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ZONA DE INDISCERNIBILIDADE DE UM PONTO DE INFLEXÃO – A 
ATUALIZAÇÃO DE UM VIRTUAL NO OBJETO DE ARTE? 
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Resumo 
 
Este artigo parte de uma reflexão acerca do “ponto de inflexão”. A ideia principal é fazer uma 
apresentação sobre o conceito de “virtual” em minha pesquisa de mestrado, tendo como 
referências os filósofos franceses Henri Bergson e Gilles Deleuze. O conceito “virtual” é 
utilizado a partir de sua significação enquanto potencialidade. Essa vertente nos permite 
criar uma interlocução singular entre sua implicação e os objetos de arte contemporânea. 
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Abstract 
 
This article makes a consideration about the "tipping point". The main purpose is to make a 
presentation, in my Master’s research, on the concept of "virtual". According to the French 
philosophers Henri Bergson and Gilles Deleuze, this concept is used from its significance as 
a potentiality, and it allows us to create a unique dialogue in between its implication and the 
objects of contemporary art. 
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O PONTO DE INFLEXÃO 

“A duração é o progresso contínuo do passado que rói o 
futuro e que incha avançando.” 

Bergson 

 

Questões que movem a tessitura textual: 

Qual a contração necessária para que o ato de criação aconteça, qual a 

distensão necessária para que o objeto de arte se condense a ponto de podermos 

experienciá-lo? 

O ponto; o desvio; o instante onde o movimento permite se redirecionar para 

que o objeto de arte se mostre. A fissura que possibilita a inserção do “ponto de 

inflexão” de uma pesquisa possui alguma localidade específica?  
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O “ponto de inflexão” do trabalho que se desenvolve está na tensão entre o 

movimento de contração e o movimento de distensão, que ao se fundirem possibilita 

o surgimento do sentido, somente possível de ser vivido na arte. E qual a força 

necessária para que esta tensão ocorra? 

Este artigo parte inicialmente de questionamentos sobre o ponto de inflexão 

de minha pesquisa de mestrado e, a partir de então, reflexiono alguns pontos de sua 

fundamentação teórica – como o conceito de virtual - ao objeto de arte Cruzeiro do 

Sul, do artista brasileiro Cildo Meireles. Bifurco do texto base que impulsionou esses 

questionamentos Platão e o simulacro, de Gilles Deleuze, para transitar por outros 

textos que permitem redirecionar o caminho por séries que de tanto divergirem 

podem se encontrar, ou não.  

 

O VIRTUAL 

“A força é um virtual em curso de atualização, tanto 

quanto o espaço no qual ela se desloca.” 

 Leibniz 

 

Iniciemos pela definição de virtual, há maneiras diferentes de abordá-lo, uma 

é tomar o virtual como simulacro, outra, de encará-lo como potencialidade. Para o 

desenvolvimento do texto deteremos na segunda abordagem. 

A palavra virtual tem origem no latim medieval virtualis, que significa potência, 

força, e essa foi a definição que se seguiu na filosofia aristotélica e posteriormente 

na escolástica, e será a matriz que seguiremos tendo como referência 

principalmente os filósofos franceses Henri Bergson (1859 – 1951) e Gilles Deleuze 

(1925 – 1995). O virtual dessa maneira não se opõe ao real, mas ao atual, já que o 

virtual possui plena realidade enquanto virtual. “Virtualidade e atualidade são apenas 

duas maneiras de ser diferentes” (LÉVY, 1999, p. 15).  

A duração1 é o virtual, é de ordem subjetiva, é o que não pode ser dividido 

sem mudar todo o conjunto, por isso mesmo é singular e possui a qualidade de 
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interpenetrabilidade, ou seja, seus elementos fundem-se uns nos outros 

constantemente e isso faz com que todo o conjunto também esteja em constante 

mudança, possui também a qualidade de fusão, e a diferença entre seus elementos 

que são heterogêneos é de natureza, é uma multiplicidade qualitativa.  

A matéria ou o atual, ao contrário do virtual, pertence à objetividade, está 

exposta em superfície, não tem profundidade nem virtualidade ou potência, pode ser 

dividido sem que nada mude no seu aspecto total, ao se dividir possui a diferença 

apenas de grau, e realizadas ou não são sempre atuais, é multiplicidade quantitativa 

ou atual.   

