensos, aparece com mais

evidência na arte quando os elementos do fundo passam a participar do primeiro plano. Na

pintura, a perspectiva vai levar para a tela a hierarquia do plano teológico na medida em que

relaciona uma imagem a um objeto (ou sujeito) e ilustra suas relações na realidade formal. E

ainda ‘anima o conjunto’, contando uma história a respeito dos objetos e sujeitos. O realismo
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nas artes plásticas ilustra e representa signos e significados, ligados às potências de imaginar

(convenientia). 

O figurativo (representação) implica, de fato, em relacionar uma imagem a
um objeto e buscar ilustrá-lo; mas ela implica também a relação de uma
imagem  com  outras  imagens  em  um  conjunto  composto  que  oferece
precisamente  cada  um  para  seu  objeto.  A  narrativa  é  o  correlato  da
ilustração. Entre duas figuras há sempre uma história que se insinua ou
tende  a  se  insinuar,  para  animar  o  conjunto  ilustrado.  (DELEUZE,
FB/1981, p. 2)

Então, Deleuze vai se interessar pela arte egípcia e bizantina. Porque são expressões

gráficas que conseguem se aproximar de um plano de imanência, uma vez que eliminam as

profundidades, que compõem imagens onde os fundos se aproximam e se confundem com as

formas.  Pode-se  dizer  que,  mesmo  assim,  ilustram,  mas  ao  mesmo  tempo  destacam  os

elementos informais que, quando levados ao primeiro plano, perturbam os limites das formas

e ilustram, isso sim, forças que constroem e desconstroem essas formas. Se ilustram, ilustram

também o movimento,  o  devir.  Assim como no barroco ou em Francis  Bacon,  que,  para

Deleuze,  o  tempo  todo  criam  imagens  onde  as  forças  intensivas  perturbam  as  formas,

produzindo  ‘dobras’,  ‘linhas  de  fuga’,  movimentos  de  ‘desterritorialização’,  produzindo

imagens envolvidas num processo de trans-formação, como a natureza do próprio plano de

imanência, em constante  movimento. A obra em si será, inevitavelmente, tomada como um

corpo organizado e, como tal, submetida aos caprichos da representação. No entanto, Deleuze

dá a entender que o seu poder de afetar não está relacionado àquilo que se dá à representação,

mas, ao contrário, aos elementos que produzem certa instabilidade no material e se conectam

a  forças intensivas.  A  depender  da  representação,  estes  elementos  seriam  filtrados  e

recalcados pela força do hábito e do reconhecimento. 

Na música, nos escritos de Deleuze, não fica muito claro o que seria o correlato do

figurativo e da perspectiva, ou do narrativo. Mas é possível se utilizar destes conceitos para

entender melhor o espaço da representação quando se trata de eventos sonoros-musicais. Em

“O Que É a Filosofia?” ele vai dizer:

E a música, quando renuncia à projeção como às perspectivas que impõem
a altura, o temperamento e o cromatismo, para dar ao plano sonoro uma
espessura  singular,  da  qual  testemunham elementos  muito  diferentes:  a
evolução dos estudos para piano, que deixam de ser somente técnicas para
tornar-se “estudos de composição” (com a extensão que lhes dá Debussy);
a importância decisiva que toma a orquestração em Berlioz; a subida dos
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timbres em Stravinski e em Boulez; a proliferação dos afectos de percussão
com os metais, as peles e as madeiras, e sua ligação com os instrumentos
de  sopro,  para  constituir  blocos  inseparáveis  do  material  (Varèse);  a
redefinição do percepto em função do ruído,  do som bruto e complexo
(Cage); não apenas o alargamento do cromatismo a outros componentes
diferentes da altura, mas a tendência a uma aparição não-cromática do som
num  continuum  infinito  (música  eletrônica  ou  eletro-acústica).
(DELEUZE, QPh?/2016, p. 231)

“Espessura singular” é a imagem que se aproxima da imanência, como se o material

da música só dependesse dele mesmo para mobilizar suas forças expressivas. Numa visão

geral,  tomando  o  tonalismo como  sistema  dominante  de  organização  musical,  como  um

imenso território continental de pretensões universalizantes, a primazia da altura e da duração

recalcaria  as tentativas  dos timbres,  das articulações (técnica instrumental),  dos ruídos, do

tempo não pulsado, do continuum sonoro não-discreto, de ascenderem ao primeiro plano. Esta

é uma questão para a música colocada por Deleuze. Mas um problema permanece. Quando

um elemento de ‘dobra’, de ruptura, se pronuncia ao nível do primeiro plano – como ‘a subida

dos timbre em Stravinsky’ – o que ele faz, ao mesmo tempo, é existir para a representação, é

reivindicar seu próprio território, é fundar uma identidade. Este modo organizado no qual as

forças intensas ligadas ao devir são envolvidas, pode ser tomado, por sua vez, como um tipo

de  desaceleração,  de  retenção  do  movimento,  de  organização  identitária.  Se  no  aspecto

objetivo da obra, na sua materialidade física, é também onde se conservam suas qualidades

como qualidades fixas, onde a representação conduz as diferenças em direção às semelhanças

e às repetições do hábito e do reconhecimento, seria possível manter as intensidades livres

anunciando devires  e  trans-formações?  Seria  possível  reter  forças  intensas  que têm como

princípio velocidades infinitas num objeto que depende das fixações para existir? Dito de um

outro modo: como manter ativas as forças expressivas num objeto que depende da capacidade

de conservação do próprio material que o envolve como condição de existência?

Deleuze e Guattari (QPh?/2016) vão dizer que “a arte conserva, e é a única coisa no

mundo que se conserva.” (p. 193) Mas o que eles dizem aqui não é que a arte é capaz de reter

os movimentos e produzir alguma coisa completamente inerte. Ao contrário, um paradoxo se

instala na arte, na medida em que ela conserva, junto à sua matéria  aparentemente  inerte, o

que não seria possível conservar: as forças, as intensidades pré-individuais, o acontecimento

puro, a expressão. Atributos ativos, hecceidades.



106

[A arte] Conserva e se conserva em si (quid juris?), embora, de fato, não
dure mais que seu suporte e seus materiais (quid facti?), pedra, tela, cor
química, etc.  [...]  Se a arte conserva, não é à maneira da indústria,  que
acrescenta  uma  substância  para  fazer  durar  a  coisa.  A coisa  tornou-se,
desde  o  início,  independente  de seu  “modelo”,  mas ela  é  independente
também de  outros  personagens eventuais,  que são  eles  próprios  coisas-
artistas, personagens de pintura respirando este ar de pintura. E ela não é
dependente  do  espectador  ou  do  auditor  atuais,  que  se  limitam  a
experimentá-la,  num  segundo  momento,  se  têm  força  suficiente.  E  o
criador, então? Ela é independente do criador, pela autoposição do criado,
que se conserva em si. O que se conserva, a coisa ou a obra de arte, é um
bloco  de  sensações,  isto  é,  um  composto  de  perceptos  e  afectos.
(DELEUZE, QPh?/2016, p. 193)
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IX: BERGSONISMO – MOVIMENTO – DURAÇÃO

A  noção  de  conservação,  numa  perspectiva  deleuzeana,  parece  evidentemente

problemática.  Afinal,  se tudo está em movimento,  em estado de devir,  nada permanece o

mesmo. Em ‘O Que é a Filosofia?’, junto a Guattari, Deleuze associa a conservação a algo

que se sustenta como objeto expressivo. Uma obra, um objeto artístico, precisa se sustentar,

ficar de pé sozinho. “Manter-se de pé sozinho não é ter um alto e um baixo, não é ser reto

(pois  mesmo  as  casas  são  bêbadas  e  tortas),  é  somente  o  ato  pelo  qual  o  composto  de

sensações criado se conserva em si mesmo.” (DELEUZE; GUATTARI, QPh?/2016, p. 194)

Quer dizer, um aspecto determinante para que uma obra revele seu potencial artístico é que

aquilo que ela exprima só diga respeito a ela mesma, e sua conservação depende disto. Porque

aquilo que a obra conserva não é bem o seu próprio corpo. Esta condição independente de

quem  a  cria  (do  artista),  seria  também  um  ‘ultrapassamento’  do  próprio  vivido:  “As

sensações,  perceptos  e  afectos,  são  seres  que  valem por  si  mesmos  e  excedem qualquer

vivido” (Ibidem) E se ela (obra de arte) ultrapassa o vivido, não quer dizer que se afaste do

vivo ou da vida; muito menos que as relações entre  o objeto e sua expressão remetam a

alguma característica física ou a um outro objeto qualquer. Os ‘seres de sensação’, os quais

Deleuze e Guattari associam à obra de arte, guardam, em si, potências de sensações, forças

ativas produtoras de afectos e perceptos. Se alguma coisa se conserva, são as forças sensíveis,

e só a arte seria capaz de sustenta-las. Deste modo, “a arte conserva, e é a única coisa no

mundo que se conserva. Conserva e se conserva em si (quid juris), embora, de fato, não dure

mais que seu suporte e seus materiais (quid facti), pedra, tela, cor, química, etc.” (Idem, p.

193) Se o suporte da obra está sempre submetido à ação do tempo, sujeitado a uma duração

particular, seus compostos de sensação, as forças que o habitam, não estariam subordinados às

mesmas durações. Seriam, conforme demonstra Bergson, de outra natureza. E, sendo assim,

não dependem da matéria para se conservar (apesar de dependerem dela para se expressar);

eles, os compostos de sensações, se conservam em si mesmos.

Em Bergsonismo (LB/2012), Deleuze aponta como Bergson considera a afecção um

entre outros aspectos da subjetividade. A afecção está ligada à consciência e ao pensamento,

juntamente com outros aspectos ou sentidos da subjetividade28 - no caso da afecção, o papel
28Aspectos anunciados por Deleuze como parte de uma estratégia de análise de Bergson no primeiro capítulo de

‘Matéria e Memória’. Os aspectos da subjetividade enumerados por Bergson (via Deleuze) responderiam, cada

qual, por uma ou outra direção das linhas de fato. Estas linhas são marcadas por suas articulações objetivas ou
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do intelecto diminui, ou, como diz Deleuze, é ‘turvado’ pela subjetividade.  Estes aspectos

estariam  conectados  a  ‘linhas  de  fatos’  que  conduziriam  a  engajamentos  distintos  da

consciência  num  esforço  de  ampliação  do  entendimento.  Bergson  busca  um  método  de

investigação que nos coloque por inteiro no objeto investigado, sem mediações abstratas – e,

neste sentido, mobiliza todo o seu aparato conceitual na mesma direção que Deleuze. Esta

intimidade  com o objeto  investigado  depende,  por  sua  vez,  de  um contato  direto  com a

realidade, tomando a própria experiência como ponto de partida para a reflexão e construção

do conhecimento – não se parte de uma ideia, ou do menos complexo para o mais complexo

(como numa perspectiva predominantemente materialista),  nem há algum tipo de redução,

somente a experiência da realidade em toda sua complexidade, tal qual ela se apresenta (se

bem que a realidade concreta, como Bergson vai demonstrar, não explica as condições da

experiência). São as tendências das linhas de fato que remetem à gênese do individual e às

próprias  condições  da  experiência.  E  estas  linhas,  completamente  distintas  entre  si,

apontariam  as  direções  divergentes  da  matéria  e  da  memória.  Matéria  e  memória  se

distinguem entre si como o corpo e o espírito, a percepção e a lembrança ou como o objetivo e

o  subjetivo,  o  espaço  e  a  duração.  A afecção  ocupa  uma posição  intermediária  entre  as

‘articulações  do real’,  entre  a  matéria  e  a  memória,  entre  o objetivo e  o subjetivo.  Estas

distinções são, na verdade, uma maneira de decompor a própria representação, pois, segundo

Bergson, nossa experiência consciente (marcada pela representação) seria uma mistura, um

misto de multiplicidades.

Afecções  e  afectos  não são  a  mesma coisa.  O afecto,  em Deleuze,  é  expressão  -

expressão de forças intensivas. Afecções são estados subjetivos, de consciência, de um corpo

que sente, afetado pelos encontros. Afectos produzem afecções de um certo tipo ou modo.

Aqui, o problema da individuação se distribui entre diferenças de natureza. Estas diferenças,

em Bergson, assumem importância fundamental na sua filosofia.  “É esse o motivo condutor

do bergsonismo, seu leitmotiv: só se viram diferenças de grau ali onde havia diferenças de

subjetivas. São cinco os aspectos ou sentidos da subjetividade: subjetividade-necessidade; subjetividade-cérebro;

subjetividade-afecção; subjetividade-lembrança; subjetividade-contração. Enquanto a subjetividade-necessidade

e a subjetividade-cérebro respondem completamente pela linha da objetividade, as subjetividades lembrança e

contração respondem pela linha da subjetividade. Já a subjetividade-afecção participa de ambas, misturando as

direções. “O caso da afecção, terceiro sentido, é mais complexo; sem dúvida, depende do cruzamento das duas

linhas. Mas a positividade da afecção, por sua vez, não é ainda a presença de uma pura subjetividade que se

oporia à objetividade pura; é sobretudo a ‘impureza’ que vem turvar esta.” (DELEUZE, LB/2012, p. 45)
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natureza.” (DELEUZE, LB/2012, p.18) As diferenças de grau se distribuem na matéria, nas

quantidades, na extensão, no espaço, no objeto. E são elas, as diferenças de grau, que se dão à

percepção,  uma vez que é  a matéria  que se dá a  perceber,  que se dá aos sentidos.  Já as

diferenças de natureza dizem respeito a diferenças de duração. Para Bergson, são as mudanças

nas  durações  que  produzem diferenças  de  natureza,  mudanças  qualitativas  que  compõem

individuações variadas. As individuações modais, os seres de sensação, a paisagem, a música,

se diferem em natureza, porque produzem e envolvem, cada qual, seus próprios ritmos, ciclos

e durações – singularidades. Tudo isso remete a um esforço de encontrar, para a filosofia, uma

metafísica à altura de seu tempo. Em Bergson, a realidade da experiência é um misto, uma

mistura confusa de muitas coisas, portanto, seria necessário decompo-la, fragmenta-la, separar

a mistura, para que a inteligência dê conta de investigar melhor os problemas. A abordagem

filosófica de Bergson corresponde a um método de divisão.  Esta divisão propõe dividir  o

misto (experiência) em duas metades: objetivo e subjetivo, percepção e lembrança, matéria e

memória, espaço e duração. Ou seja, na experiência consciente, na nossa representação da

realidade, tudo se mistura, o objetivo e o subjetivo, a percepção e a lembrança, a matéria e a

memória, a duração e o espaço, o corpo e o espírito e é justamente em função dessa mistura

que as dificuldades de compreensão aparecem.

Essa mistura é a nossa própria experiência, nossa representação. Mas todos
os nossos falsos problemas vêm de não sabermos ultrapassar a experiência
em direção às condições da experiência, em direção às articulações do real,
e reencontrar-mos o que difere por natureza nos mistos que nos são dados e
dos quais vivemos. (DELEUZE, LB/2012, p. 20)

Deleuze chama a atenção de como o método platônico também propõe dividir o misto

em  duas  metades.  “Mas  todo  o  problema  era  saber  como  se  escolhia  a  boa  metade”.

(DELEUZE, LB/2012, p. 26) A boa metade, a das essências, em Platão, não acompanharia as

‘articulações do real’, assim como lhe faltaria o ‘meio-termo’. Em Bergson, a multiplicidade,

a qualidade, estariam só de um lado, o lado da duração, e as duas metades, em seus extremos,

prolongariam a experiência até o seu ‘ultrapassamento’: “prodigiosa ampliação que nos força

a pensar uma percepção pura idêntica a toda matéria, uma memória pura idêntica à totalidade

do passado.” (Idem, p. 22) Mas não se trata de determinar as condições da experiência em

geral,  pois  o  método  depende das  linhas  de  fato,  do  acontecimento  em si.  É  a  partir  da

experiência do real, ou seja, dos casos particulares, que seria possível investigar suas próprias

articulações,  seguindo  suas  tendências,  acerca  de  seus  aspectos  objetivos  e  subjetivos.
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Ultrapassar a experiência segundo as tendências do real significa ampliar o pensamento para

além das durações particulares, para além da representação. O esforço necessário para evitar a

ilusão,  os  mal-entendidos,  os  falsos  problemas,  estaria  na  capacidade  de  reconhecer  a

existência de outras durações (acima e abaixo da nossa) e, assim, conceber a existência das

diferenças de natureza, das singularidades.

A respeito das duas metades da divisão, só o lado da duração seria capaz de suportar

todas as diferenças de natureza (“pois ela é dotada do poder de variar qualitativamente em

relação  a  si  mesma”  (Ibidem)).  À  outra  metade,  só  seria  possível  envolver  diferenças

quantitativas, numéricas, espaciais, de aumento e diminuição. Portanto, o lado das diferenças

de  grau  é  homogêneo,  pois  contempla,  igualmente,  todos  os  estados  da  matéria;  e  o  das

diferenças  de duração,  heterogêneo,  pois  é  portador  de todas  as  diferenças  de  natureza  –

qualquer diferença de duração implica um novo contexto. Neste caso, a duração não é uma

medida ou uma escala de tempo, “trata-se de uma ‘passagem’, de uma ‘mudança’,  de um

devir, mas de um devir que dura, de uma mudança que é a própria substância [do real].”

(Idem, p. 31) A duração, neste sentido, envolve um ‘devir que dura’, uma espécie de ciclo, de

passagem marcada por uma organização rítmica, um certo padrão (mesmo que variável), que

engloba uma individualidade. A duração não se exprime por uma certa quantidade de tempo,

mas pelos  estados das  coisas.  Há uma organização  ritmicamente  agrupada,  de  forma que

mesmo uma pequena parte contém, de algum modo, o todo.29

Ao explicar a duração e a percepção, Bergson se utiliza constantemente de exemplos

musicais. Em Matéria e Memória (1999), sobre a articulação do movimento no corpo, afirma: 

Algo  distingue  profundamente  e  manifesta  claramente  os  sistemas  de
movimentos consolidados no organismo. É sobretudo esta, acreditamos, a
dificuldade  de  modificar  sua  ordem.  Daí  também  a  pré-formação  dos
movimentos que seguem nos movimentos que precedem, pré-formação que
faz com que a parte contenha virtualmente o todo, como acontece quando
cada  nota  de  uma melodia  aprendida,  por  exemplo,  permaneça  inclinada
sobre a seguinte para vigiar sua execução. (p. 106)

Em Ensaio Sobre os Dados Imediatos da Consciência, no capítulo dedicado à ‘ideia

29Em  conversa  registrada  por  Didier  Eribon,  com  Guattari,  Deleuze  comenta:  “Quando  Bergson  fala  da
‘duração’, ele emprega esta palavra insólita por não querer que a confundam com o devir. Ele cria um novo
conceito. O mesmo com a memória, determinada como coexistência das camadas do passado. Ou o elã-vital
como conceito da diferenciação.” (DELEUZE, DRF/2016, p. 404)
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de duração’, Bergson usa novamente o exemplo de uma melodia para explicar a duração de

um ‘todo’, quando a percepção se aproxima de uma ‘duração pura’, sem que a representação

opere algum tipo de elaboração e sem que esta organização que dura seja descartada pela falta

de adesão da memória.

A duração totalmente pura é a forma que a sucessão dos nossos estados de
consciência  adquire  quando  o  nosso  eu  se  deixa  viver,  quando  não
estabelece uma separação entre o estado presente e os anteriores. Não há
necessidade,  para isso,  de se absorver completamente na sensação ou na
ideia que passa, porque então, ao invés, deixaria de durar. Também não tem
que esquecer os estados anteriores: baste que, lembrando-se desses estados,
não os justaponha ao estado actual como um ponto, mas os organize com
ele,  como  acontece  quando  nos  lembramos  das  notas  de  uma  melodia,
fundidas num todo. Não se poderia dizer que, se as notas se sucedem, apesar
de  tudo,  as  percepcionamos  umas  nas  outras,  e  que  o  seu  conjunto  é
comparável  a  um  ser  vivo,  cujas  partes,  se  bem  distintas,  se  penetram
exactamente pelo próprio efeito da sua solidariedade? A prova está em que,
se quebrarmos a medida insistindo mais do que o razoável numa nota da
melodia, não será o seu prolongamento exagerado, enquanto alongamento,
que nos advertirá do nosso erro, mas a mudança qualitativa assim fornecida
ao conjunto da frase musical. (BERGSON, 1994, p. 72-73)

Não há,  nos textos  de Bergson, um exemplo musical  explícito,  mas seria possível

deduzir que a melodia, ou a frase musical da qual ele fala, teria um perfil cantável, com um

certo número de compassos, conforme estilos clássicos e românticos. Mas isso realmente é

menos importante, o que interessa notar é que o conjunto de notas que formam uma melodia,

assim como o conjunto de elementos que compõem uma obra musical, seriam inseparáveis,

pois fariam parte de um todo percebido como uma só duração individualizada. E se alguma

mudança ocorre no interior da frase (ou da música), que altere a duração das notas, (ou dos

seus conteúdos) o que ocorre não seria uma simples aumentação, ou diminuição, mas uma

mudança  de  natureza,  qualitativa,  de  sensação,  de  estado,  que  opera  no  nível  das

subjetividades.  Acontece que Bergson está a investigar os problemas da representação,  da

consciência e da vida. Ele aponta os falsos problemas derivados das ilusões produzidas pela

mistura entre tempo e espaço, sobretudo a partir da representação e dos estados psicológicos

que se sucedem.  Assim, o que muda de natureza, também são os estados psicológicos, é a

sensação, mas na perspectiva de quem sente e percebe.  A música produz uma afecção e ela

organiza e  compõe um tipo de unidade na sensação.  Tomando a música como um corpo

expressivo, o acontecimento que a envolve, sua ‘linha de fato’, está muito mais dentro da

subjetividade do que da objetividade – sua tendência é subjetiva. Quando Bergson utiliza a
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música como exemplo, talvez seja isso que ele queira dizer, porque não seria possível, por

exemplo, dividir a música sem que ela mude de natureza, sem que ela implique outro estado

psicológico ou sensível. Ao contrário, o objeto que se divide e não muda de natureza, mantém

suas divisões em conformidade com suas outras quantidades, como as unidades aritméticas.

