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RESUMO

FERNANDES, E. A Natureza como Caminho para Ontologia. 2015. 173 f. Dis-
sertação (Mestrado) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. De-
partamento de Filosofia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

Nesta dissertação, investigamos a ideia de autoprodutividade da Nature-

za em Merleau-Ponty. No primeiro capítulo abordamos as razões para a rele-

vância de tal questão, passando pela raízes daquilo que Merleau-Ponty chama

de diplopia ontológica. No segundo capítulo, tratamos da questão do método,

ou do como é possível investigar a Natureza se ela deve opor-se ao pensa-

mento. No terceiro capítulo, por fim, buscamos expor a concepção merleupon-

tiana de Natureza como solo o qual, por uma espécie de atividade própria,

incomparável à atividade humana, produz as coisas naturais.

Palavras-chave: Natureza; Autoprodutividade de Sentido; Merleau-Ponty; Feno-
menologia; Ontologia



ABSTRACT

FERNANDES, E. Nature as Path to Ontology. 2015. 173 f. Thesis (Master De-
gree) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Departamento de
Filosofia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

In this dissertation, we investigate Merleau Ponty's idea of Nature as au-

toproductivity. In the first chapter we address the reasons for the relevance of

such a question, analyzing the roots of what Merleau Ponty calls 'ontological di-

plopia'. In the second chapter, we turn to the issue of the method, or that of how

is such an investigatation possible, if Nature must be that which is opposed to

thought. In the third chapter, finally, we seek to present the merleupontian ideia

of Nature as ground, which is not only incomparable to the human activity but,

insofar as it harbours a kind of activity of its own, also produces natural things.

Key Words: Nature; Autoproductivity of Meaning; Merleau-Ponty; Phenomenolo-

gy; Ontology.
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INTRODUÇÃO

Por que tomar a Natureza como tema de investigação filosófica a respeito do

Ser? Como podemos proceder nessa investigação? O que é, enfim, a Natureza? Como

ela se distingue e pode nos auxiliar a estabelecer uma noção de Ser?

O leitor encontrará, aqui, uma primeira tentativa de responder a essas intrincadas

e instigantes questões, a partir das reflexões de Merleau-Ponty sobre a ideia de Nature-

za. Para isso, valemo-nos, sobretudo, das notas de alunos sobre os cursos ministrados

pelo filósofo durante os anos 1956-60, que compõem o livro póstumo intitulado A Natu-

reza – além dos resumos do próprio autor sobre os mesmos. Como podemos, então, uti-

lizando notas e resumos sobre uma questão que o filósofo não chegou, por força de sua

morte pré-matura, a elaborar em toda sua envergadura e consequências, pretender dis-

correr sobre ela? Para além da fugidia prosa, por assim dizer, quase poética de Merleau-

Ponty, a qual, tantas vezes, esconde, sob a letra um tanto hipnotizante de seus textos, um

pesado e complexo movimento conceitual sempre realizado no confronto com outras fi-

losofias e doutrinas científicas; para além da dificuldade inerente ao estilo da escrita de

Merleau-Ponty, o fato de nossa bibliografia central ser composta por notas e resumos

constituiu mais um obstáculo com o qual nos deparamos ao longo de nossa pesquisa.

Não obstante, tratamos tais notas e resumos como registros fiéis do pensamento do au-

tor, procurando elaborar um arco argumentativo coeso, do começo ao fim – embora, por

vezes, tenso e irrequieto.

Assim, iniciamos o primeiro capítulo com a questão de o porquê de investigar a

Natureza a fim de elaborar uma reflexão ontológica. Passamos, então, à análise dos pré-

juízos ontológicos que subjazem nossas concepções espontâneas sobre a Natureza. Nes-

se ponto, alongamo-nos um pouco sobre a interpretação do filósofo sobre a filosofia car-

tesiana – a qual, segundo Merleau-Ponty, formou as bases para aquela concepção espon-

tânea e, dessa maneira, perdura até hoje na filosofia ou na ciência. Ao final do primeiro

capítulo, abordamos alguns traços gerais e característicos da concepção merleaupontia-

na de Natureza como de uma atividade de autoprodução de sentido que se opõe às insti-

tuições humanas e como aquilo que resiste às tentativas de objetivação do pensamento.

O segundo capítulo gravita, de modo geral, sobre a questão de como se pode pro-

ceder à investigação sobre a ideia de Natureza sem que a artificializemos, sem que se re-

torne, com isso, a um dogmatismo que crê poder determiná-la a partir de um jogo pura-

mente conceitual, sem alguma base na experiência concreta ou intuitiva. Analisamos,

então, rapidamente, a interpretação merleaupontiana da vertente kantiana sobre a ideia
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de Natureza. A seguir, arriscamos esboçar o percurso do projeto de Merleau-Ponty, a

fim de mostrar como suas duas primeiras obras se situam em relação aos cursos sobre a

ideia de Natureza. Para tanto, apoiamo-nos na leitura de alguns intérpretes da obra do

filósofo e fizemos um recorte bem estreito. Com isso pretendemos mostrar como suas

primeiras duas obras resultam num descompasso entre o projeto que o filósofo queria

cumprir, e aquilo que ele efetivamente realizou – especificamente: como o filósofo, ao

buscar ultrapassar a ontologia comum que cinde a consciência e o objeto como duas es-

feras separadas de ser, acaba por reatar com essa mesma cisão. Passamos, então, à noção

de ser de indivisão, por meio da qual o filósofo quer resolver essa cisão, e de método in-

direto – sem as quais a investigação filosófica sobre a ideia de Natureza redunda numa

recaída no dogmatismo pré-crítico.

Chegamos, por fim, ao terceiro capítulo, no qual buscamos desenvolver a con-

cepção merleaupontiana sobre aquela atividade de autoprodução de sentido. Iniciamos

esse capítulo pela noção da Natureza como solo, extraindo as consequências filosóficas

do princípio merleaupontiano de ser de indivisão. Na sequência, voltamo-nos para a pro-

dutividade da Natureza como desdobramento espaço-temporal e como processo de de-

senvolvimento do organismo, terminando na investigação sobre a produtividade da Na-

tureza no tempo.

Devemos mencionar que não abordaremos detalhadamente a questão da esfera

humana, de suas instituições e criações histórico-culturais – o que faz, dessa dissertação,

uma texto incompleto, pois não fecha o ciclo que: inicia-se, obviamente, por um ponto

de vista humano; dirige-se à Natureza a fim de encontrar, nela, o solo que, por um pro-

cesso autoprodutivo, engendra a própria existência de seres humanos; percorre o cami-

nho de gênese das existências, da esfera espaço-temporal à orgânica e à humana; e, por

fim, reflui sobre o próprio ponto de partida da perspectiva humana. Se, por um lado, não

passamos, com detalhe e foco, sobre a noção de instituição humana de sentido, por ou-

tro, essa noção está, e teria de estar, implícita – uma vez que se trata de um ciclo no qual

abordar uma parte, sem abordar o todo, resultaria em uma leitura por demais enviesada e

abstrata. Assim, escoramo-nos, por vezes, e rapidamente, nessa concepção merleaupon-

tiana de instituição.

Enfim buscamos, na conclusão, oferecer alguns apontamentos sobre a relação

entre a Natureza e o Ser que ela, enquanto camada total, modula.
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I. PRIMEIRO CAPÍTULO

A Natureza como Caminho para a Ontologia

A) As Razões para o Ponto de Partida

A.1) Esboço das Origens de nosso Conceito Espontâneo de Natureza

O conceito de ser sempre esteve intimamente ligado a uma certa concepção de

verdade que lhe é correlata. Afinal, se a verdade deve dizer aquilo que uma coisa verda-

deiramente é, formaremos dela uma noção distinta segundo compreendamos o ser como

algo essencialmente estático ou como algo que se transforme no curso do tempo – o que

nos forçaria a formular uma noção de verdade cujo conteúdo também se transformaria

temporalmente. Assim, partindo da concepção de um Ser infinitamente infinito, que

contivesse formal ou eminentemente tudo aquilo que poderia vir-a-ser de uma maneira

inteiramente atualizada, acabamos por formar uma noção de verdade cujo conteúdo se-

ria ele mesmo, de direito, imutável, atemporal e universal – correspondendo à essência

estática das coisas. Caso, inversamente, formulemos uma noção de ser no interior da

qual esse conteúdo se transforme no tempo, seremos obrigados a admitir um conceito de

verdade que também inclua, ao menos, algum tipo de mudança temporal.

É nesse sentido que Merleau-Ponty, após os seus cursos sobre a noção de Insti-

tuição (1954-5), nos quais tratou de conceber as criações culturais humanas, incluída aí

a noção de verdade1, não só como geradas no tempo, mas também como portadoras de

uma temporalidade própria, passou a elaborar uma instigante reflexão sobre "o proble-

ma ontológico" – o qual, dois anos depois, é valorado pelo filósofo, em seus cursos so-

bre A Natureza (1956-60), como "o problema dominante, ao qual todos os outros proble-

mas são subordinados" (N, 180). Essa reflexão sobre o problema ontológico, tematizada

nos cursos sobre A Natureza, teve uma forte reverberação sobre sua última e inacabada

obra, cujo intuito era primeiramente traçar a origem da verdade a partir da descrição do

movimento de passagem entre o conhecimento objetivo das ciências e o ser em si por

elas suposto, por um lado; e, por outro, o Logos e o ser do Lebenswelt concebido como

seu solo2.

Qual é, afinal, o problema ontológico? Segundo Merleau-Ponty, trata-se, basica-

mente, de "saber se 'o ser é' é uma proposição idêntica, se podemos dizer sem mais que

1 Não abordaremos, contudo, a concepção merleaupontiana do fenômeno da verdade como idealização a
qual, por um movimento retrógrado que leva ao esquecimento de sua origem perceptiva e sedimenta seus
resultados, é hipostasiada na esfera do ser sensível. Não a abordaremos visto que um desenvolvimento de-
talhado e rigoroso extrapolaria os limites de nossa dissertação.
2 Cf. a 2ª nota de trabalho, de Janeiro de 1959, intitulada "Origem da verdade" (in VI, 218-9).
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'o ser é' e que 'o nada não é'" (RC, 125) – problema esse que, de acordo com uma das

primeiras notas de trabalho que iniciam o esforço de escrita sobre aquele livro acerca da

origem da verdade, ramifica-se em três: "a questão sujeito-objeto, a questão da intersub-

jetividade, a questão da Natureza" (VI, 217). Ora, se se trata, nessa dissertação, de in-

vestigar a noção de ser, por que tematizar "a Natureza"? Se nossas concepções acerca da

natureza já parecem estar definitivamente fundamentadas a partir de algumas práticas

científicas, ou, melhor dizendo, de uma certa filosofia de onde tais práticas saíram; se a

ciência – campo de conhecimento que trata específica e metodicamente da natureza –

parece funcionar muito bem, sempre progredindo em suas descobertas sem o auxílio de

uma filosofia da Natureza (cf. N, 263); se "há um tema único da filosofia: o nexus, o vin-

culum 'Natureza' – 'Homem' – 'Deus'" (N, 265), e se "o estudo da Natureza é aqui uma

introdução à definição de ser", de modo que "sob esse ponto de vista, poderíamos muito

bem partir do homem ou de Deus" (RC, 125); por fim, se "ela não é, por ela própria,

uma solução do problema ontológico" (RC, 92), qual o interesse e, mesmo, qual a finali-

dade de voltar-se a tal questão?

Em primeiro lugar, à primeira vista, uma investigação sobre o conceito de Natu-

reza pode parecer banal, desnecessária e mesmo obsoleta, dado o progresso do conheci-

mento e poder de manipulação científicos sobre a natureza iniciado há alguns séculos.

Entretanto, segundo Merleau-Ponty, tal progresso, ao invés de ter provocado uma nova

ideia de natureza, podendo ser considerado como uma prova ou confirmação da noção

de que a ciência se dá a respeito dela, só pôde ser obtido, inversamente, graças a uma

mudança na concepção de Natureza (cf. N, 25). Assim, essa concepção não se mostra

como um resultado obtido indutivamente a partir do acúmulo de descobertas científicas,

mas, de modo inverso, como aquilo que possibilitou tais descobertas. Segundo o

filósofo, "o conceito de Natureza é sempre expressão de uma ontologia – e expressão

privilegiada" (N, 265), de tal forma que, sob o aparente despropósito da investigação

acerca desse conceito, encontramos uma série de prejuízos estabelecidos que funcionam

como uma trama de conceitos ontológicos da qual nossas concepções sobre a natureza

tiram sua aparente evidência. Tal evidência, por sua vez, advém justamente como evi-

dência a partir do esquecimento de que essa trama de conceitos ontológicos foi criada

pelo ser humano: esquecimento de que essa trama não só possui uma origem temporal e

histórica, como também de que constitui apenas uma determinada perspectiva que não

chega a esgotar completa e absolutamente a ideia de Natureza. Tão enraizados em nos-

sos pensamentos e concepções se encontram esses prejuízos que, ao buscar explicar de

que tipo de ser se trata quando pensamos a natureza de um modo geral, imediata, espon-

tânea e naturalmente chegamos a uma ideia dupla: de que, por um lado, a natureza é
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aquilo que se opõe ao homem como o necessário (aquilo que está fadado à eterna repeti-

ção – e como tal, dado o método adequado, pode ser apreendido clara e limpidamente

pela consciência) está oposto ao livre, como aquele cuja trajetória não depende de nada

a não ser de si mesmo para cumprir-se – sendo assim desvinculado de qualquer coisa

que lhe seja exterior; mas por outro lado, quando pensamos a natureza de um modo ge-

ral, chegamos à ideia de que se trata de um tipo de ser no qual o homem não só está in-

serido como também dele faz parte, um tipo de ser que nos envolve, prende e oferece re-

sistência às nossas ações, vontades, projetos e inclusive uma certa dose de obscuridade

às operações objetivantes da consciência.

Em segundo lugar, por que voltar-se à Natureza a fim de investigar o conceito de

Ser? Por que não partir de Deus, ou do Homem, uma vez tendo sido a filosofia definida

como nexus entre essas três noções? O próprio filósofo responde-nos a essa dificuldade

ao dizer que o conceito de Natureza, por ser expressão privilegiada da ontologia, "é uma

propedêutica mais convincente, mostra a necessidade de mutação ontológica de uma

maneira mais clara" (N, 265). No entanto, esse não é, a nosso ver, o único motivo, nem

sequer o principal: a Natureza, na medida em que faz parte de um complexo de concei-

tos ontológicos, sendo uma expressão desse complexo, não é caracterizada por Merleau-

Ponty como "um elemento subalterno ou secundário dessa solução [do problema

ontológico]" (RC, 92). Ao desempenhar na filosofia merleaupontiana o papel de "totali-

dade dos objetos possíveis presentáveis originariamente" (Husserl apud Merleau-Ponty;

N, 112), revela-se como "folha ou camada do Ser total" (N, 265) sendo assim não só "re-

veladora do todo" (N, 266), como também aquilo que "envolve tudo, [inclusive] a filo-

sofia e a consciência" (N, 104). Esse tipo de ser, a partir de então, "Englobante", está en-

volto, não obstante, em um caráter enigmático proveniente da impossibilidade de conce-

ber a Natureza como puro objeto, como objeto inteiramente desdobrável diante de nós.

Essa impossibilidade de objetivação completa é devida, por sua vez, precisamente, não

apenas ao perspectivismo das formulações humanas mas, sobretudo, à atividade de "au-

toprodução de um sentido" (N, 19) presente na Natureza, o que nos leva a concebê-la

como "o primordial, ou seja, o não-construído, o não-instituído" (N, 20), aquilo que en-

volve tanto o homem quanto as criações e idealizações humanas – não apenas o 'solo' e

'sustentáculo' de nossa existência, mas também "um tipo de ser no qual nos descobrimos

já investidos antes de toda reflexão" (N, 118).

Enfim, parece não ser simplesmente por constituir uma "propedêutica mais con-

vincente" que a Natureza foi escolhida como ponto de partida para a investigação sobre

o ser. A nosso ver, há algo na maneira pela qual se concebe o conceito de natureza que

fornece a esse um papel não só privilegiado, como também central nessa investigação.



7

Afinal, foi justamente uma mudança na maneira de conceber o conceito de natureza,

mais precisamente: mudança na maneira de se conceber as ciências da natureza, que

acarretou uma modificação correlata no próprio conceito de natureza, mudança essa, se-

gundo Husserl, inaugurada por Galileu e radicalizada em todo seu sentido filosófico por

Descartes3, que engendrou uma então inédita ontologia a qual, profundamente enraizada

em nossa cultura, perdura e até hoje nos envereda em contradições e paradoxos insolú-

veis. Assim, se se trata de investigar o conceito de ser, parece-nos razoável voltar-se pa-

ra aquele outro conceito que, uma vez modificado, possibilitou o complexo de conceitos

ontológicos que embasam nossas concepções aparentemente evidentes e inabaláveis,

que originaram nossa "'cultura' espontaneamente 'cartesiana'"4. É aí que se inscreve o

projeto merleaupontiano, ao menos nos referidos cursos sobre A Natureza, de proceder a

uma investigação sobre o conceito de ser por meio daquele de Natureza, buscando, nas

próprias ciências da natureza de seu tempo, a anunciação de uma nova ontologia já pra-

ticada, inclusive metodologicamente, por essas ciências, mas ainda não formulada em

toda sua envergadura teórica – graças, justamente, à persistência de certos prejuízos pro-

venientes de uma interpretação parcial do complexo de conceitos ontológicos formula-

dos pela filosofia moderna, ou, nas palavras do filósofo francês, graças à persistência,

nas ciências, de um "mito cartesiano" no sentido em que suas "consequências permane-

cem" embora "os princípios sejam abandonados"5 – mito, repitamos, que, na visão de

Husserl, só foi possibilitado pela "fundação original da nova ciência da natureza", mito

o qual sistematizou e deu uma forma acabada à inovação introduzida por Galileu na ma-

neira de se conceber a natureza, extraindo dessa inovação uma série de consequências

filosóficas tangentes ao conceito de ser.

