
redobradas sobre si mesmas, e ha uma infinidade de outras que 
s_e condenaram, endurecidas numa s6 dobra que jamais desfarào. 
E graças a essas três involuçôes que uma alma-mônada pode, 
durante sua vida racional, amplificar e aprofundar a regiào que 
ela desdobra, leva-la ao mais alto grau de evoluçào, de 
desenvolvimento, de distinçào, de reflexào: um progresse infinite 
da consciência, que ultrapassa as variaçôes estatfsticas de que 
falamos ha pouco. Diz-se freqüentemente que esse progresse de 
uma a lma dava-se necessariamente em detrimento das outras. 
Mas nào é verdade, podendo as demais fazer outro tanto corn 
exceçào das condenadas. É somente em detrimento dos conde~ados 
q ue livremente cercearam-se, que se tem esse progresse. Sua p io; 
puniçào talvez seja servir ao progresse dos outros, nào pelo 
exemplo negative que dào, mas pela quantidade de progresse 
positive que deixam involuntariamente no mundo ao renuncia r 
à sua pr6pria claridade. Nesse sentido, malgrado eles proprios, 
os condenados nunca pertenceram tanto ao melhor dos mundos 
possfveis. 0 otimismo de Leibniz esta fundado na infinidade dos 
condenados como alicerce do melhor dos mundos: etes /iberam 
uma quantidade infinita de progressa passive/ e, o que multiplica 
sua raiva, tornam possivel um mundo em progressa. Nào se 
pode pensar no melhor dos mundos sem ouvir os gritos de 6dio 
de Belzebu, gritos que estremecem o andar de baixo. A casa 
barroca constitui seus dois andares reservando um para os 
condenados e outro para os bem-aventurados, como no Juizo 
Final de Tintoretto. Ai também a quantidade total de progresse 
nào é determinada por Deus, nem de antemào, nem ap6s, mas 
eternamente, no calculo da série infinita que passa por todos os 
aumentos de consciência e por todas as subtraçôes de con den ados 38 • 

38. Michel Serres (Le système de Leibniz, l , pp . 233-286) analisou deta lhadamente os 
esquemas de progressa cm Leibniz, corn suas implicaçôes matemàticas e fisicas, 
notadamente nas Lettres à Bourguet. Parecc-nos que os condenados têm um pape! 
fis ico indispensavel a esses esquemas (quase coma "demônios"). 
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Capitule 6 

QUE É UM ACONTECIMENTO? 

Whitehead sucessor 

Whitehead, o sucessor ou o diadoco, como os p latônicos 
diziam do chefe de escola. Mas é uma escola um pouco secreta. 
Corn Whitehead retine pela terceira vez a questào que é um 
acontecimento? 1

• E le recomeça a critica radical do esquema 
atributivo, o grande jogo dos principios, a multiplicaçào das 
categorias, a conciliaçào do universal e do ca_so, a transformaçào 
do conceito em sujeito : toda uma hybris. E provisoriamente a 
ultima grande filosofia anglo-americana, exatamente antes que 
os disdpulos de Wittgenstein estendam suas brumas, sua suficiência, 
seu terror. Um acontecimento nào é somente " um homem é 
esmagado'' : a grande pirâmide é um acontecimento, e sua duraçào 
por 1 hora, 30 minutos, 5 minutos . .. , uma passagem da Natureza 

!. Reportamo-nos a seguir aos trê~ li vras principais de Whitehead: The concept of 
Nat 11re, Cambridge Un iversity Press, para as duas primeiras componentes do 
acontecimento, extensôes c inten5iclaclcs; e para a terceira, as preensôes, Process and 
reality, T he Free Press, e Advenlllres of ideas, idem. Sobre o conjunto da filosofia 
de Wh itehead , consu lte-se Wah l, Vers le concret, Ed. Vrin, Cesselin, La philosophie 
organique de Whitehead, PUI' , Dumonccl, Wllitehead ou le cosmos torrentiel, 
ArdJives de philosophie, dezembro de 1984 e janeiro de 1985. 
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ou uma passagem de Deus, uma vtsao de Deus. Quais sao as 
condiçôes deum acontecimento, para que tudo seja acontecimento? 
0 acontecimento produz-se em um caos, em uma multiplicidade 
ca6tica, corn a condiçao de que intervenha uma espécie de crivo. 