A multiplicidade virtual é profundamente mergulhada na dimensão temporal e 

os elementos que a constituem sucedem uns aos outros num movimento contínuo 

(e, e, e, e, e), ao contrário da multiplicidade atual em que seus elementos 

homogêneos pertencentes à dimensão espacial são justapostos e descontínuos (ou, 

ou, ou, ou, ou). 

Entre a duração pura, que se refere ao virtual e o espaço, pertencente à 

ordem do atual, ocorre uma mistura, em que o espaço de um lado fornece a forma 

de “suas distinções extrínsecas” justapostas e a duração por outro lado introduz as 

suas “sucessões internas heterogêneas e contínuas2”, da divisão desse misto 

originam-se as multiplicidades: virtual e atual. No movimento, por este ter sido 

submetido à mesma análise da duração, também ocorre uma mistura, que Deleuze 

especifica:  

de uma parte, o espaço percorrido pelo móvel, que forma uma 
multiplicidade numérica indefinidamente divisível, da qual todas as partes, 
reais ou possíveis, são atuais e só diferem em grau; de outra parte o 
movimento puro, que é alteração, multiplicidade virtual qualitativa, como a 
corrida de Aquiles, que se divide em passos, mas que muda de natureza 
toda vez que se divide. (DELEUZE in ALLIEZ, 1996 p, 36). 

 

Para Deleuze, os elementos ditos virtuais “são aqueles que sua emissão e 

absorção, sua criação e destruição são feitas em um tempo menor do que o mínimo 

de tempo contínuo pensável, e que tal brevidade os mantém desde então sob um 

princípio de incerteza ou indeterminação.” (DELEUZE, in ALLIEZ, 1996, p. 49). Essa 

variação na velocidade infinita do movimento que não cessa é o que caracteriza os 

virtuais. E é também o que os torna efêmeros.  
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“Não há objeto puramente atual. Todo atual rodeia-se de uma névoa de 

imagens virtuais.” (DELEUZE, in ALLIEZ, 1996, p. 49). E da mesma forma com que 

o objeto atual é rodeado por imagens virtuais a percepção também o é, ou seja, uma 

macropercepção é cercada por infinitas micropercepções, que não percebemos 

claramente, mas que estão contidas virtualmente numa percepção consciente.  

A distinção do virtual também é dada com relação ao possível, o possível é 

completamente determinado e, embora sua forma não esteja realizada. Não há 

nenhuma distinção entre o possível e a sua realização, o possível já se encontra 

pronto, apenas não foi realizado. A passagem do possível para o real se dá numa 

mudança de grau e não de natureza como ocorre na passagem do virtual para o 

atual. “O virtual, ao contrário do possível, é uma potência, um acontecer, cuja 

atualização é imprevisível.” (BRAIDA, 2003, P. 5). A realização de um possível não 

implica criação, já que este é exatamente como o real, ele já está pronto, todo 

constituído, faltando-lhe apenas a existência.  

Segundo Bergson, em O pensamento e o movente, o possível é menos que o 

real, pois a possibilidade das coisas precede a sua existência, o possível é a 

miragem do presente no passado, já que é o real que se faz possível e não o 

possível que se torna real. Entre o possível e o rela há uma relação se semelhança: 

“o real assemelha-se com o possível; em troca o atual em nada se assemelha ao 

virtual: responde-lhe.” (LÉVY, 1999, p. 17).  

“A passagem do virtual ao atual se da por diferenciação, enquanto que a do 

possível para o real é por repetição.” (BRAIDA, 2003, P. 4). 

Outra característica do virtual é que ele não está definido:  

é o domínio do esboço. O campo de variações são esboços que se 
interpenetram e coexistem entre si. O virtual é, então, uma multiplicidade 
que concentra em si tendências qualitativamente heterogêneas (ou 
relações) em estados rudimentares oscilando-se entre si, interpenetrando-
se, se articulando em rede e implicando outras relações em potencial, o que 
significa a existência de relações em esboço, latentes e desterritorializadas, 
sem localização espaço-temporal. (CARVALHO, 2005, p. 104).  

 

O processo de atualização requer criação, ele não está determinado já que 

depende da variação das relações que se dão entre os elementos que o constituem, 
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e esta relação é indeterminada na medida em que a mudança das partes implica 

uma mudança no todo. 