Percorramos, por isso, rapidamente, a fim de melhor avaliar o alcance do concei-

to de natureza consagrado por Descartes, a motivação galileana dessa transformação re-

lativa àquele conceito, tal como a compreende Husserl.

***

A.2) A Inovação Galileana do Conceito de Natureza, segundo Husserl

Segundo Husserl, Galileu, animado pelo projeto renascentista de estabelecer

uma "ciência omni-englobante, a ciência da totalidade do ser" (Krisis, 13), pôs-se como

3 "Depois de Galileu ter realizado, um pouco antes, a fundação original da nova ciência da natureza, foi
Descartes quem concebeu a nova ideia da filosofia universal e imediatamente deu-lhe uma virada
sistemática" (Husserl, La Crise des Sciences Européennes et la Phénoménologie. Paris: Gallimard, 1976,
p. 85; obra citada a partir de agora no corpo do texto como Krisis).
4 De Moura, C.A.R., Racionalidade e Crise. Curitiba: Discurso Editorial, Editora UFPR, 2001, p. 273.
5 La Nature,p. 120. Voltaremos a esta questão do 'mito cartesiano' na terceira seção desse capítulo.
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tarefa desenvolver um método sistemático e a priori de reconstrução da realidade, a fim

de obter com esse a determinação de uma causalidade universal que permitisse conhecer

exatamente os processos, relações e dependências causais entre eventos subsistentes na

natureza. Sem um tal método, na falta da hipótese de uma indutividade universal que

conduzisse à causalidade universal reinante na natureza, apenas constatamos vagamente

uma causalidade específica entre eventos, isto é: incapaz de se estender de um modo ge-

ral para a natureza como um todo. Graças ao caráter qualitativo das propriedades

sensíveis, era impossível determinar exatamente uma relação formal que expressasse a

regulação da mudança relativa a grandezas sensíveis de um modo generalizante – o que

levava o investigador da natureza, antes dessa inovação galileana, a contentar-se com a

simples observação de uma relação de dependência funcional entre aspectos sensíveis

de uma coisa a partir da indeterminabilidade vaga e gradual da medida de grandezas se-

gundo relações de mais e menos – a relação entre o comprimento da corda e o tom pro-

duzido por sua vibração, por exemplo, ou da 'grandeza' do (mais) frio ou do (mais)

quente entre dois objetos. Mas já havia, antes mesmo de Galileu, uma ciência que possi-

bilitava a construção sistemática, a priori e exata de objetos: a matemática. A partir do

processo de idealização trazido pela matemática, pelo qual transformamos os corpos da-

dos na experiência sensível numa forma pura segundo sua figura espacial, podemos cri-

ar um mundo objetivo, "uma totalidade infinita de objetidades ideais determináveis de

modo metódico e absolutamente unívoco para todo mundo" (Krisis, 37), isto é: para

além da perspectiva subjetivo-relativa dada na experiência pré-científica. Galileu, então,

tratou de generalizar e estender esse método matemático de construção de idealidades

para as ciências da natureza, o que, de modo correlato, implicava em transformar "a

própria natureza" em "uma multiplicidade matemática" (Krisis, 27)6. Uma dificuldade,

entretanto, colocava-se em seu caminho. Como matematizar os processos especifica-

mente qualitativos dados sensivelmente? Como possibilitar a determinação e medida

exatas das "qualidades sensíveis"? A matemática permite-nos determinar de modo exato

apenas a pura forma dos corpos sensíveis enquanto extensão, na medida em que a exten-

são constitui "uma forma total que engloba todas as formas" (Krisis, 40) extensas parti-

culares de cada objeto, mas não consegue medir as qualidades sensíveis de modo exato

e objetivo – as quais não podem ser subordinadas a uma forma total única e englobante.

6 Devemos aqui atentar para o fato de que, em nenhum momento, segundo Husserl, Galileu pôs-se a exa-
minar as condições de possibilidade de uma tal idealização da natureza: partiu da concepção de que a na-
tureza é uma 'multiplicidade matemática' como que de um dado evidente – como princípio de seu sistema
teórico, diríamos – voltando-se então unicamente para o problema da formulação de um método que per-
mitisse apreender a causalidade universal presente na natureza pressuposta em sua 'hipótese' de uma indu-
tividade universal observável na experiência sensível – indutividade essa que levaria àquela causalidade
universal. O que, para nós, parece uma confirmação de sua hipótese, não se tratava, para ele, de hipótese,
mas apenas da elaboração do método adequado que permitisse apreender essa causalidade (cf. Krisis, p.
45-6).
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A saída, astuta, para esse problema, e exposta aqui de um modo apenas esboçado, con-

siste em conceber que "tudo aquilo que se anuncia como real nas qualidades sensíveis

específicas deveria ter o seu Index matemático nos processos da esfera da forma" (Kri-

sis, 43). As qualidades sensíveis como índices de processos no reino das puras formas –

isso quer dizer: as qualidades sensíveis específicas factuais estão "intimamente ligadas

segundo uma regra (...) às formas que lhes pertencem conforme à sua essência" (Krisis,

41), numa relação em que cada mudança em um desses dois lados acarreta em uma mu-

dança correlativa no outro. Tais qualidades se refeririam então à mera apreensão subjeti-

vo-relativa, por parte do homem, de processos objetivos situados numa natureza pura-

mente objetiva, numa natureza que se constitui como objeto em si para além dessas

apreensões subjetivo-relativas. Ao se decidir pela impossibilidade de uma idealização

direta das qualidades sensíveis, deslocando-as para a interioridade do sujeito percipien-

te, Galileu acabou por coidealizar indiretamente essas qualidades, pois, uma vez que es-

sas estariam 'intimamente ligadas' ao que ocorre no puro ser objetivo, e uma vez que es-

se ser objetivo pode ser determinado exatamente, as próprias qualidades sensíveis se tor-

nam indiretamente matematizáveis. É desse modo que, uma vez estando essa concepção

devidamente estabelecida em nossa cultura, pode parecer para nós que a experiência

pré-científica, subjetivo-relativa do som possa ser 'vista fisicamente', e de um modo evi-

dente, como índice de vibrações sonoras, como índice de um processo puro localizado

no ser em si.

A natureza transforma-se, assim, num mundo puramente objetivo, regulado por

"uma causalidade natural fechada sobre ela mesma, na qual cada evento recebe uma de-

terminação unívoca e a priori" (Krisis, 70). Ao fazer "abstração de tudo aquilo que per-

tence ao espírito em qualquer sentido que seja" (Krisis, 69), ou antes: ao abstrair tudo

aquilo que decorre da atividade humana, inclusive e sobretudo o ponto de vista subjeti-

vo, relativo e perspectivo de cada homem que percebe, age e pensa, a natureza passa a

ser concebida como um "mundo de corpos realmente separado e fechado sobre si" (Kri-

sis, 69), um ser em si mesmo homogêneo, cujo sentido determinado e unívoco envolve

o ser natural como um todo. Isso resulta, por fim, num dualismo: o mundo cinde-se em

duas regiões de ser: a natureza como esfera do puro objeto, e a esfera humana da apreen-

são subjetiva desse ser em si – de modo que as qualidades sensíveis, imensuráveis dire-

tamente numa escala objetiva, acabam assim por serem banidas, a título de meros

índices subjetivos de processos objetivos situados no ser em si mesmo homogêneo, para

o reino da interioridade do sujeito.
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***

A.3) A Diplopia Ontológica e a Crítica Merleaupontiana

Esse dualismo preparado por Galileu será conduzido a um outro nível por Des-

cartes, sendo fixado em bases filosóficas de um modo sistemático, alçando essa diferen-

ça entre coisa pura e sujeito a um nível substancial: pensamento e extensão agora serão

compreendidos como duas substâncias distintas, duas diferentes realidades, independen-

tes entre si e fechadas nelas mesmas – o reino do pensamento, assim como o da natureza

concebida como pura extensão, como universos à parte, cada qual obedecendo a um mo-

do de funcionamento próprio e específico. Essa cisão substancial cartesiana, por sua

vez, leva a uma ontologia dupla: "em Descartes por exemplo", adverte-nos Merleau-

Ponty, "os dois sentidos da palavra 'natureza' (natureza no sentido de 'luz natural' e no

sentido de 'inclinação natural') esboçam duas ontologias (ontologia do objeto e ontolo-

gia do existente)" (RC, 125-6), ou, em outras palavras: da natureza concebida como pu-

ro ser em si, e da esfera do ser segundo o ponto de vista do homem enquanto esse está

'instalado', por assim dizer, em um corpo extenso.

Mas isso nos conduz a um problema: segundo nos situemos no ponto de vista da

ontologia do objeto ou naquela do sujeito 'encarnado', obtemos dois pontos de vista

incompatíveis entre si, irreconciliáveis, mas, ambos, legítimos: cada qual abarcando

uma face do ser irredutível à outra. Esse dualismo ontológico cartesiano é, a nosso ver, a

primeira e uma das mais acabadas expressões7 daquilo que Merleau-Ponty identifica co-

mo um "estrabismo" (VI, 217), como uma certa "diplopia ontológica" (Blondel apud

Merleau-Ponty; RC, 127), a qual perpassa "quase toda a ontologia ocidental" (RC, 126).

Isto é, se de fato nossa cultura ocidental é espontaneamente diplópica, nosso conheci-

mento e nossas próprias noções de ser, de Natureza e de verdade devem oscilar, segundo

dois pontos de vista ontológicos, entre dois 'sistemas', por assim dizer, 'válidos', coeren-

tes internamente neles mesmos, mas irredutíveis a "uma visão única" (RC, 127), pois,

sendo impossível ao homem "pensar ambas as coisas de uma só vez" (N, 174), resta-nos

"encampar [occuper] alternadamente duas posições ontológicas que se chamam e ex-

cluem mutuamente" (RC, 127) – o que resulta, segundo o filósofo, num incessante "vai-

7 A primeira e uma das mais acabadas expressões do estrabismo filosófico ocidental, quer dizer: a filoso-
fia de Descartes, além de combinar a nova ideia de Natureza advinda de Galileu com os prejuízos
ontológicos criticados por Merleau-Ponty, não se ancorou em apenas uma dessas, por assim dizer, 'ima-
gens ontológicas monoculares', mas buscou encontrar espaço para ambas em sua filosofia. Nisso, Descar-
tes aproxima-se da interpretação merleaupontiana da filosofia de Husserl, simultaneamente voltada para a
consciência constituinte e para a esfera de seus objetos transcendentes. Sobre a interpretação merleaupon-
tiana da filosofia de Husserl cf. a terceira seção desse capítulo.
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e-vem entre o plano das essências e aquele das existências" (N, 174) que impossibilita

uma "redução racional" (RC, 127) e nos leva a paradoxos e contradições insolúveis.

Aí se encontra um dos aspectos do cenário de "crise [...] radical" (VI, 217) da fi-

losofia, cuja resolução, garante-nos Merleau-Ponty, deve passar necessariamente por

"um retorno à ontologia" (VI, 217) encarregado de operar uma "mutação ontológica"

específica, na medida em que essa "diplopia" não deve ser simplesmente "resolvida"

nem "solucionada": ambas ontologias são, por assim dizer, válidas, desde que não "abso-

lutizemos [sic] uma atitude de pura teoria" (S, 206) tomando nossas idealizações pelo

próprio ser8 – o que faria, segundo Merleau-Ponty, com que "a tarefa do filósofo seria a

de descrever, de elaborar um tal conceito de ser em que as contradições, nem aceitas,

nem 'ultrapassadas', encontrem nele o seu lugar" (RC, 128)9.

Segundo Merleau-Ponty, a concepção da ideia de Natureza como de um tipo de

ser em si, partes extra partes e puramente objetivo, não obstante ter sido formulada em

toda sua envergadura filosófica pela primeira vez por Descartes, possui origens "muito

antigas" (N, 25). Entretanto, Descartes foi quem primeiro anexou essa ideia de Natureza

a uma tese ontológica, aos olhos de Merleau-Ponty, problemática, e que se encontra na

origem daquela diplopia ontológica. Expliquemo-nos: a ideia de Natureza como um ser

plenamente exterior a si mesmo implica o problema de seu fundamento, i.e.: daquilo

que sustentaria essa esfera de ser puramente objetiva e ligaria suas partes inteiramente

exteriores entre si. Na base dessa oposição entre uma camada de ser plenamente objeti-

va e exterior, por um lado, e o seu fundamento, por outro, Merleau-Ponty identifica

aquele "problema ontológico": a identidade do Ser e do nada consigo mesmos, o que re-

mete à oposição entre Ser e nada absolutos – e, por sua vez, fornece às nossas concep-

ções sobre a ideia de Natureza um acabamento filosófico segundo um objetivismo radi-

cal, quer dizer: fundamenta filosoficamente a ideia de Natureza como camada estrita-

mente objetiva que recobre o ser de uma maneira geral.

Por conta desse cenário geral e difuso de uma concepção objetivista de Natureza

a partir da qual se extraem consequências ontológicas, as quais fundamentam filosofica-

8 Crítica essa já endereçada por Husserl n'A Crise: "É a vestimenta de ideias que faz com que tomemos o
Ser verdadeiro por aquilo que é Método – um método que está aí para corrigir, num progresso infinito,
por antecipações 'científicas', as antecipações grosseiras que são originalmente as únicas possíveis no in-
terior do efetivamente experimentado (real e possível) do mundo da vida" (Husserl, Krisis, 60).
9 Segundo Barbaras, baseado numa nota de trabalho inédita de O Visível e o Invisível, não se trata de re-
solver esse dualismo num monismo, como se aquele fosse falso e este verdadeiro, pois essa dualidade se-
ria cedo ou tarde reavivada. Resta, então, "determinar um plano original no qual essa dualidade seja reab-
sorvida, mas no interior do qual ela se enraize de tal maneira que seja possível traçar a sua gênese" (Bar-
baras, Chiasmi 2, p. 54-5). Assim, trata-se, antes de resolver esse dualismo, seja decidindo por um em de-
trimento do outro, seja remontando-os ao ser unitário que ambos eram insuspeitadamente, de encontrar o
milieu ontologique que não só seja seu ser originário como também permita o surgimento posterior das
duas ontologias no sentido de se constituírem como idealizações posteriores sobre ele – válidas enquanto
permanecermos conscientes de seu caráter derivado e não as hipostasiarmos no ser.
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mente aquela própria concepção (cenário o qual se constitui como alvo da crítica mer-

leaupontiana endereçada à tradição filosófica ocidental, de uma maneira geral, como um

todo, salvo raras exceções), Merleau-Ponty passa a analisar as transformações de nossas

concepções sobre a ideia de Natureza na filosofia cartesiana. Descartes, afinal, foi quem

primeiro combinou a moderna ideia de Natureza formulada por Galileu com as conse-

quências filosóficas extraídas do Ser absolutamente idêntico a si mesmo, o que delineia

um complexo ontológico o qual seria, ademais, comprovado pelos crescentes progresso

e poder de manipulação científicos – os quais, por sua vez, erigiram-se sobre uma

específica mitologização da filosofia cartesiana – razão pela qual essa filosofia desem-

penha papel fundamental na formulação da reflexão merleaupontiana sobre o problema

ontológico. Pode-se observar aqui, então, um curioso círculo vicioso: a modificação de

nossa ideia de Natureza, uma vez sendo filosoficamente embasada, recai em prejuízos

ontológicos, aos olhos de Merleau-Ponty, abertos à contestação mas, simultaneamente,

baseiam conhecimentos científicos os quais, apoiados sobre aqueles mesmos prejuízos,

forneceriam, ao permitir o controle e manipulação dos fenômenos naturais, uma prova

'incontestável' da validade de tal complexo e concepção sobre a ideia de Natureza e, in-

versamente, fariam com que toda reflexão ontológica parecesse como obsoleta e

desnecessária, pois voltada à reformulação do complexo ontológico que, por sua vez,

embasa a própria comprovação da desnecessidade de tal reflexão.