“Em resumo, chamaremos objeto, objetivo, não só o que se divide, mas o que não muda de

natureza ao dividir-se.” (DELEUZE, LB/2012, p. 34)30 Já o corpo que não pode ser dividido

se relaciona a um tipo de permanência. Esta permanência de uma duração, que poderia se

traduzir  também em um estado psicológico/sensível/emocional,  se alinha  às individuações

modais,  às  hecceidades.  O  problema  da  individuação  perpassa  corpos  distintos,  que  se

alinham em natureza, em duração, mas que mantém suas diferenciações: o corpo objetivo que

se subjetiva e o corpo que sente.

Outra dualidade importante no bergsonismo é aquela entre atual e virtual. É também

uma divisão que acompanha as outras, como matéria e memória, objetivo e subjetivo. Neste

caso, toda matéria, tudo o que acontece e se apresenta na linha objetiva, é atual. O atual é o

presente  no  tempo,  é  uma  ‘homogeneidade-descontínua’.  Homogeneidade,  porque  toda

objetividade só apresenta diferenças de grau, de quantidades. Tudo se divide e se subdivide

sem que o resultado da divisão ou da multiplicação mude de natureza ou participe de outra

duração,  ou seja,  a  distribuição  da matéria  se dá em quantidades  distintas  e descontínuas

(individualizadas), sempre agrupadas conforme um tipo de ocupação espacial, instantânea e

simultânea. Pode-se dizer, no entanto, que todas as coisas têm uma duração própria e também

estão submetidas à ação do tempo e em contínuo estado de devir. Mas a sucessão, a conexão

entre  um instante  e  outro,  que  permite,  assim,  perceber  uma mudança,  depende  de  uma

memória ou de uma lembrança, da interseção da linha subjetiva. O atual, portanto, é a tênue

linha  do  presente.  O  presente  puro  seria  como  a  percepção  sem  lembrança.  Todos  os

movimentos que atingem os sentidos são atuais, pertencem ao instante, ao presente no tempo.

O atual é o instante e por isso é homogêneo, pois recobre toda matéria e também todo estado

psicológico  que ele  abrange.  O instante  é uma só duração. No instante  a diferença  se dá

apenas em quantidade, descontínua e diferenciada - e ao mesmo tempo homogênea - pois é a

unidade na duração que a determina.

A percepção em Bergson, portanto, é sempre atual e está completamente inserida na

30Esta característica da linha objetiva, da divisão da unidade em qualquer quantidade de partes sem que se opere
uma mudança de natureza é o que configura as noções de ‘extenso’, ‘extensão’, ‘extensivo’.



113

linha da objetividade. Isso significa dizer que não há diferença de natureza entre a percepção e

a própria matéria. A percepção e a matéria são descontinuidades na homogeneidade temporal

da extensão. Bergson associa a percepção, ainda, às necessidades vitais do organismo, que

filtra o que interessa como estratégia de manutenção da vida e como estratégia de ampliação

das possibilidades de movimento. Ele vai dizer que ‘matéria é necessidade’, já que todo corpo

individualizado, desde a molécula até o humano, passando por todo tipo de distribuição da

matéria,  se  organiza  conforme suas  necessidades.  Daí  que  uma das  ‘linhas  de  fato’  seja

exatamente esta, a ‘subjetividade-necessidade’, e sua tendência é voltada totalmente para o

campo da objetividade. A percepção como necessidade “esburaca a continuidade das coisas e

retém, do objeto, tudo o que lhe interessa, deixando passar o resto”. (DELEUZE, LB/2012, p.

44) Sabemos que existe uma limitação biológica dos sentidos, por exemplo: nossa percepção

sonora só dá conta de um determinado âmbito de frequência, no caso, basicamente, entre 20hz

e 20Khz. As frequências  acima e abaixo desses limiares  não nos interessam, não haveria

nenhuma necessidade vital relacionada a elas. Mas não é só isso. Mesmo dentro desta janela

sensorial,  há uma seleção associada às  possibilidades  de reação e  de movimento.  O vivo

‘complica’ as dinâmicas da matéria,  na medida em que se movimenta por conta própria e

encontra,  diante  de  si,  a  possibilidade  de  escolha  destes  movimentos.  O  movimento

mecanicamente previsível é completamente determinado, como uma pedra que, por inércia,

deslisa sobre outra, provocando uma reação a um estímulo puramente mecânico. Já no vivo

vai existir um intervalo de reação que produz o que Bergson vai chamar de ‘indeterminação’.

Diante de um estímulo exterior, o vivo seria capaz de recolher o movimento e fazer escolhas –

o sentido bergsoniano de liberdade se encontra aqui, diante deste intervalo, desta ‘zona de

indeterminação’, que permite ao vivo escolher uma entre tantas possibilidades de reação e

movimento. Só que este intervalo entre o estímulo e a reação não é o mesmo entre todos os

vivos. Um organismo simples, uma ameba, por exemplo, reage instintivamente aos estímulos

exteriores:  o  intervalo  entre  o  estímulo  e  a  reação  é  quase  instantâneo.  Sua  zona  de

indeterminação é quase inexistente, assim como sua liberdade é limitada e parcial. Na ameba

e nos  animais  em geral,  o  instinto  produz  uma reação  quase  instantânea.  No humano,  o

cérebro potencializa os modos de reação e insere no intervalo uma infinidade de movimentos

possíveis. Bergson demonstra que, na medida em que o organismo se torna mais complexo, a

liberdade se insere na matéria, progressivamente. O cérebro e um sistema nervoso complexo

seriam responsáveis tanto pelo intervalo quanto pela diversidade de movimentos.
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[O cérebro] complica a relação entre um movimento recolhido (excitação) e
um movimento executado (resposta). Entre os dois, o cérebro estabelece um
intervalo, um desvio, seja porque ele divide ao infinito o movimento rece-
bido, seja porque ele o prolonga em uma pluralidade de reações possíveis
(DELEUZE, LB/2012, p. 19)

O intervalo entre o estímulo e a reação, ou entre a excitação e a resposta, ‘complica’,

também, a percepção. “Com efeito, em virtude do intervalo cerebral, um ser pode reter de um

objeto material e das ações que dele emanam tão somente o que lhe interessa. Desse modo, a

percepção não é o objeto mais algo, mas o objeto menos algo, menos tudo o que não nos

interessa.” (Ibidem) Assim, a percepção não seria capaz de produzir ou criar, ou seja, ela

nunca amplia a experiência, ao contrário, ela reduz a realidade da matéria, do objeto, mas

sempre no interesse de realizar a melhor escolha diante das necessidades. A percepção não

acrescenta,  ela diminui:  é sempre aquilo que se percebe,  menos o que não interessa.  Esta

seletividade da percepção está ligada à consciência, que se insere justamente neste intervalo,

nesta zona de indeterminação. “Perceber todas as influências de todos os pontos de todos os

corpos seria descer ao estado de objeto material. Perceber conscientemente significa escolher,

e a consciência consiste antes de tudo nesse discernimento prático.” (BERGSON, 1999, p. 49)

Bem, a experiência é um misto, mas a linha da percepção, na sua extremidade (a ‘percepção

pura’), é matéria. A percepção está inserida na matéria, mas na experiência ela se mistura com

a linha da subjetividade. Entre a matéria e a percepção não há diferença de natureza, ambas

participam da  mesma duração,  a  do instante  no presente.  O cérebro também é matéria  e

também está inserido completamente na linha da objetividade.  Ou seja,  entre a matéria,  a

percepção e o cérebro, não há diferenças de natureza. Também o cérebro, como matéria, está

inserido numa duração homogênea e é sempre atual. Em relação ao movimento, o cérebro vai

ser ‘duplamente escolha’, como Deleuze diz. Em função de sua composição e funcionamento,

vai inserir o intervalo entre a excitação e a reação e distribuir estímulos motores pelo corpo,

em razão das necessidades.

[…]  o  cérebro  nos  dá  o  meio  de  "escolher",  no  objeto,  aquilo  que
corresponde  às  nossas  necessidades;  introduzindo  um  intervalo  entre  o
movimento recebido e o movimento executado, o próprio cérebro é, de duas
maneiras, escolha: porque, em si mesmo, em virtude de suas vias nervosas,
ele divide ao infinito a excitação; e também porque, em relação às células
motrizes da medula, ele nos deixa a escolha entre várias reações possíveis.
(DELEUZE, LB/2012, p. 44)
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Com seu método de divisão, Bergson anuncia duas formas de existência: a matéria e a

vida. O que as separa são as tendências predominantes nos diversos modos de individuação e

nas  linhas  de  fato  que  atravessam  os  acontecimentos.  De  maneira  geral,  quanto  mais

possibilidades de movimento, quanto maior a presença de indeterminação e imprevisibilidade,

maior  a  liberdade,  maior  a  tendência  de  manifestação  da  vida.  A  vida,  por  sua  vez,  é

consciência. Consciência é duração. Em última análise, vida, memória, consciência, liberdade,

é duração. “Essencialmente, a duração é memória, consciência, liberdade. Ela é consciência e

liberdade, porque é memória em primeiro lugar.” (Idem, p. 39) O lado, ou a linha da duração,

levada  ao  extremo,  nos  conduz  ao  que  seria  uma  ‘duração  pura’,  ou  ainda,  a  uma pura

presença da memória – condição da experiência da duração. “A duração pura apresenta-nos

uma sucessão puramente interna, sem exterioridade”. (Idem, p. 31) Na experiência, a duração

nunca é pura, porque a memória se mistura à exterioridade, produzindo durações homogêneas

(como o tempo linear, homogêneo e descontinuo) como aquelas observadas no espaço, na

divisão da matéria. Assim como, no misto de matéria e memória, conservamos os estados da

matéria  como  lembrança,  representando  um  modo  de  existência  diferente  da  própria

experiência. O problema aqui é que a representação, apesar de produzir outras realidades na

imaginação,  não ultrapassa a experiência  em direção às diferenças de natureza ou às suas

próprias condições.  Ao contrário,  a representação funde as direções e mistura as linhas de

fato, fundando na experiência obstáculos para o entendimento e para a solução dos problemas.

Sendo  assim,  o  método  de  divisão  nos  força  a  ultrapassar  a  experiência  em  direção  à

ampliação da inteligência e às condições da experiência: “prodigiosa ampliação que nos força

a pensar  uma percepção pura idêntica  a  toda matéria,  uma memória  pura idêntica  a toda

totalidade do passado.” (Idem, p. 22)

Em Bergson, a duração pura é o conjunto da experiência do presente que se conserva.

É a totalidade da memória, contínua e heterogênea. Contínua porque é uma multiplicidade

virtualmente indivisível. E heterogênea porque se dividida, divide-se mudando de natureza a

cada divisão. Esta memória acumulada, distendida, conservada, é consciência pura, é espírito.

Quando a duração se instala na matéria, no intervalo entre a excitação e a reação, o que surge

é a consciência. Dito de outra forma, a consciência utiliza a matéria para se inserir no mundo,

para existir. Então, a vida é a consciência se inserindo na matéria. A esse respeito, Deleuze

afirma, ainda, como a história dos homens é também a história da constituição e solução de

problemas e que tomar consciência disto é como conquistar a liberdade. E, em Bergson, a
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noção de ‘problema’ se coloca para além da história e assume uma importância biológica:

É verdade que, em Bergson, a noção de problema tem suas raízes para além
da história, na própria vida e no impulso vital: é a vida que se determina
essencialmente no ato de contornar obstáculos, de colocar e resolver um
problema. A construção do organismo é, ao mesmo tempo, colocação de
problema e solução. (DELEUZE, LB/2012, p. 12)

A duração distendida, equivalente a uma memória acumulada, estaria completamente

inserida na linha da subjetividade:  é o  ‘virtual’.  Ao se manifestar  na consciência  prática,

voltada para a ação e para as escolhas (ou seja, no ‘atual’) a memória une um instante no

outro, recobrindo de lembranças as percepções imediatas. E esta articulação da memória com

o instante (e com a necessidade), ou, de uma forma mais positiva, da memória com a solução

de problemas, é o que Bergson chama de atualização. Mas existem dois aspectos da memória.

Um primeiro, que junta os instantes e atualiza as lembranças, e um segundo, que contrai uma

‘multiplicidade de momentos’, se projetando em outra direção (futuro). Então, a duração se

distribui  entre  uma  dilatação  da  percepção  em  direção  ao  acúmulo  da  experiência  e  da

memória (passado) e uma contração de sua totalidade, no sentido contrário (futuro). Estes dois

aspectos da memória são inextensos e simultâneos, de maneira que o passado e o futuro não

são dimensões separadas da realidade,  mas se fundem no presente,  na medida em que se

atualizam.

Com  efeito,  devemos  exprimir  de  duas  maneiras  o  modo  pelo  qual  a
duração se distingue de uma série descontínua de instantes que se repetiriam
idênticos a si mesmos: de uma parte, "o momento seguinte contém sempre,
além do precedente, a lembrança do que este lhe deixou"; de outra parte, os
dois momentos se contraem ou se condensam um no outro, pois um não
desapareceu ainda quando o outro aparece. Há, portanto, duas memórias, ou
dois aspectos da memória, indissoluvelmente ligados, a memória-lembrança
e a memória-contração. (DELEUZE, LB/2012, p. 43)

Metodologicamente,  Deleuze  demonstra  as  principais  tendências  que  marcam  as

linhas de fato no esquema de divisão de Bergson. Do lado objetivo, a matéria se divide entre

as funções da percepção (que nos coloca de imediato dentro da matéria) e do cérebro (que

inclui o intervalo). Do lado subjetivo, a memória articula lembrança e contração. Ou seja, a

percepção e o cérebro estão completamente  inseridos  na linha objetiva;  entre  o objeto,  o

corpo, a matéria, a percepção e o cérebro, não há diferença de natureza, não há diferença de
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duração, tudo neles é atual. Já a memória-lembrança e a memória-contração abrigam uma

totalidade do vivido, uma vez que são multiplicidade contínua de momentos. O  virtual é a

duração pura, como totalidade das lembranças e, também, como totalidade das diferenças de

natureza, abrigando, portanto, a própria diferença em si mesma, que se projeta como produção

de futuro. Estas tendências em estado puro, por sua vez, não dizem respeito à experiência do

real, mas a um alargamento da inteligência e do pensamento, que ultrapassariam a própria

experiência  em  direção  ao  real  em  si.  É  preciso  lembrar  que  a  mistura  proveniente  da

experiência, como está ligada às necessidades, é origem das ilusões e dos falsos problemas.31

Tanto a experiência  quanto a matéria não determinam o  real.  Seriam, isto sim, modos de

expressão do real.  Se existe  uma força vital,  um elã  que impulsiona toda organização da

matéria e da vida, a própria matéria é uma consequência, uma contingência de forças. Isto é, a

matéria é algo de real, ela está a serviço de forças que querem aparecer, existir, se expressar

através dela, mas a matéria mesma não é o real (como fundamento, como gênese, como força

vital). Esta metafísica bergsoniana envolve uma espécie de permanência, de conservação, mas

não ao modo da matéria, como repositório de forças. Neste caso, o cérebro, por exemplo, não

conservaria  as  lembranças.  Deleuze  destaca  que  perguntar  se  o  cérebro  conserva  alguma

lembrança, implica um falso problema, um misto mal analisado. Justamente porque o cérebro

está  inteiramente  na  linha  da  objetividade  e  entre  ele  e  a  matéria  não  há  diferença  de

natureza.32 Se o cérebro é matéria e a memória é subjetividade, envolver ambos numa mesma

pergunta  é  precisamente  o  que  Bergson  coloca  como um falso  problema.  A  respeito  do

cérebro,  Bergson  investiga  as  consequências  variadas  de  ocorrências,  acidentes  e  má-

formações cerebrais e neurológicas. Para ele, o cérebro é o meio pelo qual a memória e as

lembranças  são  atualizadas,  portanto,  quando  a  sua  composição  material  e  funcional  é
31A ação ligada à necessidade aparece aqui de forma resumida. Bergson aponta como origens das ilusões e dos
falsos  problemas  não  só  a  necessidade,  como  coloca  Deleuze,  numa  passagem  que  resume  a  questão:
“Retornemos, portanto,  à ilusão dos falsos problemas. De onde vem ela e em que sentido é ela inevitável?
Bergson põe em causa a ordem das necessidades, da ação e da sociedade, ordem que nos inclina a só reter das
coisas o que nos interessa; a ordem da inteligência, em sua afinidade natural com o espaço; a ordem das idéias
gerais, que vem recobrir as diferenças de natureza.” (DELEUZE, 2012, p. 27)
32Logo de  início,  em Matéria  e  Memória  (1999),  Bergson refuta  a  ideia  de  que  a  matéria  é  alguma coisa
subordinada às funções cerebrais: “É o cérebro que faz parte do mundo material, e não o mundo material que faz
parte do cérebro. Suprima a imagem que leva o nome de mundo material, você aniquilará de uma só vez o
cérebro e o estímulo cerebral que fazem parte dele. Suponha, ao contrário, que essas duas imagens, o cérebro e o
estímulo cerebral,  desapareçam:  por  hipótese,  somente elas  irão se  apagar,  ou seja,  muito pouca  coisa,  um
detalhe insignificante num imenso quadro. O quadro em seu conjunto, isto é, o universo, subsiste integralmente.
Fazer do cérebro a condição da imagem total é verdadeiramente contradizer a si mesmo, já que o cérebro, por
hipótese, é uma parte dessa imagem. Nem os nervos nem os centros nervosos podem portanto condicionar a
imagem do universo.” (p. 13-14)
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prejudicada,  as  lembranças  deixam de  se atualizar.  As lembranças  não deixam de existir

quando o cérebro perece, elas deixam de se atualizar, de aparecer, de se expressar. A memória

se conserva no espírito, ou melhor, nela própria.

[…] as lembranças só podem se conservar "na" duração. Portanto, é em si
que a lembrança se conserva. "Damo-nos conta de que a experiência interna
em estado puro, proporcionando- nos uma substância cuja essência é durar
e,  por  conseguinte,  prolongar  incessantemente  no  presente  um  passado
indestrutível, nos havia dispensado e até mesmo impedido de buscar onde a
lembrança  está  conservada.  Ela  própria  conserva  a  si  mesma [...]".  Não
temos, aliás, qualquer interesse em supor uma conservação do passado em
outro lugar, no cérebro, por exemplo, do que em si mesmo; seria preciso que
conferíssemos a um estado da matéria, ou mesmo à matéria inteira,  esse
poder  de  conservação  que  teríamos  recusado  à  duração.  (DELEUZE,
LB/2012, P. 46)

Deleuze afirma que a teoria da memória é um dos aspectos mais profundos e menos

compreendidos  do  bergsonismo.  Muito  em  função  da  dificuldade  de  entender  uma

‘sobrevivência em si do passado’, já que, para o senso comum, o passado é aquilo que já não

é, que deixou de ser. Ou seja, normalmente confundimos o presente com o que é, com o Ser –

o presente ‘é’ e o passado já deixou de ser. Mas, na imanência, o presente age, é ação, está

sempre em movimento, em puro devir. O presente, em devir, estaria sempre ‘fora de si’ –

assim que ele se manifesta é imediatamente passado. O que é próprio do presente não é o ser,

mas o agir, a ação, a utilidade. Já do passado seria correto dizer que ele deixou de agir, de ser

útil, mas nunca que ele deixou de ser. O passado é inativo, inútil, impassível, mas não deixou

de ser, ao contrário, ele é o Ser em si.

Não se trata de dizer que ele [passado] "era", pois ele é o em-si do ser e a
forma sob a qual o ser se conserva em si (por oposição ao presente, que é a
forma sob a  qual  o  ser  se  consome e  se  põe  fora  de  si).  No  limite,  as
determinações ordinárias se intercambiam: é do presente que é preciso dizer
a cada instante, que ele "era" e, do passado, é preciso dizer que ele "é", que
ele é eternamente, o tempo todo. - É essa a diferença de natureza entre o
passado e o presente. (Idem, p. 46-47)

Então, o que se conserva é o passado, mas não de um modo utilitário, não “à maneira

da  indústria,  que  acrescenta  uma substância  para  fazer  durar  a  coisa”,  mas  de  um modo

puramente ontológico, virtual, como ‘lembrança pura’, como multiplicidade de durações. Esta

memória, em certo aspecto, se aproxima de um inconsciente freudiano (Deleuze comenta que

o  próprio  Bergson  faz  esta  aproximação),  mas  se  distancia  dele  na  medida  em  que  se
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determina como algo completamente impessoal e, também por isso, ontológico.

[…] devemos compreender desde já que Bergson não emprega a palavra
"inconsciente" para designar uma realidade psicológica fora da consciência,
mas para designar uma realidade não psicológica - o ser tal como ele é em
si.  Rigorosamente  falando,  o  psicológico  é  o  presente.  Só  o  presente  é
"psicológico"; mas o passado é a ontologia pura, a lembrança pura, que tem
significação tão-somente ontológica. (Idem, p. 47)

Se  o  psicológico  é  o  presente,  trata-se  da  memória  que  se  atualiza  conforme  as

demandas  da  vida  –  de  um estado  virtual para  o  atual.  Este  processo  de  atualização  da

memória, ou da vivência de estados psicológicos, é interpretado por Deleuze como o resultado

de  um  ‘salto’,  que  nos  instala  de  súbito no  passado,  para  dali  extrair  um  recorte  das

lembranças. É um salto como que para fora de si, (do individuo) de modo a apreender alguma

coisa que está  fora de nós (fora do presente).  Como o presente que se instala  quase que

imediatamente  no  passado,  o  inconsciente  não-psicológico  bergsoniano  nos  instala  numa

memória pura,  num ‘passado em geral’,  de onde a lembrança  vai ganhar  uma ‘existência

psicológica’.