A virtualização, portanto não é uma desrealização, pois ela é real, ela apenas 

não é atual. Ela pode ser considerada como um movimento de deslocamento, uma 

desestabilização do centro de gravidade ontológico do objeto, que se passa em um 

plano. O plano por sua vez se divide, “segundo os cortes do continuum e as divisões 

do impulso que marcam uma atualização dos virtuais” (DELEUZE, in ALLIEZ, 1996, 

p. 51), numa multiplicidade de planos, mas que formam apenas um – planos de 

imanência – segundo a via que leva ao virtual, que compreende de uma só vez tanto 

o virtual quanto a sua atualização. O virtual é “zona como espaço de atualização 

sempre possível de um movimento.” (GIL, 162).  

 

TORÇÃO 

O objeto de arte: bloco de movimento/duração 

  Duas secções de madeiras unidas – carvalho e pinho – que formam um 

volume cúbico mínimo, dimensionando 9 mm de arestas (imagem 1). Objeto micro, 

mas gerador de uma força amplamente potente que avassala toda a expansão 

volumétrica do espaço que habita - 200m, esse é o objeto de arte intitulado Cruzeiro 

do Sul do artista brasileiro Cildo Meireles (1948 - ). 

 Qual é a linha que delimita a possibilidade de atualização do movimento 

virtual pertencente ao trabalho de arte? 

 Quando nos colocamos diante de um objeto tão pequeno em relação à nossa 

dimensão, e ao invés de intimidá-lo devido a relação de proporção, percebemos que 

a força geradora de sentido escapa a dimensão matérica do objeto e se propaga por 

toda a atmosfera que ele habita, nós é que acabamos por ser intimidados por ele. 

Qual a força geradora de tal potência? 

 A percepção da obra de arte segundo José Gil,  

é um tipo de experiência que se caracteriza precisamente pela dissolução 
da percepção. O espectador vê primeiro como espectador para depois 
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entrar num outro tipo de conexão com o que vê e que o faz participar da 
obra. (GIL, 1996, p. 18). 

 

O que possibilita a construção de um sujeito criador, “da „osmose‟ que se 

estabelece entre eles (sujeito e obra), da própria lógica das formas.” (Idem).   

 Uma percepção macro, ou seja, uma macropercepção é composta por uma 

infinitude de pequenas percepções, ou, micropercepções, que por sua vez são 

compostas de imagens-nuas3. As imagens-nuas são aquelas que passam 

desapercebias diante da vastidão com que absorvemos as macropercepções. 

Para Leibniz, “o contínuo infinito das pequenas percepções assegura a 

passagem da clareza das macropercepções conscientes ao fundo obscuro da 

mônada,” (LEIBNIZ, apud GIL, 1996, p. 14), pois, a mônada4 finita não comporta em 

sua face consciente a expressão do universo infinito. 

 Como já apontamos anteriormente de acordo com Deleuze uma percepção 

atual rodeia-se de uma nebulosidade de imagens virtuais, que são lembranças de 

ordem diferente, e que se distribuem sobre círculos moventes cada vez mais 

distantes, cada vez mais amplos, que se fazem e se desfazem no plano que 

habitam. “Com efeito, como mostrava Bergson, a lembrança não é uma imagem 

atual que se formaria após o objeto percebido, mas a imagem virtual que coexiste 

com a percepção atual do objeto.” (DELEUZE, in ALLIEZ, 1996, p. 49). 

 A todo o momento as imagens virtuais estão reagindo sobre o atual, 

atualizando-se, e a todo o momento o virtual produz uma diferença no conjunto, já 

que ao se moverem mudam toda a configuração do todo.  
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Imagem 1: Cildo Meireles, Cruzeiro do sul, 1969-70, cubo de madeira, 1 secção pinho, 1 secção 

carvalho, 9 X 9 X 9 mm. Fonte: HERKEHOFF, P.; MOSQUEIRA, G.; CAMERON, D. Cildo 

Meireles. São Paulo: Cosac & Naify, 2000. 

 

 

ATUALIZAÇÃO DE UMA POTÊNCIA VIRTUAL 

Linhas divergentes de um fluxo que dura incessantemente, o virtual que tende 

para a atualização num movimento contínuo que não para, zona de 

indiscernibilidade. Onde está a fronteira que possibilita a atualização?  

No objeto Cruzeiro do sul, há uma zona de vizinhança entre as duas secções 

de madeiras unidas onde se localiza o ponto de abertura, o hiato, a fissura 

necessária para que toda a potência de virtual penetre, se condense e crie a 

possibilidade de uma atualização.  