Descartes aparece, assim, se não como o alvo central da crítica merleaupontiana

(alvo que, como já apontamos, é vaga e difusamente atribuído à tradição filosófica oci-

dental em geral), ao menos como uma peça central nesta reflexão ontológica, pois apre-

senta a primeira formulação filosófica da concepção objetivista de Natureza a partir de

prejuízos ontológicos os quais ensejaram aquela diplopia ontológica que perpassa, de

uma maneira geral e difusa, novamente, segundo Merleau-Ponty, a filosofia ocidental –

motivo pelo qual passaremos, a partir de agora, a analisar mais detidamente a leitura

merleaupontiana da formulação filosófica da ideia cartesiana de Natureza e de seu com-

plexo ontológico.
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***

B) Consequências Filosóficas Extraídas a partir de nosso
Conceito Espontâneo de Natureza

B.1) O Complexo Ontológico Cartesiano

A tradição filosófica desde Descartes, segundo Merleau-Ponty, não consegue,

salvo algumas poucas exceções, dar conta do fenômeno da produção natural, conceben-

do essa a partir de um modelo artificial. Descartes foi o primeiro a formular, rigorosa-

mente, sobre bases filosóficas, o conceito de natureza como de um puro objeto partes

extra partes: "um ser inteiramente exterior, [...] exterior ao homem e a si mesmo"10, le-

vando às últimas consequências a ideia de um ser infinitamente infinito proveniente do

pensamento judaico-cristão. Ao compreender Deus como "uma substância infinita, eter-

na, imutável, independente, onisciente, onipotente, e pela qual eu próprio e todas as coi-

sas que existem [...] foram criadas e produzidas"11, possibilita-se um conceito radical-

mente novo de Natureza:

"A partir desse momento, a Natureza desdobra-se em um naturante e em um
naturado. É então em Deus que se refugia tudo o que podia ser interior à Natureza. O
sentido refugia-se no naturante; o naturado torna-se puro produto, pura
exterioridade"12.

Assim, com a concepção judaico-cristã de Deus como Criador absoluto, abre-se a possi-

bilidade de interpretar o ato de criação através do modelo de uma produção artificial, fa-

zendo de Deus um artífice e da Natureza um mero produto, à imagem e semelhança, por

assim dizer, da produção técnica humana, ou, segundo a metáfora cartesiana, à moda da

fabricação de um relógio por um relojoeiro13.

10 Merleau-Ponty, La Nature, p. 25; cf. La Nature, p. 26: "É Descartes quem vai formular primeiro a nova
ideia de Natureza, extraindo as consequências da ideia de Deus".
11 Descartes, Méditations Philosophiques, in Oeuvres Philosophiques Tome II. Paris: Éditions Garnier
Frères, 1967, p. 445 (citado no corpo do texto a partir de agora como Méditations).
12 Merleau-Ponty, La Nature, p. 26, grifos nossos. Parece, aqui, faltar a Merleau-Ponty uma indicação um
pouco mais pormenorizada de o porquê ter sido Descartes o primeiro a formular essa concepção de Natu-
reza como puro objeto segundo uma universalidade filosófica. Afinal, alguns séculos separam a concep-
ção cartesiana de natureza, por um lado, da ideia de Deus como infinitamente infinito, por outro. Mer-
leau-Ponty apenas indica que, a partir dessa ideia judaico-cristã, a cisão naturante-naturado interpretada
como 'fonte absoluta de sentido versus puro objeto em si criado' torna-se tentadora, embora não
necessária. Assim, apesar de ser familiarizado com o texto d'A Crise, Merleau-Ponty não analisa o elo
que permitiu a Descartes anexar as consequências do Deus infinitamente infinito à concepção objetivista
de Natureza, fazendo dela um puro produto da criação divina – elo galileano o qual, como procuramos in-
dicar, foi descrito por Husserl em seu referido texto. Isso faz com que Merleau-Ponty inicie sua investiga-
ção da ideia de Natureza tão-somente a partir da filosofia cartesiana como aquela que, como já o disse-
mos, consagrou filosoficamente essa transformação e estabeleceu definitivamente, por assim dizer, as ba-
ses ontológicas espontâneas de nossas concepções de ser e natureza.
13 Cf. Les Principes de la Philosophie, in Oeuvres Philosophiques Tome III. Paris: Éditions Garnier Frè-
res 1973, parte IV, art. 204 (citado no corpo do texto a partir de agora como Principes); ou Discours de la
Méthode, in Oeuvres Philosophiques Tome I, Éditions Garnier Frères, Paris, 1963, p. 631. Voltaremos a
esse ponto.
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Desenvolvamos um pouco mais essa relação entre Deus e Natureza concebida a

partir da ideia de criação, i.e.: como entre um artífice e seu produto. Enquanto a nature-

za passa a ter sua existência e razão de ser estabelecidas por um outro ser a ela externo:

o Criador – Deus, por sua vez, torna-se absolutamente por si: ao constatarmos em nosso

pensamento "a ideia de um ser soberanamente perfeito" (Méditations, 472), chegamos à

conclusão de que "a existência não pode ser separada da essência de Deus" (Médita-

tions, 473), a existência sendo concebida como uma propriedade derivada de sua infini-

tude – a não-existência aqui como uma falta de perfeição; portanto, em relação ao ser

"soberanamente perfeito", a existência decorre necessariamente da essência. Deve ser

então pensado como causa sui, ou, nas palavras de Merleau-Ponty: "um ser infinito que

se põe a si mesmo" (N, 117), o que, no entanto, exclui a ideia de uma geração espontâ-

nea, já que seria absurdo imaginar um momento anterior à existência de Deus, visto ter

sido ele o autor do próprio tempo, e, o que seria um pecado ainda mais grave, supor um

nada a partir do qual ele tivesse surgido. Dessa maneira, Deus deve ser pensado como

Ens necessarium: um ser que existe necessariamente e desde sempre (afinal, "jamais foi

possível que Deus não tenha sido"; [RC, 98]), que, enquanto suma perfeição, é tudo

aquilo que ele pode ser – Autor e razão de tudo aquilo que existe e de tudo aquilo que

pode vir a existir.

A natureza, por sua vez, por ter sido criada a partir de um ato deliberado da von-

tade divina, poderia não existir, desde que Deus tivesse decidido não a criar – o que nos

leva à constatação de uma contingência radical relativa à existência do produto da cria-

ção; mas essa contingência, por outro lado, não se estende à essência da natureza: não

compreende a essência do ser criado, a qual "deriva, de maneira necessária e inteligível,

da infinidade de Deus" (N, 28). A contingência radical da existência da natureza conju-

ga-se, dessa maneira, com a necessidade igualmente radical de sua essência: poderia não

ter sido criada, mas uma vez criada, é necessário que ela seja desse modo – ou ainda:

mesmo se nunca tivesse sido criada, ou se o tivesse sido diferentemente, sua essência se-

guiria apresentando-se-nos do mesmo modo necessário pelo qual atualmente se nos

apresenta. Isso faz com que a natureza se constitua como um ser inerte e passivo, sem

qualquer traço de atividade imanente: a atividade, aquilo que faz com que as coisas não

só mudem e se modifiquem, mas também adquiram um sentido, deverá ser atribuída ao

Criador, o qual, como causa primeira de tudo quanto existe, estabelece o modo,

necessário, pelo qual os demais entes são. Dessa forma, a necessidade, nessa trama de

conceitos, não atinge unicamente a Deus (necessidade essa que envolve aqui tanto sua

existência quanto sua essência), mas também abarca a essência de suas criações – essên-

cia necessária que surge a partir de um fundo de contingência relativa à sua existência.
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Mas qual é o modo de existência da natureza? E o que significa dizer que a es-

sência da natureza é necessária? Em primeiro lugar, sua existência: segundo Descartes,

"não há senão uma mesma matéria em todo o universo, e nós a conhecemos unicamente

por isto: que ela é extensa" (Principes, II, art. 23, p. 168), cuja propriedade consiste em

"ser dividida e transformada [mue] segundo suas partes, e que ela pode receber todas as

diversas disposições que nós notamos poder suceder-lhe pelo movimento de suas partes"

(Principes, II, art. 23, p. 168). Com essas duas propriedades da extensão, quais sejam:

divisão e movimento, Descartes crê poder explicar todas as figuras, formas e relações

entre os corpos, os quais já são interpretados por meio da lente objetivante desenvolvida

por Galileu – o que reduz a Natureza à natureza objetiva: um tipo de ser homogêneo e

indefinidamente divisível – como já o apontamos, segundo Husserl, ela se transforma

em uma multiplicidade matemática, em um tipo de ser cuja existência é precisamente

aquela de um ente matemático, graças, na filosofia cartesiana, à concepção de se consti-

tuir como ser puramente extenso. A fim de esclarecer o que é, afinal, essa pura exten-

são, Descartes oferece-nos, em seus Princípios da Filosofia, o exemplo de uma pedra,

"destituída de tudo aquilo que sabemos não pertencer absolutamente à natureza da pe-

dra" (Principes, II, art. 11, p. 156): dureza, cor, densidade, temperatura – poderíamos

aqui adicionar: som, gosto, cheiro, textura e tantas outras qualidades sensíveis quanto

nos for possível imaginar. Aquilo que sobra pode ser distintamente apercebido como

"uma substância estendida em altura, largura e comprimento" (Principes, II, art. 11, p.

156). A partir de então, destituímos todo e cada corpo de suas qualidades sensíveis e

passamos a compreendê-los tão somente por meio de seu caráter puramente extenso – o

que, segundo Merleau-Ponty, acaba por inscrever na extensão em geral enquanto essa é

pensada pelo entendimento puro, i.e.: pela luz natural, como extensão inteligível, uma

"unidade espiritual" (N, 33-4) e assim aproximar os corpos em geral de uma noção abs-

trata de espaço. Isso acaba por estabelecer entre ambos, corpo particular e espaço geral,

uma diferença ideal e meramente específica, "como a natureza do gênero ou da espécie

difere da natureza do indivíduo" (Principes, II, art. 11, p.156); nesse sentido, a extensão,

na medida em que é pensada pela luz natural, deve abarcar o espaço como um todo, in-

diferentemente ao(s) corpo(s) aí situados – tal como, por assim dizer, um cadre ou frame

abstrato e imóvel, encarregado, ele próprio, de compreender as substituições do lugar

ocupado por pedaços de extensão ocasionadas quando de seus choques. Por exemplo: se

uma pedra de três centímetros cúbicos é movida de um lugar para outro, nem por isso se

subtraem três centímetros de extensão do primeiro para adicionar ao segundo: é mister

reconhecer que se trata da mesma grandeza, independentemente das características

sensíveis do corpo que 'preenche' o espaço em questão, se pedra, se madeira, se corpús-
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culos de ar ou algum outro qualquer14. A extensão, dessa forma, na medida em que

"constitui a natureza da substância corporal" (Principes, I, art. 53, p. 123), revela-se co-

mo a realidade efetiva do ser sensível e perceptível, compreendendo o espaço integral-

mente: tanto aquele ocupado por corpos observáveis, sejam eles líquidos, gasosos ou

sólidos, grandes, pequenos ou minúsculos; quanto os espaços erroneamente julgados co-

mo 'vazios' – o que não faz com que esse espaço 'vazio' que observamos entre a pedra e

um eventual pedaço de cera não esteja cheio de corpúsculos de ar, por exemplo – fazen-

do com que a extensão recubra plena e exaustivamente o espaço como um todo, expul-

sando, consequentemente, a noção de 'vazio' para fora da física cartesiana.

A extensão, ademais, enquanto simples grandeza que nos permite medir os cor-

pos de modo geral e indiferente, pode ser indefinidamente dividida, e assim medida, se-

gundo uma escala cada vez menor – pois, por menor que seja a parte que consideremos,

e justamente por nos ser necessário considerá-la como uma grandeza extensa, é

impossível que não possamos conceber uma quantidade de extensão ainda menor pela

qual não a possamos dividir: partes ainda menores que, tomadas em conjunto, não pos-

sam se juntar e resultar naquela extensão que anteriormente considerávamos como a me-

nor. Tal divisibilidade, por sua vez, faz com que Descartes reconheça que haja distinção

real entre esses corpos ou partes de extensão, e não uma simples diferença modal ou de

razão15: afinal, na medida em que o critério de distinção substancial permanece como a

possibilidade de nos representar uma ideia sem ter que recorrer à outra16, e que podemos

conceber clara e distintamente um corpo como separado de outro, ou uma parte de um

corpo em relação às outras partes do mesmo, dada a divisibilidade da extensão, é mister

14 Estamos autorizados a dizer, quando muito, que deslocamos três centímetros de extensão de pedra de
um lugar para outro – o que faz com que o lugar anteriormente ocupado pela pedra seja agora ocupado
por três centímetros de outro(s) corpo(s) extenso(s) e que outros três centímetros de extensão que ocupa-
vam o lugar agora ocupado pelos três centímetros de extensão de pedra foram deslocados para outra loca-
lidade e assim por diante...
15 Devemos notar aqui que nos Princípios Descartes confere distinção real às diferentes partes de uma
mesma substância, algo ausente no texto das Meditações ou do Discurso do Método, por exemplo. Assim,
enquanto em todos esses três textos, Descartes adverte-nos para o fato de que devemos reservar a Deus a
denominação de substância, pois só ele independe do que quer que seja para ser, mas que por analogia po-
demos chamar a extensão e o pensamento de substâncias, pois, embora dependentes de Deus, um inde-
pende do outro, no texto dos Princípios (cf. op., cit., I, art. 60, p. 128-9), por uma espécie de analogia de
segundo grau, poderemos chamar de substâncias dois corpos diferentes, ou partes de um mesmo corpo,
enquanto são extensos, na medida em que, enquanto a extensão constitui-se como indefinidamente
divisível, não necessitamos da representação de um para poder pensar o outro. Uma investigação mais de-
tida sobre o porquê dessa diferença ultrapassaria o escopo desta dissertação; entretanto, é curioso notar
essa oscilação pela qual o conceito de substância parece apresentar diferentes graus (Deus; extensão e
pensamento; dois corpos, ou duas partes de um corpo, ou ainda duas almas) de tal maneira que cumpre
(ao menos nos Princípios) admitir uma distinção real das partes da substância extensa entre si, ou das al-
mas entre si. Talvez seja revelador que essa concepção surja neste texto, dedicado não só à metafísica, co-
mo é o caso nas Meditações, como também à sua física – o que força o seu pensamento a se aproximar do
ser extenso enquanto existente.
16 Cf. Méditations, p. 487: "porque sei que todas as coisas que concebo clara e distintamente podem ser
produzidas por Deus tal como as concebo, basta que eu possa conceber clara e distintamente uma coisa
sem outra para estar seguro que uma é distinta ou diferente da outra".
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reconhecer que ambos os corpos, ou partes de um mesmo corpo, independam realmente

um do outro para existir. Daí a completa exterioridade da 'natureza exterior'.

Mas como, dessa integral exterioridade da natureza consigo mesma, o 'mundo

exterior' pode se manter sem se desmantelar? Ao ser concebida, aos olhos de Merleau-

Ponty, como "sinônimo de existência em si, sem orientação, sem interior" (N, 27), a na-

tureza acaba por se tornar "o auto-funcionamento das leis que derivam da ideia de infini-

to" (N, 27). Resta às leis, derivadas necessariamente do infinitamente infinito, o papel

de fornecer uma unidade e uma ordem ao ser inteiramente exterior através da regulação

desse movimento presente na substância extensa, cuja primeira causa é Deus e a segun-

da as leis dele derivadas (cf. Principes, II, art. 36).

A necessidade das leis regentes nesse reino das essências é, por sua vez, tama-

nha que, para qualquer mundo possível, para todo o mundo que possamos imaginar, tais

leis devem ser observadas – o que simultaneamente faz com que não haja outros mun-

dos possíveis, visto ser necessário que todo mundo concebível deva apresentar-se como

puramente extenso (cf. Principes, II, art. 22, p. 167) e que as leis que regem a extensão

sejam necessariamente derivadas dos atributos de Deus, o qual é em si mesmo imutável,

conduzindo assim ao mundo atual. Mesmo se Deus, diz-nos Descartes, tivesse decidido

criar "o caos dos poetas": "uma completa confusão de todas as partes do universo"

(Principes, III, art. 47, p. 251), abandonado apenas às leis que dele derivam automatica-

mente; mesmo admitindo tal hipótese, confessadamente falsa, de um tal caos, mas man-

tendo essas leis, necessárias, da natureza, "poderíamos sempre demonstrar", diz Descar-

tes, "que por seu intermédio essa confusão deve pouco a pouco retornar à ordem atual

[présent] no mundo" (Principes, III, art. 47, p. 251) – o que leva o filósofo, dessa forma,

a deduzir, tão somente a partir dos três elementos de matéria, das leis da natureza e das

regras mecânicas que regem os choques entre dois corpos (elementos, leis e regras obti-

dos pela luz natural, e garantidos pelo Deus soberano, bondoso, imutável e infinito) o

processo de formação de nosso mundo visível em sua figura atual desde sua origem hi-

poteticamente caótica e confusa – movimento dedutivo esse que abarca tudo: da forma-

ção dos céus ao movimento circular dos planetas em torno de seu astro; da formação do

centro e da crosta terrestres até a formação das águas, passando pela diferença entre a

salgada e a doce, chegando à formação do fogo, dos ímãs e dos metais – movimento ar-

gumentativo que explicita, reforça e só é possibilitado pela pressuposição de que a natu-

reza se constitua como um tipo de ser homogêneo e como uma entidade de tipo

matemática.