Há, portanto, um ‘passado em geral’, que não é o passado particular de tal
ou qual presente, mas que é como que um elemento ontológico, um passado
eterno  e  desde  sempre,  condição  para  a  "passagem"  de  todo  presente
particular.  É  o  passado em geral  que torna  possíveis  todos  os  passados.
(Idem, p. 43-44)

Importante  destacar  este  aspecto  extrapsicológico  do  virtual,  porque  é  a  partir  de

movimentos  inextensos,  de  diferenciações  na  duração,  que  se  engendram  processos  de

individuação de seres, de corpos e também de organizações particulares de lembranças, de

estados psicológicos, de sensações, de afectos. A passagem do virtual para o atual também é

uma passagem do impessoal para o pessoal e para o particular. Em ‘Mil Platôs’ e ‘O Que É a

Filosofia’, Deleuze e Guattari (QPh?/2016) nos fazem lembrar o tempo todo disto. “O devir

não humano do  homem” (p. 200), os infinitos platôs de duração, de lógicas intensivas que se

cruzam e se co-determinam, os livros, os rizomas, os lobos… remetem a saltos ‘fora de si’

que são ‘mergulhos’ dentro do próprio Ser – o  devir também é um outro nome para estes

saltos. Os processos de individuação são desdobramentos de uma mesma duração pura, de

uma  mesma  multiplicidade,  da  mesma  superfície  transcendental.  O  passado  em  geral  é

condição dos presentes em particular. Por isso, uma parte ‘contém virtualmente o todo’. O
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salto  para  fora  da  consciência  individual  é  um  salto  para  dentro  de  uma  multiplicidade

originária  comum.  Estes  movimentos,  portanto,  sempre  se  determinam  mutuamente.  O

indivíduo é uma parte de um todo e, como uma parte, o contém. Importante dizer, no entanto,

que não é só no sentido da herança genética ou da genealogia - no sentido ‘vertical’. Seria

possível  afirmar  que  a  obra  de  Deleuze  é  toda  voltada  para  o  entendimento  de  que  as

dinâmicas da vida e da Natureza são também, e sobretudo, horizontais, de trocas e influências

entre reinos e sistemas – porque os processos de individuação não pertecem necessariamente a

uma raiz comum, mas se distribuem numa mesma superfície, no mesmo plano, na imanência

dos processos e devires. Mas estes saltos na duração pura de que Bergson fala quando trata da

memória,  seriam  movimentos  internos,  inerentes  aos  próprios  indivíduos,  a  partir  da

singularidade  de  sua  própria  duração.  Assim,  os  movimentos  inextensos  e  extensos  se

prolongam  uns  nos  outros,  assim  como  as  durações  se  interpenetram,  se  alinham,  se

correspondem  e  se  transformam  mutuamente.  Bergson,  como  dissemos,  se  utiliza  de

exemplos musicais para afirmar que, de algum modo, numa melodia atualizada na memória,

cada nota prepara a seguinte, de maneira que uma pequena parte da melodia contém o seu

todo e o seu todo se reflete numa parte maior. Mas a parte menor não representa uma divisão

independente, ao contrário, ela só insinua a sua unidade - uma melodia representa uma só

duração individualizada e indivisível. Assim, a potência expressiva dos elementos se revela na

unidade de sua duração.
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IX: ANÁLISE MUSICAL – ORGANICISMO – TEORIA GENERATIVA DA MÚSICA

TONAL

Muitos estudos de fraseologia musical se desenvolvem, sobretudo, a partir de aspectos

de continuidade, de unidade da duração, de sua fragmentação e das relações entre o todo e

suas partes. Princípios que se encontram nas bases das noções ‘organicistas’ em música, por

exemplo.  O  organicismo aponta  para  um  entendimento  da  música  em  paralelo  ao

desenvolvimento  de  um  organismo.  A  música  se  organizaria  conforme  os  processos

observados nos organismos vivos, envolvida num princípio de individuação inerente à própria

natureza. Fortes (2020) vai observar como o ideário organicista se relaciona com a teoria do

musicólogo austríaco Heinrich Schenker (1868-1935); este, apontado como “uma das figuras

mais influentes  na musicologia sistemática do século XX.” (p. 1). Schenker,  como afirma

Fortes (2020), vai articular com a música conceitos como o de ‘orgânico’ e de ‘estrutura’ para

pensar a música como expressão da natureza e sua essência.

Schenker  passa  a  pensar  a  música  como  uma  estrutura  organizada  em
níveis:  da  profundidade,  una  e  indivisível,  passando  por  níveis
intermediárias, até chegar à superfície, plural e multiforme. Assim como
uma árvore que cresce a partir de uma única semente, a música dos grandes
mestres passa a ser, para o autor, algo que se desenvolve a partir de uma
única entidade/instância musical subjacente. Nesse sentido, observa-se no
âmbito  de  sua  teoria  a  associação  entre  o  ideário  organicista  (em  sua
projeção  de  um  impulso  vital  ao  objeto  artístico)  com  uma  estrutura
gerativa  (em sua  visão  arquitetural  e  técnica,  em que  se  compreende  a
música nos termos de uma espacialidade própria). É, portanto, uma teoria
que associa, por meio da música, os conceitos de orgânico e de estrutura.
(p. 2-3)

Como uma derivação do pensamento schenkeriano em sua vertente norte-americana,

Lerdahl e Jackendoff (1996), por exemplo, colocam o problema das partes e do todo a partir

da análise das estruturas rítmicas de uma música. Eles afirmam que ao ouvir uma peça, o

ouvinte ‘experimentado’ (já habituado a certo tipo de repertório e voltado para uma audição

analítica)  organiza  ‘naturalmente’33 o  som a  partir  de  unidades  menores,  como  motivos,

frases, períodos etc. Os teóricos associam este estado da percepção ao ‘instinto’. Uma outra

característica  ‘instintiva’34 apontada  pelos  teóricos  diz  respeito  ao  pulso,  a  um  acento,

eventualmente mais forte ou fraco, que surge a partir da percepção de um certo padrão de

33When hearing a piece, the listener naturally organizes the sound signals into units such as motives, themes,
phrases, periods, theme-groups, sections, and the piece itself. (p. 12)
34At the same time, the listener instinctively infers a regular pattern of strong and weak beats to which he relates
the actual musical sounds. (Idem)
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andamento. Esta forma ‘intuitiva’ (outro termo utilizado pelos autores) de perceber o ritmo,

como uma composição de métricas e grupos conjugados numa forma, corresponderia a uma

percepção da unidade da duração que se confronta com uma percepção da objetividade da

matéria (com as pequenas partes). A percepção da unidade, por sua vez, remeteria, segundo os

autores,  ao entendimento  de um ‘sentido’  em música.  “Quando um ouvinte  constrói  uma

estrutura de agrupamento para uma peça, ele percorreu um longo caminho para ‘dar sentido’ à

peça: ele sabe quais são as unidades, e quais unidades pertencem uma à outra e quais não.”35

(Idem, p. 13 – tradução nossa) Estas mesmas partes (métrica e grupo), levariam à organização

de  uma  hierarquia  interna,  responsável  pela  organização  formal  das  peças,  sobretudo  no

aspecto rítmico (hierarquia que se prolonga no âmbito das alturas).

Este jogo que se dá na percepção entre a unidade e suas partes pode nos fazer pensar a

análise e a teoria musical a partir de uma intercessão entre a experiência e a abstração. A

análise não deixa de ser uma tendência num movimento dialético entre ouvir e pensar, ouvir

música  e  pensar  a  música;  assim  como  toda  atividade  que  a  envolve:  tocar,  interpretar,

compor, estudar música, seriam variações de um mesmo par dialético. Lima (2020) aponta

como o ‘pensar’ e o ‘ouvir’ se realimentam, formando ciclos onde a teoria e a análise ocupam

um lugar  de  destaque.  Esta  dinâmica,  na  verdade,  corresponderia  à  ‘própria  experiência

musical’, que, num todo que a caracteriza, constitui um ‘sujeito ouvinte e analisante’. A teoria

e  a  análise,  nesse  sentido,  se  alinham com a  experiência  estética  e  participam,  junto  ao

pensamento, de um mesmo processo. A este respeito, Lima afirma que há um fundamento

estético  na  ‘conjugação  entre  sons  e  ideias’,  uma  beleza  própria  na  articulação  entre  a

experiência estética e a abstração que caracteriza o pensamento analítico.

Há, na verdade, uma beleza especial no desafio da conjugação entre sons e
idéias,  e  essa  beleza   no  sentido  esculpido  por  Heidegger  ,  longe  de
responder ao esquema tradicional da estética da sensibilidade, não seria a
periferia do fenômeno artístico, muito pelo contrário,  seria seu núcleo, o
lugar  onde  a  verdade  se  manifesta.  Sendo  assim,  caberia  observar  que
pensar sobre música é tão bonito quanto ouvi-la. Às vezes, ainda mais. O
prazer da análise, e eis aí uma justificativa e tanto, é o prazer do acesso a
essa beleza conquistada através do confronto, e do diálogo, entre o que se
ouve e o que se pensa. (LIMA, 2020)

35When a listener has construed a grouping structure for a piece, he has gone a long way toward ‘making sense’
of the piece: he knows what the units are, qnd which units belong together and which do not.
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A partir  dessas observações,  em confronto com o método bergsoniano,  surge uma

questão eminentemente filosófica: a análise, tomada como parte da experiência musical, se

colocaria como um método capaz de evitar as ilusões e os falsos problemas? No sentido da

individuação, seria capaz de conduzir em direção às condições da experiência (musical)? Se

há uma vocação ontológica na análise, o problema (filosófico) se desloca, seguindo Deleuze,

para as ‘ideias em geral’ ao modo dialético. Ele diz que Bergson acusa um movimento do

pensamento  abstrato  que  cria  conceitos  muito  abrangentes  (como  ‘vestes  largas’)  que  se

distanciam da realidade  concreta  (da expressão  das  singularidades).  Os opostos  dialéticos

transitam pelas noções de Uno, Múltiplo e unidade do múltiplo.  “Dizem-nos: o Eu é uno

(tese), é múltiplo (antítese) e  é, em seguida, a unidade do múltiplo (síntese).”  (DELEUZE,

2012, p. 33) Em linhas gerais, na crítica bergsoniana, o método dialético não seria capaz de

recompor a realidade partindo de generalidades. O problema da representação, da abstração,

das ideias gerais, para Bergson, estaria na possibilidade de ‘recobrir as diferenças de natureza’

– porque as ideias gerais se fundamentam no lado objetivo das tendências. Como Deleuze diz

logo  no  início  de  ‘Bergsonismo’,  tudo  remete  a  um  mesmo  ‘leitmotiv’:  “só  se  viram

diferenças de grau ali onde havia diferenças de natureza.” (Idem, p. 18) A noção de Múltiplo

não corresponde à ideia de ‘multiplicidade’, porque a partir do  múltiplo não seria possível

reconhecer as diferenças de natureza,  ou ainda, só seria possível reconhecer diferenças de

grau onde,  na verdade,  existem diferenças  de natureza.  O múltiplo remete à variedade de

pontos de vista possíveis na aproximação ou análise de uma coisa ou um objeto, congelando o

movimento, anulando os devires. Estes pontos de vista agem no sentido da recomposição das

partes do objeto, com o objetivo de explica-lo. Já a multiplicidade evoca o movimento em si e

um conhecimento  absoluto,  por  inteiro,  a  partir  da unidade  das  durações.36 Os duplos  do

bergsonismo também extrapolam a  realidade,  mas em direção às  tendências  puras.  E  sua

eficiência  como  método  depende  do  entendimento  de  que  as  diferenças  de  natureza,  a

qualidade, depende das diferenças de duração, que se localizam só de um lado nos duplos das

36Um  outro  exemplo  daquilo  que  Bergson  entende  como  duração  indivisível  aparece  na  “Introdução  à
Metafísica”: “Imaginemos, pois, um elástico infinitamente pequeno, contraído, se isto fosse possível, num ponto
matemático.  Estiquemo-lo  progressivamente  de  forma  a  fazer  sair  do  ponto  uma  linha  que  irá  sempre  se
encompridando.  Fixemos  nossa  atenção  não  sobre  a  linha  enquanto  tal,  mas  sobre  a  ação  que  a  traça.
Consideremos  que  esta  ação,  apesar  de  sua  duração,  é  indivisível,  se  supomos  que  ela  se  realiza  sem se
interromper; pois, se intercalarmos uma parada, faremos duas ações em lugar de uma e cada uma dessas ações
será então o indivisível de que falamos; porque não é a ação de mover que é divisível, mas a linha imóvel que
deixa atrás de si como um traço no espaço. Descartemos, enfim, o espaço que  subjaz ao movimento para levar
em conta somente o próprio movimento, o ato de tensão ou de extensão, enfim, a mobilidade pura. Teremos
desta vez uma imagem mais fiel de nosso desenvolvimento na duração.” (BERGSON, 1984, p. 16)
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tendências: o lado da subjetividade, da memória, do espírito, das multiplicidades.

No bergsonismo,  tudo recai  sobre  questões  de  duração.  A multiplicidade  abriga  a

totalidade  das  durações  e  suas  diferenças.  A  música  e  a  paisagem,  por  exemplo,  são

individuações  modais  fundadas,  cada  qual,  em  sua  próprias  durações.  E,  como  tal,

indivisíveis. Isso implica dizer que a unidade não se resume à soma das suas partes, ou que a

qualidade não se resume à soma de suas propriedades. Quer dizer, de certa maneira, se a

divisão só é capaz de afirmar que o ‘sentido’ ou a ‘natureza’ depende da unidade indivisível

das  partes,  tal  divisão  seria  inútil.  Ou  seja,  as  abordagens  analíticas  voltadas  para  a

segmentação dos elementos da música nunca explicariam o que a música é, do ponto de vista

da qualidade, da sua singularidade. A análise não nos daria um absoluto.

Tomando a “Teoria Generativa da Música Tonal”37 (TGMT), de Lerdahl e Jackendoff

(1996), como um exemplo paradigmático de análise musical ligada a princípios organicistas,

os  problemas  de  duração  se  distribuem conforme  se  desenvolve  a  proposta  teórica,  mas

sempre  com uma ênfase  característica  em processos  psicológicos  ligados  à  percepção.  A

análise, desta forma, opera no sentido da objetividade da matéria e se sustenta nas ilusões

próprias da percepção, como aponta Bergson. A base  problematizante da teoria é retratada,

inicialmente, como uma “descrição formal de intuições de um ouvinte com experiência em

um idioma musical”.38 (p. 1 – tradução nossa) Mas o objetivo dos autores não é a descrição de

uma experiência musical particular, ao contrário, o interesse está justamente naquilo que é

comum a todos os ouvintes e que seja possível descrever teoricamente – quer dizer, uma ideia

geral. Eles partem de um pressuposto onde as composições tonais carregam, implicitamente,

hierarquias  estruturais.  “No  presente  estudo,  nos  restringiremos  em  grande  parte  aos

componentes da intuição musical que são de natureza hierárquica.”39 (p. 8 – tradução nossa)

Esta ‘intuição’, por sua vez, não envolve aspectos afetivos ou emocionais. “Uma preocupação

artística que não abordamos aqui é o problema do afeto musical [musical affect] - a interação

entre a música e as respostas emocionais.”40 (Ibidem – tradução nossa) O problema teórico se

encontra, basicamente, numa ‘descrição estrutural’, que busca reduzir as peças tonais a um

37A Generative Theory of Tonal Music

38Formal description of the musical intuitions of a listener who is experienced in a musical idiom.
39In the present study we will for the most part restrict ourselves to those components of musical intuition that
are hierarchical in nature.
40An artistic concern that we do not address here is the problem of musical affect – the interplay between music
and emocional responses.
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modelo onde se destacariam os eventos mais importantes. Estes eventos formam uma espécie

de mapa generativo,  responsável  pelo sentido da escuta na música tonal,  mas um sentido

ligado às operações da percepção em seus aspectos objetivos – as subjetividades dos afetos e

das emoções são descartadas.

Outra questão importante acerca do problema colocado pela  TGMT é o paralelismo

com os estudos da linguagem, nomeadamente, os de Noam Chomsky.41 No entanto, Lerdahl e

Jackendoff deixam claro que é uma aproximação que se dá em função dos aspectos cognitivos

da linguagem e às possíveis analogias com o aprendizado musical. A proposta de uma teoria

‘generativa’ vem justamente a este encontro: “A teoria linguística generativa é uma tentativa

de caracterizar  o  que um ser  humano sabe quando sabe falar  uma língua,  permitindo-lhe

entender e criar um número indefinidamente grande de frases, a maioria das quais ele nunca

ouviu antes.”42 (p. 5 – tradução nossa) Assim, as teorias linguísticas que servem de referencia

para  os  autores  remetem a  um tipo  de  conhecimento  que  envolve  um nível  diferente  de

consciência.  O  problema  teórico  se  desloca,  então,  para  a  sistematização  de  um tipo  de

informação que articula  um certo nível  de profundidade,  um ‘conhecimento  inconsciente’

(mas,  no  caso,  um inconsciente  psicológico  –  que  é  diferente  do  inconsciente  impessoal

bergsoniano) . “A teoria lingüística modela esse conhecimento inconsciente por um sistema

formal de princípios ou regras chamado gramática, que descreve (ou gera) as frases possíveis

da linguagem.”43 (Ibidem – tradução nossa)  Não há,  na  TGMT,  uma aplicação literal  das

teorias  generativas  da  linguagem.  Tampouco  qualquer  analogia  com  os  significados,  ou

categorias de sintaxes, como ‘substantivo’, ‘verbo’, ‘adjetivo’, ‘preposição’, etc. Também no

aspecto  fonológico  (nasalidade,  altura  da língua,  arredondamento  dos  lábios,  etc.)  não há

qualquer  paralelo  com  a  linguagem.  Os  autores  afirmam  que  uma  teoria  musical  deve

envolver os conceitos fundamentais que descrevem a sua estrutura, como a organização de

ritmos e alturas, gradações de dinâmica, mudanças de timbre e processos motívicos-temáticos.

A respeito de teorias da linguagem e da música:

Dado que ambas as teorias são uma tentativa de dar conta das habilidades
cognitivas humanas, o paralelismo existente entre elas implica a afirmação

41Sobre as relações entre Chomsky e as teorias gerativistas da linguagem, ver Fortes (2020), p. 135 – 144.
42Generative linguistiv theory is an attempt to characterize what a human being knows when he knows how to
speak a language, enabling him to understand and create an indefinitely large numbers of sentences, most of
wich he has never heard before.
43Linguistic  theory  models  this   unconscious knowledge by a  formal  system of principles  or  rules  called  a
grammar, wich describes (or generates) the possible sentences of the language.
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de  que  essas  áreas  dizem respeito  a  uma  superposição das  capacidades
musicais e linguísticas humanas. Em outras palavras, ambas as capacidades
fazem uso de alguns dos mesmos princípios organizadores para impor uma
estrutura  a  suas  respectivas  entradas,  não  importa  o  quão díspares  essas
entradas sejam em outros aspectos.44 (LERDAHL; JACKENDOFF, 1996, p.
330 – tradução nossa)

As teorias da linguagem oferecem, então, um caminho teórico para pensar a música.

Nesta perspectiva, talvez a poesia ou o drama ofereçam melhores analogias, no entanto, os

autores afirmam que a comparação entre poesia e música são, em geral, muito superficiais

como abordagens teóricas. Pois a comparação entre poesias e peças musicais não tomaria os

fenômenos em suas causas, em seus processos generativos. A intenção é abordar a música

como uma ‘entidade mentalmente construída’ (p. 2) e, nesse sentido, inserida num processo

cognitivo, tal como a linguagem. Ou seja, a apreciação musical (e o fazer musical), mesmo no

sentido artístico e criativo, dependeria de um conhecimento de um ‘idioma musical’, assim

como  a  compreensão  poética  e  dramática  dependem  de  um  conhecimento  anterior  da

língua/idioma.

Para apreciar a estrutura poética ou dramática de um poema em francês, é
preciso primeiro entender a língua francesa. Da mesma forma, para apreciar
um quarteto de Beethoven como arte, é preciso entender o idioma da música
tonal (onde 'entender' é tomado no sentido inconsciente discutido acima)45.
(Idem, p. 7 – tradução nossa)

Esse conhecimento prévio esconderia uma complexidade do processo cognitivo que

opera,  depois de internalizado,  com naturalidade,  tomando como óbvio certos aspectos da

organização  musical.  Para  os  teóricos,  então,  há  um  processo  complexo  envolvido  na

estruturação  musical  que  pode  ser  descrito  sistematicamente  a  partir  da  classificação

hierárquica de alguns materiais. Estes materiais, por sua vez, são aqueles através dos quais a

música tonal predominantemente se organiza. Acerca de uma revisão da literatura, os autores

destacam o aspecto diferencial e complementar da Teoria Generativa da Música Tonal.

44Given that both theories are attempt to account for human cognitive abilities, the existence paralelism between
them implies a claim that these áreas are a respect in wich human musical and linguistic capacities overlap. In
another words, both capacities make use of some of the same organizing principles to impose structure on their
respective inputs, no matter how disparate these inputs are in other respects.

45In order to appreciate the poetic or dramatic structure of a poem in French, one must first understand the French
language. Similarly, to appreciate a Beethoven quartet as art, one must understand the idiom os tonal music
(where 'understand' is taken in the unconscious sense discussed above).
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Muitos tratamentos interessantes de processos temáticos-motívicos, como a
teoria  'implicacional'  de  Meyer  (1973),  a  organização  'Grundgestalt'  de
Epstein (1979) e aspectos da análise schenkeriana, dependem de um relato
de quais alturas de uma peça são estruturalmente importantes. No presente
estudo,  mostramos  como  a  noção  de  importância  estrutural  depende  de
intuições  mais  elementares  relativas  à  segmentação  e  análise  rítmica  da
superfície musical; assim, oferecemos uma base mais firme para o estudo de
questões  artísticas.  Consideramos  nosso  trabalho  complementar  e  não
concorrente a esses estudos.46 (p. 7- 8 – tradução nossa)

A  TGMT realiza  uma redução a  partir  da ‘superfície’  da música.  A superfície  é a

música tal como se apresenta para o ouvinte, num nível ‘fenomenológico’, sendo a partitura

ou a transcrição, uma continuidade dos elementos da superfície. A própria partitura, como

sabemos, funciona como um tipo de filtro, de seleção. Também é sabido que a música tonal,

como um ‘idioma’,  tem com a  partitura  uma relação de correspondência,  subordinação e

dependência.  Na proposta em questão,  a partitura já cumpre,  então,  um primeiro nível  de

redução, mas não o suficiente do ponto de vista de uma hierarquização. A partitura ainda

estaria  no  nível  da  superfície.  Nota-se  que,  o conceito  de  ‘hierarquia’,  em  Lerdahl  e

Jackendoff (1996), se refere a uma organização estruturante de segmentos que mantém uma

correspondência  entre  si,  aparentemente  como  aquela  apontada  por  Bergson,  onde  uma

pequena parte contém o todo.