Extenséio, intensidade, individuo 

0 caos nào existe, é uma abstraçào, porque é inseparavel 
de um crivo que dele faz sair alguma coisa (algo em vez de nada). 
0 caos seria um puro Many, pura diversidade disjuntiva, ao passa 
que o alguma coisa é um One, nào ja uma unidade mas sobretudo 
o artigo indefinido que designa uma singularidade qualquer. 
Camo o Many se torna um One? É precisa que um grande crivo 
intervenha, camo uma membrana elastica e sem forma, camo 
um campo eletromagnético ou camo o receptaculo do Timeu, 
para fazer corn que alguma coisa saia do eaos, mesmo que esse 
a/go dele difira muito pouco. É nesse sentido que Leibniz ja 
podia dar varias aproximaçôes do caos. De acordo corn uma 
aproximaçao cosmol6gica, o caos seria o conjunto dos possiveis, 
isto é, todas as essências individuais, vista que cada uma tende 
à existência por sua conta; maso crivo s6 deixa passar compossiveis 
e a melhor combinaçao de compossiveis. Segundo uma aproximaçao 
fisica, o caos seria as trevas sem fundo, mas o crivo dai extrai o 
fundo sombrio, o fuscum subnigrum, que, por menas que difira 
do negro, contém todavia todas as cores: o crivo é coma a 
maquina infinitamente maquinada que constitui a Natureza. De 
um ponta de vista psiquico, o caos seria um uni versai aturdimento, 
o conjunto de todas as percepçôes possiveis camo outras tantos 
infinitesimais ou infinitamente pequenos; mas o crivo extrairia 
dele diferenciais capazes de se integrarem em percepçôes 
reguladas 2• Se o caos nào existe, é por ser ele a penas o reversa 

2. Michel Serres foi quem analisou cssa opcraçlio do crivo ou da cribatio em Leibniz, 
1, pp. 107- 127: " Haveria dois infraconsciemes: o mais profundo seria estruturado 
como um conjunto qualq uer, pura multiplic idade ou possibilidade em gerai , mistura 
aleat6ria de signos; o menos profundo seria recoberto de esquemas combinat6rios 
dessa mult iplicidade, seriajâ estruturado co mo uma maternât ica completa, aritmética, 
geometria, câlculo infinitesimal. .. " (p. Ill). Serres most ra a oposiçào profunda entre 
esse método e o método cartesiano: hà uma infinidade de filt res ou de crivos 
superpostos, desde nossos pr6prios sent idos até o filtro ùltimo para além do quai 
haveria o caos. 0 modelo do filtro é a -:have clas Méditations sur la connaissance, 
la vérité el les idées. 
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do grande crivo e porque este compôe ao infinite séries de todo 
e de partes, séries que s6 nos parecem ca6ticas (seqüências 
aleat6rias) por causa da nossa impotência em scgui las ou por 
causa da insuficiência dos nossos crivos pessoais '. Ncut mesmo 
a caverna é um caos, mas uma série cujas elemcntos s:1o aiuda 
cavernas cheias de uma matéria cada vez mais sutil, cstclHklldo '>l' 

cada uma delas sobre as seguintes. 
Tem-se ai a primeira componente ou condiç:1o do 