Vê-se aqui toda a necessidade das leis da natureza como também da essência de

cada produto criado em seu estado atual. Segundo Merleau-Ponty, o conceito cartesiano
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de substância extensa se resolve em "um plano vazio", pois, sendo indiferente quanto às

características sensíveis dos corpos que aí se encontram, é "a mesma em todos os seus

pontos, sem céus nem relevo [...] igualmente plena, pois igualmente vazia" (N, 170). As-

sim, na medida em que podemos estabelecer uma analogia entre a natureza exterior e

um plano composto por linhas e pontos, cumpre reconhecer que cada ponto particular

dessa extensão em geral se define pela "sua alteridade em relação às demais" (N, 170),

sendo "insubstituível em relação aos outros", o que faz com que cada um possua uma

"localidade própria" (N, 170) – localidade definida, objetiva e única, cuja consequência,

garante-nos o fenomenólogo, resulta em cada substância extensa particular se constituir

como "plenitude de ser", o que faz do "mundo exterior" algo de "inteiramente atual" e,

além do mais, "necessário" (N, 170).

Essa pura atualidade da natureza, afirma Merleau-Ponty, elimina toda e qualquer

potência das coisas extensas: elas são, atual e presentemente, tudo o que elas podem ou

jamais poderiam ser, e isso, graças à validade de suas leis para todo mundo possível, de-

ve ser observado em qualquer mundo que possamos imaginar – não há, dessa forma, ne-

nhuma possibilidade oculta, nenhum desenvolvimento ou vir-a-ser das coisas na nature-

za; lembremos ainda que o mundo foi criado por Deus de uma só vez em sua figura

atual e que a hipótese da criação do caos é deliberadamente falsa. É nesse sentido que

Merleau-Ponty nos adverte para o fato de que "a Natureza [cartesiana] é, como Deus,

um ser que é tudo aquilo que ele pode ser, positividade absoluta" (N, 30), e que as coisas

se constituem, dessa maneira, como plenas: seu sentido já está inteiramente desdobrado

e realizado, sem possibilidade de se transformarem – a diferença, aqui, entre o poder-ser

da natureza e aquele de Deus residindo unicamente no fato de que o poder-ser de Deus é

absoluto e irrestrito; o da natureza, limitado ao seu ser extenso, divisível e movível.

Há aí, segundo Merleau-Ponty, nessa pura atualidade e necessidade dos produtos

da criação, "uma espécie de inércia ôntica da essência", no sentido em que não há "ne-

nhum princípio que, do interior, conduza o que é ao não-ser. Aquilo que é, enquanto é, é

verdadeiro" (N, 31). E isso é expressamente afirmado por Descartes em sua primeira lei

da natureza: "jamais [uma coisa] muda senão pelo encontro com outras [...] e nada con-

duz, pelo instinto de sua própria natureza, ao seu contrário, ou à destruição de si mes-

mo" (Principes, II, art. 37, p. 185-6). Vejamos de que mudança se trata aqui: em primei-

ro lugar, essa deve ser exterior: é sempre uma outra coisa que imprime, por assim dizer,

de fora, a necessidade de mudança; em segundo, tal mudança não diz respeito senão ao

caráter extenso do corpo: muda-se apenas a forma, o movimento, a agitação e, em últi-

ma análise, a localização objetiva de uma substância extensa específica no plano 'vazio'

e homogêneo da substância extensa em geral. Essa mudança, ademais, é regida por um
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sistema, exterior aos corpos, exterior às próprias substâncias extensas, de leis

necessárias: dado tal e tal encontro entre determinadas substâncias, deve-se esperar sem-

pre o mesmo resultado.

Segundo Merleau-Ponty, o caráter criado, necessário e imutável de produtos me-

ramente extensos e exteriores entre si, leva-nos a conceber a natureza como misto de

"mecanismo e artificialismo" (N, 12). Artificial, pois é um produto exterior, partes extra

partes, criado por um artífice que também lhe é exterior, o qual se constitui como a fon-

te absoluta do sentido do objeto criado, sentido que deve ser pleno, imutável e atual. Es-

se produto artificial tem como seu complemento a ideia do mecanismo, de que as suas

partes homogêneas e exteriores entre si encontram a razão de seu funcionamento e mo-

vimento nas leis necessárias que derivam da ideia do ser infinito, as quais realizam a

mediação entre o Deus criador e seu produto: uma rede de relações causais que rege o

movimento da matéria – mecanismo o qual transforma o movimento em puro movimen-

to cego, sem orientação e sem sentido próprios; que abarca todos os objetos extensos,

incluindo, por meio do corpo, o homem; e que imprime uma univocidade nas coisas,

pois, devido à necessidade e imutabilidade dessas leis, dada tal causa podemos esperar

constantemente sempre o mesmo efeito.

Assim, podemos dizer que a Natureza é concebida e construída segundo o mode-

lo de uma máquina, o que faz com que não haja "nenhuma diferença entre as máquinas

que os artesãos produzem e os diversos corpos que a natureza unicamente compõe [...]

de modo que todas as coisas que são artificiais, são com isso naturais" (Principes, IV,

203, p. 520), visto ambas, máquina e natureza, obedecerem às mesmas regras mecânicas

que "pertencem à física" (Principes, IV, 203, p. 520) – o que nos leva a naturalizar tais

regras17 e, dessa maneira, apagar a diferença entre o que é natural e o que é artificial, vis-

to que a própria natureza é concebida como um tipo de ser artificial18. Chegamos então à

curiosa inversão: ao mesmo tempo em que artificializamos a Natureza como um produto

exterior do desígnio divino, naturalizamos esse sistema artificial de leis. Com isso,

aponta Merleau-Ponty, transpomos o modelo de fabricação artesanal, humana, para a na-

tureza, pois se "não podemos pensar nem a ação de Deus, nem sua vida, senão por ana-

logia" (N, 176), na medida em que a natureza se revela como um conjunto composto por

partes exteriores entre si, "é necessário um artesão" (N, 27) o qual, à imagem e seme-

lhança, por assim dizer, de um relojoeiro, venha ligar essas distintas partes entre si for-

17 Regras as quais, ademais, são obtidas pela luz natural quando essa se aplica a analisar o choque entre
dois corpos desde que respeitadas duas condições, uma das quais é inencontrável no âmbito da experiên-
cia: em primeiro lugar, que esses corpos sejam sólidos e, em segundo, que esses sejam devida e idea-
lmente isolados de todos os demais, i.e.: num hipotético vácuo absoluto (lembremos: vácuo, garante-nos
Descartes, inexistente na natureza), cf. Principes, II, art 45, p. 195-6.
18 Como nos diz Descartes: "enquanto um relógio marca as horas por meio das engrenagens de que é fei-
to, isso não lhe é menos natural do que a uma árvore produzir seus frutos" (Principes, IV, 203, p. 520).
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necendo-lhes, exteriormente, tal como um relógio, uma unidade e um modo de funcio-

namento, os quais, consequentemente, não se situam no produto resultado dessa produ-

ção técnica, mas se encontram na interioridade do entendimento do artesão – motivo pe-

lo qual, "nesse sentido, tal ideia é antropomórfica" (N, 27). Dessa forma, a natureza se

constitui num produto artificial, produzido por um artífice que organiza partes exteriores

entre si conferindo-lhes um sentido igualmente exterior – o que resulta, na medida em

que a produção técnica opera por meio do estabelecimento de fins e do desenvolvimento

dos meios adequados para atingi-los, numa produção a partir "da ordem da finalidade"

(N, 26)19.

Trata-se aqui, portanto, segundo Merleau-Ponty, de uma concepção de infinito

como infinito de essência: "a ideia segundo a qual, de uma certa maneira, tudo está da-

do, que atrás de nós há a plenitude que contém tudo aquilo que pode aparecer" (N, 171):

um reservatório de ser, que, por conter real ou eminentemente tudo aquilo que pode ser,

e, já que o sentido atual dos seres finitos é necessário e inerte, os contém como já forma-

dos e acabados, numa plenitude sem lacunas. O finito, assim, relaciona-se ao infinito co-

mo uma negação de sua suma perfeição20, de modo que "a finitude não é nada senão es-

sa retirada prévia do finito a partir dessa potência do ser infinito" (N, 59) – a finitude

aqui como podendo ser analiticamente extraída da essência infinitamente infinita.

Essa noção de um infinito de essência e a consequente 'inércia ôntica das essên-

cias' dele derivadas, ou seja: o sentido inerte, passivo e sem devir dos entes criados, em

suma, surgem como resposta, segundo Merleau-Ponty, a duas questões centrais que mo-

vem e motivam a filosofia cartesiana: "Por que existe alguma coisa? Por que este mundo

aqui e não um outro mundo?" (N, 94). Qual o sentido dessa primeira pergunta? Pode-

19 Entretanto, a noção de finalidade "não exprime [exatamente] o que se passa em Deus" (N, 26), pois
meios e fins são, nele, indiscerníveis, dados simultaneamente, de modo que seria vão buscar aplicar a
Deus essa divisão entre meios e fins (ainda mais se considerarmos que Deus produziu o universo instanta-
neamente, isto é: de um só golpe, e em sua figura atual), aplicáveis, por outro lado, à produção técnica
humana. A finalidade, assim, segundo Merleau-Ponty, teria "sentido apenas para o homem, na medida em
que ele vê uma harmonia do Mundo" (N, 26-7); mas, incapaz de apreender e compreender a totalidade
das partes desse Mundo, incapaz de vislumbrar a harmonia decorrente da relação dessas partes entre si, o
homem não conseguiria valer-se da noção de finalidade – o que se evidencia, a nosso ver, na recusa por
parte de Descartes de valer-se de causas finais em sua filosofia (cf. Principes, I, art. 28), buscando apenas
investigar os meios pelos quais Deus pôde produzir o mundo; o que conduz à análise do mecanismo na
natureza. É assim que Merleau-Ponty pode dizer que a finalidade, ao menos enquanto permanecermos na
ontologia do objeto, "torna-se uma noção sem serventia" (N, 27), tanto para o homem quanto para Deus,
já que esse se coloca além da divisão entre meios e fins. Por que nos reservamos então o direito de estabe-
lecer uma analogia entre a produção técnica humana e a criação divina da natureza? Ora, na medida em
que a natureza é concebida como sendo partes extra partes, podendo ser indefinidamente decomposta em
substâncias extensas cada vez menores, resta-nos interpretar a realidade como sendo o composto formado
através da ligação entre essas partes decompostas – o que resulta em antropomorfizar Deus, concebendo-
o como o artesão cujo trabalho consiste em ligar e compor as partes exteriores entre si fornecendo-lhes
sentido e uma unidade, mesmo que essa lhes seja exterior (sentido e unidade estabelecidos pelas leis da
natureza, encarregadas de realizar a mediação entre Deus e sua criação). Assim, o fato de não podermos
dizer que Deus persegue fins seria devido apenas ao seu poder infinito, o que, ao invés de eliminar o mo-
delo técnico e antropomórfico de produção, apenas eliminaria a distância entre meios e fins.
20 Ou, como se dirá posteriormente, em outras palavras: determinatio negatio est.
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mos interpretá-la de duas maneiras: por que essa coisa particular existe? E: por que as

coisas em geral, como um todo, existem? Segundo a primeira interpretação, a razão da

existência de uma coisa particular pode, a partir da filosofia cartesiana, enquanto nos

mantivermos na ontologia do objeto, ser explicada como simples efeito de uma causa

que a gerou, a qual por sua vez foi efeito de uma outra, e assim por diante – caímos nu-

ma rede ascendente, por assim dizer, de relações causais. Não parece ser essa a interpre-

tação mais proveitosa e, digamos, radical, dessa pergunta, pois, caso percorramos essa

série ascendente indefinidamente, até atingirmos a primeira causa, ou até o infinito,

recaímos na segunda interpretação: qual a razão última da existência de todas coisas,

em geral? Somos levados, então, de modo mais preciso, à seguinte pergunta: "por que

existe alguma coisa ao invés de nada?" (N, 118). Essa pergunta opõe ser (o algo que

existe, seja no modo da extensão, seja no do pensamento) e nada (a absoluta negação do

que quer que seja), de tal modo que se contraponham absolutamente: aquilo que não é

não pode ser – "o nada não pode ter nenhuns atributos, nem propriedades ou qualidades"

(Principes, I, art. 52, p. 123); correlativamente, aquilo que é não pode não ser, e o é,

ademais, de um modo necessário e pleno (seja Deus, seja a natureza enquanto essa pos-

sui uma essência), de tal forma que: 'o ser é torna-se uma proposição idêntica. Essa per-

gunta, portanto, parte, precisamente, da concepção, pressuposta na própria pergunta, se-

gundo a qual 'o ser é' e 'o nada não é' – questão, lembremos, que motivou Merleau-Pon-

ty a iniciar sua investigação sobre o conceito de Natureza. Essa identidade do ser e do

nada consigo mesmos nos conduz a uma "noção de Ser [que] comporta tudo ou não

comporta nada. Pelo fato de que ela é, possui uma densidade absoluta, ou então nada é:

o Ser não se retalha” (N, 171). Chegamos então ao ponto fundamental da trama de con-

ceitos ontológicos que animam a filosofia cartesiana: os conceitos de ser e nada interpre-

tados absolutamente, ou seja: a ideia de Ser como idêntico a si mesmo e imutável, e a

Natureza, por sua vez, como um puro objeto em si – ambos envolvendo uma pura atuali-

dade em seu sentido, pura atualidade decorrente da necessidade do próprio modo pelo

qual eles são; necessidade a qual, por sua vez, é ocasionada pela ameaça de um nada ab-

soluto21. É nesse sentido que podemos dizer que aquilo que é, numa filosofia na qual

aquilo que existe é remontado à fabricação artificial segundo uma necessidade intrínseca

ao próprio artífice (necessidade, repetimos: devida à 'quase-presença' de um nada que

aniquilaria absolutamente o ser22), é plenamente, e não poderia não ser; o nada nunca

poderá ser, é uma absoluta negação de tudo aquilo que se pode compreender pela pala-

21 Cf. RC, 99: "histórica e filosoficamente, nossa ideia de ser natural como objeto, em si, que é aquilo que
ele é porque ele não pode ser outra coisa, emerge da ideia de um ser sem restrição, infinito ou causa de si,
e esse, por sua vez, [emerge] da alternativa entre ser e nada".
22 Cf. N, 172: "Essa filosofia [cartesiana] é minada pela referência a um nada que ela, sem cessar, afirma
não ser, mas do qual ela não para de pensar, como se houvesse um ser do nada".
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vra ser. Afinal, frente à ameaça do Nada, concebido como nada absoluto, nada resta, se-

não a afirmação de uma necessidade radical do Ser, como ser pleno e sem lacunas.

***

B.2) A Oscilação entre a Essência e Existência

Entretanto, a filosofia cartesiana não se limita unicamente a afirmar uma distân-

cia radical entre o ser e o nada: admite mesmo – a partir de um ponto de vista bem deter-

minado: o do homem enquanto esse envolve um corpo existente – "mistura de ser e de

nada" (N, 177), de tal modo que, segundo Merleau-Ponty, "quando se passa ao mundo

tal como é conhecido pelos sentidos, tem-se uma segunda filosofia da Natureza" (N,

33). Descartes, de acordo com essa interpretação, manteria a originalidade de "uma rea-

lidade irredutível [...] que não pode ser compreendida pelo espírito puro" (N, 34) graças

ao fato de que há, nessa filosofia, "duas maneiras de compreender o homem, uma dupla

natureza do homem: a minha natureza num sentido lato, como sendo o entendimento pu-

ro e tudo o que ele concebe; e a minha natureza num sentido estrito, no sentido do com-

posto alma-corpo" (N, 34)23.

Essa dupla natureza do homem, por sua vez, nos coloca diante de uma mudança

de ponto de vista que recobre as próprias noções de Deus, da verdade, da extensão e do

mundo. Ali na Sexta Meditação, diz-nos Merleau-Ponty, Descartes "adota raciocínios

que refutava explicitamente nas três primeiras Meditações" (N, 35). Assim, após haver

se assegurado da existência de Deus, e de que ele não é enganador, passando o erro a ser

explicado pelo uso incorreto de nosso juízo e pelo descompasso entre nossa infinita von-

tade e nosso entendimento finito, Descartes põe-se a examinar a ideia das coisas materi-

ais a fim de determinar se elas se referem a algo de efetivamente existente. A clareza e

distinção contidas nos objetos das demonstrações geométricas estabeleciam apenas a

possibilidade da existência de tais objetos, mas não sua realidade efetiva, por assim di-

zer, pois estávamos às voltas, então, com o conceito de extensão simplesmente enquanto

essa podia ser inteligida pelo espírito a fim de encontrar "a natureza, forma ou essência

determinada" de tais objetos; essência, ademais, "imutável e eterna" (Méditations, 471)

– extensão inteligível, traçada pela imaginação e analisada ou produzida pelo entendi-

mento – para qual é indiferente que o seu objeto exista realmente ou não. Mas, ao cons-

tatar em nosso espírito certas ideias de coisas materiais, ideias não obstante significantes

23 Originalidade da esfera subjetiva que, por sua vez, afasta Descartes da concepção galileana segundo a
qual, aos olhos de Husserl, a subjetividade configurar-se-ia como mero efeito de relações objetivas situa-
das na natureza metodologicamente travestida de idealizações.
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de corpos externos ao nosso entendimento, e não podendo encontrar nenhuma faculdade

ou poder ocultos ao entendimento que teriam por função produzir tais ideias, cumpre ad-

mitir, dadas não apenas a real distinção entre a alma e o corpo (ainda concebido como

meramente possível), como também a involuntariedade pela qual tais ideias nos são re-

presentadas, que tais ideias, tão somente pelas veracidade divina e "fortíssima inclina-

ção" (Méditations, 490) natural, provêm de uma substância distinta de e externa ao nos-

so entendimento – pelo qual fica provado que os corpos materiais existem realmente24. É

assim que a pressão que o mundo externo exerce sobre os órgãos de nossos sentidos –

pressão que reúne não unicamente a involuntariedade pela qual nos são dadas ideias de

coisas materiais, mas também suas vivacidade e distinção, além do fenômeno do 'corpo

próprio' e da interação entre esse corpo e o espírito que nele preside25 – torna-se um ar-

gumento válido da existência do mundo, ao passo que tal argumento era anteriormente

descartado como duvidoso.