Uma estrutura hierárquica, no sentido usado nessa teoria, é uma organização
composta de elementos ou regiões distintas, relacionadas de tal maneira que
um elemento ou região subsuma ou contém outros elementos ou regiões.
Pode-se  dizer  que  um  elemento  ou  região  subsumida  ou  contida  está
subordinado ao  elemento  ou  região  que  o  subsume ou contém;  pode-se
dizer que o último domina ou é subordinado ao primeiro. Em princípio, esse
processo de subordinação (ou dominação) pode continuar indefinidamente.47

(p. 13 – tradução nossa)

A estratégia  de  segmentação  da  TGMT busca  identificar  o  material  temático  com

vistas a uma hierarquização deste material e, ao mesmo tempo, o próprio material teria, em si,

uma potência hierarquizante. A figura 26 mostra um exemplo de segmentação. Neste caso, na

46 “Many interesting treatments of motivic-thematic processes,  such as Meyer's (1973) 'implicational'  theory,
Epstein's (1979) 'Grundgestalt' organization, and aspects of Schenkerian analysis, rely on an account of what
pitches in a piece are structural important. In the present study we show how the notion of structuraly importance
depends  on  more  elementary  intuitions  concerning  the  segmentation  and  rhythmic  analysis  of  the  musical
surface;  thus  we  offer  a  firmer  foundation  for  the  study  of  artistic  questions.  We  consider  our  work  to
complement rather than compete with such study.”
47 “A hierarchical structure, in the sense used in this theory, is an organization composed of discrete elements or
regions related in such a way that  one element or region subsumes or contais other  elements or regions.  A
subsumed or contained element or region can be said to be subordinate to the element or region that subsumes or
contain it;  the latter can be  said to dominate,  or be supeordinate to, the former.  In principle this process of
subordination (or domination) can continue indefinitely.”
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medida  em  que  se  identificam  os  padrões  de  organização  rítmica  e  temática,  eles  são

agrupados em unidade menores, intermediárias e maiores, conforme o entendimento de sua

organização no tempo e na métrica da peça.

Figura 26 - segmentação motívica em Lerdahl e Jackendoff

fonte: LERDAHL; JACKENDOFF, 1996, p. 15

No exemplo, a letra ‘a’ (Beethoven,  Sonata op. 2 - scherzo) demonstra a segmentação

de um trecho regular, com período de oito compassos, onde as menores partes identificam o

motivo  e  suas  variações.  A  subdivisão  acontece  no  esquema  de  ‘antecedente’  e

‘consequente’ , sendo 1 + 1 + 2 (compassos). A letra ‘b’ (Beethoven 8 Sinfonia) traz um outro

tipo de segmentação, onde o período de 12 compassos se subdivide num padrão irregular, de 4

+ 4 + 3 + 1, onde o último compasso indica o final de um grupo e o início de outro. Mas estas

segmentações  ainda  não  apontam  as  subordinações  entre  os  elementos,  conforme  a

hierarquização  do  material  pretendida  pelos  autores.  O  segundo  exemplo  já  demonstra

critérios de subordinação, onde os materiais  segmentados são identificados conforme seus

níveis de importância.
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Figura 27 - estrutura de motivos agrupados

 fonte: LERDAHL; JACKENDOFF, 1996, p. 16

O  exemplo  da  Figura  27  permite  observar  como  a  hierarquização  dos  materiais

temáticos acontece. Se na figura 26 as frases são segmentadas de forma linear, a partir de

agrupamentos motívicos, na Figura 27 estes agrupamentos são classificados com vistas a uma

hierarquia estrutural (a, b, c, …). Os autores dizem que as associações motívicas destacadas

na  Figura  27  são  agrupamentos  possíveis,  mas  não  são,  necessariamente,  aquilo  que

inicialmente se ouve, ou seja, não seriam percepções de superfície . “Embora o ouvinte, sem

dúvida, faça estas associações, estas não são as estruturas em grupo que ele ouve.” (Idem, p.

16)  A  segmentação  da  figura  27  seria  mais  naturalmente  percebida,  uma  vez  que  se

apresentam num fluxo de elementos musicais que se alinha nos trechos marcados (percepção

da superície).  “Em vez disso [da Figura 27], ele [o ouvinte] ouve o agrupamento em 2.3a

[Figura 26a], no qual as células motívicas estão relacionadas aos seus contextos sonoros e as

células  motívicas  paralelas  formam partes  paralelas  de  grupos.”  (Idem,  p.  16)  As  partes

menores,  conforme  a  segmentação  da  Figura  26  (a),  não  representariam  uma  estrutura

hierárquica, mesmo sendo uma “dimensão importante no entendimento de uma peça”(Idem,

p.  17)  A  TGMT trabalha  com a  hipótese  de  que  a  intuição  apreende  uma  profundidade

diferente  daquela  onde estaria  a  superfície  do material  musical.  Seria  como se a  audição

selecionasse intuitivamente uma parte do conteúdo, uma vez que estas partes representam,

internamente, uma importância maior do que outras. Desta forma, a música teria, em meio aos

elementos  que  a  compõem,  uma  ênfase  característica,  fazendo  com  que  alguns  destes
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elementos se sobressaiam para a percepção num nível mais profundo. Estes elementos seriam

favorecidos,  sobretudo,  pela  posição  que  ocupam em relação  ao  ritmo  –  e,  no  caso  das

hierarquias  melódicas  e  harmônicas,  pelos  níveis  de  tensão  e  relaxamento,  marcados  por

aproximações e afastamentos.

A teoria toma como ‘naturalmente’ hierárquicos, quatro componentes estruturais de

uma peça: 1- estrutura de agrupamentos (grouping structure); 2- estrutura métrica (metrical

structure);  3-  temporal-duracional  (time-span);  4-  redução  prolongacional  (prolongational

reduction).48 Outras  ‘dimensões’  da  estrutura  musical,  como  timbre  e  dinâmica,  não  são

considerados  pelos  autores  como  elementos  naturalmente  hierárquicos,  portanto,  não  são

tratados sistematicamente e formalmente pela teoria. Os exemplos anteriores (Fig. 26 e 27) se

encaixam  nos  componentes  da  ‘estrutura  de  agrupamentos’.  A  estrutura  métrica  também

recebe uma classificação hierárquica, conforme o exemplo da Figura 28 (Beethoven, scherzo,

2 Sinfonia).

Figura 28 - classificação da ‘estrutura métrica’

fonte: LERDAHL; JACKENDOFF, 1996, p. 28

Neste exemplo, os pontos abaixo da pauta representam gradações de pulsos, onde os

mais fortes se destacam dos mais fracos pela concentração de pontos no sentido vertical. No

sentido  horizontal,  os  pontos  representam  pulsações  que  se  diferenciam  em  níveis  de

intensidade.  No primeiro nível,  os pontos são pulsos sem qualquer tipo de acentuação, no

segundo nível já existe uma primeira gradação de acento e assim por diante. Quanto mais

níveis abaixo no sentido vertical, maior a importância do acento. Esta classificação métrica se

48 Tradução proposta por ALMADA, Carlos. O Choro como modelo arquetípico da Teoria Gerativa da Música
Tonal. Revista Brasileira de Música. V. 25, n.1, p. 61-78. Rio de Janeiro: UFRJ, 2012.
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associa  à  segmentação  motívica,  indicando  uma  hierarquia  das  células  a  partir  de  seus

agrupamentos.

Os autores  da teoria  afirmam,  em vários  momentos  do texto,  que as propostas  de

análise se aplicam ao idioma tonal homofônico, exclusivamente (exclui polifonias). Também

reconhecem  que  as  sistematizações  podem  ser  aplicadas  em  outros  contextos

sonoros/musicais que se organizem da mesma forma estruturante. Mas esta relação entre a

Teoria  Generativa  da  Música  Tonal  e  o  tonalismo predominante  no classicismo (onde se

reconhece um certo padrão idiomático), envolve uma correspondência circular: a música e a

teoria se co-determinam. O sentido da teoria se dá pela recorrência dos fenômenos musicais e

do  quanto  estes  fenômenos  se  interagem  com  certas  capacidades  cognitivas.  Estas

capacidades  cognitivas  ligadas  à  percepção  permitiriam  uma  modelagem  sistemática,  em

função de seus padrões de organização e reação. Sendo assim, a teoria se desenvolve como

uma  ferramenta  de  análise  musical  predominantemente  psicológica.  A  TGMT  pretende,

assim, elaborar um fundamento psicológico da música tonal -  ou ainda, numa outra direção,

produzir  uma  teoria  musical  alinhada  a  processos  cognitivos  próprios  da  natureza  da

percepção.  O entendimento  de  como os  elementos  rítmicos  e  temáticos  se  distribuem na

superfície musical e as propostas de segmentação e classificação estão subordinados, portanto,

a uma abordagem psicológica. No caso, a base desta abordagem está nas teorias da Gestalt em

Wertheimer (1923)49, Kohler (1929)50 e Koffka (1935)51, como apontam os autores.

A aproximação com a Gestalt ocorre em função de uma tendência de organização de

conjuntos e  agrupamentos  na percepção.  No caso da música,  é feita  uma analogia  com a

percepção visual de agrupamentos, como nos exemplos da Figura 29.

49 WERTHIMER,  Max.  1923.  Laws  of  Organization  in  Perceptual  Formas.  In  A  Source  Book  of  Gestalt
Psychology, W. D. Ellis, ed. London: Routledge & Kegan Paulo, 1938.
50 KOHLER, Wolfgang. 1929. Gestalt Psychology. New York: Liverlight.
51 KOFFKA, Kurt. 1935. Principles os Gestalt Psychology. New York: Harcourt, Brace & World.
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Figura 29 - agrupamentos visuais (Gestalt)

fonte: LERDAHL; JACKENDOFF, 1996, p. 40 

Figura 30 - agrupamentos musicais (Gestalt)

fonte: LERDAHL; JACKENDOFF, 1996, p. 40

O efeito visual de distâncias relativas induzem a uma tendência de aproximação ou

afastamento entre as figuras. Quanto mais próximas, mais agrupadas, ou melhor, quanto mais

se  percebe  uma aproximação  entre  duas  ou  mais  figuras  em relação  a  outra(s),  maior  a

tendência  em  agrupa-las  num  conjunto.  Por  outro  lado,  quanto  menos  se  percebe  esta

aproximação, menos tendência ao agrupamento se confirma, assim, não fica tão evidente o

conjunto, como mostram as figuras 29b e 30d. O mesmo efeito é percebido quando existe um

padrão  de  formas  (shapes).  Conforme  a  gestalt,  uma  sequência  de  figuras  semelhantes

reforçam uma tendência de agrupamento, quando comparadas a figuras de formas diferentes,

como no exemplo abaixo:

Figura 31 - agrupamentos gráficos por forma (shape)

fonte: LERDAHL; JACKENDOFF, 1996, p. 41
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Na figura 31, quadrados e círculos tendem a formar grupos pela semelhança de suas

formas,  mesmo  que  estejam  alinhados  e  equidistantes.  Na  partitura,  esse  efeito  visual  é

interpretado como um agrupamento formado por notas de alturas diferentes. Nesse caso, o

conjunto fica mais evidente quando as diferenças de altura são acentuadas (Figura 32), assim

como o efeito fica enfraquecido e os grupos menos evidentes quando as diferenças de altura

são mediadas por notas equidistantes, como na Figura 33. Surge, inclusive, uma gradação do

efeito, com uma tendência ao enfraquecimento quanto mais equidistantes se posicionam as

notas intermediárias. Ao observar estes efeitos, no entanto, é importante levar em conta um

comentário dos autores: “assumindo que todas as notas são tocadas com a mesma articulação

e intensidade e estão livres de implicações harmônicas contrárias, já que esses fatores também

podem afetar a intuição de agrupamentos.”52 (p. 41 – tradução nossa)

Figura 32 - agrupamentos por altura (Gestalt)

fonte: LERDAHL; JACKENDOFF, 1996, p. 41

Figura 33 - efeito de agrupamento por altura enfraquecido 

fonte: LERDAHL; JACKENDOFF, 1996, p. 41

Os exemplos  acima,  a  partir  desta  aproximação  com a  Gestalt,  demonstram ‘dois

princípios básicos de agrupamentos visuais e auditivos’: proximidade e similaridade.

Grupos são percebidos  em termos da  proximidade e  da  semelhança dos

52Assuming  all  notes  are  played  with  the  same  articulation  and  stress  and  are  free  of  contrary  harmonic
implications, since these factors can also affect grouping intuitions.



134

elementos  disponíveis  para  serem agrupados.  Em cada  caso,  uma maior
disparidade no campo produz uma intuição de agrupamento mais forte e
uma maior uniformidade em todo o campo produz intuições mais fracas.53

(Ibidem – tradução nossa)

Então, os princípios de proximidade e semelhança envolvem a percepção num jogo

onde  os  elementos  sonoros  da  música  tonal  se  organizariam  ‘naturalmente’  de  maneira

hierarquizada.  Esta  organização  de  agrupamentos,  conforme  o  jogo  das  proximidades  e

semelhanças, se reforça e se enfraquece, como nos exemplos da Figura 33. Em linhas gerais, a

hierarquia implícita na música tonal surge de uma ‘intuição’ (instinto seria uma palavra mais

adequada) acerca dos agrupamentos. Esta hierarquia, portanto, não se apresenta de maneira

definida e explícita na superfície da música. A superfície musical, então, esconde, no seu jogo

de  notas,  nos  ritmos,  timbres,  articulações  e  dinâmicas,  uma  estrutura  generativa  que

corresponderia  ao  ‘sentido’  da  música.  O  sentido,  por  sua  vez,  se  alinha  a  capacidades

cognitivas próprias da percepção. A TGMT é um desdobramento de um tipo de análise que

extrai  da música elementos que são tomados como acessórios, ornamentais  e decorativos.

Estes elementos, são, por exemplo, notas ou grupos de notas que ocupam as pulsações fracas,

que conectam agrupamentos, que contornam as notas mais importantes, sobretudo do ponto

de vista harmônico. A hipótese (reforçada pela teoria da  Gestalt) é que a percepção opera

numa  tendência  seletiva,  voltada  para  a  aquisição  de  sentido  pelo  entendimento.  Pois,  é

exatamente o que Bergson diz a respeito da percepção voltada para a necessidade e utilidade

– é  aquilo  que  se  percebe,  menos  o  que  não interessa.  A percepção  da  música,  em sua

‘superfície’, já é uma experiência marcada pela subtração do fenômeno sonoro-musical, tal

qual descrita por Bergson. Quer dizer, a linha objetiva reforça a tendência de uma audição

musical  voltada  para  a  seleção.  A  percepção  de  uma  profundidade  estrutural  da  música,

conforme colocada pela TGMT, promove, portanto, uma seleção em outro nível -  subtrai o

que  já  estava,  de  certa  maneira,  subtraído  ‘naturalmente’.  A  TGMT também  trata  como

‘natural’  a  hierarquização  dos  elementos  da  música  (gestalt),  apontando  para  um  nível

aprofundado da  percepção como algo  próprio  das  capacidades  cognitivas  (mas  este  nível

cognitivo interage com a tendência objetiva e material).

53 “Groups are perceived in terms of the proximity and the similarity of the elements available to be grouped. In
each case, greater disparity in the field produces stronger grouping intuitions and greater uniformity throughout
the field produces weaker intuitions.”
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Numa perspectiva bergsoniana, o que se observa é um alinhamento da análise musical

de orientação organicista com um potencial ‘intuitivo’ (ou, melhor, instintivo) de organizar a

matéria  no  interesse  da  vida,  ou  ainda,  no  sentido  da  colocação  e  solução  de  problemas

ligados às necessidades. Se existe algum tipo de resposta automática ou ‘natural’ para um tipo

de estímulo – como este onde os agrupamentos são percebidos em função de proximidades e

similaridades  – trata-se,  antes  de tudo,  de uma reação comandada por um mecanismo de

“atenção à vida”. A percepção, neste caso, se alinha ao reconhecimento de um padrão de

organização. E o reconhecimento de um padrão depende da matéria (percepção) e da memória

(subjetividade), ou seja, diz respeito aos mistos da experiência ligados ao aprendizado. Este

processo envolve a atualização da lembrança, num movimento definido por Deleuze como um

‘salto’ na memória, um salto num inconsciente impessoal. O movimento de atualização, em

si, também é definido como aquele em que se engendra um inconsciente psicológico, em que

a lembrança passa a existir em atenção aos mecanismos de interesse da vida e do presente. É

um movimento de diferenciação entre a lembrança pura, virtual e a lembrança psicológica,

atual ou em vias de se atualizar. Não é diferente do esforço de entendimento da linguagem.

Como afirma Deleuze,  “com efeito,  Bergson analisa  a  linguagem do mesmo modo como

analisou a memória.” (p. 44) Quer dizer, o esforço cognitivo na compreensão daquilo que é

dito, na linguagem, se dá da mesma forma com que buscamos uma lembrança, na memória. O

problema aqui gira em torno das condições do conhecimento como algo que se dá, antes de

tudo, a partir de um inconsciente impessoal, do virtual enquanto passado puro ou ‘passado em

geral’. Aqui se encontra a “revolução bergsoniana”, como  colocado por Deleuze: “não vamos

do presente ao passado, da percepção à lembrança, mas do passado ao presente, da lembrança

à  percepção.”  (p.  49)  Isso  significa  dizer  que,  na  ontologia  bergsoniana,  o  ‘instinto’  de

agrupamentos por proximidade e semelhança próprios de uma inteligência analítica – e que

toma a percepção como principal referência – responde a uma tendência anterior ao próprio

dado, sendo condição da própria experiência instintiva, uma predisposição do espírito.

Acontece  que  a  percepção  pura,  em  Bergson,  opera  na  tendência  objetiva,  em

conformidade com a matéria que ela percebe. O movimento, em si, é imperceptível, ou seja,

não se dá à percepção, está totalmente inserido na linha da subjetividade. A análise que isola

os afetos,  emoções e demais aspectos subjetivos no contato com a música,  se sustenta na

percepção em sua tendência  puramente  objetiva.  E,  sendo assim,  isola  o movimento e se

distancia  da própria  duração originária,  das forças e intensidades em seus movimentos  de
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formalização e expressão. É por isso que a análise organicista, assim como as ideias gerais,

não nos dão um absoluto, mas um relativo a partir de diversos pontos de vista diferentes,

sempre fragmentados e quantitativos – nunca um absoluto, em sua natureza singular.
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XI: SUCESSÃO E SIMULTANEIDADE – DIRECIONALIDADE E SENTIDO

MUSICAL – INTUIÇÃO

O salto na memória, como descrito por Bergson e Deleuze, seria, na linguagem, um

salto no sentido, assim como o salto na memória é um salto nas lembranças. Em Bergson, o

sentido, em si, é o fundamento ontológico da própria linguagem, sendo assim, condição da

linguagem – passado virtual da linguagem. É o elemento do sentido que nos permite conectar

sons e imagens, ou seja, o sentido antecede a percepção. “Longe de recompor o sentido a

partir  dos sons ouvidos e de imagens associadas, instalamo-nos de súbito no elemento do

sentido e, depois, em certa região desse elemento.” (p. 44) Trata-se de uma consequência da

noção de que o passado não seria uma aparição serializada no tempo a partir do presente. Na

realidade,  o  passado  não  passa,  ao  contrário,  ele  subsiste,  é  condição  de  existência  do

presente. Quem passa é o presente, porque ele muda de estado, porque ele se transforma em

passado imediatamente após a sua aparição, isto é, o presente só existe porque o passado o

sustenta. Daí implica dizer que o presente não sucede o passado, mas coexiste com ele – esta é

a revolução da filosofia bergsoniana tal qual anunciada por Deleuze (LB/2012).

O passado e o presente não designam dois momentos sucessivos, mas dois
elementos que coexistem: um, que é o presente e que não pára de passar; o
outro,  que  é  o  passado e  que  não  pára  de  ser,  mas  pelo  qual  todos  os
presentes passam. É nesse sentido que há um passado puro, uma espécie de
"passado em geral": o passado não segue o presente, mas, ao contrário, é
suposto por este como a condição pura sem a qual este não passaria. Em
outros termos, cada presente remete a si mesmo como passado. (p. 45-46)

O que  interessa  destacar  é  uma mudança  de  perspectiva  filosófica  e  conceitual  a

respeito das noções de sucessão e simultaneidade. Costuma-se pensar que a coexistência está

ligada ao espaço, pois é no espaço que os corpos se distribuem simultaneamente, ou seja,

ocupam o mesmo plano ao mesmo tempo. Assim como a duração corresponde à ideia de que

existe uma linha do tempo,  que o tempo passa e é na sucessão que ocorrem mudanças e

transformações.  No  entanto,  em  Bergson,  estas  noções  se  relativizam,  uma  vez  que  a

coexistência  virtual  é  uma  simultaneidade  de  todos  os  níveis  de  duração.  Neste  caso,  a

duração  é  tomada  como  uma  coisa  só,  absoluta,  e  se  dá  em  um  número  infinito  de

simultaneidades indivisíveis (multiplicidades). As durações não se sucedem, elas coexistem,

simultaneamente. A sucessão, por sua vez, se dá no esforço de interpretação e análise que

divide  o  movimento  de  um corpo  em partes  fixas.  Então,  por  força  da  representação,  a



138

sucessão passa a ser um dado espacial, referente a uma distribuição no espaço – algo que se

desloca de um ponto ‘a’ para um ponto ‘b’, ou algo que muda de estado, do estado ‘a’ para o

estado ‘b’. O que decorre destas noções é que a duração não é, necessariamente, algo que se

possa medir, mas um todo movente, uma força imperceptível, como no exemplo do elástico

(ver nota de rodapé na p. 103), que num movimento ininterrupto demonstra uma ação de

‘mobilidade  pura’  e  indivisível.  A percepção,  segundo Bergson, nos  dá a  entender  que o

movimento  se  apresenta  como  uma  sucessão  de  instantes  ligados  entre  si,  como  um

encadeamento de imagens que existiriam por si só, independentes do próprio movimento. Mas

o  movimento  é  um  contínuo  e  sua  descontinuidade  implica  a  adição  de  um  outro

acontecimento. No exemplo dado por Bergson, quando é introduzida uma parada na ação de

esticar um elástico,  o movimento se ‘divide’ em duas ações, aquela que ocorreu antes da

interrupção e a que ocorreu depois. O que Bergson vai observar é que a ação que veio depois

contém a que veio antes, ou seja, o passado conserva a ação anterior e se acumula com a ação

do presente que imediatamente vira passado. Sendo assim, a sucessão de dois instantes é uma

ilusão decorrente da conjugação da percepção e da memória. O que ocorre, na realidade, é

uma simultaneidade de durações, mas que são representadas como imagens fixas, quer dizer,

tomadas  pela  percepção  como  imagens  independentes,  animadas  por  um  movimento  da

imaginação. A primeira e a segunda ação seriam, cada qual, um acontecimento absoluto e

indivisível,  marcados por uma continuidade,  por uma duração única. Se há uma sucessão,

seria o produto de uma análise, que posiciona os dois acontecimentos numa linha do tempo

imaginária, atribuindo para cada ação uma posição nesta linha. Então, a ideia de sucessão é

uma ilusão própria da percepção, que, por necessidade, interpreta o movimento a partir de

deslocamentos e relações de causa e efeito (causa e efeito podem ser resultados da expressão

do movimento, mas não são o movimento em si).