acontecimento, tanta para Whitehead camo para Leibuit: n 
cxtensao. Ha extensao quando um elemento estende-se sobre w. 
scguintes, de tai maneira que ete é um todo, e os seguintcs, suw. 
partes. Tai conexao toda-partes forma uma série infinita que tHlo 
tem ùltimo termo nem limite (sc forem negligenciados os limites 
dos nossos sentidos) . 0 acontecimento é uma vibraçào corn uma 
infinidade de harmônicos ou de submùltiplos , tai camo uma 
onda sonora, uma onda luminosa, ou mesmo uma parte de espaça 
cada vez menor ao longo de uma duraçào cada vez menor. Pois 
o tempo e o espaça nao sao limites, mas coordenadas abstratas 
de todas as séries, elas pr6prias em extensao: o minuta, o segundo, 
o déci mo de segundo ... Podcmos entào considerar uma segunda 
componente do acontecimento: as séries extensivas têm propriedades 
intrinsecas (por exemplo, altura, intensidade, timbre de um som, 
ou de um matiz, valor, saturaçào da cor), que entram por sua 
conta em novas séries infinitas, aquelas convergindo para limites, 
c a relaçao entre limites constituindo uma conjunçào. A matéria, 
ou o que preenche o espaça e o tempo, apresenta tais caracteres 
que , a cada vez, determinam sua textura em funçao dos diferentes 
materiais que ai entram. Ja nao sao extensôes, mas, camo vimos, 
intensôes, intensidades, graus. Jâ nào é algo em vez de nada, 
mas isto em vez daquilo. Nao mais o artigo indefinido, mas o 
pronome demonstrativo. É notavel que a analise de Whitehead, 
fundada sobre a matematica e a fi sica, pareça totalmente 
independente da de Leibniz, embora coïncida corn ela. 

Em seguida, vern a terceira componente, que é o individuo. 
0 confronta corn Leibniz é ai o mais direto. Para Whitehead, o 

3. Lettre à Bourguet, março de 1714 (GPh, Il l , p. 565): "Quando sustente que nlio 
ha caos, nào quero dizer que nosso globo ou outros corpos nunea estiveram num 
estaclo de confusào exterior .. . , mas quero dizer que aquele que tivesse os 6rglio~ 
sensitives sufieientemente penetrantes para aperceber-se de pequenas partes da~ 
coi sas encontraria tu do organizado ... É impossivel que uma eriatura seja capa1 de 
tudo penetrar ao mesmo tempo na menor parcela da matéria, pois a subdivb:lo 
atual vai ao in finite". 
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~ndiv~d~o é criatividade, formaçào de um Novo. Nào mais 0 
mdefmtdo nem o demonstrative, mas o pessoa!. Se denominamos 
eleme?to o qu~ te~ partes e ~ uma parte mas também o que tem 
propn edades mtnnsecas, dtzemos que o individuo é uma 
"concrescência" de elementos. A concrescência é coisa distinta 
de uma c_onexào ou de uma conjunçào, é uma preensào: um 
elemento: o ~ado, o.datum. de. u~ outro elemento que o preende. 
A preensao e a umdade mdlVldual. Toda coisa preende seus 
antecedentes e seus concomitantes, e de proximo em proximo 
preende o mundo. 0 olho é uma preensào da luz. Os viventes 
pre~~de~ a agua, a terra, o carbono e os sais. Em certo momento, 
a ptramtde preende os soldados de Bonaparte ("quarenta séculos 
vos contemplam"), e reciprocamente. Pode-se dizer que "ecos, 
reflexos, rastros, deformaçôes prismaticas perspectivas limiares d b , à , , , ? ras . s. o ~s preensôes que antecipam de alguma maneira a 
VIda pstqmca . o. vetor de preensào vai do mundo ao sujeito, 
do datum preendtdo ao preendente ("superjecto"). Assim os 
data ?~ um~ preensào sào seus elementos pûb!icos, ao passo 'que 
? su!e1~0 e o ~len:e.nto _intimo ou privado, que expressa a 
tmedta~tdad_e, a mdtvtduahdade, a novidade 5• Mas o datum, 0 
preendtdo, e por sua vez uma preensào preexistente ou coexistente 
de mo~o que toda preensào é preensào de preensào e ~ 
acontectmento é "nexus de preensôes". Cada preensao' nova 
torna-se_ ui? datum, torna-se publica, mas para outras preensôes 
que a obJettvam_; o aconte~im.ento é, inseparavelmente, a objetivaçào 
ùe uma ~re~nsao e ~ subJettvaçào de uma outra; ele é ao mesmo 
tempo pubhco e pnvado, potencial e atual, entra no devir de 
outro aconte~imento e é sujeito do seu proprio devir. Ha sempre 
algo de psiqUico no acontecimento. 