O movimento virtual que tende a atualizar-se nesse objeto é real, está a todo 

instante atualizando-se, mas não é atual; a distensão do movimento total permite a 

existência da matéria – fogo. Mas o fogo está contido virtualmente em Cruzeiro do 

Sul, na medida em que ao se atritarem uma contra a outra as duas madeiras podem 

originar o fogo. 
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Há também o hiato entre eu e o objeto de arte. Duramos, de maneiras 

diferentes e pertencemos a uma totalidade, que é duração, mudança e devir 

contínuo ou movimento.  

Minha percepção é o que me coloca em relação ao objeto e permite que eu 

penetre no seu fluxo, mas é também o que me faz lembrar quem sou antes de re-

conhecer o objeto. Apreendo-o, e o presente já escapou, o que permanece é o 

passado do sentido experienciado, contemporâneo ao presente e possível somente 

pela arte.  

  

                                                           
1
 Conceito fundamental na filosofia de Bergson, no qual ele irá fundamentar uma série de outros conceitos como: 

movimento, realidade e totalidade. É ancorada também nesse conceito que Bergson irá elaborar a sua teoria 

estética. Sobre o conceito de duração ver sua obra intitulada Ensaio sobre os dados imediatos da consciência. 

2
 Para um aprofundamento maior do conceito de multiplicidade abordado por Deleuze ver o capítulo 2: A duração 

como dado imediato, do título de Deleuze: Bergsonismo. 

3
 As imagens-nuas segundo José Gil (1996, p. 15), são aquelas despojadas da sua significação verbal, elas 

compõem a maioria das percepções que temos cotidianamente. A elas se associam pensamentos fugidios e 

imperceptíveis a que Leibniz chamava “pensamentos voadores”; são elas que provocam os sonhos (Freud). São 

como imagens anódinas que passam desapercebidas no fluxo das macropercepções. 

4 
 A respeito do conceito de mônada tratado por Leibniz ver a referência: LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm Von. A 

monadologia e outros textos. São Paulo: Hedra, 2009.  

 

 

Referências: 

ALLIEZ, Éric. Deleuze: Filosofia Virtual. Trad. Heloisa B. S. Rocha. São Paulo: Editora 34, 
1996. 

BERGSON, Henri. O pensamento e o movente. Trad. Bento Prado Neto. São Paulo: 

Martins Fontes, 2006. 

BRAIDA, C. R. ; OLSEN, M. C. ; PADILHA, Emmanuelli ; Ferreira, D. P. . Ontologia III. 1. ed. 
Florianópolis: EaD-UFSC, 2010. v. 1. 198 p. 

CARVALHO, J. D. Multiplicidade e Virtual em Deleuze. In: Guilherme Castelo Branco. (Org.). 
Filosofia Pós-Metafísica. 1 ed. Rio de Janeiro: Publit Soluções Editoriais, 2005, v. 1, p. 89-
109. 

DELEUZE, Gilles. Bergsonismo. Trad. Luiz B. L. Orlandi. São Paulo: Editora 34, 1999. 

_____. Diferença e repetição. Trad. Luiz B. L. Orlandi e Roberto Machado. Rio de Janeiro: 
Graal, 1988. 



1498 

 

 

                                                                                                                                                                                     
_____. Lógica do sentido. Trad. Roberto Salinas Fortes. São Paulo: Perspectiva, 1998. 

_____. O atual e o virtual. In: ALLIEZ, Éric. Deleuze: Filosofia Virtual. Trad. Heloisa B. S. 
Rocha. São Paulo: Editora 34, 1996. 

FERRACINI, Renato. Fronteiras, paradoxos e micropercepções. In: Karin thrall e Adriana 
Vaz Ramos. (Org.). Artes Cênicas sem fronteira. 01 ed. Guararema/SP: Anadarco editora, 
2007, v. 1, p. 07-134. 

FERRAZ, M. C. F. Bergson hoje: virtualidade, corpo, memória. In: LECERF, Eric; BORBA, 
Siomara; KOHAN, Walter. (Org.). Imagens da imanência; escritos em memória de H. 
Bergson. Belo Horizonte: Autêntica, 2007, v., p. 39-58. 

GIL, José. O movimento total – o corpo e a dança. São Paulo: Iluminuras, 2006.  

______. A imagem-nua e as pequenas percepções: estética e metafenomenologia. 
Lisboa, Portugal. Relógio d'Água, 1996. 

LÉVY, Pierre. O que é o virtual? Trad. Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 1996. 

 

 

Caroliny Pereira: 

É bailarina, graduada em Artes Visuais pela Universidade Federal de Uberlândia foi aluna 
especial do mestrado em filosofia da UFU em 2009, e é mestranda em Artes pela mesma 
instituição. 

 

 

 