Se a música é sucessão de sons e encadeamento de ideias, também ela se submete à

ilusão  do  movimento  como  apontada  por  Bergson  -  porque,  obviamente,  está  ligada  à

percepção e à memória. Assim como o movimento continuo da ação de esticar um elástico, a

música  envolve  uma duração única  a  partir  da  conjugação de seus  elementos.  E por  sua

tendência  inutilitária,  exprime,  em  seu  fluxo  sonoro  e  ressonante,  o  movimento  em  sua

essência dinâmica e criativa. Mas na atividade de representação e análise, há uma tendência

para a espacialização do movimento, reforçada pela própria natureza da percepção. Isso não

significa dizer que a análise implica um erro de julgamento – serio o mesmo que dizer que os
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mecanismos da percepção estão errados, ou que a própria vida é um erro. A vida, ela mesma,

se  desenvolve  em  torno  do  instinto,  voltado  para  a  reação  a  estímulos  externos.  Mas  a

realidade dada pela experiência, guiada pela percepção e pela memória psicológica, não seria

capaz de alcançar a realidade nela mesma, em sua dinâmica movente e contínua, em constante

devir. A realidade nela mesma se daria a conhecer pelas forças (imperceptíveis) responsáveis

pelas  próprias  condições  da  experiência  e  da vida.  Estas  forças,  em Bergson,  remetem à

duração. Por isso a necessidade de ultrapassar a experiência em direção às tendências puras.

Pois somente a partir de uma ‘prodigiosa ampliação’ da consciência e do pensamento, como

diz Deleuze, seria possível se aproximar de tais forças e tendências. 

Uma  possível  contradição  surge  na  medida  em que  se  atribui  à  percepção  e  aos

mecanismos da representação e do hábito uma série de problemas e dificuldades. Ora, nada

seria possível sem tais capacidades. Ao contrário, é a partir delas que o conhecimento desta

‘realidade nela mesma’ seria possível. Sendo assim, tal conhecimento parte da percepção e

das formas de contato com a realidade concreta, do encontro entre os corpos, da produção do

acontecimento -  é  a partir  das coisas como elas  se dão na vida comum. Neste  sentido,  a

metafísica bergsoniana procura se afastar das atividades intelectuais voltadas para a análise

que fragmenta,  espacializa  e  fixa  os  corpos,  produzindo uma realidade  abstrata  e  imóvel

através de signos e conceitos (lembrando que a crítica ao método dialético repousa sobre estes

mesmos  problemas).  Bergson  persegue  uma  forma  de  conhecimento  que  nos  permita  o

contato direto com o objeto, sem as mediações próprias da inteligência que se posiciona no

plano  das  abstrações.  Essa  inteligência,  responsável  pela  criação  de  símbolos,  cálculos  e

análises, opera numa multiplicação de pontos de vista a respeito de uma coisa: o objeto da

análise está sempre afastado do sujeito que analisa, a uma certa distância, alguma coisa que o

afeta, mas que está fora dele. Ultrapassar a experiência diz respeito a encontrar uma forma de

conhecimento  que coloque o sujeito  em contato  direto com o objeto,  participando de sua

própria duração e não produzindo variedades de pontos de vista com a intenção de recompor o

objeto na representação. Esta possibilidade de um contato direto, que coincide com o objeto e

participa da sua duração, sem a exclusiva mediação do intelecto, seria o que Bergson chama

de Intuição.54

54 Bergson, na introdução de ‘O Pensamento e o Movente’ (1984), comenta sobre o uso da palavra intuição:
“Intuição é, aliás, uma palavra diante da qual hesitamos muito tempo. Entretanto, de todos os termos que 
designam um modo de conhecimento, é o mais apropriado; e ainda assim se presta à confusão.” (p. 113)
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A  intuição, em Bergson, portanto, não é a mesma intuição apontada por Lerdahl e

Jackendorff  na  Teoria  Generativa  da  Música  Tonal.  É  verdade  que  os  princípios  de

proximidade e semelhança guiados pela gestalt se associam a um impulso de organização da

própria  percepção.  Mas,  desta  maneira,  se  sustentam  em  uma  ilusão  e  reforçam  a

espacialização da duração conforme a crítica bergsoniana. A teoria musical, em geral, já lida

com conceitos que remetem a uma distribuição dos eventos musicais no espaço. Por exemplo,

na classificação de intervalos de uma escala, dizemos que uma nota está distante em um tom

ou um semitom de outra. A distância remete a um deslocamento no espaço entre uma nota e

outra. No caso, uma simples melodia, como no exemplo da Figura 34, é tomada como uma

sucessão  de  notas  distribuídas  num  eixo  temporal  (horizontal)  por  figuras  rítmicas

organizadas no espaço da partitura (e na superfície de uma folha de papel), delimitado pelo

compasso. No exemplo, também as notas de mesma altura se distanciam entre si (na pauta)

pela  demarcação  de  pulsos,  que  se  sucedem  conforme  uma  organização  de  padrões  de

acentos, indicados pela fórmula de compasso.

Figura 34 - melodia (Beethoven, Quarteto op. 18)

fonte: LERDAHL; JACKENDOFF, 1996, p. 51

A representação na partitura já é, em si, uma espacialização da percepção do som e da

duração.  A  partitura  fixa  o  continuum sonoro  numa  imagem  e  reforça  a  tendência

espacializante da percepção. A TGMT, de certo modo, destaca essa tendência e identifica, na

música tonal, um alinhamento com fluxos de organização e padronização próprios do que se

supõe que seja  uma natureza  da escuta.  A associação com os  mecanismos  da  linguagem

também reforça uma tendência da escuta voltada para a identificação de sentidos, que, por sua

vez, se confunde com a ideia de direção. Como, por exemplo, no parecer conclusivo de Flo

Menezes  (2002)  a  propósito  do  que  mais  importaria  à  escuta  musical  :  “escutar  é  ouvir
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direções”. (p. 31) Menezes aponta como o sistema tonal se desenvolve a partir da busca por

uma  lógica  e  uma  coerência,  “através  da  qual  uma  obra  poderia  desenvolver-se

estruturalmente.”  (Idem,  p.  33)  Esta  lógica  e  coerência  se  repousariam  sob  a  noção  de

direcionalidade  harmônica.  Neste  caso,  alguns  intervalos  específicos  seriam responsáveis

pela direcionalidade, uma vez que produzem (ou reproduzem) o que se entende em música

como tensão e relaxamento.  Estas noções (tensão e relaxamento)  surgiriam basicamente a

partir da sucessão de duas notas separadas por um intervalo de 4a justa ascendente, ou de sua

inversão (5a descendente) e por um intervalo de segunda menor ascendente ou descendente. A

predominância  do  modo  jônico  (escala  maior)  diante  de  outros  modos,  conforme  se  deu

historicamente, se explica, sobretudo, em função de seu potencial de polarização, envolvendo

esses intervalos numa posição específica. É o caso do acorde formado pelo quinto grau (a

partir do empilhamento de terças, tomando a quinta nota da escala como fundamental). Este

acorde, quando sucedido pelo acorde formado pelo primeiro grau, produz uma combinação de

todos os intervalos responsáveis por essas noções de direcionalidade e, consequentemente,

revelando uma hierarquia típica do tonalismo. Este movimento entre o acorde de quinto grau

(V)  e  o  primeiro  (I),  sustentam  os  principais  eventos  musicais  responsáveis  pela

direcionalidade harmônica citada por Menezes. Aparecem aí o  trítono e a  sensível em seus

movimentos direcionais, polarizadores, imprimindo na música os sentidos de tensionamento e

resolução. 

Também na TGMT a direcionalidade é observada a partir de de suas interações com

aspectos métricos e formais, gerando uma análise complexa (Figura 35) voltada para uma

profundidade  estrutural.  Esta  profundidade  é  alcançada  como  resultado  de  uma  série  de

reduções,  revelando  uma  hierarquia  estrutural  de  eventos  melódicos  e  harmônicos.  No

exemplo da Figura 35 as reduções aparecem nas pautas inferiores. Nota-se, também, que na

árvore analítica proposta pela TGMT, os valores rítmicos são desprezados, importando apenas

as relações de altura e direção entre as notas e acordes.

Figura 35: análise de ‘Redução Prolongacional’ em Bach (Prelúdio em C maior) 
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fonte: LERDAHL; JACKENDOFF, 1996, p. 261

Mesmo desprezando as durações individuais das notas e acordes, a análise depende do

encadeamento numa sucessão de eventos. Acontece que em Bergson a sucessão é apenas uma

forma de experimentar a duração e o movimento (em última análise, uma ilusão) – onde há o

predomínio da objetividade da percepção. Duração e movimento na abordagem bergsoniana

não se confundem com o tempo cronológico ou com o deslocamento no espaço. Duração e

movimento indicam mudanças de estado (mudanças qualitativas) e pertencem aos corpos em

todas as suas formas e condições. Mesmo imóveis ou inorgânicos, os corpos são envolvidos

em  suas  próprias  durações  e  movimentos  internos,  responsáveis  por  transformações  e

mudanças de estado, mesmo que mínimas. Fica claro que Bergson busca outra coisa, diferente

dos propósitos de uma análise voltada para o conhecimento da música a partir de imagens,

conceitos  e  representações.  O  filósofo  aponta  o  perigo  de  tomar  a  imagem  do  objeto

(representação ligada a conceitos simples) pelo objeto em si.

[…] o incoveniente dos conceitos demasiadamente simples, neste caso, é o
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de  serem  verdadeiramente  símbolos,  que  se  substituem  ao  objeto  que
simbolizam, e que não exigem de nós nenhum esforço. Olhando-os de perto,
veríamos que cada um deles retém do objeto apenas o que é comum a este
objeto e a outros. Veríamos que cada um deles exprime, mais ainda do que a
imagem, uma comparação entre o objeto e aqueles que se lhe assemelham.
Mas como a comparação destacou uma semelhança, como a semelhança é
uma propriedade do objeto, como a propriedade parece sempre ser uma parte
do objeto que a possui, persuadir-nos-emos sem dificuldade que justapondo
conceitos a conceitos recomporemos a totalidade do objeto com suas partes,
e que obteremos dele, por assim dizer, um equivalente intelectual. É assim
que  acreditamos  formar  uma  representação  fiel  da  duração  alinhando  os
conceitos de unidade, de multiplicidade, de continuidade, de divisibilidade
finita e infinita.  Aí está precisamente a ilusão.  Aí está também o perigo.
Quanto mais podem as ideias abstratas prestar serviço à análise, isto é, a um
estudo científico do objeto em suas relações com todos os outros, tanto mais
incapazes são de substituir a intuição, isto é, a investigação metafísica do
objeto no que ele tem de essencial e próprio. (BERGSON, 1984, p. 17-18)

Tomando um acorde como exemplo de objeto, ele é uma imagem, um conceito, uma

representação. Seguindo a trilha de Bergson, se atribuímos a ele um símbolo, um estado e

uma posição (I grau, maior, tônica) é porque os conceitos exprimem uma comparação entre o

acorde  percebido e  outros  acordes  que  se  assemelham a  ele.  Ou seja,  reconhecemos,  em

outros eventos sonoros, algo semelhante ao acorde percebido. A semelhança é a marca de

uma característica, ela acusa a presença do que se destaca a partir de uma comparação. Então,

por  um  encadeamento  de  conceitos,  se  supõe  recompor  o  acorde  em  função  de  suas

características: primeiro grau, maior, tônica. Para a análise, o que importa é o conhecimento

do objeto  (acorde)  a  partir  da recomposição  de  sua  totalidade.  Assim,  teoricamente  seria

possível recompor o acorde a partir de seus intervalos e de sua posição em relação a outros

acordes. Ou seja, para atender ao significado no conceito, o acorde não precisa de duração,

nem de alturas específicas,  nem de um timbre  específico,  muito menos de uma dinâmica

específica,  ou de  um tipo  de articulação (o acorde  não precisa  de som),  bastam algumas

informações de um aspecto geral, abstrato, impessoal – no caso, as características que indicam

semelhanças  estruturais  entre  acordes.  A  questão  é  que  nenhum  desses  conceitos  nos

oferecerá um ‘absoluto’  do objeto em sua própria duração.  A abstração e o conceito  nos

oferecem um modo de conhecimento relativo, apenas ‘a sombra de um corpo’. Na ‘vida’ do

acorde, ele é singularidade móvel. Bergson ainda chama a atenção para uma individualidade

própria da abstração, que se realiza a partir da ‘lembrança fixada da duração’ numa unidade

pura,  isolada do contexto  e da multiplicidade  qualitativa.  Se há uma multiplicidade nessa
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unidade, é do tipo extensiva, que envolve a subdivisão de suas partes, como, por exemplo, os

intervalos que o compõem e as demais classificações. A unidade da duração remete a um todo

movente da qual o objeto, como unidade, participa. Então, em função desta participação em

um todo, os elementos dessa unidade móvel da duração se interpenetram e se co-determinam.

Sem dúvida,  uma continuidade de elementos  que se  prolongam uns nos
outros participa da unidade tanto quanto da multiplicidade, mas esta unidade
movente, mutável, colorida, viva, não se parece de maneira alguma com a
unidade  abstrata,  imóvel  e  vazia,  que  o  conceito  de  unidade  pura
circunscreve. (BERGSON, 1984, p.19)

Importante lembrar que não há, nas teses bergsonianas do movimento, uma negação

da análise ou da ciência. O que o filósofo propõe é o reconhecimento de um outro tipo de

abordagem do conhecimento ligada a uma metafísica que seja capaz de participar do próprio

objeto, ou da própria realidade que pretende conhecer. A intuição da duração é, na verdade,

comum  e  simples,  mas  as  tentativas  de  explicação  não  dão  conta  de  transportar  para  a

linguagem e para o conceito a experiência da duração. Isso força o pensamento a se manter no

movimento. Se o conceito é necessário, que também ele esteja em movimento, conectado à

produção da  diferença,  ao  devir em seu processo contínuo de diferenciação.  O hábito  de

analisar ligado à produção de símbolos nos faz conhecer alguma coisa apenas relativamente.

Se existe um meio de possuir uma realidade absolutamente, em lugar de a
conhecer relativamente, de colocar-se nela em vez de adotar pontos de vista
sobre ela, de ter a intuição em vez de fazer análise, enfim, de a apreender
fora de toda expressão, tradução ou representação simbólica, a metafísica é
este  meio.  A  metafísica  é,  pois,  a  ciência  que  pretende  dispensar  os
símbolos. (Idem, p.15)

Mesmo  partindo  da  análise,  seria  possível  uma  convergência  com  a  intuição.  A

imagem,  como  afirma  Bergson,  tem  a  vantagem  de  nos  manter  no  concreto.  Assim,  a

comparação a partir de muitas imagens diversificadas, permite à consciência se dirigir a um

“ponto preciso em que há uma certa intuição a ser apreendida.” (Idem, p. 17) Quer dizer, não

dá  pra  negar  que  as  cadências  tonais  ou  certas  combinações  e  relações  de  acordes  se

destaquem, de certa maneira, como pontos notáveis. Mas a inflexão sonora responsável por

um ‘efeito notável’ depende da duração existente na unidade móvel a que ela pertence. É no

desenrolar da duração que a natureza da passagem sonora se dá por inteiro, em absoluto, em

si. Então, é por aqui que a análise se separa da intuição. Na análise tonal, a atenção se dirige
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para os pontos notáveis,  produzindo cortes fixos e um tempo abstrato e homogêneo.  Este

tempo abstrato e homogêneo se projeta como uma régua feita para medir a distância de um

evento ao outro, como se existissem pontos fixos separados entre si e como se a sucessão

fosse um dado natural da própria duração. Mas o movimento real não é assim (sucessivo), é

multiplicidade de durações, simultaneidade qualitativa. Na intuição, a duração é o conjunto de

eventos ‘enlaçados’ por um movimento inteiro e absoluto e onde a sucessão quantitativa dá

lugar à simultaneidade qualitativa. A dificuldade é que o próprio movimento se dá entre os

eventos, imperceptível, ou seja, não se dá à percepção – por isso, Deleuze diz que ele se dá ‘às

nossas costas’. Como a análise age a partir dos dados da percepção, ela deixaria de fora o que

é mais importante, o movimento em si, a duração. Por isso, a própria expressão do movimento

já é problemática, pois no ato de existir, o movimento já se confunde com as faculdades dos

sentidos e a produção de imagens pelo pensamento. Então, só a intuição seria capaz de ativar

um tipo de pensamento sem imagem.
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XII: A IMAGEM-MOVIMENTO – O INSTANTE PRIVILEGIADO E O INSTANTE

QUALQUER – A ILUSÃO DO MOVIMENTO NA MÚSICA

Os cortes  fixos  da análise  reforçam o  trabalho  da  percepção,  produzindo imagens

imóveis de um corpo móvel. Este mecanismo perceptivo acomoda o esforço da análise, que se

utiliza de tais imagens para projetar sequências de imagens, desta vez animadas através de um

movimento abstrato (sucessão), realizado pelo esforço específico da representação. Deleuze

vai discutir o problema da imagem e do movimento em uma das obras dedicadas ao cinema.

Em Cinema 1- A imagem-movimento (2018) as teses de Bergson se cruzam com a invenção

do cinematógrafo para discutir  as possibilidades oferecidas pelo cinema de uma captura e

reprodução do movimento e da duração em suas essências móveis e qualitativas. O cinema,

segundo Bergson, recompõe os problemas da percepção, uma vez que reune os elementos

típicos  do  jogo  de  imagens  próprios  de  uma  ‘ilusão’  do  movimento.  Os  cortes  fixos  de

fotogramas  projetados  pelo  cinematógrafo  produziriam  esta  ilusão,  tal  como  o

sequenciamento de imagens retiradas de suas durações originárias e fixadas pelo esforço de

representação e de análise. Quer dizer, o cinema, justamente em função de um recorte de uma

realidade  móvel  a  partir  da  fotografia,  estaria  introduzindo  o  movimento  artificialmente

através de uma máquina. Mas Deleuze (IM/2012), diferente do próprio Bergson, vai apontar

que “o cinema não nos oferece uma imagem à qual acrescentaria movimento, ele nos oferece

imediatamente uma imagem-movimento.” (p. 15) Neste trecho, responde a uma pergunta que

ele  mesmo fez:  “a reprodução da ilusão não é  também,  de certo modo,  a sua correção?”

(Ibidem)

A ilusão do movimento na percepção natural se dá na recomposição da duração no

pensamento abstrato, ou seja, um objeto móvel é tomado pelo intelecto (a partir da percepção)

como imagens  fixas,  onde estas  imagens  seriam alinhadas  numa sucessão de estados (ou

posições)  e  re-animadas  por  um  movimento  ‘artificial’  do  pensamento.  Quer  dizer,  na

percepção, o movimento não seria captado em si mesmo, ele seria acrescentado às imagens,

como um dado exterior  a  elas.  Uma  correção dessa  ilusão  na  percepção,  como comenta

Deleuze, é produzida pela própria realidade móvel, isto é, o movimento, em si mesmo, com

suas diferenças de natureza e qualidade, constantemente acusa a sua presença, mesmo diante

do  esforço  da  percepção  em  imobiliza-lo  e  substitui-lo  por  um tempo  abstrato.  Deleuze

propõe, então, que este jogo entre o movimento e a percepção natural seria, de certo modo,
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anulado pelo cinema, pela ‘reprodução da ilusão’, que expressa o movimento real a partir de

meios  artificiais.  A  reprodução  da  ilusão  (ou  a  expressão  da  ilusão)  é  o  que  faria  o

cinematógrafo quando, a partir  do sequenciamento de cortes imóveis (fotogramas), projeta

imagens  em movimento.  O  que  o  cinematógrafo  faz  é  recompor  o  contínuo  a  partir  do

descontínuo. O que a máquina projeta não são os fotogramas desconectados entre si e sim o

que  Deleuze  chama  de  “imagem-média”  (Ibidem):  uma  disposição  dos  fotogramas  num

conjunto móvel.  Esta imagem-média é uma espécie  de resultado da ‘animação’  e a ela  o

movimento não é acrescentado, ela é o movimento como ‘dado imediato’. A imagem-média

não seria a ilusão como efeito do movimento, ela inverte a fórmula da percepção, produz o

movimento como o efeito da ilusão cinematográfica: a imagem-movimento.

O som não é propriamente uma imagem. Mas isso não quer dizer que ele não produza

imagens no pensamento, ou que, a partir da fixação sonora em suporte, ele não corresponda a

imagens imediatamente associadas. Rodolfo Caesar, por exemplo, defende, abertamente, uma

condição inter-relacional dos sentidos. Na sua obra, sobretudo as relações entre som e imagem

se  desdobram  em  variadas  possibilidades.  Num texto  intitulado  ‘O  Som como  Imagem’

(2012), Caesar propõe que “todo som na verdade gera ou é imagem, e que a disparidade de

status entre 'imagem' e 'som' deveu-se principalmente à falta de suporte físico onde se pudesse

fixar o som - até a invenção do fonógrafo.” (p. 10) No texto, a comparação entre a fotografia e

a fonografia abre caminho para uma aproximação dos efeitos, na percepção, do som e da

imagem fixados em suporte. Diante dessas possibilidades, não seria de todo inútil utilizar as

teorias deleuzeanas do cinema para pensar a música. Por outro lado, no sentido apontado por

Bergson, o som e a música, a despeito de suas potências imagéticas, retratam o movimento e a

duração  na  sua  natureza  mesma.  A  música,  assim  como  o  cinema,  não  seria  capaz  de

expressar o movimento, a duração como dado imediato?