Essa oscilação, surgida quando da ocasião da passagem da esfera das puras es-

sências para a esfera das existências, atinge inclusive um dos cernes da ideia de natureza

em Descartes: a noção de extensão. Ali nas Regras para a Direção do Espírito, Descar-

tes define a extensão em primeiro lugar como "aquilo que é extenso"26. Mas, logo em se-

guida, vemo-lo definir a extensão como algo distinto da coisa, ou daquilo que é extenso

(cf. Regulae, 174-5). Como se pode, afinal, dizer, sem recair em flagrante contradição,

que a extensão é simultaneamente corpo e não corpo? Segundo o filósofo do século

XVII, "ao considerar cada coisa segundo a ordem que interessa ao nosso conhecimento,

deve-se proceder diferentemente do que se falássemos dela enquanto ela existe realmen-

te" (Regulae, 143), de forma que a extensão, considerada segundo a "ordem de nosso co-

nhecimento", não seria a extensão real (dada perceptivamente, diria Merleau-Ponty; por

meio da inclinação natural, diria Descartes), mas apenas aquela à qual chegamos quan-

do, nas palavras do fenomenólogo, dispomo-nos a "pensar o espaço" (N, 33) – o que faz

dessa extensão inteligível não uma realidade extensa que existiria paralelamente à exten-

são realizada, mas tão somente um conceito abstraído do ser existente pela razão – uma

realidade, portanto, não extensa, mas de pensamento.

Encontramos aqui, segundo Merleau-Ponty, uma "mudança de ordem muito

característica" (N, 35) que nos coloca defronte a um duplo "registro" (N, 172) que, se

não modifica o critério da validade objetiva de nossas representações, o qual permanece

sendo suas clareza e distinção, ao menos modifica o tipo de objeto próprio a cada um

24 Por mais que possam existir diferentemente da maneira pela qual os percebemos.
25 Cf. Méditations, p. 484-5.
26 Descartes, Oeuvre Philosophiques, in Oeuvres Philosophiques Tome I. Paris: Éditions Garnier Frères,
1963, p. 173 (citado no corpo do texto a partir de agora como Regulae).
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desses diferentes 'registros' ou 'ordens' – e com isso modifica o tipo de evidência próprio

a cada uma dessas esferas. Enquanto, por um lado, a luz natural, "através de um método

de purificação que é uma marcha em direção a uma essência" (N, 170), situa-nos em um

universo de ideias puras desvinculadas de qualquer contaminação com a existência, por

assim dizer, concreta, a inclinação natural, por outro, não nos coloca "em relação com

correlatos de pensamento, mas com realidades" (N, 34): uma "realidade irredutível" que

oferece "uma resistência à idealização do mundo" (N, 34) – e, como tal, deve ser consta-

tada e "compreendida pelo uso da vida, não pelo entendimento" (N, 173). Afinal, se "a

existência está para além da jurisdição das essências"27, resta à inclinação natural ofere-

cer-nos o "motivo suficiente de evidência" (N, 172) de "um mundo efetivamente real"

(N, 33). A essa esfera da existência, por sua vez, segundo Descartes, não compete "co-

nhecer a verdade das coisas" (Méditations, 495) existentes – pois isso seria confundir a

'ordem da existência real', por assim dizer, com a 'ordem de nossos conhecimentos'. Des-

sa maneira, enquanto apenas essa primeira ordem pode nos oferecer a existência nua de

corpos materiais, a segunda se encarrega de nos fornecer o conhecimento que delas po-

demos obter. Entretanto, essa esfera da existência também nos apresenta verdades, as

quais, aos olhos do entendimento puro, segundo Merleau-Ponty, não podem deixar de se

mostrar como "obscuras" (N, 173): verdades que nos são ensinadas pela experiência28,

ou melhor: verdades que aprendemos por meio da natureza na medida em que essa sig-

nifica o complexo de "coisas que Deus me deu como sendo composto de espírito e cor-

po" (Méditations, 494).

Chegamos, por fim, à noção cartesiana de 'corpo próprio' na medida em que

constatamos, simultaneamente à distinção real entre pensamento e extensão, união real

entre o cogito e "este corpo que chamo 'meu'" (N, 34). Se na ontologia do objeto deve-

mos considerar-nos a nós mesmos como pura inteligência, desvinculada de qualquer re-

ferência à sensibilidade, na ontologia do existente chamamos uma parte específica da

substância extensa em geral de 'meu corpo' – e isso não graças ao embuste de um Deus

enganador ou maligno, que, com o perdão da antropomorfização, divertir-se-ia ao cons-

tatar que nos enganamos sempre que pensemos possuir um corpo extenso e sensível: a

27 Merleau-Ponty, La Nature, p. 179. Duas exceções aqui: a esfera de nosso conhecimento assegura-nos
duas existências: a do próprio pensamento, e a de Deus. O cogito, segundo Merleau-Ponty, parte de uma
evidência própria à ordem da existência: se, por um lado, o eu penso pode ser compreendido como uma
verdade de essência, pois revela a essência daquilo que sou; por outro lado, "o 'eu sou' é posto antes do 'o
que é que eu sou'" (N, 172), de tal modo que "o se esse", ao menos nas obras maduras de Descartes, mos-
tra-se como "a apercepção de uma existência que precede toda verdade de essência" (N, 175).
28 Não só a da existência de corpos reais externos a nós [no sentido em que concebemos a nós mesmos
como "o conjunto ou complexo de todas as coisas que Deus nos deu" enquanto tal complexo "compreen-
de" as coisas "que não pertencem senão ao espírito unicamente", (Méditations, 494)], como também de
verdades que nos fornecem uma indiscutível utilidade no tocante à nossa vida prática, cf. Méditations, p.
494: "Ora, essa natureza me ensinou muito bem a fugir das coisas que causam em mim o sentimento de
dor, e a me dirigir àquelas que me comunicam algum sentimento de prazer [...]".
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união entre substância extensa e pensante não é, afinal de contas, ilusória, mas real; en-

sinada pela inclinação natural e fundada na garantia do Deus soberanamente bom.

Mas como podemos conceber a simultânea distinção e união entre a substância

extensa e a pensante? "Se isso não é possível", critica Merleau-Ponty, "a filosofia se vê

cortada em duas" (N, 35).

O filósofo busca retraçar a concepção cartesiana do composto corpo-alma. As-

sim, o 'corpo próprio' cartesiano, segundo Merleau-Ponty, à primeira vista, "reclama um

novo tipo de espaço que não é mais partes extra partes, nem extensão espiritual como

um cadre: eu sou o meu corpo" (N, 34-5), pois, nas palavras de Descartes, "não estou

simplesmente alojado em meu corpo, tal como um piloto em seu navio, mas que, além

disso, estou-lhe conjugado muito estreitamente e de tal modo confundido e misturado,

que componho com ele um único todo" (Méditations, p. 492). Mas tal união, segundo

Merleau-Ponty, não pode ser radical, nem levada muito adiante na filosofia de Descar-

tes, pois então deveríamos admitir que esse composto inserir-nos-ia numa realidade ori-

ginal, nem alma, nem corpo puros, mas uma terceira coisa irredutível a esses dois ter-

mos – e caso afirmássemos essa união, seríamos forçados a renunciar à própria essência

da extensão, na medida em que essa fora estabelecida como indefinidamente divisível

pela luz natural. Essa dificuldade leva Merleau-Ponty, por fim, a dizer que, na filosofia

cartesiana, "o corpo unificado não é o corpo ele mesmo, mas meu corpo pensado pela al-

ma. É a alma quem empresta a finalidade ao corpo; mas, considerado em si mesmo, o

corpo permanece um corpo" (N, 38) e, como tal, mero objeto em si, indefinidamente

divisível e inteiramente exterior, de modo que a união entre as substâncias acaba por re-

velar-se como tributária da alma: trata-se de uma mera maneira de falar, simples "con-

cepção" (N, 38) da alma.

Essa ausência de uma efetiva união entre as substâncias, na falta de uma "medi-

da comum" (N, 38) entre ambas, pode ser observada naquilo que diz Descartes sobre a

interação entre o corpo e a alma. Se podemos afirmar alguma espécie de ligação entre o

corpo e a alma, a ação dessa sobre aquele não será, entretanto, segundo Descartes, direta

– o que implicaria que a glândula pineal, substância extensa situada no cérebro que tem

por função organizar os movimentos do corpo-máquina, fosse não a sede da alma no

corpo mas a própria alma estendida no corpo, portanto fazendo da alma algo de extenso

e divisível. Não basta querer dilatar a pupila para efetivar sua dilatação: o hábito e o

condicionamento corporais fazem com que, quando quisermos ver um objeto distante, a

pupila, naturalmente, se dilate29. Assim, não se pode, própria e adequadamente, dizer

que a alma aja diretamente sobre o corpo, mas apenas "que cada vontade está natural-

29 Cf. Descartes, Les Passions de l'Âme, in Oeuvres Philosophiques Tome III, op. cit., art. 44, p. 987-8.
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mente unida a algum movimento da glândula"30. O mesmo 'vínculo natural' é atribuído

ao sentimento: Descartes não nos oferece uma verdadeira explicação do mecanismo pe-

lo qual esse fenômeno se dá: trata-se tão somente de uma simples maneira de dizer, de

uma mera descrição de como, dada tal posição da glândula, tal sentimento, por uma ins-

tituição da natureza (cf. Principes, IV, art. 190, p. 505-6), é gerado na alma; ou, inversa-

mente, pensando em tal ideia, por meio daquela instituição, a glândula pineal é movida e

assim move o resto do corpo – é movida não pela alma, certamente, mas por meio da-

quela instituição natural.

"Donde", segundo Merleau-Ponty, "a ausência de uma verdadeira união: não há

senão uma simples justaposição" de modo que "não se pode", aos olhos do filósofo,

"conceber o composto: donde o irracionalismo da vida como contrapeso do racionalis-

mo rigoroso, que não pode ser senão análise" (N, 39). Não chegamos, enfim, a com-

preender científica e matematicamente, pela luz natural, como o corpo (indefinidamente

divisível, composto por partes exteriores entre si sem nenhuma ligação intrínseca) pode

estar unido a uma alma (indivisível, inextensa) – mas devemos reconhecer que eles este-

jam, de alguma forma, ligados. Essa é, desse modo, uma verdade, ensinada, repitamos,

pela inclinação natural (cf. Méditations, 491-2), a qual, de uma maneira geral, "fornece-

nos um testemunho certo, embora não racional, mas capaz de ser reconhecido pela Ra-

zão" (N, 36) – diríamos: verdade que nos põe diante do fato de nossa existência corpo-

ral, de sua indireta ligação, pois operada por uma obscura instituição natural, a uma al-

ma e do fato da existência de corpos materiais que nos circundam.

Ora, como este fato irracional pode ser reconhecido pela Razão? Merleau-Ponty

recorre à interpretação que Guéroult desenvolveu a fim de resolver essa dificuldade: se,

por um lado, tudo aquilo de que a luz natural nos persuade pertence efetivamente ao ser,

por outro, "resta, em nossas ideias, um excedente [surplus]" (N, 35; grifo nosso) relativo

às ideias claras e distintas, o qual não desmente nem contradiz tais ideias e, portanto,

embora não possa encontrar lugar na esfera do entendimento puro, não é impossível de

ser pensado – e deve, por isso, ser, de alguma maneira, incorporado à cadeia de razões.

Assim, seja relativamente ao "entendimento revelador de essências", seja relativamente

à "experiência que nos ensina aquilo que o entendimento não nos pode ensinar", diz

Merleau-Ponty sobre a interpretação guéroultiana, "a Razão permaneceria [sic] senhora

de nossas afirmações" de tal maneira que "o cartesianismo seria um racionalismo não

absoluto, mas limitado, que reconheceria um outro tipo de verdade, da qual ele mesmo

seria o juiz" (N, 174).

30 Idem, ibidem, art. 44, p. 987, grifo nosso.
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Notemos aqui o esforço por parte de Descartes para não deixar que as verdades

obtidas pela inclinação natural recaiam num irracionalismo absoluto – buscando deglu-

tir, por assim dizer, esse fato irracional da existência na ordem das razões31. A razão, di-

rigida à esfera da experiência, não pode mais adotar o mesmo tipo de evidência para va-

lidar o valor objetivo de suas representações pois não estamos, aqui, diante de uma sim-

ples realidade de pensamento, por assim dizer; a razão está dirigida a um outro tipo de

realidade: "o mundo efetivamente real" (N, 33), ordem na qual a razão deve buscar dar

conta de coisas existentes de fato. Mas, se devemos evitar o irracionalismo absoluto, se

esse fato em certa medida irracional deve poder ser racionalizado a despeito da resistên-

cia que ele oferece ao pensamento puro, cumpre reconhecer que a própria razão, na pas-

sagem entre o reino das essências e aquele das existências, transforma-se. Há uma pas-

sagem, em Os Princípios da Filosofia, já exposta, brevemente, aqui, que nos oferece

uma ilustração bastante reveladora dessa transformação. Antes de introduzir a explica-

ção de como deveria desenvolver-se o caos hipoteticamente criado em direção ao mun-

do ordenado, Descartes apresenta uma ressalva: porque "as coisas de que trato aqui não

são de pouca importância" e porque "talvez crer-me-iam demasiadamente insolente se

eu assegurasse haver descoberto verdades que não foram descobertas por outros", "dese-

jo que aquilo que escreverei seja tomado apenas por hipótese, a qual talvez seja dema-

siadamente distanciada da verdade" (Principes, III, art. 44, p. 247; grifos nossos). Isso

chega a soar estranho: o filósofo da percepção clara e distinta, cujos conhecimentos são

devidamente deduzidos matemática e apoditicamente, anunciando que esses mesmos co-

nhecimentos podem não corresponder às verdadeiras causas das coisas na natureza?

Culpa de nosso espírito finito, que não consegue abarcar a totalidade do mundo criado

por Deus; Deus pode, afinal, criar os mesmos efeitos a partir de causas muito diferentes:

tal como dois relógios, em aparência idênticos, cujos mecanismos são, internamente, in-

teiramente diferentes entre si, podem ser configurados para mostrar a mesma hora, "é

certo que Deus possui uma infinidade de diversos meios, por meio dos quais ele pode

ter feito com que todas as coisas desse mundo pareçam tais como elas presentemente pa-

recem, sem que seja possível ao espírito humano conhecer qual de todos esses meios ele

quis empregar para produzi-las" (Principes, IV, art. 204, p. 521). Simples argumento

retórico destinado a conter os efeitos perniciosos da hybris filosófica? Nem tanto; esse

obstáculo, segundo o filósofo, não deve constituir dificuldade, ou falha, pois mesmo se

Deus tivesse nos produzido de modo a nos enganarmos quanto às verdadeiras causas

dos efeitos observados fenomenalmente quando da correta condução da razão fornecida

a nós por ele, as explicações, mesmo que "demasiadamente distanciadas da verdade", às

31 Esforço de totalização de todos os fenômenos a partir de um fundamento comum, diga-se de passagem,
elogiado por Merleau-Ponty, e próprio ao Grande Racionalismo do século XVII (cf. S, 186-8).
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quais Descartes chega devem ter sua validade, desde que "todas as coisas que serão dela

[hipótese distanciada da verdade] deduzidas sejam inteiramente conforme às experiênci-

as [...] porque poderemos nos servir delas da mesma maneira para dispor as causas natu-

rais [de modo] a produzir os efeitos que desejemos" (Principes, III, art. 44, p. 247)32.

Há, dessa maneira, algo que resiste à análise a qual, mantendo-se na esfera do

puro pensamento, reduz a realidade a uma realidade de essência; um excedente relativo

às puras ideias que se encontra instalado na esfera do ser sensível, excedente o qual, na

medida em que não contradiga as verdades provenientes do entendimento puro, deve po-

der ser pensado, reconhecido e mesmo transcrito para a ordem de nossos pensamentos –

não sem, com isso, modificar o ponto de onde a razão parte e aquele ao qual ela chega33.

Em suma: se se pode falar em dois tipos de verdade na filosofia cartesiana, cumpre ad-

mitir, garante-nos Merleau-Ponty, que essa outra ordem "não é radicalmente diferente,

porque ela continua a pertencer à cadeia de razões. Há, com efeito, duas zonas de verda-

de, a zona do verdadeiro absoluto e a zona daquilo que não é falso e que, não sendo fal-

so, pode ser afirmado como verdadeiro" (N, 36).