Além do preendente e do preendido, a preensào apresenta 
três ?utros caracteres. Primeiramente, a forma subjetiva é a 
manetra pela. ~ua! o datum é expresso no sujeito ou a maneira 
pel~ quai o SUJ~~to ~reend~ ativamente o datum (emoçâo, avaliaçâo, 
projet_o~ consci~ncta ... ). E a forma sob a quai o datum é dobrado 
no ~~Jetto! fee/mg ou maneira, pelo menos quando a preensâo é 
POSitt.va. E que ha preensôes negativas, uma vez que 0 sujeito 
excl ut certos data de sua concrescência, sendo entâo preenchido 

4. 
5. 
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Dumoncel, 1985, p . 573. 

Proces.s and .: ealityinvoca constantemente o par " pùblico-privado". A origcm dessa 
dJStJnçào esta no Dtscours de métapliystque, § 14.; veremos a importância desse tema. 

apenas pela forma subjetiva dessa exclusào. Em segundo lugar, 
a visada subjetiva assegura a passagem de um datum a outro 
numa preensào ou de uma preensâo a outra num devir e pôe o 
passado num presente cheio de futuro. Finalmente, a satisfaçào 
como fase final, o selj-enjoyment, marca a maneira pela qua! o 
sujeito cuida de si proprio e atinge uma vida privada cada vez 
mais rica, quando a preensâo preenche-se corn seus proprios data. 
É uma noçâo bibl ica, e também neo-platônica, que o empirismo 
inglês levou ao mais alto ponlo (notadamente Samuel Butler). A 
planta canta a gloria de Deus, ocupando-se tanto mais consigo 
mesma quanto mais contempla e contrai intensamente os elementos 
dos quais procede, e experimenta nessa preensâo o selj-enjoyment 
do seu proprio devir. 

As preensàes e as mônadas 

Esses caraclcrcs da preensâo pertencem também à mônada 
leibniziana. Primciramente, a percepçâo é o datum do sujeito 
preendente, nâo no sentido de que este sofreria um efeito passivo, 
mas, ao cont rario, uma vez que atualiza um potencial ou o 
objetiva em virtudc da sua espontaneidade: assim, pois, a percepçâo 
é a exprcssâo ativa da mônada, em funçâo do seu proprio ponto 
de vista 6 • Mas a mônada tem varias formas ativas de expressâo, 
formas que sâo suas maneiras, conforme suas percepçôes sejam 
sensiveis, afctivas ou conceptuais 7

• A apetiçâo designa, nesse 
sentido , a passagem de uma percepçâo a outra como constitutiva 
de um devir . Final mente, esse devir nâo se acaba sem que o 
conjunto das percepçôes tenda a se integrar num "prazer inteiro 
e verdadeiro", Contentamento de que a propria mônada enche-se 
quando expressa o mundo, Alegria musical de contrair as vibraçôes, 
de, sem o sa ber, calcular os harmônicos dessas vibraçôes e de 
tirar delas a força para ir sem pre mais longe, para produzir alguma 
coisa de novo s. Corn efeito, é corn Leibniz que sur ge em filosofia 
o problema que sera também de Whitehead e Bergson: nào como 
atingir o eterno mas em que condiçôes o mundo objetivo permite 
uma produçâo subjetiva de novidade, isto é, uma criçâo? 0 

6. 
7. 
8. 

Leu rc à Des Bosses, abri! de 1709: "A açâo pr6pria da a lma é a percepçâo". 
Lettre à Arnauld, sctcmbro de 1687, GPh, Il , p. 112. 
Principes de la Na/Ure et de la Grâce.§ 17. 
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melh~r _dos mundos nào tinha outro sentido: nào é o menos 
abommavel. ou o menos feio, mas aquele cujo Todo deixava 
como P?Ssivel uma produçào de novidade, uma liberaçâo de 
verdadetros quanta de subjetividade privada, mesmo que ao preço 
da subtraçào dos condenados. 0 melhor dos mundos é nào 
aquele que reproduz o eterno mas aquele em que se produz 0 
novo, a~uele que.te.m uma capacidade de novidade, de criatividade: 
conversao teleolog1ca da filosofia 9 • 