Em Bergson,  notadamente  no  primeiro  capítulo  de  Matéria  e  Memória  (1999),  o

universo  material  se  caracteriza  como um conjunto  de  imagens.  Bergson,  provavelmente,

concordaria com Caesar, uma vez que, para ele, a percepção em seu conjunto de sentidos

percebe  tão  somente  imagens,  que  “agem  e  reagem  umas  sobre  as  outras”,  “percebidas

quando  abro  meus  sentidos,  despercebidas  quando  os  fecho”.  (p.11)  A  percepção,

independentemente de seus modos, está totalmente inserida na linha da objetividade, ela se

confunde com a matéria e, por este motivo, é espacializadora, porque acontece no espaço, em
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conformidade  com  a  existência  concreta  da  matéria.  O  som,  como  fenômeno  dado  aos

sentidos, portanto, se presta à mesma ilusão do movimento. A ilusão do movimento, por sua

vez, é uma realidade psicológica intrínseca ao hábito e à vida. E, de certa forma, inescapável,

a não ser pelo esforço da intuição.

Deleuze (IM/2018) vai destacar que Bergson não reduz tudo a uma mesma ilusão do

movimento. Ele distingue pelo menos duas ilusões diferentes entre si. “O erro consiste sempre

em reconstituir o movimento por meio de instantes ou posições, mas há duas maneiras de

fazê-lo:  a  antiga  e  a  moderna.”  (p.  16)  Ao pensar  o  cinema,  Deleuze  demonstra  como a

filosofia de Bergson, ‘às costas’ dele próprio, é cinematográfica. Pois as teses bergsonianas do

movimento  se  alinham  às  questões  do  cinema,  como  se  este  oferecesse  uma  espécie  de

continuidade ao pensamento do filósofo. Contudo, seria possível afirmar que o cinema tem

um débito  com a música  na busca por  suas  potências  expressivas.  Há uma convergência

manifesta, sobretudo pela unidade móvel de suas formas. Ambos estariam sujeitos às mesmas

ilusões. Na verdade, as ilusões do movimento não seriam matéria exclusiva dessas formas de

expressão, ao contrário, seriam fundamento epistemológico e metafísico de toda uma cultura

em sua relação com o mundo, com o conhecimento e com o tempo. Na filosofia, Bergson, ao

propor  uma  nova  metafísica  fundada  na  intuição,  pretende,  de  certa  forma,  oferecer  um

contraponto à ilusão moderna do movimento, um avesso à ciência moderna, um pólo oposto

nas tendências  do pensamento da realidade;  pretende criar uma  metafísica à altura de sua

época - assim como o platonismo teria se erguido sobre uma contraposição à antiga ilusão do

movimento.

Em Cinema 1, Deleuze (IM/2018) explica como a ilusão antiga é fundada num tempo

mítico, onde “o movimento remete a elementos inteligíveis, Formas ou Ideias que eram, elas

próprias eternas e imóveis.” (p. 16) Quer dizer, na ilusão antiga, as imagens imóveis fixadas

na memória a partir da percepção seriam tomadas como formas ‘transcendentes’, encarnadas

na matéria e submetidas a uma passagem de uma forma para a outra (matéria informada). A

passagem,  em  si  mesma,  que  se  dá  entre  as  formas  (o  movimento),  é  completamente

desprovida de interesse – ao contrário, é tida como degradante, ou ainda, como uma espécie

de acidente. Destas transformações pelas quais passam as formas, derivam-se pontos notáveis

e culminantes, como poses, que representariam momentos especiais e essenciais, escolhidos

para “exprimir o conjunto dos fatos”. (p. 17) Assim, as ‘poses’ seriam instantes privilegiados,
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como  na  estatuária  grega,  por  exemplo,  onde  as  poses  se  referem  a  um  conjunto  de

características  e  de  fatos  notáveis.  As  poses  se  acomodam  no  esforço  de  reconstituir  o

movimento, ou seja, partem da matéria em movimento, mas, neste caso, “o movimento limita-

se a exprimir uma ‘dialética’ das formas, uma síntese ideal que lhe confere ordem e medida”.

(Ibidem) Também a fotografia, quando registra poses e destaca momentos especiais ou fixa

cenas privilegiadas, se conecta a este tempo mítico, onde os eventos do mundo e as formas se

dão numa ordem circular, eterna e transcendente – então a fotografia fixa o momento exato

em que uma síntese é dada. O cinema, no entanto, deriva-se de um outro tipo de ilusão, ligada

à revolução científica, onde a fotografia não está orientada a registrar poses e sim imagens

comuns  de  movimentos  comuns,  da  vida  comum,  tomadas  em  instantes  quaisquer  do

movimento  –  e  não  mais  representando  uma  síntese.  Como  no  exemplo  destacado  por

Deleuze do registro fotográfico de Muybridge do galope de um cavalo.

Figura 36 - ‘O Cavalo em Movimento’ de Muybridge

fonte: “As 100 + da Time: O Cavalo em Movimento” Disponível em:
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<https://www.fotografia-dg.com/horse-in-motion-muybridge/>. Acesso em: 11 jul 2020.

O experimento do fotógrafo inglês Eadweard Muybridge (Edward James Muggeridge

– 1830-1904), permitiu observar, além da capacidade do olho humano, etapas do galope de

um cavalo em fração de segundos. A partir de 12 fotografias (instantâneos) tiradas por 12

câmeras  posicionadas  em  sequência  e  acionadas  por  um  mecanismo  de  fios  e  baterias,

Muybridge provou que o animal, em uma dessas frações de tempo, permanece com as quatro

patas  suspensas,  sem  tocar  o  solo.  Este  fato,  graças  ao  ‘instantâneo’,  alcança  status de

‘comprovação científica’  e  contraria  uma extensa  iconografia  desenvolvida  pela  pintura  a

respeito dos movimentos do cavalo – que o tomava sempre em contato com o solo, ou mesmo

em posições que contrariavam as evidências fornecidas pelo aparato tecnológico. O confronto

com a  pintura  e  com a  arte  seria  inevitável.  E  o  argumento  legitimado  pelas  evidências

fotográficas  atribui  o  lado  da  ‘verdade’  à  comprovação  científica.  A  ciência,  com  seus

métodos experimentais, revela uma realidade que a própria percepção não alcança (assumida

como a verdade da natureza). Mas Bergson, em suas teses sobre o movimento, vai dizer que a

ciência, apesar de promover uma revolução na metafísica e no pensamento, vai permanecer

envolvida numa ilusão.  A ilusão científica do movimento  toma o instante  qualquer  e sua

análise  como  possibilidade  de  prever  os  acontecimentos  do  mundo  e  suas  causas.  E  a

revolução  científica  moderna  consiste  em  tomar  o  movimento  em  sua  complexidade

mecânica, a partir de cortes nas trajetórias dos corpos, em sua órbita, queda, deslocamento, ou

no cálculo de ‘cortes infinitamente aproximáveis’, ou na geometria das curvas.

A revolução científica moderna consistiu em referir o movimento não mais
a  instantes  privilegiados,  mas  ao  instante  qualquer.  Mesmo  que  o
movimento  fosse  recomposto,  ele  não  era  mais  recomposto  a  partir  de
elementos  transcendentes  (poses),  mas  a  partir  de  elementos  materiais
imanentes (cortes). (DELEUZE, IM/2018, p.17)

Então, na ilusão moderna, as imagens não representam mais pontos notáveis e sim

instantes quaisquer ou cortes instantâneos do movimento. Muitos desdobramentos musicais

podem  ser  tomados  daqui.  As  questões  da  Música  Concreta  e  Eletroacústica  remetem

diretamente ao ‘instante qualquer’. O “Etude au chemin de fer” (1948), de Schaeffer, registra

uma  amostra  sonora  típica  dos  centros  urbanos,  recortada  e  modificada  a  partir  dos

experimentos em torno das propriedades do som gravado em fita. E o som do trem ou da

estação, em seu contexto cotidiano, para o ouvido comum habituado ao privilégio dos pontos

notáveis, certamente não representavam qualquer interesse artístico ou criativo. Stockhausen,

https://www.fotografia-dg.com/horse-in-motion-muybridge/
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nas investigações espectrais e espacializantes de “Gesang der Junglinge” (1955-56), encontra

nos  cortes  do  registro  da  voz  farto  material  de  pesquisa  e  experimentação.  Os  cortes

permitidos  pela  fixação  sonora  em  suporte  magnético  (fita)  abrem  caminho  para  uma

revolução na música, conectada ao instante qualquer. Mesmo na música de concerto, de certo

modo ainda sustentada em bases tradicionais, com instrumentação e orquestração sinfônicas,

obras como “Jeux” (Debussy), “Pierrot Lunaire” (Schoenberg) e “A Sagração da Primavera”

(Stravinsky)  têm em comum,  além de estréias  contemporâneas  e  polêmicas,  o  ímpeto  de

rompimento com os pontos notáveis das funções tonais e suas direções e resoluções.

Um outro fator fundamental que faz do cinema um sistema que reproduz o movimento

a partir do instante qualquer é a equidistância entre os cortes. O movimento constante inserido

pelo mecanismo depende diretamente de uma distribuição igualitária dos cortes (instantâneos,

frames), fazendo com que se tenha a impressão de continuidade. Na verdade, como afirma

Deleuze,  “o  instante  qualquer  é  o  instante  equidistante  de  um  outro”  (Idem,  p.  19)  A

equidistância é uma condição determinante do cinema e se conecta à elaboração de todo o seu

mecanismo. A distância desigual dos cortes prejudica a continuidade, assim como atribui a

um ou  outro  instante  uma  importância  maior  no  contexto,  pela  super-exposição  de  uma

imagem  em  relação  a  outras.  Uma  sequência  de  poses  também  impede  a  impressão  de

continuidade do movimento, pois não acompanha o movimento, apenas indica uma sequência

de imagens prontas, encadeadas em série – não se acompanham as transformações.  Daí a

fórmula condicional do cinema: equidistância de instantes quaisquer. A equidistância e o seu

oposto  podem designar,  na  música,  estratégias  de  organização  de  alturas  e  durações.  Por

exemplo, na escala maior natural (ou modo  jônio), a distância entre as notas formam uma

sequência de intervalos que intercalam proximidades e afastamentos: 2 tons, 1 semitom, 3

tons, 1 semitom, no âmbito de uma oitava. Também na escala menor relativa (modo eólio),

ocorrem os pontos notáveis a partir do posicionamento dos semitons (Figura 37).

Figura 37 - modos de escala e posição dos semitons
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fonte: MENEZES, 2002

Esta irregularidade intervalar produz polarizações, conforme a direção (ascendente ou

descendente) e o sequenciamento das notas. No caso específico do modo jonio, a distância de

um semitom entre a penúltima e a última nota da escala na direção ascendente, por exemplo,

produz uma polarização da oitava, atribuindo a ela um ponto de chegada, uma direção na qual

se projetam todas as outras. O mesmo se dá numa sequência descendente, entre a quinta e a

sexta nota, atribuindo um sentido de chegada ao salto de semitom. Também a escala menor,

ou o modo menor eólio, apresenta suas irregularidades intervalares de maneira a polarizar a

terceira  nota  da  escala  (terça  menor)  e  a  quinta  (quinta  justa).  A  disposição  dos  tons  e

semitons  configuram  rompimentos  de  continuidades,  indicando  pontos  notáveis.  Neste

sentido,  seria  possível  afirmar  que  uma  melodia  organizada  a  partir  de  sequências  de

intervalos  irregulares,  envolvendo  polarizações  de  pontos  notáveis  da  escala,  possui  uma

tendência ao tempo mítico da ilusão antiga. O mesmo princípio se aplica no sistema tonal

como um todo, já que, mesmo a harmonia, tomada como um dos pilares de desenvolvimento

do tonalismo, se ergue a partir das combinações sucessivas de alturas de uma escala.

Figura 38 - Bach - O Cravo Bem Temperado (Fuga em C, BWV 846) – Cadência Final
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fonte: Autor

Na  Figura  38,  os  intervalos  de  semitom  polarizam  notas  específicas  da  escala,  ora

contornando-as (bordadura cromática na segunda voz no c. 26), ora no sentido ascendente da

escala (sensível), como distribuído entre as vozes no c. 26 e, com maior destaque, preparando

o acorde final da cadência. Menezes aponta que mesmo o conceito de harmonia, relacionado

basicamente  a  simultaneidades  de  sons,  não depende da coincidência  de alturas  distintas.

Justamente porque a memória cumpre a função de estabelecer  relações significantes entre

eventos sucessivos. 

Ainda que o conceito de  harmonia tenha se firmado historicamente como
implicando necessariamente a  coincidência de sons, deve-se ter em mente
que  a  percepção  das  proporções  harmônicas prescinde  da  absoluta
simultaneidade entre sons distintos, uma vez que ela pode se valer – e via de
regra  se  vale  –  daquilo  que  a  linguística  costumou designar  por  síntese
simultânea (mormente  a partir  de  Roman Jackobson),  qualidade humana
esta presente tanto na fala quanto na música e que consiste na capacidade
que temos em reter as informações do fluxo temporal e compará-las umas
com as outras,  constituindo o elo semântico que as une,  ainda que cada
informação sonora linguística ou musical se esvaneça com o próprio tempo.
(MENEZES, 2002, p. 28)

Assim, à sua maneira, Menezes retoma os problemas da sucessão e da simultaneidade,

de modo a ilustrar que a  harmonia, antes mesmo de implicar uma coincidência de sons, se

realiza, por exemplo, na melodia, em função da conservação do passado na memória. Estas

observações acerca dos aspectos direcionais do tonalismo não resumem, de maneira alguma,

as possibilidades expressivas do sistema, nem a riqueza monumental de suas formas. Servem,

no entanto,  para  compreender  uma intenção  manifesta  em assumir  uma relação direta  da

música  com o elemento  do sentido  na linguagem e  com uma organização  intencional  da

percepção. A análise musical proposta pela TGMT, por exemplo, explora a interação entre a

praxis musical de tradição européia e uma espécie de fenomenologia da música. Deleuze (IM/
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2018) mesmo aponta para este sentido, quando afirma que “o que a fenomenologia erige em

norma é a ‘percepção natural’ e suas condições”. (p. 96)  Nesse trecho de Cinema 1, Deleuze

comenta como as razões da fenomenologia e as de Bergson são diferentes. Porque o que a

fenomenologia faz, fundamentalmente, é definir um centro no sujeito sensível e, através do

sujeito, erigir um conhecimento a respeito das condições da percepção e das relações com o

mundo a partir da própria percepção. Já em Bergson, como Deleuze diz, “o modelo não pode

ser a percepção natural, que não possui privilégio algum.” (Idem, p. 97) Em Bergson, como

sabemos, a percepção está totalmente inserida na linha da objetividade. Nela, tudo é atual ou

se atualiza conforme as exigências da necessidade. Em relação às ilusões do movimento, a

fenomenologia estaria ancorada na ilusão moderna, pelo privilégio que atribui à percepção.

Sendo assim, remete igualmente ao instante qualquer na medida em que os pontos notáveis da

percepção são extraídos da experiência habitual no mundo e sua abertura sensível.

Consequentemente,  o  movimento  percebido  ou  realizado  deve  ser
compreendido,  evidentemente,  não  no  sentido  de  uma  forma  inteligível
(Ideia)  que  se  atualizaria  numa  matéria,  mas  de  uma  forma  sensível
(Gestalt) que organiza o campo perceptivo em função de uma consciência
intencional em situação. (Idem, p.96)

Não existe contradição a este respeito. Seria possível ao cinema “se nutrir de instantes

privilegiados” (Idem, p. 18) sem reproduzir poses – formalmente impossíveis conforme seu

próprio mecanismo. Porque não seria possível extrair o movimento das poses (elas próprias

são uma imagem fixa) e sim o contrário, as poses são deduzidas do próprio movimento, ou

seja,  seria  possível  extrair  pontos  notáveis  a  partir  do  movimento  contínuo  dos  instantes

quaisquer. Existe, como consequência de uma polarização, o destaque de cortes específicos e

marcantes ou de uma regularidade reincidente.  Esta noção de instantes quaisquer pode ser

colocada para a música de várias maneiras.  A esse respeito,  as relações  com as alturas  e

durações podem ser mais evidentes,  como na distribuição dos intervalos ou na fixação de

pulsos regulares e suas acentuações. Se a irregularidade das ‘distâncias’ intervalares produz

uma tendência ao destaque de pontos notáveis, por outro lado, a organização das notas em

sequências  equidistantes  de  alturas  evita  a  polarização,  enfraquecendo  as  noções  de

direcionamento - como, por exemplo, nos modos de transposição limitada de Messiaen.55 O

55 Em  seu  “The  Technique  of  My  Musical  Language”,  Messiaen  (1956)  explica  a  teoria  dos  modos  de
transposição limitada: “Baseado sobre nosso sistema cromático atual - sistema temperado, de 12 sons - esses
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primeiro modo descrito por Messiaen (escala de tons inteiros) talvez seja o mais evidente na

disposição  equidistante  das  notas  de  uma escala.  No exemplo  da  Figura  39,  o  uso  deste

recurso expressivo em Debussy é destacado pelo próprio Messiaen (1956), que afirma que ele,

junto a Paul Dukas “o utilizaram de modo tão notável que nada temos a acrescentar”. (p. 59)

Mas o que não seria a própria escala cromática senão a segmentação da oitava em intervalos

equidistantes? A divisão da oitava em doze partes iguais não seria o equivalente na música

aos  cortes  do  instantâneo?  O cromatismo,  em si  mesmo,  reproduz o  ‘frame’,  o  corte  de

instantes quaisquer equidistantes no contínuo de frequências entre as extremidades da oitava,

como na representação da Figura 40.

Figura 39 - escala de tons inteiros em ‘Voile’, de Debussy

fonte:  IMSLP521885-PMLP2394

Figura 40 - Escala Cromática

fonte: Autor

modos são formados de diversos grupos simétricos, a última nota de cada grupo sendo sempre "comum" com a
primeira do grupo seguinte. Ao final de um certo numero de transposições cromáticas que varia com cada modo,
não  será  mais  possível  a  sua  transposição.  […]  Todos  os  "modos  de  transposições  limitadas"  podem  ser
utilizados melodicamente - e sobretudo harmonicamente, melodia e harmonia não fugindo jamais às notas do
modo.  [...] suas  impossibilidades  de  transposição  faz  seu  estranho  charme.  Acrescento  que  os  "modos  de
transposições limitadas" não têm nada de comum com os três grandes sistemas modais da India, da China e da
Grécia antiga; nada a ver com os modos do cantochão (aparentados dos modos gregos):  todas essas escalas
permitem 12 transposições.” (p. 58)
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O que Deleuze afirma ser a essência do cinema e o motivo pelo qual o movimento é

dado em si mesmo é o fato de que o cinematógrafo não reproduz a percepção e suas ilusões,

mas se utiliza das ilusões para exprimir o imperceptível, o movimento em si, a continuidade, a

duração. É deste modo que o cinema inverte a fórmula da percepção: se na percepção o móvel

é representado como imagens que se sucedem num tempo cronológico abstrato (ilusão do

movimento), no cinema, a reprodução dos fotogramas num tempo medido, como uma espécie

de espelho da percepção, recompõe o movimento como dado imediato, como expressão da

ilusão. Inicialmente, é o cinematógrafo que torna isso possível através de seu mecanismo. Daí,

podemos supor que, para a música, o correlato do cinematógrafo seja o fonógrafo, justamente

pela capacidade de recriar, artificialmente, o movimento e a duração. Mas o que o fonógrafo

faz é apresentar-se como uma imagem para o som. O fonógrafo é um objeto que materializa o

som, que oferece ao som uma existência material. Assim, com o fonógrafo (e com todas as

tecnologias  de  gravação  que  se  sucedem)  o  som  passa  a  ser  transportado,  manipulado,

reduzido,  ampliado,  montado,  desmontado,  reproduzido,  controlado  etc.  Neste  sentido,  o

fonógrafo faz o oposto do cinematógrafo, invoca uma imagem para o som, retira o som da sua

duração originária e o fixa em suporte. Ademais, quanto à sua capacidade de reproduzir ou

emitir  sons,  não difere  do fenômeno sonoro em sua natureza comum, a não ser pelo que

oferece o suporte enquanto suporte, juntamente com as aberturas para a escuta e manipulação

a partir desta nova realidade do som. Tomando a invenção de um mecanismo associado ao

instante  qualquer  equidistante  como  condição  básica  para  o  surgimento  do  cinema,  o

equivalente  musical  do  cinematógrafo  seria  o  sistema  de  temperamento  igual  e,  como

consequência,  o próprio  tonalismo – onde o instantâneo na fotografia está para o cinema,

assim como o temperamento igual está para a música.

O sistema tonal é o mecanismo pelo qual os semitons são ordenados de maneira a

compor um conjunto de agrupamentos – é o sistema que faz girar uma grande engrenagem de

tons e semitons organizados em uma forma. E ainda, quando a divisão da oitava em semitons

iguais  permitiu  a  exploração  de  todas  as  tonalidades  sem  prejuízos  para  a  afinação  das

consonâncias,  todas  as  notas  poderiam  ser  tomadas  como  fundamentais  e/ou  tônicas.  É

verdade  que  as  cadências,  funções  tonais,  trítonos  e  sensíveis  configuram  estratégias  de

destaque de pontos notáveis dentro do fluxo sonoro, mas a mecânica tonal não prescinde da

divisão da oitava em cortes equidistantes. Ao contrário, o tonalismo deve a esta divisão suas

principais  características:  formação  de  acordes,  encadeamentos,  resoluções,  modulações,
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transposições,  cromatismos,  alterações.  Ou  seja,  sem os  cortes  equidistantes  da  oitava,  a

música permaneceria ordenada em torno da fixação das escalas modais e suas consonâncias,

orientadas pela afinação e temperamento pitagórico, privilegiando as proporções primárias da

série harmônica – 8as 5as e 4as. Diferente do  instantâneo cromático, os modos seriam as

poses: perfis intervalares dotados de afetos com ordem e medida próprios, eternos, imutáveis

e imóveis.