Mas, então, adverte-nos Merleau-Ponty, devemos reconhecer que, nessa oscila-

ção entre uma esfera das essências e outra das existências, "a definição da verdade mu-

da. Enquanto se afirmava que só aquilo que eu compreendo poderia ser verdadeiro, diz-

se agora que são verdadeiras coisas que não posso compreender" (N, 35) – o que resulta

em atribuir um valor de verdade àquilo que anteriormente era considerado como franca-

mente "obscuro" (N, 35). Como isso é, afinal, possível? Como podemos falar em "duas

zonas de verdade"? Por acaso a verdade não deverá englobar tudo de modo unificador e

totalizante? Sem dúvida: há um nível em que tal dualidade, assim como todas as outras

fundadas naquela oscilação, poderá ser unificada a partir de um ponto de vista total: o

do Ser infinitamente infinito. É em Deus que todas as cisões encontradas na filosofia

cartesiana podem ser resolvidas34; mas essa ordem, em que há apenas uma zona de ver-

dade, em que se pode pensar simultaneamente a real distinção e união entre corpo e

espírito, "é inapreensível do ponto de vista do homem", dada a nossa finitude, de modo

32 Pragmatismo da filosofia cartesiana, o qual será amplamente utilizado pela ciência moderna, e mesmo
por ela erigido em mito, quando a ideia de Infinitamente Infinito deixar de ser mobilizada como funda-
mento do conhecimento científico.
33 "O único erro", segundo Merleau-Ponty, consiste em crer que os dois tipos de evidência, objeto e ver-
dade, relativos a uma e outra esfera, com os quais a razão se depara, "apliquem-se a um mesmo domínio,
a uma mesma região: em Descartes é o mesmo erro sofisticar o sentimento pela inteligência e a inteligên-
cia pelo sentimento" (N, 36). Quer dizer: seja relativamente às verdades do entendimento puro, seja relati-
vamente às verdades 'obscuras' surgidas a partir da ontologia do existente, deve-se precaver de não incor-
rer em metábase, misturando uma e outra esferas e utilizando os princípios de uma para explicar, ou mes-
mo descrever, a outra.
34 Cf. N, 176: "A pré-ordenação em Deus não é numericamente distinta da causalidade eficiente, e a fina-
lidade, tal como a causalidade, são apenas dois aspectos de um mesmo ato. Em Deus, ver e querer são
uma única e mesma coisa", de modo que, em Deus, aquilo que aparece para nós como distinto entre En-
tendimento e Vontade, são a mesma coisa.
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que "não existe", para o intelecto finito, "meio de pensar as duas coisas de uma só vez".

Assim, "a esfera do homem é sempre equívoca, seu corpo é ora mecanizado, ora finali-

zado do ponto de vista da alma" (N, 174). Mas não podemos, por razões óbvias, pensar

segundo Deus35 e, por isso, devemos haver-nos com as oscilações provenientes da cisão

entre uma ordem das essências, do pensamento puro, e uma ordem das existências, do

ser extenso e sensível – de tal modo que, enfim, "a contradição é constitutiva do ho-

mem" (N, 174).

Mesmo relativamente à nossa concepção do ser infinito, reencontraríamos dois

pontos de vista irredutíveis entre si para o intelecto humano. Segundo a ontologia do ob-

jeto, deparamo-nos com uma situação na qual "Deus é e o mundo não é nada" (N, 179),

pois se Deus é o Ser, cumpre admitir que só Deus verdadeiramente é – Deus é concebi-

do como "uma ideia no topo de uma hierarquia de seres" (N, 61)36; o mundo existente

torna-se obscuro, como o excedente que resiste às ideias claras e distintas; a razão, puri-

ficada de todo contato com a esfera da existência, dirige-se à esfera de essências puras e

busca descobrir as verdadeiras causas de seus objetos por meio da investigação que per-

corre o caminho dos efeitos às causas, permanecendo, desse modo, no mesmo domínio

da essência e do pensamento puros; a verdade se resguarda em um mundo ideal, de coi-

sas puramente atuais e necessárias; e o homem se torna puro pensamento – o que resulta

em uma ontologia retrospectiva (cf. N, 171), construída a partir do conceito de causali-

dade. Por outro lado, segundo a ontologia do existente, "Deus é obscuro, e somente o

mundo é claro" (N, 179), pois "já não é mais a essência que, em sua transparência, en-

gendra a existência" (N, 173), de modo que a constatação do fato da existência é o ponto

de partida – é-nos ensinada a ligação entre a alma e o corpo pela natureza, sendo esse fi-

nalizado por aquela; a verdade não é mais "luz", apreendida pelo entendimento puro,

mas "obscura" (N, 173), embora certa e "compreendida pelo uso da vida" (N, 173); a ra-

zão se direciona às existências e, sendo incapaz de reconstruir o real tal como ele objeti-

vamente é, deve contentar-se a partir de uma causa hipotética e chegar ao controle dos

35 Segundo Merleau-Ponty, "para Descartes, pensar segundo Deus e pensar segundo o homem deve ser
uma coisa indivisa" (N, 174), ou ainda: "segundo Descartes, o ponto de vista de Deus e o ponto de vista
do homem são indiscerníveis" (N, 175), o que nos força a admitir uma simples diferença de grau, quanti-
tativa, entre a inteligência, ou melhor dizendo: o entendimento de Deus, e aquele do homem. Mesmo as-
sim, mesmo revelando-se, no sistema cartesiano, como uma mera diferença de grau, trata-se de uma dife-
rença intransponível.
36 No topo de uma hierarquia, quer dizer: a partir do ponto de vista de uma escala de perfeição, percorre-
se o caminho daquele mais distante até a suma perfeição, até aquele que pode ser chamado exclusiva-
mente de Ens Necessarium, do qual se pode dizer, com segurança, que a essência envolve também, e ne-
cessariamente, a existência – o qual deve então ser considerado como o ponto de origem e autoria dos
graus mais baixos sem receber nenhuma influência, determinação ou, por assim dizer, feedback dos entes
criados – estabelecendo uma relação de mão única, 'de cima para baixo', entre ambos. Mas, no topo dessa
cadeia hierárquica, encontramos não exatamente um ente como os outros, mas uma ideia: uma essência
absolutamente inteligível, a qual, consequentemente, "não é de modo algum um corpo" (Principes, I, art.
23, p. 105).
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efeitos situados nessa esfera da existência; o mundo exterior torna-se certo e passa a ser

distinguido entre "o possível e o atual" (N, 173); e "Deus não é mais situado no topo,

mas para além das essências" (N, 172)37 – o que resulta numa ontologia prospectiva ou

projetiva (cf. N, 173), construída a partir do conceito de finalidade.

***

B.3) Consequências Filosóficas Extraídas da Diplopia Cartesiana

Retornamos ao "estrabismo" filosófico, àquela "diplopia" que perpassa (quase)

toda filosofia ocidental, colocando-nos num incessante "vai-e-vem" entre um e outro

ponto de vista – "vai-e-vem" que, por encontrar sua unificação de direito numa esfera de

ser alçada para além do intelecto humano, finito, "não seria portanto contradição no sen-

tido de inadvertência ou incoerência, ele seria justificado, fundado no ser" (RC, 127).

Há, de acordo com Merleau-Ponty, entre uma e outra ontologias, "reenvio mútuo e cir-

cular" (RC, 126), pois uma é incompleta sem a outra, i.e.: incapaz de nos fornecer uma

explicação total. Tomemos aqui o exemplo do hidrópico da Sexta Meditação: segundo a

ontologia da essência, não constitui falta, ou imperfeição da natureza, que a máquina

hidrópica tenda a se prejudicar quando um processo objetivo nela inscreve aquilo que

denominamos sede, levando seus nervos e músculos (automaticamente, sem a incorrên-

cia de uma alma) a se mover e com isso sanar a secura na garganta. Afinal, "não existe

falta [manque] na natureza, a falta supõe um sujeito que a denuncia e lamenta a ausência

de uma coisa" (N, 33), pois a natureza é plena: puro mecanismo e perfeita nela mesma,

de tal modo que, sob esse ponto de vista, dizer que a natureza do corpo hidrópico com-

preende falta, é falha, ou imperfeita, "não é outra coisa", nas palavras de Descartes, "se-

não uma simples denominação, a qual depende inteiramente de meu pensamento, [...] e

a qual não significa nada que se encontre na coisa da qual ela é dita" (Méditations, 498).

Porém, por outro lado, segundo nos situemos na ontologia do existente, a partir "do pon-

to de vista de todo o composto, quer dizer: do espírito ou da alma unidos a esse corpo,

não se trata de uma pura denominação, mas antes de um verdadeiro erro da natureza,

que ele tenha sede na medida em que beber lhe seja nocivo" (Méditations, 498). Ou se-

ja: ao admitir uma esfera da essência pura e outra da existência misturada com a essên-

37 De modo que "a existência de Deus é tomada como uma verdade eterna criada por Deus" (N, 172), o
que, por sua vez, vai conduzir não à prova a priori da existência de Deus, para a qual a existência é
inseparável da essência – e faz de Deus uma essência no topo de uma hierarquia de essências – mas às
"provas regressivas da existência de Deus, que provam Deus na medida em que sua ideia não vem de
mim" (N, 172). Aqui, "o modelo do infinito é a minha liberdade" (RC, 126-7): é a partir de nossa liberda-
de sem limites que transpomos a ideia de infinito às coisas (cf. N, 172), apesar de o infinito da liberdade
humana ser muito diferente do de Deus, na medida em que somente esse é 'absoluto'.
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cia, somos incapazes de fornecer um pensamento que abarque ambos os pontos de vista

simultaneamente, que apreenda a totalidade do fenômeno em questão, de tal modo que

somos obrigados a nos remeter, alternadamente, a uma e outra concepção, cada qual

chamando e exigindo a outra para se completar e com isso abarcar a totalidade do fenô-

meno em questão – mas, de modo contrário, excluindo a explicação fornecida pela outra

ontologia.

É a partir dessa oscilação entre dois pontos de vista irreconciliáveis pelo homem

que Merleau-Ponty pode dizer que "a Natureza como Evento ou conjunto de eventos",

em relação à qual partimos da união entre corpo e espírito de modo que a natureza ofere-

ça falha ou falta, "permanece distinta da Natureza como Objeto ou conjunto de objetos",

da natureza como puro objeto em si para uma consciência puramente ideal, em relação à

qual não podemos dizer que contenha imperfeição, "da mesma maneira que Deus como

criador livre do mundo e Deus como fonte de uma causalidade donde se deriva um mun-

do eminentemente finalizado" (RC, 101). Essa "diplopia" recobre tudo na filosofia carte-

siana: o ser sensível, a natureza, o homem, a verdade, Deus e a própria noção que pode-

mos ter do que é o ser, afinal: "não há por toda a parte a dupla certeza de que o ser é, de

que as aparências não são senão uma manifestação e uma restrição – e de que essas apa-

rências são o cânone de tudo aquilo que podemos entender por 'ser', de que a esse respei-

to é o ser em si que faz as vezes de fantasma inapreensível e de Unding?" (RC, 127).

Mas essa diplopia, segundo Merleau-Ponty, não se restringe à filosofia cartesiana: esten-

de-se "a quase toda ontologia ocidental" (RC, 126) como uma espécie de herança relati-

va aos nossos pensamentos espontâneos, enraizando-se a tal ponto em nossa cultura que

nos possa parecer evidente, ao tomar a natureza como tema de nossas investigações, tra-

tar-se, por um lado, de um objeto em si, estritamente objetivo, exterior a si mesmo e ple-

namente determinado e, por outro, tratar-se de um "puro fato" (RC, 127) que apresenta

um surplus, um excedente ao trabalho de objetivação por parte da consciência – de-

monstrando, com isso, nossa filiação cartesiana.

É precisamente nesse contexto que se insere a investigação merleaupontiana so-

bre o conceito de Natureza: como resposta a esse "estrabismo filosófico"; resposta que

busca estabelecer filosoficamente "a apreensão em nós mesmos do ato concreto de exis-

tir" (N, 180), ato que não pode "ser apreendido por uma filosofia abstrata que descreve o

ser como surgindo do nada" (N, 180) – uma vez que é essa oposição que nos conduz à

concepção de Natureza como objeto em si, inerte e necessário; resposta que tem como

objetivo alcançar uma reformulação de nosso conceito de ser por meio da "elaboração

de noções que devem substituir aquelas de subjetividade transcendental, sujeito, objeto,

sentido" (VI, 219). Uma tal reformulação do conceito de ser, no entanto, é impossível de
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ser levada adiante caso tematizemos o ser diretamente, pois tematizar o ser diretamente

seria convertê-lo num objeto puro para um observador absoluto, o qual tem como pres-

suposto uma capacidade ou poder do homem de eliminar toda inerência a si e 'sobre-

voar' esse objeto a fim de encontrar suas determinações unívocas e absolutas – o que re-

sultaria, enfim, em tratar o conceito de ser "como se ele não nos fosse nada e se encon-

trasse entretanto predestinado a nossos artifícios" (OE, 7), reatando precisamente com o

pré-juízo que se trata de combater nessa reformulação. Mas essa impossibilidade de te-

matizar o Ser diretamente não significa, segundo Merleau-Ponty, que não possamos ela-

borar uma reflexão ontológica pois, uma vez que "há uma relação circular entre o Ser e

os seres" (N, 180), poderíamos empreender uma tal reflexão de modo indireto, ou seja:

"conduzindo ao ser a partir dos seres" (RC, 125)38. E porque "a Natureza" é compreendi-

da por Merleau-Ponty como "a totalidade de objetos possíveis presentáveis originaria-

mente" (Husserl, apud Merleau-Ponty; N, 112), sendo assim "reveladora do todo" (N,

266), pode ser escolhida como ponto de partida39 e tema privilegiado da reflexão

ontológica.

***

C) Por um Novo Conceito de Natureza

C.1) Limites da Concepção Objetivista de Natureza

Mas o que viria a ser então a Natureza? Se aquela ideia de Natureza como ser

em si, puro objeto determinado, inerte e exterior, mostra-se tributária de uma concepção

que pressupõe um fundamento comum na base de todos os nossos pensamentos e formu-

lações, um infinitamente infinito que opere como "fonte eterna de todos os nossos atos

de expressão" (S, 244), o que será da ideia de Natureza quando esse fundamento deixar

de ser comumente aceito entre a comunidade de cientistas ou filósofos? E se ela, segun-

do Merleau-Ponty, não é um simples objeto, como então podemos formular uma outra

ideia de Natureza? Donde partir? Como essa nova ideia de Natureza pode auxiliar-nos a

sair do impasse posto pela diplopia ontológica da tradição filosófica ocidental? E como

podemos nos assegurar do estatuto e, por assim dizer, da validade de tal nova ideia, sem

38 Sobre a ontologia indireta e a possibilidade de falarmos nesta Natureza cf. o segundo capítulo dessa dis-
sertação.
39 Dizemos aqui: 'ponto de partida' já que a Natureza foi o tema escolhido pelo filósofo para introduzir
sua reflexão ontológica, pois, como já o dissemos, aquela seria uma propedêutica mais convincente. Tal
ponto de partida, entretanto, não é simples, quer dizer: não deixa de nos apresentar o problema de saber
como a concepção merleupoantiana de Natureza não recai num dogmatismo pré-crítico. Buscaremos tra-
tar desse problema no próximo capítulo.
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nos basearmos num pressuposto arbitrário ou mesmo equivocado que nos faria tomar

nossas abstrações pelo ser pretensamente natural?

Já dissemos, de passagem, qual o resultado para a ideia de Natureza quando o in-

finitamente infinito deixa de ser postulado, por um certo pensamento científico escorado

no crescente progresso técnico e em sua consequente manipulação dos fenômenos natu-

rais, na origem de tudo: mitologia cartesiana, por assim dizer. A filosofia cartesiana mi-

tologizada implica, segundo Merleau-Ponty, abandonar seus princípios mas manter as

suas consequências (cf. N, 120). Ora, como princípio último admitido pela filosofia car-

tesiana encontramos o infinitamente infinito, o qual, ao desempenhar o papel de "funda-

mento comum" entre "o conhecimento da natureza e a metafísica" (S, 186), possibilita

um "acordo extraordinário entre o exterior e o interior" (S, 187). No entanto, ao transfor-

mar essa filosofia em mito, aquele pensamento científico rompe tal "acordo

extraordinário": separa o "interior" do "exterior", reservando esse último à ideia de Na-

tureza, a qual passa então a ser concebida como simples camada de pura materialidade –

aniquilando, ademais, aquele outro ponto de vista, por assim dizer, 'monocular' que,

mantido e garantido pela filosofia cartesiana, oferecia uma resistência à atividade objeti-

vante por parte do entendimento purificado. Porém, se por um lado abandonamos tais

princípios, por outro mantemos as suas consequências, notadamente: a explicação inte-

gral do Ser pela razão. Mas, uma vez que a Natureza se transforma num tipo de ser pura-

mente exterior e que o fundamento comum que estabelecia um acordo desse com o inte-

rior foi também aniquilado, resta à razão ser interpretada como o simples e direto "co-

nhecimento de condições ou causas" (S, 186). Contudo, a eliminação daquele funda-

mento comum juntamente com a manutenção da explicação integral do Ser pela razão,

por sua vez, tornam toda reflexão ontológica obsoleta, e reduzem a metafísica e tudo

aquilo que possa ser compreendido como "interior" a um mero jogo estéril de palavras

ao pressupor que "a totalidade do real" (S, 185) possa ser expressa, justamente, a partir

de uma rede de relações causais entre fatos simplesmente exteriores entre si.