Objetos eternos 

Nem por isso deixa de haver Objetos eternos. É essa alias 
a ~uarta e ultima componente do acontecimento, se~und~ 
White~ead : ~s extensôes, as intensidades, os individuos ou 
pre.ensoes e, fmalmente, os objetos eternos ou "ingressos". Corn 
efe1to, as extensôes nào param de se deslocar, ganhando e perdendo 
partes !evadas pelo movimento; as coisas nào param de se alterar· 
me~~no. as preensôes. nào par am de entrar e sair de composto~ 
v~nave.Is. Os acont~cim~ntos sào fluxos . Entào o que nos permite 
~Izer: e o m~sAm~ no, ~ a mesma coisa ou a mesma ocasiào ... ? 
E a grande piramide ... E precisa que uma permanência en carne-se 
n.o 0~xo, que el~ seja captada na preensào. A grande pirâmide 
Sigmfica duas cmsas: uma passagem da Natureza ou um fluxo 
qu~ perde e ganha moléculas a cada momento, mas também u~ 
ObJeto eterno, que permanece o mesmo através dos momentos 10. 

~o passo qu~ as preensôes sào sempre atuais (uma preensào s6 
e um po~enc1al em rel~~a.o a outra preensào atual), os objetos 
eternos sao puras Possibihdades que se realizam nos fluxos mas 
s~o também puras Virtualidades que se atualizam nas pree~sôes. 
E1s. porque uma preensào nào capta outras preensôes sem apreender 
ObJetos. eternos (feeling propriamente conceptual) . Os objetos 
eternos mgressam no acontecimento. Algumas vezes sào Qualidades 
co mo uma cor, _um s?m, que qualificam um composta de preensôes; 
outras vezes sao Figuras, como a pirâmide, que terminam um 
extenso; outras vezes ainda sào Coisas, como o ouro, 0 marmore, 

9. É a f!r?fession de foi ~u philosophe q ue v ai mais longe na an a lise do • 'contentamento" 
subJettvo e na concthaçào da "novidade" corn o todo (pp. 87-89). 

10 . Whitehead , The conc_eP_.t of Nature, p. 77: "0 acontecimento constituido pela vida 
n~t-ural na grande ptramtde ~ntem e .hoje é divisivel cm duas partes, a grande 
~t ramtde ontem e a ~r~n~e p tramtde ho Je. Mas o objeto de recogniçào, que também 
e chamado grande ptramtde, é o mesmo objeto hoje e ontem". 
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que recortam uma matéria. Sua eternidade nào se opôe à criatividade. 
lnseparaveis de processos de atualizaçào ou de realizaçào nos 
quais entram, os objetos eternos s6 têm permanência nos limites 
dos fluxos que os realizam ou das preensôes que os atualizam. 
Portanto, um objeto eterno pode parar de encarnar-se, assim 
como novas coisas, um novo matiz, uma nova figura podem 
finalmente encontrar suas condiçôes. 

A situaçào nào era di ferente em Leibniz, pois, se as 
mônadas ou substâncias simples sào sempre atuais, elas nào s6 
remctem a virtualidades que elas atualizam em si pr6prias (o que 
é testemunhado pelas idéias inatas), como remetem ainda a 
possibilidades que se realizam nas substâncias compostas (as 
qualidades percebidas, por exemplo), ou nos agregados materiais 
(coisas), ou nos fenômenos extensos (figuras). É que, embaixo, 
tudo é rio "num fluxo perpétuo, corn partes ai entrando e dai 
saindo continuamente" 11

• 0 permanente, portanto, nào se reduz 
às mônadas que atualizam o virtual, mas estende-se às possibilidades 
que eles captam em seus atos de reflexào e que se encarnam nos 
compostos materiais extensos. Os objetos reflexivos sào o correlato 
de mônadas racionais, como, em Whitehead, os objetos eternos 
sào o correlato de preensôes pensantes. Figuras, coisas e qualidades 
sào esquemas de permanência que se refletem ou se atualizam 
nas mônadas mas que se realizam nos fluxos . Veremos que mesmo 
as substâncias compostas necessitam de uma qualidade ultima 
que marca cada uma. 