A presença, em si, de cromatismos e alterações de escalas nas práticas musicais não se

deve ao sistema de temperado igual, nem a uma invenção específica, nem mesmo de uma

forma contínua e linear - e as incursões na gama cromática (até mesmo em intervalos menores

que  meio  tom),  acontecem  em torno  da  preservação  das  escalas,  não  em  substituição  e

alteração de suas notas – melismas e ornamentações melódicas estão presentes nas práticas

musicais ditas modais em variados contextos, períodos e culturas,  mas nunca alterando os

modos  originais  e  suas  escalas.  E  tais  escalas,  como os  modos  medievais,  por  exemplo,

configuravam o fundamento sonoro (e espiritual) da música. Da música antiga ou medieval,

surgem exemplos marcantes da associação com o instante privilegiado, daquilo que Deleuze

entende  como  pertinente  à  ilusão  antiga  do  movimento  aplicado  à  música.  No  ocidente

europeu,  os  modos medievais  tiveram o seu desenvolvimento  marcado por  “um processo

gradual, de que não é possível reconstituir claramente todas as etapas”. (GROUT; PALISCA,

2005, p. 77) Mas ainda hoje são reconhecidos na sua “forma acabada, atingida por alturas do

século XI” (Ibidem). Na Figura 41, Grout e Palisca (2005) demonstram, por meio de notação

moderna, os modos eclesiásticos da Idade Média consolidados teoricamente. O modalismo

remete  aos  instantes  privilegiados  na  medida  em  que  representam  “elementos  formais

transcendentes”.  (DELEUZE,  IM/2018,  p.17)  A  música  exprime,  desta  maneira,  uma

“dialética das formas, uma síntese ideal que lhe confere ordem e medida” (Idem, p. 16) - a

circularidade também é algo marcante no modalismo, que o conectam ao tempo mítico. Se o

tonalismo carrega em si uma inclinação em direção à ilusão antiga do movimento, aos pontos

notáveis, seria porque, assim como no cinema, “parece se nutrir de instantes privilegiados”.

(Idem, p. 18) Deleuze retoma o exemplo do galope do cavalo para destacar que, mesmo a

partir dos equidistantes, se as imagens são bem escolhidas, “cai-se forçosamente nos tempos

notáveis, isto é, nos momentos em que o cavalo tem um pé no chão, depois três, dois, três,

um.” (Idem, p. 19) Pois, assim como se pode destacar os tempos notáveis do galope a partir de

seu  movimento  comum  (imanentes),  tomando  esses  pontos  como  singularidades  do
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movimento,  os  pontos  notáveis  do  tonalismo são  derivados  do  instante  qualquer  do

cromatismo: acordes, funções tonais, cadências, resoluções, aproximações. E pela exposição

quantitativa  de  notas,  pela  “acumulação  de  ordinários”,  (Ibidem)  pelo  ‘passeio’  no

cromatismo através da variedade cromática, se extrai o singular: “é ele próprio um qualquer

simplesmente  não  ordinário  ou  não  regular”.  (Ibidem)  Quer  dizer,  quanto  maior  o

desenvolvimento  tonal  em  torno  das  variedades  cromáticas  (alterações,  dominantes

secundários, modulações, inclinações, transições etc), maior a tendência ao destaque de um

‘não ordinário’ como ponto notável (cadências e resoluções).

Figura 41 - modos eclesiásticos na Idade Média

fonte: GROUT; PALISCA, 2005, p. 78

Os acidentes cromáticos estão presentes no repertório medieval em variados contextos.

São,  por  exemplo,  conforme  apontam  Grout  e  Palisca  (2005),  um  recurso  comum  na

transposição das alturas  de um ou outro modo,  sobretudo relacionado às  necessidades  de

anotação e registro. Mas, nestes casos, servem apenas para garantir a estruturação formal dos

intervalos originais dos modos, impedindo, justamente, suas alterações. A ‘pureza’ dos modos

é uma preocupação presente na música pré-tonal e está alinhada ao caráter moral e espiritual

da música. Já em Boécio (Anicius Manlius Severinus Boetius,  c. 480-524) manifesta-se a

necessidade de se relacionar com a música “por meio da razão e dos sentidos”, alinhando o
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esforço do entendimento ao uso superior e espiritual:

Por conseguinte,  o  verdadeiro músico não é  o cantor  ou aquele  que faz
canções por instinto sem conhecer o sentido daquilo que faz, mas o filósofo,
o crítico, aquele ‘que apresenta a faculdade de formular juízos, segundo a
especulação ou razão apropriadas à música, acerca dos modos e ritmos, do
género  [sic]  das  canções,  das  consonâncias,  de  todas  as  coisas’.  (apud
GROUT; PALISCA, 2005, p. 47)

Pela razão e pelos sentidos, a matéria da música é organizada de maneira a representar

uma perfeição ideal. As alterações escalares, sob tal lógica, está a serviço da recomposição

das proporções e das consonâncias. Como, por exemplo, na  Música Ficta, no século XIV -

prática  de  inserir  notas  “elevadas  ou  abaixadas  através  de  acidentes  escritos  ou  na

interpretação” (Idem, p. 151). A intenção, nestes casos, era de buscar a consonância onde,

eventualmente,  se  instalava  uma  dissonância  em  função  dos  caminhos  percorridos  pelas

cadências. A Figura 42 demonstra alguns casos comuns no período, segundo Grout e Palisca

(2005), onde a presença de uma sexta menor gerada pela inversão do acorde de Dó (a), seria

modificada meio tom acima, gerando uma sexta maior (b). Se na ponta do acorde de Dó

estivesse a nota mi, ele se tornaria uma terça menor e resolveria em Ré descendentemente. Ou

seja, neste caso, o acorde de Dó se transforma num Dó# diminuto. Em outra modificação

possível surge uma dupla sensível (c), onde as notas resolvem ascendentemente. No último

caso (d) não haveria necessidade de alteração, pois o último acorde já contém a sexta maior.

Figura 42 - Música Ficta – alteração nas cadências

fonte: GROUT; PALISCA, 2005, p. 152

Basicamente, na música ficta, surgem sílabas e notas onde ‘não deveriam estar’, como

descreve o teórico italiano do século XIV-XV, Proscodimo d’Beldemandi:
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1. A música ficta é a representação de sílabas ou a colocação de sílabas num
local onde não parecem estar – aplicar mi onde não existe mi, e fá onde não
existe fá, e assim sucessivamente. No que toca à música ficta, é necessário
saber  antes  de  mais  nada,  que  nunca  deve  ser  aplicada  senão  quando
necessário, pois na arte nada deve ser aplicado sem necessidade.

2. Deve saber-se também que a música ficta foi inventada exclusivamente
para colorir certas consonâncias que não podiam ser coloridas senão pela
música ficta.

3. Deve-se saber ainda que os sinais da música ficta são dois, b, redondo ou
mole, e □, quadrado ou duro. Estes dois sinais mostram-nos a representação
de sílabas em locais onde tais sílabas não podem estar.

[…] Não há para isto outro motivo  senão o de obter uma harmonia mais
suave  […]  e  é  assim  porque,  quanto  mais  a  concordância  imperfeita  se
aproxima da perfeita  que pretende atingir,  mais  perfeita  se  torna,  e mais
suave a harmonia que daí resulta. (apud GROUT; PALISCA, 2005, p. 153)

O som está onde ele não deveria estar porque se tratam de alturas não descritas nos

modos originais. Quer dizer, de certa forma, compositores e intérpretes se viam ‘obrigados’ a

produzir um tipo de alteração por um bem maior: a consonância (que remete a proporções e

harmonias ‘perfeitas’ e suaves). No contexto da música ficta, algumas modificações podiam

ocorrer ao entorno da regularidade e da síntese ideal das escalas. Grout e Palisca destacam

como o século XIV foi um período de “mudança e diversidade”, sobretudo se comparado ao

século anterior, de “estabilidade e unidade”. Ainda assim, a este período (ou a esta música)

não  seria  possível  afirmar  que  estivesse  sob  a  influência  de  uma  metafísica  do  instante

qualquer,  conforme  a  hipótese  investigada  aqui.  A  Ars  Nova (tratado  escrito  na  terceira

década do século XIV pelo compositor e poeta francês Philipe de Vitry), surgiria como um

contraponto  à  ‘arte  antiga’,  apontando  a  necessidade  de  promover  mudanças  nas  práticas

musicais, mas ainda ligada fundamentalmente às práticas modais. A partir das propostas de

Vitry, um ordenamento mais rigoroso do ritmo torna-se cada vez mais comum, assim como

surgem divisões rítmicas mais complexas. E em função das variações e subdivisões rítmicas

surgem incursões na gama cromática, em geral, como ornamentações, mas notadamente como

consequência de experimentações e de uma maior flexibilidade rítmica. A Figura 43 mostra

um exemplo de grande complexidade rítmica sob a influência da Ars Nova.

Figura 43 - Antonello da Caserta, Rondel – complexidade rítmica e cromatismo



161

 

fonte: GROUT; PALISCA, 2005, p. 150

No exemplo da Figura 43, a diversidade de compassos e de armaduras de clave entre

os sistemas da grade são marcantes e apontam um alto nível de elaboração que, por sua vez,

gera diversas dificuldades de execução. Como consequência desta grande variação rítmica

simultânea, a harmonia se dissipa e fica enfraquecida entre as subdivisões. A ênfase em algum

aspecto harmônico ocorre nas notas mais longas e sempre apoiada nas consonâncias entre

quinta e oitava. Quanto às subdivisões rítmicas, a voz superior se ocupa da maior variedade.

As pautas abaixo da grade são uma redução proposta por Grout e Palisca, talvez para enfatizar

o cruzamento de vozes e a alternância dos baixos entre o tenor e o contratenor. Mesmo com as

dificuldades da polirritmia, tudo é rigidamente organizado e sincronizado. O trecho inteiro é

cantado em melisma, o que justifica a ausência do texto. Importa notar, aqui, a presença de

alterações  cromáticas  na  voz  superior.  E  a  alteração  proposta  nos  compassos  4  e  5  são

anotadas na parte de cima da pauta pelos autores, pois não aparecem no original, apesar de
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estarem presentes na execução da peça.56

O giro para a afinação na escala de temperamento igual ocorre consistentemente no

século XVIII. O novo temperamento da oitava amplia o universo musical, sobretudo pelas

possibilidades  de  uma  afinação  aceitável  de  outros  intervalos  das  escalas,  diferentes  das

afinações antigas, que proporcionavam maior estabilidade somente nas consonâncias perfeitas

de  8as,  5as  e  4as.  Jean-Philippe  Rameau,  em seu  Tratado  de  harmonia  reduzido a  seus

princípios naturais (Traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels),  procurou deduzir

os fundamentos da música a partir de princípios naturais da acústica (série harmônica) – de

onde define o acorde como principal  elemento  estruturante.  Dentre  estes  fundamentos,  as

terças e a tríade maior ocupam lugar de destaque, assim como uma harmonia baseada em

acordes e funções. Na sua música, Rameau põe em prática seus princípios teóricos de uma

harmonia estruturante e funcional, submetendo a melodia aos encadeamentos,  basicamente

derivada de sequências de acordes,  como no exemplo da Figura 44, onde,  num trecho da

ópera Hippolyte et Aricie, as divisões equidistantes do ritmo individualizam os acordes ao

mesmo tempo em que destacam a melodia.

Figura 44 - acordes e melodia em Rameau (Hippolyte et Aricie, Act II) 

56Esta incursão na música antiga, antes de apontar algum aspecto específico da teoria ou das práticas musicais
nos períodos, serve para ilustrar que, sem o temperamento igual, a música se desenvolve em torno de modos de
escala como um correlato dos instantes privilegiados, tal como o conceito é trabalhado por Deleuze em Cinema 1
– é isso que as breves análises dos exemplos em destaque pretende demonstrar. Os exemplos poderiam se limitar
ao modalismo no século XX em suas variadas formas, incluindo compositores que se destacam pelos seus usos
ou gêneros musicais marcadamente modais. A opção pela música antiga se justifica na medida em que Deleuze
recorre a fatos históricos ligados ao que ele identifica como ‘revolução científica’. Tais momentos históricos
permitiriam o surgimento de uma metafísica do instante qualquer. Neste estudo, trabalhamos com a hipótese de
que a ‘revolução científica’ que Deleuze fala exerce uma clara influência na música a partir do temperamento
igual, que, junto a uma nova abordagem matemática da divisão da oitava, promove novas aberturas práticas e
teóricas, permitindo um alinhamento da música com o instante qualquer.
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fonte: Academie Royale de Musique, 1733 (IMSLP297454-PMLP64519)

Um outro exemplo retirado da mesma obra, no mesmo ‘Ato’ (Figura 45), outro trecho

apresenta “uma sequência cromática descendente” (GROUT; PALISCA, 2005, p. 436) dando

ênfase a uma passagem específica do texto, retratando um momento de raiva e desespero:

“Où  cours-tu,  malheureux?  Tremble,  fremis  d’effroit!”  (‘Para  onde  corres,  desgraçado!

Treme, estremece de pavor!’)

Figura 45 - sequência cromática em Hippolyte et Aricie (Rameau)

fonte: GROUT; PALISCA, 2005, p. 436

Esta sequência cromática de Rameau demonstra como o passeio pela gama cromática

passa a ser trabalhado de forma independente dos modos de escala, sobretudo em função da

presença  de  acordes.  Neste  caso,  tais  passagens  ganham  personalidade  própria,  ou  seja,

possuem um perfil  sonoro definido pelo contexto  específico,  dos  afetos  transmitidos  pelo

texto,  independente  do  modo  da  tonalidade,  mesmo  que  por  poucos  momentos  em

comparação  com outros  materiais.  E  isso é  possível  principalmente  pela  emancipação  do

acorde, que projeta os eventos sonoros num eixo vertical de uma nova maneira.  O acorde

estabelece relações entre intervalos simultâneos no mesmo instante. E o acorde, no instante,

ganha unidade e individualidade dentro da teoria e da música de Rameau. De certo modo,

Rameau vai condensar uma força que já estava presente na música, relativa à simultaneidade

de sons organizados em torno de uma individualidade. O plano vertical da harmonia não é um

dado novo para a música do século XVIII, mas o ‘acorde’, tal qual ele se apresenta na música

a partir do  Traité, descende diretamente do sistema de temperamento igual e dos caminhos

que se abrem a partir  da afinação mais precisa dos demais intervalos  da escala.  Junto ao

acorde  triádico,  se  somam as  sétimas,  nonas,  décimas  primeiras  e  décimas  terceiras  que,
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mesmo  em seus  usos  restritos  num primeiro  momento  de  verticalização  mais  radical  da

harmonia, ampliam o movimento do tonalismo em direção às dissonâncias.

Ao teorizar  sobre o instante  qualquer,  Deleuze destaca como a ilusão moderna do

movimento está conectada com a revolução científica.  O instante  qualquer é derivado das

descobertas  matemáticas  e  físicas  em  torno  da  análise  do  movimento,  da  descrição  das

trajetórias dos corpos em qualquer instante. Diferente, por exemplo, da astrologia, que destaca

os eventos periódicos e sazonais de maior simbolismo, dando ênfase aos pontos notáveis dos

alinhamentos planetários. Esta revolução epistemológica se inicia com a astronomia moderna,

com as teorias de Galileu e Kepler, no século XVII.

Assim se constituíram a astronomia moderna, ao determinar um nexo entre
uma órbita e o tempo de seu percurso (Kepler); a física moderna, ao vincular
o espaço percorrido ao tempo da queda de um corpo (Galileu); a geometria
moderna, ao destacar a equação de uma curva plana, isto é, a posição de um
ponto numa reta móvel em um momento qualquer do seu trajeto (Descartes);
enfim,  o cálculo infinitesimal,  quando se  teve a  ideia  de levar  em conta
cortes  infinitamente  aproximáveis  (Newton e  Leibiniz).  Em toda  parte,  a
sucessão mecânica de instantes quaisquer substituía a ordem dialética das
poses […]. (DELEUZE, 2018, p. 17)

A aproximação de Rameau com a matemática é fundamental na sua concepção teórica,

assim  como  a  divisão  equidistante  da  oitava  é  produto  de  investigações  matemáticas

conectadas às revoluções científicas em curso desde o século precedente.  Para Rameau, a

razão (matemática) suplanta a prática musical, uma vez que a prática em si não permitiria a

inovação. Ao contrário, a prática envolveria o músico no hábito, naquilo que é de costume e

próprio do divertimento, e só a razão seria capaz de dissipar as dúvidas que se apresentam. A

razão a que ele se refere é aquela de que se ocupam os matemáticos: “A Música é uma ciência

que deve ter regras certas, essas regras devem ser tiradas de um princípio evidente e esse

princípio não nos pode ser conhecido sem o socorro dos matemáticos.” (RAMEAU, 1722, p.

3, Preface)  Deste modo, os princípios que norteiam o tonalismo estão em conexão direta com

as  revoluções  científicas  nas  quais  se  fundamentam as  noções  do  ‘instante  qualquer’  em

Deleuze.

Interessante notar que uma outra revolução na música, ligada à invenção da ópera no

século XVII,  acontece em torno do pai de Galileu Galilei,  Vincenzo Galilei  (1520-1591).
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Vincenzo, músico alaudista, fez parte de um grupo de estudiosos da antiguidade responsáveis

por “uma das mais radicais  reviravoltas na história da música”, como afirma Harnoncourt

(1993).  Este  grupo “historicamente  motivado”,  conhecido como ‘Camerata  Fiorentina  dos

Condes Bardo e Corsi’, propunha uma renovação musical a partir dos ideais da antiguidade

clássica. Trata-se de uma releitura da tragédia grega como modelo, como um tipo de música

dramática na qual a expressão musical deveria se alinhar. A partir da influência da Camerata,

a polifonia dos motetos e madrigais passou a ser combatida e substituída por uma homofonia

em forma de melodrama,  onde o texto  ocupa lugar  de destaque.  No estilo  polifônico,  de

contraponto  imitativo,  o  texto  muitas  vezes  se  tornava  incompreensível,  em  função  de

melismas,  frases  longas  e  do  próprio  emaranhado  complexo  das  vozes  independentes  da

polifonia - que àquela altura se encontrava na culminância de um longo processo de evolução

de quase dois séculos de música, como afirma Harnoncourt. Esta nova orientação homofônica

exigia regras rígidas: 

A  nova  música  deveria  ser  essencialmente  monódica,  a  linha  melódica
regida  pela  palavra  e  o  acompanhamento  do  baixo  (o  baixo  contínuo)
composto em harmonias simples que sublinhassem determinadas palavras,
sem jamais atrair a atenção musicalmente.” (HARNONCOURT, 1993, p.
27)

Coube, principalmente, a Claudio Monteverdi (1567-1643), condensar as ideias que

surgiram de maneira a reverenciar a música antiga ao mesmo tempo em que acolhia a nova.

Se a música polifônica “foi condenada sob a alegação de que era bárbara e destruidora do

sentido expressivo do texto” (Idem, p.  26),  a nova música pretendia se misturar  à  língua

(incluindo seus regionalismos),  de forma a deixá-la impregnar pelo sentido do texto,  pelo

canto recitado e pela “melodia regida pela palavra”. (Idem, p. 27) Monteverdi, a seu modo,

não abandona a música antiga, mas projeta a música nova num novo formato, dando início à

ópera, uma das principais formas de expressão musical nos próximos séculos. Em Orfeo, de

1607, considerada uma das primeiras óperas encenadas, Monteverdi faz conviver as polifonias

das  partes  instrumentais  com  o  lirismo  das  partes  cantadas  que  surgiam  a  partir  deste

momento,  como  a  ária  e  o  recitativo  dramático.  No  exemplo  da  Figura  46,  a  principal

característica  da  homofonia  predominante  no  ‘canto  falado’  já  emerge  numa combinação

típica, com a ênfase característica na voz e na letra e um acompanhamento voltado para o

lirismo do canto, associado aos sentidos do texto.

Figura 46 - entrada do Primeiro Ato de Orfeu (Monteverdi)
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fonte: L’Orfeo, 1607 (IMSLP293798-PMLP21363, p. 6)

Neste período, música e linguagem se entrelaçam de forma singular e definitiva. Esta

associação  lógica  e  expressiva  entre  a  língua  e  o  canto  encontram  em  Bach  um  ponto

culminante. Para Harnoncourt (1993), “Johann Sebastian Bach elevou o princípio barroco do

‘discurso dos sons’ à mais alta perfeição”. (p. 44) No exemplo da Figura 47, Harnoncourt

demonstra a organização do material musical conforme os princípios da retórica, ao analisar o

primeiro tutti do Concerto de Brandenburgo No 5.

Figura 47 - retórica aplicada à música no Concerto de Brandenburg No. 5
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fonte: HARNONCOURT, 1993, p. 188

Apesar da aderência da música ao canto falado (ou do texto declamado), ainda não se

trata da palavra ligada ao instante qualquer. Neste caso, a língua e a retórica ocupam o lugar

de um modelo  formal  em torno do qual  a  música  deveria  se  desenvolver.  Neste  sentido,

conforme  afirma  Harnoncourt,  a  música  de  Bach  representa  um tipo  de  culminância  do

desenvolvimento em torno da associação entre palavra e canto, entre a língua e a música, mas

assim o faz a partir da permanência na ilusão antiga, ligada à repetição de uma síntese ideal

das formas – como, aliás, seria a própria proposta da Camerata Fiorentina, cerca de um século

antes,  de  remodelar  a  música  no  formato  da  tragédia  clássica  tal  qual  eles  imaginavam.

Importante lembrar que as ilusões do movimento não envolvem nenhum tipo de privilégio

entre elas. O privilégio ocorre aos instantes em cada uma das ilusões: em uma, é dado aos

pontos notáveis, em outra, ao instante qualquer. Não há, em Deleuze, qualquer juízo de valor

ou estético em relação às ilusões do movimento. Não existe algum tipo de vantagem, a não ser

aquela atribuída ao instante qualquer como condição básica para a invenção do cinematógrafo

– o  que  não significa  uma vantagem em si  (como fator  expressivo),  mas  em relação  ao

cinema, como condição de sua gênese.

Um outro exemplo da associação entre a língua e a música, desta vez alinhado ao

instante qualquer e talvez de forma mais evidente, pode ser retirado da música do início do

século  XX,  no  melodrama  Pierrot  Lunaire,  de  Arnold  Schoenberg.  Uma  das  principais

‘novidades’  da  obra  seria,  exatamente,  a  proposta  em torno do uso  da  palavra  falada  na

música – ao que ficou conhecido como  sprechgesang. Neste caso, a voz se posiciona num

limiar entre a fala e o canto. A linha melódica cantada não se sustenta em alturas rigidamente
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definidas e, ao mesmo tempo, admite a altura (afinação) como um dado importante da voz e

da composição, o que se reflete numa escrita específica, com as notas cortadas por um traço

(no caso do exemplo da Figura 48) para indicar uma certa imprecisão na afinação. Antes de se

colocar como um modelo, seja em relação à estruturação da fala ou a alguma característica

específica da palavra, o canto falado se projeta num fluxo de transformações juntamente com

o restante dos materiais, mesmo sendo a melodia atribuída a uma voz solista. Em Pierrot, já

nos três primeiros compassos, a escala cromática é totalmente explorada tematicamente (com

exceção  da  nota  fá,  que  aparece  nos  próximos  compassos),  se  distribuindo  entre  os

instrumentos e a voz (Figura 48). Schoenberg é tido como um dos principais expoentes do

atonalismo, pelo trabalho consistente em torno da criação de caminhos que se desviam das

polarizações tonais e suas funções. Esta atitude de anulação das funções harmônicas tonais

culminam na elaboração do dodecafonismo, sistema que tem como principal característica a

supressão  da  hierarquia  entre  as  alturas  nas  formas  musicais.  O  instante  qualquer  em

Schoenberg parece assumir uma posição central (sobretudo na organização das alturas). Neste

tipo de ordenamento, o fluxo musical reforça o movimento em torno da gama cromática sem

privilégio de uma ou outra nota ou acorde, isto é, sem a ênfase própria do tonalismo em seus

pontos  notáveis  característicos.  Desta  forma,  a  música  de  Schoenberg,  ao  contrário  do

tonalismo em  geral,  procura  não  se  nutrir  de  instantes  privilegiados,  gerando  um

desenvolvimento musical em conjunto com um fluxo de transformações no sistema temperado

como um todo.