Merleau-Ponty dirige-se aqui contra o "pequeno racionalismo" professado pelas

ciências naturais do começo do século XX, o qual, fundado naquela mitologia cartesia-

na, possibilitaria a explicação total e integral do Ser pela ciência – nas palavras do

filósofo: "por toda parte em que um condicionamento tenha sido descoberto, pensava-se

ter silenciado toda questão, resolvido o problema da essência com aquele da origem, re-

conduzido o fato sob a obediência de sua causa" (S, 186). Pequeno racionalismo, quer

dizer, por sua vez, segundo Merleau-Ponty40, em linguagem husserliana, orientação na-

40 Cf. N, 104: "A Natureza [das blosse Sachen] se iguala à Natureza cartesiana, tal como a concebem os
cientistas [savants]".
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turalista: "uma certa filosofia da ciência da qual nasceram as ciências da Natureza, que

retornam ao Eu puro e ao seu correlato: as 'coisas simplesmente coisas' (blosse Sachen),

desprovidas de todo predicado práxico e de todo predicado de valor" (S, 205-6), coisas

desprovidas de toda relação valorativa passível de ser estabelecida em nossa vida prática

de seres humanos, avaliadas unicamente pelas relações causais puramente exteriores que

elas estabelecem entre si – o que nos permite medir e manipular os efeitos presentes na

natureza. Assim, resulta para a ideia de Natureza, quando o infinitamente infinito deixa

de ser posto como fundamento da "totalidade do real", apenas o seu ser inteiramente ex-

terior, passivo e inerte – em uma palavra: artificial41. E é exatamente contra a artificiali-

zação da ideia de Natureza que Merleau-Ponty se dirigirá a fim de estabelecer sua "re-

flexão ontológica", buscando encontrar aquele tipo de ser que, situando-se aquém das

categorias tradicionais do pensamento, resiste às tentativas de objetivação operadas pela

consciência – inclusive àquelas empreendidas pela consciência fenomenologicamente

reduzida. Percorramos então, agora, o caminho que conduz Merleau-Ponty da natureza

objetiva ao Ser, segundo o filósofo, por ela suposto – o que nos fará passar da crítica à

natureza objetiva ao impensado que se encontra na base das operações objetivantes da

consciência.

Logo se vê que "essa concepção de 'puras coisas' possui um alcance [portée] ge-

ral" (N, 105) e pareça aderir à própria realidade de maneira integral – o que seria inclusi-

ve comprovado pelo progresso técnico exponencial de manipulação dos efeitos, progres-

so o qual se funda nessa ideia da natureza como esfera das blosse Sachen. Essa concep-

ção acaba por inscrever uma camada de materialidade exaustiva, e, como tal, puramente

objetiva, no ser em geral, de modo que, nesse sentido, ao adotar essa orientação, a "Na-

tureza contém tudo": "tudo é Natureza, tudo está conectado [rattaché] a ela, tudo lhe é

ligado, é posto sobre ela" (N, 105), pois pode ser remetido a um(a série de) condiciona-

mento(s) preso(s) numa rede de relações causais que, de juris, apreenderia, por assim di-

zer, a própria 'totalidade do real' – inclusive o ser humano, o qual, revestido pela camada

de animalidade advinda do corpo, encerrar-se-ia naquela rede de condicionamentos. Es-

sa concepção de Natureza como Weltall, diz-nos Merleau-Ponty, nem mesmo chega a

ser arbitrária: ao analisar o conceito de Natureza postulado, ali em Ideias II, pela orien-

tação naturalista, o filósofo constata, seguindo Husserl, que essa concepção "possui seu

fundamento numa estrutura da percepção humana" (N, 104). Afinal, tão logo orientemo-

nos teoricamente, tão logo busquemos natural e ingenuamente conhecer o objeto das

ciências naturais, espontaneamente conceberemos o ser por elas suposto como blosse

41 Numa artificialidade, entretanto, ligeiramente diferente daquela posta em voga quando admitimos o in-
finitamente infinito, pois a Natureza deixa então de ser concebida como criada pelo Ens realissimum para
mostrar-se como 'produzida' pela consciência. Voltaremos a esse ponto no próximo capítulo.
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Sache, de forma que este Weltall revelar-se-ia como um resultado espontâneo adotado

por nós assim que buscarmos objetivar as coisas e adquirir sua posse intelectual, a fim

de, com isso, obter conhecimento e, num segundo momento, trazer utilidades para nossa

vida prática de seres humanos42.

Em suma, "a ideia de Natureza como esfera de coisas puras é a ideia do real, do

em si, como correlativo de um conhecimento puro" (N, 105), como correlativo de uma

orientação teórica a qual produz o ideal de um puro objeto em si. Segundo essa orienta-

ção naturalista, a própria realidade revelar-se-ia a partir de uma camada de materialida-

de puramente objetiva a qual, ao recobrir o ser integralmente, permitir-nos-ia fornecer

uma explicação integral da totalidade dos fenômenos possivelmente observáveis, preci-

samente, a partir da descoberta de relações causais entre esses fenômenos – encerrando

a natureza, o ser humano e, de modo geral, o ser naquela rede de condicionamentos.

No entanto, apesar de essa concepção de Natureza como Weltall não se revelar

arbitrária ao filósofo dedicado a investigar "a consciência transcendentalmente purifica-

da e seus correlatos eidéticos"43, ela é, diz-nos Merleau-Ponty em O filósofo e sua Som-

bra44, parcial, pois absolutiza uma atitude de pura teoria, de pura idealização, pois "omi-

te ou toma como evidente uma relação com o ser que o funda e mede o seu valor" (S,

206) – relação a qual não se iguala ou condiz, justamente, com aquela orientação que

adotamos em nossa vida prática, em nossa "vida de seres humanos a mais natural" (S,

206, grifos nossos). Assim, frente a essa omissão, é preciso recuperar, nas palavras do

filósofo, "a verdade superior" (S, 206) comportada pela orientação natural relativamente

ao artificialismo proveniente da orientação naturalista: enquanto essa nos oferece um

cenário povoado unicamente por coisas puras dadas a um sujeito indiferente e também

purificado, numa simples relação de conhecimento, a orientação natural, enquanto cons-

titui primordialmente nossa "abertura ao mundo" (S, 207), dá-nos acesso a "o originário

de nossa existência" (S, 207), presentando-nos "não uma representação do mundo, mas

o mundo ele mesmo" (S, 207). Essa duplicidade entre, por um lado, a representação do

mundo e, por outro, o mundo ele mesmo, conduziria Husserl, de acordo com Merleau-

Ponty, a duas noções de Natureza: enquanto universo composto pelas puras coisas e, co-

mo tal, construído pelo pensamento, por um lado, e, por outro, universo no qual as coi-

42 Ao que nos parece, essa utilidade relativa à vida prática carrega consigo uma boa dose de ironia, uma
vez que só chegamos a manipular as puras coisas com vistas à praticidade ao desvencilhá-las de 'todo pre-
dicado práxico'.
43 Husserl, Ideias para uma Fenomenologia Pura e para uma Filosofia Fenomenológica I. Aparecida:
Ideias e Letras, 2006, p. 29.
44 Utilizamos aqui esse ensaio pois é nele que Merleau-Ponty discute o irrefletido o qual, suposto pela fi-
losofia husserliana, encontrar-se-ia na base das operações da consciência; além disso, esse ensaio mobili-
za ideias e argumentos muito próximos àqueles contidos na seção dedicada a Husserl em seu primeiro
curso sobre a ideia de Natureza (cf. N, 102-113).



36

sas são para nós "o nosso entorno" (Husserl apud Merleau-Ponty; S, 206), universo da

percepção45.

Como conceber, então, a relação entre ambos? Cumpre notar que, apesar de a

orientação natural basear-se na percepção e, como tal, opor-se ao universo de pensamen-

to construído idealmente ao dar-nos as coisas "em carne e osso, Leibhaft" (N, 105), cre-

mos ingênua e naturalmente na existência dessas idealizações como se elas formassem

uma ordem à parte da do mundo percebido, sendo o seu fundamento e origem – univer-

so de essências no qual encontraríamos, para além de toda perspectiva, o segredo e o

modo de funcionamento das coisas ambiguamente dadas na esfera perceptiva. Mas aí a

prioridade na relação entre os dois tipos de 'universos' está, justamente, afirma Merleau-

Ponty, invertida: e é dessa inversão que surge a concepção de Natureza como realidade

objetiva em si que envolve tudo a partir de relações puramente causais entre as partes

plenamente exteriores que a compõem – consequentemente, vem daí a interpretação

espontânea da relação entre aparência perceptiva e realidade idealizada como de uma

distância entre o falso ao verdadeiro. Trata-se aqui, nessa inversão, continua o filósofo,

de "uma reflexão que se pressupõe nas coisas" (S, 206), adquirindo, para nós, seu

caráter de evidência na medida em que esquecemos46 que "o mundo das idealizações é

construído sobre um mundo pré-reflexivo, um 'Logos' do mundo 'estético', o Lebens-

welt" (N, 104).

A idealização, afinal, não se produz no vazio: é-lhe necessário apoiar-se sobre al-

go que seja, previamente, dado, sobre o qual possa erigir-se, precisamente, como ideali-

zação de alguma coisa, de modo que, nesse sentido, "o universo da teoria subentende

um universo já presente" (N, 105) – é necessário, em última medida, que a idealização

se construa sobre "o próprio mundo" que nos é dado pela orientação natural. Essa rela-

ção entre universo das idealizações e mundo dado perceptivamente faz com que, por sua

vez, aos olhos de Merleau-Ponty, "o mundo das idealizações encerre uma certa relativi-

dade. Ele não é verdadeiro senão enquanto for limitado e reincorporado a um dado mais

concreto" (N, 111).

45 Uma precisão faz-se necessária aqui: a natureza correlata da orientação natural não nos coloca num uni-
verso baseado na percepção desvencilhada de toda e qualquer idealização: nunca a percepção, para Mer-
leau-Ponty, pode ser purificada de sentidos linguísticos criados cultural e historicamente. Há, antes, uma
relação de mão dupla entre ambos: a percepção como enformada pelos sentidos ideais criados cultural-
mente e, ao mesmo tempo, como a camada originária que nos oferece o campo de variação fenomenal so-
bre o qual tais idealizações se fundam. Não obstante, a percepção ainda pode nos oferecer seu objeto ele
mesmo, não para além de todo ponto de vista ou idealização, mas, justamente por se configurar como o
campo de doação originária de objetos sobre o qual os sentidos culturais se fundam, a percepção abre a
diversas idealizações possíveis – o que é suficiente para ao menos relativizar o estatuto de realidade inge-
nuamente atribuído à idealização das blosse Sachen, atribuição essa que nos faz compreender o universo
perceptivo, inversamente, como fundado sobre essa realidade de objetos ideias.
46 Esquecimento esse ocasionado por uma estrutura própria à constituição, simultaneamente contínua e
descontínua, (cf. S, 222).
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Afinal, não podemos deduzir as relações estabelecidas nesse "mundo pré-reflexi-

vo" a partir das relações postas pelo 'universo' das blosse Sachen. Ora, acessamos esse

"mundo pré-reflexivo" pela percepção, sendo que, dessa maneira, o corpo próprio é, por

excelência, "o campo onde meus poderes perceptivos se localizam" (S, 210). Entretanto,

esse corpo não nos é dado, nesse 'mundo perceptivo', como puro objeto, mas como um

'objeto' onde residimos, com o qual estabelecemos uma relação, por assim dizer,

'íntima'. O corpo é, segundo Merleau-Ponty, "o meu absoluto na relatividade", o "aqui

absoluto" que nos fornece "a origem das distâncias" (S, 210). É a partir dele que nos é

estabelecido o ponto perspectivo a partir do qual tudo aquilo que está presente no interi-

or desse 'mundo' nos é dado, todas as suas 'distâncias': tanto as coisas percebidas quanto

os outros homens na medida em que também possuem corpos. Nesse sentido, o corpo,

enquanto sede de minha motricidade, possibilita-nos habitar esse 'mundo', estabelecendo

"o vinculum entre o eu e as coisas" (S, 210) e abrindo-nos a "uma série indefinida de ex-

periências" possíveis, à "concreção de possíveis a partir de então reais nos lados escon-

didos da coisa" (S, 211). O corpo é excitável e sensciente de tal maneira que, enquanto

"campo onde se localizam minhas sensações" (N, 107), no fenômeno da percepção não

nos são dados dois objetos exteriores, o corpo próprio e a coisa, os quais deveriam ser

alternadamente mentados por um Eu puro e, na sequência, sintetizados numa unidade

aperceptiva; muito pelo contrário: segundo Merleau-Ponty, "o sentir de meu corpo não

se encontra na alma, mas ele se localiza em meu corpo" (N, 107)47. E, o que é, talvez, o

mais fundamental para a noção de corpo próprio a partir de O filósofo e sua sombra, no

corpo as relações tradicionalmente interpretadas univocamente, como sujeito ativo que

age sobre um objeto passivo, estão embaralhadas: ao tocar minha mão esquerda com a

direita, a relação de sensciência aí subsistente, e interpretada racionalmente através de

um polo ativo (mão tocante) que age sobre um polo passivo (mão tocada), subitamente,

inverte-se, e a mão tocada passa a se tornar, por sua vez, tocante – o que revela "um tipo

de reflexão" (S, 210) próprio ao corpo como um todo na medida em que ele é, por intei-

ro, sensciente.

Por meio dessas motricidade, sensciência e reflexividade do corpo adquirimos

"uma compreensão do mundo" (N, 107) específica e radicalmente diferente daquela pos-

ta em jogo no 'universo' das puras coisas – as relações aqui em voga não são deslancha-

das pela "atividade de ligação do sujeito espiritual" (S, 211) já que o constituído (mão

tocada) pode inverter-se em constituinte (torna-se mão tocante) e passar a constituir

aquele que, anteriormente, constituía-o. Também não se trata, aqui, "das puras conexões

47 Evidenciado, diz-nos Merleau-Ponty ao interpretar uma descrição husserliana, pelo fato de que "se uma
consciência, diz Husserl, sentisse [éprouvait] saciedade quando o reservatório de água de uma locomotiva
se encontrasse cheio, e calor quando toda vez que a caldeira fosse acesa, a locomotiva não seria por isso o
corpo dessa consciência" (S, 210).
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do ob-jeto" (S, 211), já que essas, ao apenas compreender relações estritamente exterio-

res entre objetos inteiramente exteriores entre si, não são capazes de abarcar esse singu-

lar "sujeito", nem exatamente sujeito nem coisa, pelo qual, por uma espécie "apreensão

de si por si" (N, 107), obtemos consciência de nós mesmos como corpo. "Há aí", garan-

te-nos Merleau-Ponty, "um gênero de ser, um universo com seu 'sujeito' e seu 'objeto'

sem iguais" (S, 211). E porque não podemos deduzir essas relações do universo das

blosse Sachen, cumpre admitir "que esse mundo não é uma aparência em relação àquele

das coisas puras, mas, ao contrário, é ele que é fundador em relação ao das coisas puras"

(N, 111) 48.

***

C.2) A Natureza como Enigma do Pensamento

Husserl, porém, reduz fenomenologicamente essa duplicidade entre um universo

de idealizações e um mundo da vida à consciência transcendental49. Mas essa

característica da orientação natural, seu dar-nos "o mundo ele mesmo" em nossa "vida

de homens a mais natural", deve impor-se, segundo Merleau-Ponty, inclusive à orienta-

ção fenomenológica: afinal, se "por um lado a redução ultrapassa a orientação natural"

(S, 204), por outro, diz o filósofo francês, "esse ultrapassamento conserva 'o mundo in-

teiro da orientação natural'" de tal maneira que "a própria transcendência desse mundo

deve guardar um sentido para o ponto de vista da consciência reduzida" (S, 205).