0 concerto 

Ha concerto esta noite. É o acontecimento. Vibraçôes 
sonoras estendem-se, movimentos peri6dicos percorrem o extenso 
corn seus harmônicos ou submultiplos. Os sons têm propriedades 
internas, altura, intensidade, timbre. As fontes sonoras, 
instrumentais ou vocais, nào se contentam em emiti-los: cada 
uma percebe os seus e percebe os outros ao perceber os seus. Sào 
percepçôes ativas que se entre-expressam, ou entào sào preensôes 
que se preendem umas às outras: "Primeiro, o piano solitario 
lamentou-se, como um passaro abandonado por sua companheira; 
o violino escutou-o , respondendo-lhe como que de uma arvore 

Il . Monadologie, § 71 ( e sobre os "atos reflexivos", § 30). 
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vizinha. Era como um começo do mundo ... ". As fontes sono ras 
sào mônad~s ou preensôes que se enchem de uma alegria de si, 
de uma satisfaçào intensa, à medida que se preenchem corn suas 
percepçôes e passam de uma percepçào a outra. E as notas da 
escala sào objetos eternos, puras Yirtualidades que se atualizam 
nas fontes, mas sào também puras Possibilidades que se realizam 
nas vibraçôes ou fluxos. "É como se os instrumentistas mais 
d~ que interpretar a pequena frase, executassem os ri tos due ela 
exige para aparecer. .. " Mas eis que Leibniz acrescenta a esse 
conjunto as condiçôes de um concerto barroco: supondo-se que 
o concerto se reparta em duas fontes sonoras, presume-se que 
cada uma s6 ouça suas pr6prias percepçôes mas afine-se corn as 
?a outra font~ ~elhor ainda do que se as percebesse, isso graças 
as regras vertJcais de harmonia que se encontram envolvidas em 
suas respectivas espontaneidades. Sào os acordes que substituem 
as conexôes horizontais 12

• 

0 leibnizianismo maderno: supressào da condiçào de clausura, 
o neo-Barroco 

Ha u~a gran?e diferença que depende dessa condiçào 
b~rroca de Leibniz. E que, em Whitehead, as preensôes atuam 
di retamente umas sobre as outras, seja porque tomem outras 
como data, e formem um mundo corn elas, seja porque excluam 
outras (preensôes negativas), mas sempre no mesmo universo 
em processo. Em Leibniz, ao contrario, as mônadas s6 excluem 
universos incompossiveis corn seu mundo, e todas as que existem 
expressam o mesmo mundo sem exclusiva. Como esse mundo 
nào existe fora das mônadas que o expressam , elas nào atuam 
umas sobre as outras, nào têm correlaçôes horizontais entre si 
nào ~ê~ re~aç?es intr~mundanas, mas somente uma relaçà~ 
harmomca mdireta, ViSto que têm o mesmo expresso: e las 
" t , en re-expressam-se , mas sem que se captem mutuamente. 
Dir-se-a que nos dois casos as unidades monadicas e preensivas 
nào têm porta nem janela . Mas, segundo Leibniz, é porque o 
ser-para o mundo das mônadas esta submetido a uma condiçào 
de clausura e todas as mônadas compossiveis incluem um s6 e 
mesmo mundo. Segundo Whitehead, ao contrario, é uma condiçào 