Figura 48 - notação em Pierrot Lunaire, (Op. 21 - Schoenberg)

Fonte: IMSLP03959
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Ainda  sobre  o  uso  da  voz  como  parte  importante  da  composição  musical,  mais

recentemente, nas últimas décadas do século XX e início do XXI, surgem muitos exemplos do

instante qualquer associado ao canto falado em variadas práticas musicais. Hermeto Pascoal,

por exemplo, vai explorar a afinação da voz coloquial no uso comum da língua, de maneira a

extrair  complexas  melodias.  Estas  melodias,  quando  harmonizadas  a  partir  de  diferentes

estruturações de acordes, revelam uma infinidade de caminhos possíveis para a organização

musical. Hermeto vai chamar este tipo de abordagem de ‘som da aura’. Tais composições, que

são associadas frequentemente a experimentalismos, se desenvolvem em torno do fluxo da

fala em seu movimento dinâmico/expressivo. No caso de Hermeto, o texto é evidentemente

secundário, pois o que importa é enfatizar a expressividade (ou musicalidade) presente no ato

cotidiano da comunicação verbal. Também o Rap, o Hip Hop, o Funk Carioca, assim como o

universo da música popular brasileira atual, trazem exemplos variados do uso da voz inseridos

em composições  e  arranjos  musicais  como parte  integrante  de uma proposta  estética  que

valoriza o instante qualquer. Muitas vezes o texto assume uma posição de destaque, onde o

conteúdo  simbólico  e  semiótico  das  palavras  carregam  uma  mensagem  importante  a  ser

transmitida. Mas, ao mesmo tempo, sob a forma de música, alcançam uma força expressiva

que  talvez  a  declamação  pura  não  pudesse  alcançar.  E  a  música,  sob  a  fluência  da  voz

coloquial ou declamada, se deixa envolver no movimento constante da fala que, antes de se

colocar como um modelo, movimenta as partes instrumentais em conjunto com seus ritmos e

durações.

Importante  notar  que  não  existe  um  arco  de  desenvolvimento  ou  algum  tipo  de

organicismo da música em geral, onde o instante qualquer decorreria de uma elaboração do

instante privilegiado. Não há um encadeamento orgânico entre eles – não existe cronologia

possível. É ao mesmo tempo que os instantes privilegiados do modalismo se fazem notar, por

exemplo,  na  música  popular  do  século  XX,  desde  as  primeiras  manifestações  culturais

sincréticas como produto da colonização das Américas. O Blues, o Jazz, o Rock’n’Roll, o Pop,

o Baião e uma grande diversidade de gêneros e subgêneros populares de canção se organizam

em torno dos instantes privilegiados do modalismo, remetendo a uma ancestralidade própria

de suas heranças tradicionais, do tempo mítico e circular. Mesmo na música de concerto, as

escalas modais se estabelecem como uma sistematização voltada para um tipo de renovação

das sonoridades sinfônicas, como em Bartók, Kodály, Stravinky, Villa-Lobos., Guerra-Peixe

– o instante privilegiado, em muitos compositores do século XX, são a marca do Modernismo
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na música. Os instantes, pode-se dizer, formam um plano de oposição e de contraste entre

temporalidades.

As questões acerca dos pontos notáveis e do instante qualquer na música, diferente do

cinema, são, talvez, secundárias. Porque na música o movimento como dado imediato é o que

se apresenta no fluxo de desenvolvimento dos sons e suas transformações a partir de suas

próprias  durações.  É,  possivelmente,  o  que  Bergson  tenta  informar  quando  se  utiliza  da

música para explicar a duração. A duração se dá no interior do corpo (ou do objeto) no ato de

existir, por isso estende um arco de desenvolvimento, um ritmo próprio que, por sua vez, se

comunica  com outras  existências  e  durações  exteriores  a  ele.  E  o  corpo que  dura  é,  ele

próprio, uma parte de um Todo que envolve uma multiplicidade de durações, virtuais e atuais.

Neste sentido, a música é um corpo que dura e não se divide sem mudar de natureza, como a

vida que encerraria seu ciclo (ou sua duração) quando é interrompida. Quando Bergson coloca

a duração no campo do imperceptível, indica, na verdade, uma dificuldade da percepção em

lidar com o inextenso. Porque a percepção está inserida no extenso, no objeto, na matéria. Daí

a persistência da ilusão do movimento - de certo modo, seria algo incontornável, pois está

relacionada às necessidades da vida. Mas a vida, ela própria, é duração, melhor dizendo, é

manifestação da duração. A música, por sua vez, como um corpo que dura e como a vida, é

também (e principalmente)  expressão da duração. Pois, além da duração que se manifesta

nela, a música expressa a duração. Neste sentido que Bergson vai dizer que a duração é como

a música. Então, a música é expressão da duração, como o cinema. E, é claro, no cinema, as

ideias que o compõem são ideias-cinema, pertinentes aos seus modos de expressão, assim

como na filosofia, as ideias-filosofia criam conceitos, no cinema criam imagem-movimento.

Na  música,  as  ideias-musica  se  ocupam  da  criação  de  sonoridades,  ou  ainda,  de  som-

movimento, ou som-imagem-movimento.

A música como expressão da duração, no entanto, em ato de existir, se submete ao

problema das formas. É deste modo que se faz inserir na ilusão do movimento, com os cortes

fixos da percepção, justamente pela forma que se apresenta aos sentidos. Então, no jogo da

percepção,  a  matéria  da música  participa  dos  problemas  das  formas  e  dos  conteúdos,  da

dialética  do  entendimento.  Se  na  música  as  questões  dos  pontos  notáveis  e  do  instante

qualquer são secundárias, é porque seja qual for a ilusão acerca de seus fundamentos, da sua

forma e conteúdo, sempre estará em jogo a expressão do movimento. E nisso ela difere do
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cinema, que depende do instante qualquer equidistante para exprimir o movimento como dado

imediato. A hipótese levantada aqui é que a música, tomada pelas questões da percepção e das

formas, mobiliza as mesmas ilusões do movimento como descritas por Deleuze em relação ao

cinema. Os cortes fixos da percepção, por sua vez, operam em consonância com a análise e a

análise potencializa um modo de conhecimento pela percepção. E, assim, a matéria da música

se organiza em torno de imagens fixas. Mas, neste caso, o cinematógrafo,  para a música,

poderia ser a própria  representação, que reproduz ‘artificialmente’ o movimento a partir de

imagens  (conceitos,  teorias,  unidades  abstratas)  fixadas  na  memória.  Então,  o  processo

criativo em música mobiliza os cortes e recortes da percepção e se alinha aos pontos notáveis

ou  aos  instantes  quaisquer,  conforme  as  relações  com  o  mundo,  com  a  ideia,  com  o

pensamento - conforme as tendências dominantes.



172

AS FORMAS DO TEMPO – CONCLUSÃO

Nos  estóicos  (assim  como  em  Deleuze),  a  ideia  que  representa  imagens  (a

representação)  é  corpo  -  as  noções  racionais  são  corporais,  incluindo  as  abstrações

matemáticas. A Ideia platônica, nos estóicos, como afirma Bréhier (2012), vai ser “substituída

pela qualidade corporal”. (p. 27) Tomando a Ideia como princípio, ou a causa dos seres, como

em Platão e Aristóteles, os corpos são a realização dos limites impostos por uma definição, ou

seja, a essência define,  de antemão, os limites nos quais os corpos se organizam. Mesmo

assim, uma definição matemática, como afirma Bréhier, “é capaz de engendrar por si só uma

multiplicidade indefinida de seres, que obedecem à lei expressa na definição”. (Idem, p. 19) A

respeito desta afirmação, se acrescenta o testemunho de um matemático do primeiro século

a.C., conhecido como Proclo. Num teorema elementar de Proclo, “os paralelogramos, que têm

a mesma base e cujos lados são compreendidos entre os mesmos paralelos,  ‘são iguais’.”

(Idem,  p.  19)  Sendo  assim,  seria  possível  construir  uma  infinidade  de  figuras  ‘iguais’,

circunscritas na definição.  Assim, nos limites definidos pela lei do teorema, seria possível

admitir uma ‘multiplicidade indefinida de seres’, sem que, no entanto, tais seres corrompam a

sua essência (a lei da definição). Bréhier (2012), então, afirma que:

A  noção de limite é,  portanto, essencial aos seres: a Ideia não faz senão
indicar  os  limites  aos  quais  um  ser  deve  cumprir  para  existir,  sem
determinar melhor a natureza deste ser: ele pode ser o que for nesses limites,
e,  consequentemente,  não  é  um único  ser  que  é  determinado,  mas  uma
multiplicidade sem fim. (p. 20)

O problema é que a noção de ser que deriva da Ideia platônica pretende explicar o que

permanece,  aquilo  que  é  estável  e  que  “poderia  oferecer  um  ponto  de  apoio  sólido  ao

pensamento por conceitos”. (Ibidem) Esta ‘unidade superior’ da Ideia não é suficiente para os

estóicos, que buscam no próprio ser, juntamente com suas modificações e os acontecimentos

que se sucedem em sua existência, a unidade e o centro de sua causa. A causa, deste modo,

não está fora do ser, na Ideia, mas nele mesmo, nas suas potências e capacidades. A forma e

os  limites  do  corpo  são  uma  expansão  e  um  desenvolvimento  da  sua  própria  causa.  O

contorno das formas são limitados pelas suas potencialidades e suas interações com o meio. E

é  neste  sentido  que a  Ideia  platônica  associada  à  forma vai  ser  tomada  como qualidade,

porque pertence ao corpo como qualidade fixa e não como causa dinâmica.

A unidade da causa e do princípio traduz-se na unidade do corpo que ela
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produz. […] Nas matemáticas, que parecem ser o triunfo do platonismo, as
figuras são consideradas não mais como provindo de uma definição que
permite construi-las, mas como a extensão no espaço de uma força interna
que se desdobra: a reta é a linha ‘esticada até a extremidade’. Dessa forma, a
causa é, verdadeiramente, a essência do ser, não um modelo ideal que o ser
se esforçaria em imitar, mas a causa produtora que age nele, vive nele e o
faz viver. (BRÉHIER, 2012, p. 22)

Nesta perspectiva, onde a causa é um corpo e “o que sofre a ação desta causa também

é um corpo” (Idem, p. 23), a música,  em seu estado corporal,  se organiza conforme seus

modos, interações e estados de existência. Por outro lado, diferente de um corpo orgânico, que

tem seu desenvolvimento limitado pelas funções dos órgãos, seus ciclos e sua carga genética,

a forma da música, em tese, permanece aberta ao ilimitado das intensidades e suas qualidades

infinitas. Claro que a forma, em si, implica uma organização de velocidades e movimentos,

assim como uma corporalidade, mas as formas musicais (como hecceidades) suportam ciclos

e durações elevadas ao infinito.  Prova disso, por exemplo,  está,  também, além dos vários

exemplos citados ao longo desta pesquisa, na obra de John Cage (1912 – 1992). Cabe trazê-lo

aqui para complementar a noção de hecceidade em suas relações com o infinito das formas.

Cage força os limites do musical e do cotidiano, do som e do silêncio, provando que a matéria

da música pode suportar o ilimitado. Na polêmica peça 4’33’’, Cage evoca o aberto da forma

e abraça o Todo, como em Bergson (em sua terceira síntese do tempo): uma duração única

que envolve todas as outras. Quando a música produz esta abertura para a participação de

todas as vibrações possíveis de um dado território, ela se abre ao infinito – em última análise,

reintegra a arte na vida. As distinções entre os sujeitos desaparece e a m atéria da música se

confunde com as multiplicidades,  qualitativas  e quantitativas,  na unidade universal que as

envolve – individuação aformal,  hecceidade. Em Organ2/ASLSP (As Slow as Possible) na

sua execução em Halberstadt, comandada por um mecanismo autônomo e programada para

acontecer em 639 anos, o ‘andamento mais lento possível’ arrasta a duração da partitura de

oito páginas a uma duração sobre-humana. Esta duração, que ultrapassa o ciclo da vida dos

homens, conecta a música a uma natureza onde as mudanças se dão num tempo fora de nós,

ainda menos perceptível, confrontando os limites das nossas próprias durações e atribuindo à

música  uma  outra  potência  nas  relações  com  o  tempo.  Hermeto  (pra  citar  um  exemplo

recorrente neste estudo), ao seu modo, faz o mesmo, povoando a música de intensidades,

prolongando a harmonia e a melodia até onde elas podem, nas relações com os seus meios.
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O orgânico, a matéria organizada em torno de suas repetições, ciclos e ritmos, onde

predomina a síntese do tempo sucessivo próprio do jogo da percepção, é uma tendência da

realidade,  conforme demonstrado  por  Bergson.  Mas  o  real  não  é  só  isso,  tem o  lado  da

subjetividade,  das  forças  e  intensidades.  Os  estóicos,  à  sua  maneira,  não  abandonam  a

filosofia  do  ser,  mas  eles  encontram  o  extra-ser,  os  incorporais.  Existe  um  modo  de

individuação  que não é  empírico.  Hecceidade,  em Deleuze,  é  o  conceito  que abriga  esta

individuação que, como aponta Ulpiano (2013), é ‘intensiva e transcendental’. Em Bergson, o

inextenso  indica  este  campo  das  multiplicidades,  das  diferenças  de  natureza  e  das

singularidades  como  diferenciações  e  individuações  da  duração  (é  o  virtual).  São

individuações por intensidades, e, como já se trata de um modo de individuação, não indicam

uma  “profundidade  indiferenciada”  (ULPIANO,  2013,  p.  165),  ou  seja,  não  são  forças

totalmente livres, nem o caos, são, de certo modo, “formas do tempo” (Ibidem). São uma

disparação, no vocabulário de Simondon, são a  diferença, como diz Deleuze. Como não se

trata  da  individuação  empírica,  não  é  aparente,  mas  transcendente  –  são  formas

transcendentais.  Todo problema do entendimento em torno deste campo intensivo é que a

expressão das intensidades já configura a efetuação de um corpo (que remete ao problema da

expressão  em Espinosa).  Este  corpo  se  efetua  no  meio,  e  o  surgimento  de  um corpo na

realidade empírica (meio) já indica o predomínio de uma periodicidade, de um ritmo, de uma

organização de intensidades efetuando seu potencial num corpo – é o individual, o ser. Mas a

‘forma do tempo’,  a  singularidade,  em si,  é  incorporal.  Importante  marcar,  também,  esta

inversão  no  sentido  do  transcendental,  que,  em  Deleuze,  diz  respeito  ao  extra-ser,  aos

incorporais, às multiplicidades – não é mais o transcendental de um plano teológico, ou de

Kant, que carrega consigo o inteligível e as faculdades do pensamento. As formas e imagens

da consciência, as faculdades do pensamento, as representações sensíveis e inteligíveis, tudo

isso é corpo. A ideia musical é corpo. Os estóicos dizem isso. Bergson, ao seu modo, diz a

mesma  coisa,  que  tudo  aquilo  que  o  ser  é  capaz  de  entender  também  é  ser,  mesmo  as

faculdades do pensamento (é o atual).

A dificuldade, fica claro, é de entender o ininteligível. Se instala um paradoxo aqui. E

onde  existe  paradoxo  a  razão  tem  dificuldades  de  penetrar.  Uma  saída  possível  seria

experimentar  as  forças  em ação,  apreender  a  gênese  do  individual  em  seu  processo,  na

criação. Processo que se dá ao pensamento, no espaço entre a percepção (atual) e a duração

(virtual)  – pela  contemplação,  pelo afeto,  ou,  da maneira  de Bergson, pela  intuição.  Este
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espaço seria  o intervalo  onde Bergson coloca  a  consciência,  é  o espaço onde existe  uma

potência capaz de contrariar o instinto e o hábito – poder de ser afetado. O instinto está no

presente do ser e tudo o que está no presente é ser. O extra-ser, o incorporal, não está no

presente, é passado e futuro (virtual). Por isso Deleuze fala de um tempo puro, sem síntese,

que  é  um  todo  simultâneo  e  ilimitado.  Nesta  superfície  transcendental,  onde  o  tempo  é

multiplicidade  de  durações,  seria  possível  penetrar  através  da  subjetividade.  A

experimentação consciente, por sua vez, é uma mistura, onde estão o objetivo e o subjetivo, o

presente e o passado/futuro, o ser e o extra-ser. Deleuze (assim como Bergson) vai afirmar, no

entanto, que essa mistura é desigual, que sempre vai existir um lado, ou uma tendência, que é

pura, e uma outra que é a impureza, que vai ‘turvar’o que é puro. O misto da experiência,

então, é sempre impuro. O puro são as tendências. E na realidade empírica, no extenso, tudo é

impuro – passado, presente e futuro co-existem, como demonstra Bergson. Deste modo, o

puro não existe e, como diz Ulpiano (2013), “é preciso fabricar” (p. 169). E é isso que a arte

pode  fazer,  fazer  existir  um  pouco  de  tempo  em  estado  puro  –  Hecceidade:  “Qual  é  a

superioridade dos signos da arte sobre todos os outros? É que todos os outros são signos

materiais. São materiais, em primeiro lugar […] Os signos da arte são os únicos imateriais.”

(Idem, p. 170) Mesmo que a criação se dê envolvida pelos problemas da percepção,  pela

ilusão do movimento - afinal, a ilusão é o próprio misto da experiência. Cria-se, apesar da

ilusão e, talvez, por causa dela.

Caymmi, por exemplo, não afirma ou repete o hábito e a rotina da vida baiana no

território habitado por ele. Ele extrai do hábito e da vida os fluxos e as intensidades. Primeiro,

ele suspende o tempo, enfraquece o presente e remete a uma memória ancestral,  que são

multiplicidades  de  durações.  Memórias  incrustadas  no  hábito,  que  são,  elas  mesmas,

intensidades  carregadas  de  potências  afetivas  e  afetantes.  Caymmi,  afetado  por  elas,  as

captura, as realinha em devires-canção. Pela lógica dos encontros, na verdade, é uma dupla

captura, porque ambos se modificam, a potência é sempre poder de afetar e de ser afetada:

devir. Debussy, Jobim, Kosakov, Krieger, Menescal e muitos outros compositores afetados

pelo mar, se alinham às suas intensidades, criando uma correspondência com seus ritmos,

velocidades, ciclos e durações. Mas é preciso capturar e criar. A captura é intensa, a criação é

extensa. Criar, neste sentido, é fazer existir,  é produzir um corpo. Uma ideia é um corpo,

aprendemos isso com os estóicos. A expressão da ideia é um corpo e os atributos dos corpos

são a expressão das essências, como nos mostra Espinosa. Por sua vez, a potência,  como
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afirma Deleuze (ID/2004, p. 167), é inseparável da essência. É pela essência que a potência

age (“não por um entendimento ou uma vontade” (Ibidem)). E a potência, o poder de agir, é

“causa de todas as coisas  no mesmo sentido em que é causa de si” (Ibidem) -  Univocidade.

Ninguém melhor que Simondon conseguiu explicar isso em seu tempo, como afirma Ulpiano.

A música é um corpo que exprime a essência pelos seus atributos. E os atributos da

música  são  o  seu  absoluto,  multiplicidade  indivisível.  Os  atributos  são,  também,  o

desenvolvimento das potências, da essência. As músicas concretas e eletroacústicas produzem

uma  abertura  para  que  os  atributos  do  som  apareçam  e  se  desenvolvam  sem  reservas,

recalques ou censuras. O som fixado em suporte, ou, como diz Caesar, em uma imagem, ao

mesmo tempo em que congela o movimento da música, amplia seus atributos para além dos

domínios do som. Neste sentido, faz como o cinematógrafo, que, ao reproduzir o movimento

artificialmente,  exprime  a  duração  como dado  imediato,  como força.  Os  mecanismos  de

reprodução sonora fazem o mesmo e, com suas capacidades mecânicas além das humanas,

multiplicam as potências musicais. Mas isso não quer dizer que o músico intérprete tenha sido

substituído  pelo  mecanismo,  ou  que  o  mecanismo  tenha  submetido  a  música  aos  seus

caprichos. Ao contrário, é pela interpretação que o homem se conecta com sua humanidade.

Pois  pela  música  (tonal,  modal,  litúrgica,  secular,  sinfônica,  popular,  folclórica…)  seria

possível  explorar  os  limites  das  próprias  potências.  Potências  de  agir,  de  pensar,  de  se

expressar,  de  criar,  de  afetar  e  de  ser  afetado.  Potências  que  apelam  à  uma  percepção

ampliada, para além de uma lógica utilitária e da própria memória. “É que o problema da arte,

o problema correlativo à criação é o da percepção e não o da memória:  a música é pura

presença e ela exige um ampliamento da percepção até os limites do universo.” (DELEUZE,

DRF/2016, p. 315) Porque a individuação da música se dá no aberto da forma. Quer dizer,

mesmo fundada em metafísicas divergentes, derivadas de ilusões distintas do movimento, seu

poder expressivo está ali, pulsando nas formas, pela sua natureza intensa e movente. Como

hecceidade,  seu  plano  de  composição  pode habitar  esta  região  aberrante  dos  incorporais,

alinhando os  devires  e fazendo notar  as forças  e  as  intensidades  em suas  multiplicidades

infinitas. Deleuze afirma isso o tempo todo em sua obra, sobretudo quando fala de literatura,

de cinema, de pintura, de música, das artes e da própria filosofia. O próprio pensamento de

Deleuze se projeta como a afirmação das potências da vida e do que ela pode.
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