12. Cf. as cond içôes do concerto , Leure à Arnau ld , abri! de 1687, GPh, 11 , p . 95. 
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de abertura que faz corn que toda preensào ja seja preensào de 
uma outra preensào, ou para capta-la ou para exclui-la : a preensào 
é aberta por natureza, aberta ao m undo sem ter de passar por 
uma janela 13 • Sem duvida, essa d iferença tem uma razào . Em 
Leibniz como vimos as bifurcaçôes , as divergências de séries, 
sào verdadeiras front~i ras entre mundos incompossiveis entre si, 
de modo que as mônadas que existem incluem integralmente o 
mundo compossivel que passa à existência. Para Whitehead (e 
para muitos fil6sofos contemporâncos), ao contrario, as bifurcaçôes, 
as divergências, as incompossib ilidades e os desacordos pertencem 
ao mesmo mundo variegado , que )a nâo pode estar incluido em 
unidades expressivas, mas que é somente feito ou desfeito segundo 
unidades preensivas e conforme configuraçôes variâveis ou 
cambiantes capturas. Num mesmo mundo ca6tico, as séries 
divergentes t raçam veredas sempre bifurcantes; é um "caosmos" , 
como sc encontra em Joyce, mas também em Maurice Leblanc, 
Borges ou Gombrowicz 14

• A té mes mo Deus deixa de ser um Ser 
que compara os mundos e escolhe o mais rico compossivel; ele 
se toma Processo, processo que ao mesmo tempo afirma as 
incompossibilidades e passa por elas. 0 jogo do mundo mudou 
singularmente, pois tornou-se o jogo que diverge. Os seres estào 
esquartejados, mantidos abertos pelas séries divergentes e pelos 
conjuntos incompossiveis que os arrastam para fora, em vez de 
se fecharem sobre o mundo compossivel e convergente que 
expressam de dentro. Nesse sentido, a matemâtica maderna tem 
podido desenvolver uma concepçào fibrada segundo a quai as 
"mônadas" experimentam caminhos no universo e entram em 
sinteses associadas a .cada caminho 15

• É sobretudo um mundo 
de capturas, mais do que de clausuras. 

Podemos compreender melhor em que o Barroco é uma 
transiçào. A razào classica desabou sob a influência de divergências: 
incompossibilidades, desacordos, dissonâncias. Mas o Barro.co e 
a ultima tentativa de reconstituir uma razào classica, repartmdo 
as divergências em outros tantos mundos possiveis e fazenda das 
incompossibilidades outras tantas fronteiras entre os mundos. 

13. Era a observaçâo de Heidegger: a mônada nâo tem necessidade de janela, porque 
ela "jâ estâ fora conforme seu proprio ser" (Les problèmes fondamentaux de la 
phénoménologie, Gallimard, p. 361 ). . .. 

14 . Ver notadamente o jogo das séries divergentes em Cosmos, de Gombrowicz, Ed. Denocl. 
15. Sobre a nova monadologia matemâtica, desdc Riemann, cf. Gilles Chatelet, "Sur 

une petite phrase de Riemann", Analyliques, n? 3, maio de 1979. 
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Os desacordos que surgem num mesme mundo podem ser violentes, 
mas etes se reso/vem em acordoslacordes, porque as (micas 
dissonâncias irredutiveis sào as existentes entre mundos diferentes . 
Em resume, o uni verso barroco vê esfumar-se suas Iinhas mel6dicas, 
mas aquilo que ele assim parece perder volta ele a ganhar em 
harmonia, pela harmonia. Confrontado ao poder das dissonâncias, 
ele descobre uma florescência de acordos/acordes extraordinârios, 
longinquos, que se resolvem num mundo escolhido, mesme que 
ao preço da condenaçào. Vira o neo-Barroco corn seu desfraldar 
de séries divergentes no mesme mundo, corn sua irrupçào de 
incompossibilidades na mesma cena, ali onde Sexto viola e nào 
viola Lucrécia, onde César atravessa e nào atravessa o Rubicào, 
onde Fang mata, é morte e nào mata nem é morte. A harmonia, 
por sua vez, atravessa uma crise em proveito de um cromatismo 
ampliado, em proveito de uma emancipaçào da dissonância ou 
de acordos/acordes nào-resolvidos, nào-reportados a uma 
tonalidade. 0 modele musical é o mais apto para fazer corn que 
se compreenda a ascensào da harmonia no Barroco e, depois, a 
dissipaçào da tonalidade no neo-Barroco: da clausura harmônica 
à abertura para uma politonalidade ou para uma "polifonia de 
polifonias", como diz Boulez. 
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