É nessa direção que a redução fenomenológica é avaliada por Merleau-Ponty co-

mo "uma possibilidade enigmática, à qual Husserl sempre voltou" (S, 203) na medida

em que os problemas da redução, os quais, a nosso ver, são interpretados pelo filósofo

francês como a possibilidade para a consciência de desvencilhar-se inteiramente de todo

vínculo natural e se constituir como espírito puro e absolutamente independente de qual-

quer coisa que lhe seja exterior, mostram-se não como "uma prévia ou prefácio", mas

como o "todo [da investigação fenomenológica], já que a investigação é, Husserl já o di-

zia, começo continuado" (S, 204). Essa investigação revelar-se-ia, nessa interpretação,

como 'um começo continuado' graças, precisamente, a nosso ver, a uma estrutura

própria à reflexão na medida em que, se, por um lado, "refletir é desvelar um irrefletido"

(N, 103), por outro, devemos admitir que, nesse processo, "não é o irrefletido que con-

48 Entretanto, o corpo próprio não basta para delinear a especificidade que a filosofia merleaupontiana ad-
quire a partir de seus cursos sobre A Natureza – para tanto, é necessário, justamente, introduzir a ideia de
Natureza como pré-ser, no sentido de uma autoprodução de sentido que antecede a constituição por parte
da consciência. É esse o tema que começamos a introduzir a partir de agora, até o final deste capítulo, e
que será mais detidamente discutido nos demais capítulos dessa dissertação.
49 Cf. Husserl, Krisis, § 39-41, p.168-173.
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testa a reflexão", mas é a própria reflexão "que se contesta a si própria, porque seu esfor-

ço de retomada, de posse, de interiorização ou de imanência só adquire sentido, por defi-

nição, em relação a um termo já dado, o qual se retira em sua transcendência sob o olhar

mesmo que vai buscá-lo" (S, 204). A reflexão husserliana, tal como essa é compreendi-

da em O filósofo e sua sombra, ao que nos parece, sempre se depara com um termo pre-

viamente dado o qual se revela como solo sobre o qual se apoia a reflexão50 – o que re-

sulta para a consciência, se a fenomenologia pretende mesmo "ser capaz de [abarcar] tu-

do" (S, 224), num novo esforço para apreender esse solo irrefletido donde se parte, es-

forço o qual, ao encontrar um novo termo em seu processo reflexivo, depara-se nova-

mente com o irrefletido desse termo enquanto seu solo e assim por diante, sem nunca

conseguir esgotar plenamente o irrefletido de uma vez por todas. Esse movimento entre

reflexão e irrefletido revela o caráter enigmático da redução já que, para Merleau-Ponty,

Husserl "apresenta o 'retorno à consciência absoluta' como título para uma multiplicida-

de de operações que se apreendem e se efetuam pouco a pouco, jamais sendo [completa-

mente] concluídas [achevées]" (S, 226). Por fim, a nosso ver, o caráter sempre continua-

do do começo da reflexão fenomenológica, tal como esse é interpretado por Merleau-

Ponty, é ocasionado a partir desse jogo entre reflexão e irrefletido – jogo esse que, como

tal, impedir-nos-ia de ascender de uma vez por todas à "consciência absoluta", já que os

atos pelos quais nos elevaríamos a ela nunca são inteiramente acabados.

É desse modo, diz-nos Merleau-Ponty, que "desde Ideias II, parece claro que a

reflexão não nos instala num meio fechado e transparente, que ela não nos faz passar, ao

menos imediatamente, do 'objetivo' ao 'subjetivo'" (S, 205). É que, prossegue o filósofo,

ao partir da "tentativa insensata de tudo submeter à circunspecção [bienséance] da con-

sciência, ao jogo límpido de suas orientações [attitudes], de suas intenções, de suas im-

posições de sentido" (S, 227), Husserl acabou desvelando uma camada fundamental e

originária que subverte as relações do constituído e do constituinte, do objeto e do sujei-

to51. O filósofo alemão, de acordo com Merleau-Ponty, a partir de Ideias II, "busca abai-

xo [da correlação sujeito-objeto puros] o fundamental" (S, 206). Assim, se por um lado

devemos admitir que, por meio da redução fenomenológica, o espírito revela-se como

absoluto e a Natureza como relativa a esse espírito52, pois, pela redução, a Natureza

50 Afinal, "o irrefletido, nele [Husserl], não é nem mantido como tal, nem suprimido, ele permanece sem-
pre um trampolim para a consciência. Ele desempenha", a nosso ver, "o papel de um fundado" para refle-
xão que acabou de se cumprir na medida em que essa se faz sobre um termo previamente dado, "e de um
fundante" (N, 103) para a reflexão que será posteriormente feita, uma vez que se põe como tarefa abarcar
"tudo".
51 Camada originária e primordial a qual, a nosso ver, permite a Merleau-Ponty ultrapassar os limites esta-
belecidos por uma filosofia transcendental autorizando-o a formular uma ontologia que, não se restringin-
do a um discurso sobre os objetos meramente possíveis para a consciência, dirige-se para a região dos ob-
jetos reais. Voltaremos a esse ponto no próximo capítulo.
52 Cf. S, p. 204-5.
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transforma-se no noema produzido pelos atos constituintes da consciência; por outro, se-

ria absurdo fazer a Natureza repousar, não enquanto sentido puro dos atos que a com-

põem para a consciência, mas materialmente, sobre esses atos de doação de sentido pro-

duzidos pela consciência – e isto: que a Natureza não é produzida, enquanto realidade

material, enquanto esfera da existência, pelo espírito, é expressamente admitido por

Husserl em seu segundo livro de Ideias53.

Dessa maneira, continua Merleau-Ponty, por um lado, a fenomenologia põe-se

como uma filosofia do espírito, para a qual "nada pode prevalecer contra as evidências

da análise constitutiva", o mundo reduzido abre à consciência absoluta, seus atos e seus

noemas; mas, por outro lado, "algumas vezes, Husserl reivindica a experiência como

fundamento de direito último" (S, 223), a reflexão começa sempre pela crença ingênua

no mundo e só pode ultrapassá-la a partir dos poderes que ela própria lhe fornece – osci-

lação essa que apontaria para "um certo estrabismo da fenomenologia" (N, 103-4) uma

vez que essa se encontraria voltada, simultaneamente, para "o turbilhão da consciência

absoluta" e para "a ecceidade da Natureza" (S, 209), para a esfera do originariamente

presentável (Urpräsentierbare) e para aquela das idealizações.

Desse "estrabismo" próprio à fenomenologia e do caráter continuadamente

(re)começado da reflexão fenomenológica, a qual sempre parte da orientação natural

mas nunca chegaria a uma consciência definitivamente absoluta, Merleau-Ponty extrai

duas consequências, fundamentais, a nosso ver, à formulação de sua "reflexão

ontológica". Em primeiro lugar, aquela oscilação revela, aos olhos do filósofo francês,

uma prioridade "definitiva" (S, 207) da orientação natural frente àquela fenomenológica

– não, por decerto, da orientação natural transformada em tese naturalista, já que essa te-

se fixa o sentido dado por aquela orientação e assim também inverte sua "prioridade de-

finitiva" ao fazer com que "o originário de nossa existência" (S, 207) repouse sobre as

idealizações obtidas por meio da reflexão voltada a dar conta, justamente, dos "misté-

rios" (S, 207) apresentados pela orientação natural. Caberia à reflexão, assim, dar conta

dessa oscilação e de seus recomeços e resultados. Contudo, em segundo lugar, ao voltar-

se estrabicamente para a esfera de imanência da consciência e para aquela dos objetos

que lhe são transcendentes, Husserl não se limitou a simplesmente constatar duas esfe-

53 "A realidade da alma é fundada sobre a matéria corporal, e não essa sobre aquela. De modo geral, o
mundo material é, no interior do mundo objetivo total, aquilo que nós chamamos de Natureza, um mundo
fechado sobre si e particular, o qual não necessita apoiar-se em nenhuma outra realidade. Ao contrário, a
existência de realidades espirituais, de um mundo do espírito real, está ligada à existência de uma nature-
za em sentido primeiro, aquele da natureza material – e isso não por razões contingentes, mas por razões
de princípio. Enquanto a res extensa, na medida em que interrogamos sua essência, não contém nada que
dependa do espírito, nem nada que exija mediatamente (über sich hinaus) uma conexão com um espírito
real, nós descobrimos, ao contrário, que um espírito real, por essência, não pode estar ligado senão à ma-
terialidade, como espírito real de um corpo" (Husserl apud Merleau-Ponty; S, 207-8).
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ras desconexas entre si, mas, ao admitir "mediações por meio de relações de sentido e

de essência" (Husserl apud Merleau-Ponty; S, 224) entre ambas, Husserl teria ultrapas-

sado a alternativa entre um sujeito constituinte e um objeto constituído – ou ao menos o

movimento traçado por seu pensamento apontaria para um tal ultrapassamento. Afinal,

diz-nos Merleau-Ponty,

"a fenomenologia não é nem um materialismo, nem uma filosofia do espírito. Sua
operação própria consiste em desvelar uma camada pré-teorética em que as duas
idealizações [da Natureza como esfera de objetos transcendentes e da consciência
como esfera da pura imanência] encontrem seu direito relativo e sejam ultrapassadas"
(S, 208).

Essa é, inclusive, a interpretação merleaupontiana do sentido irrefletido e último

da obra husserliana como um todo – a "sombra do filósofo" que, afirma Merleau-Pon-

ty54, dá-nos o que pensar e nos possibilita levar o seu pensamento para além daquilo que

foi expressamente dito, arriscaríamos a dizer: o conjunto de 'forças' e 'vetores' que, aos

olhos de Merleau-Ponty, apontam, teleologicamente55, para uma unidade interna como

motivo original do pensamento de Husserl como um todo.

Husserl encontraria, dessa maneira, "uma terceira dimensão em que essas distin-

ções [entre sujeito e objeto, constituído e constituinte] tornam-se problemáticas" (S,

205), precisamente ao notar que "há, no irrefletido, 'sínteses que residem aquém de toda

tese'" (S, 206) – o que, a nosso ver, apontaria para o fato de que, no jogo, por assim di-

zer, descendente estabelecido entre reflexão e irrefletido, a fenomenologia, no segundo

livro de Ideias, atingiria o limite da esfera estabelecida pelo pensamento, deparando-se,

por fim, com o "fundamental abaixo" que compõe o irrefletido primeiro da consciência.

Ora, afinal, de que irrefletido se trata aqui? Qual é esse irrefletido que, resistindo a uma

redução completa, faz-nos sempre retomar a reflexão fenomenológica por seu início?

Trata-se aqui de um "avesso das coisas que nós não constituímos" (S, 227), um "avesso"

não constituído por nós, mas tocado e apontado pela fenomenologia a qual, segundo

Merleau-Ponty, "partiu do idealismo transcendental" (N, 102) e, a nosso ver, em sua

"tentativa insensata" de submeter tudo à consciência constituinte, "inclusive aquilo que

a contesta" (S, 224), depara-se com aquilo que não pode ser abarcado por uma filosofia

da consciência – precisamente: "seres que ainda não são trazidos ao ser pela atividade

centrífuga da consciência" (S, 209)56.

Nessa "camada pré-teorética", onde descobrimos 'sínteses que residem aquém de

toda tese', as quais apontam para 'o avesso das coisas que nós não constituímos', encon-

54 Cf. S, 201-4.
55 A sombra do filósofo como a Endstiftung de seu pensamento? Talvez, cf. Husserl, Krisis, §15, p. 81-5.
56 A tal ponto que, para Merleau-Ponty, "a tarefa última da fenomenologia como filosofia da consciência
é a de compreender sua relação com a não-fenomenologia" (S, 225).
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tramos, como já o dissemos, "relações de essência" (S, 224) entre as idealizações do

mundo dos espíritos e da natureza materialista construída pela orientação naturalista. In-

felizmente, porém, segundo Merleau-Ponty, Husserl nunca se debruçou sobre essa ques-

tão – de modo que restaria àquele que trabalha a partir da sombra lançada pela fenome-

nologia "não apenas 'apreender', mas 'compreender a partir do interior [du dédans]' a re-

lação do 'mundo da Natureza' com o 'Mundo do Espírito'" (S, 225). Qual será, afinal, es-

sa "interioridade" passível de ser expressa em relações de essência? A "interioridade" a

partir da qual somos capazes de "compreender du dédans" as "próprias relações entre o

interior e o exterior" (S, 225)? Trata-se, precisamente, a nosso ver, daquilo "que resiste

em nós à fenomenologia – o ser natural, o princípio 'bárbaro' de que nos falava Schel-

ling" (S, 225). Reencontramos agora a porta de entrada57 que abre ao caminho da refle-

xão ontológica: o ser natural, concebido por Merleau-Ponty como:

"o primordial, quer dizer: o não-construído, o não-instituído; donde [surge] a ideia de
uma eternidade da Natureza (eterno retorno), de uma solidez. A Natureza é um objeto
enigmático, um objeto que não é inteiramente objeto; ela não está inteiramente diante
de nós. Ela é o nosso solo, não aquilo que está diante [da consciência ou de Deus],
mas aquilo que nos sustenta [porte]" (N, 20; grifos nossos).

Curiosamente, se, por um lado, a fenomenologia aponta para aquilo que lhe re-

siste, mas é incapaz de abarcá-lo a partir de seus "instrumentos de análise" (S, 208), ao

menos sem uma modificação profunda, e se é a própria fenomenologia que nos fornece

os instrumentos conceituais para criticar a orientação naturalista presente nas ciências

da Natureza, são essas próprias ciências, por outro lado, segundo Merleau-Ponty, que

nos oferecem uma alternativa para aquela concepção naturalista, por mais que elas fre-

quentemente "esqueçam o que descobriram" (N, 120), tão ligadas e direcionadas estão

àquele mito cartesiano e à descoberta de condicionamentos que as permitam intervir e

manipular os fenômenos. Ao filósofo, entretanto, resta ver, diz-nos Merleau-Ponty58 – e

é dessa maneira que o filósofo vê59, na biologia ou até mesmo na física de seu tempo, o

esboço de uma filosofia do organismo ou da vida e, inclusive, uma "nova ontologia

científica" a qual, interpretada filosoficamente, impede-nos de considerar os resultados

57 Cf. nota 39 dessa dissertação.
58 Cf. N, 121: "A preocupação do filósofo é ver; aquela do cientista [savant] é encontrar condicionamen-
tos [prises]. Seu pensamento não é dirigido pela preocupação em ver, mas de intervir. Ele quer escapar ao
enlisement do ver filosófico. Assim, ele trabalha frequentemente como um cego, por analogia [...] Mas,
nessa tentativa de assegurar-se de ter encontrado um condicionamento [prise], o cientista [savant] desvela
mais do que ele de fato vê. O filósofo deve ver nas costas do cientista [physicien] aquilo que este não vê
por si mesmo".
59 Não enquanto árbitro ou juiz das querelas abertas pelas descobertas científicas recentes, como se se tra-
tasse de um supercientista que pudesse ver os resultados estritamente científicos para além do que os
próprios cientistas podem ver; nesse sentido, o filósofo vê aquilo que o cientista não pode, precisamente,
na medida em que "o ser científico se religa [raccorde] ao ser pré-científico [...] na junção do universo do
cientista [savant] e do universo da linguagem" (N, 125), extraindo daí consequências tangentes ao concei-
to de ser.
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obtidos prática e metodologicamente no 'chão do laboratório', digamos, "com o mesmo

dogmatismo" (N, 125) professado pela ontologia objetivista.

***

C.3) O Mistério da Atividade de Autoprodução de Sentido

Mas, antes de percorrermos a leitura merleaupontiana desta 'nova ontologia

científica', poderíamos traçar ainda as linhas gerais do tipo de ser natural de que se trata

nesta investigação, nesta 'reflexão ontológica'. Se devemos poder pensar a Natureza não

como um objeto criado ou construído artificialmente mas, justamente, como algo natu-

ral, cumpre admitir que ela seja "diferente de uma simples coisa" (N, 19-20), que ela se

mantenha no ser, por assim dizer, sem que um elemento exterior a ela lhe sustente – seja

uma suposta rede de leis naturais causais, seja um Deus soberano e bom, seja uma con-

sciência transcendental absoluta60. A partir de então, cumpre recusar a buscar a "subjeti-

vidade ponente na Natureza [sic] como a fonte única de sua unidade e seu sentido" (N,

66). Afinal, se para não a artificializar devemos pensá-la como "diferente do homem;

[uma vez que] ela não é instituída por ele, [que] ela se opõe ao costume, ao discurso"

(N, 20), cumpre reconhecer o caráter enigmático da Natureza – visto que ela não pode

ser concebida simplesmente como objeto, o que a reconduziria por fim a um sujeito para

o qual ela se constituiria, precisamente, como objeto. Mas se ela não pode ser concebida

puramente como objeto, como mera coisa, também não pode, e pelo mesmo motivo, ser

concebida simplesmente como sujeito, o que reporia o problema, e nos forçaria a admi-

tir, ao lado dessa natureza-sujeito, se não uma natureza-objeto, ao menos uma instância

puramente objetiva produzida por esse sujeito puro – o que nos reconduziria, por fim, ao

contrassenso de uma produção artificial relativa à ideia de Natureza já que sua existên-

cia seria devida a uma produção direta e unívoca por parte desse sujeito puro61. O que é,

então, a Natureza? Se concebê-la "a partir de um modelo artificializante [ouvrier] é per-

da de tempo" (N, 63), cumpre concebê-la a partir de uma produtividade, ela própria, na-

tural – segundo Merleau-Ponty:

"Há Natureza por toda parte onde há uma vida que tem um sentido, mas em relação à
qual, entretanto, não haja pensamento [...] É Natureza aquilo que possui um sentido
sem que esse sentido tenha sido posto pelo pensamento. É autoprodução de sentido"
(N, 19; grifos nossos)

60 Voltaremos a essa questão da consciência transcendental e da ideia de natureza que lhe é correlata no
próximo capítulo, quando analisarmos a leitura merleaupontiana das ideias de Kant sobre a Natureza.
61 Abordaremos esse risco: o da Gnose, ao qual está exposta a investigação da ideia de Natureza, no
próximo capítulo.
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Frente a essa dificuldade, qual seja: pensar essa enigmática esfera onde há autoprodução

de sentido, esfera que se opõe ao homem e a seu discurso, o que deve ser feito, obvia-

mente, a partir do próprio discurso do homem, e levantará a questão de saber como po-

demos falar dela sem recair num dogmatismo pré-crítico simplista ou numa mística fran-

camente irracional, Merleau-Ponty recorre, além das ciências contemporâneas, àquelas

"raras exceções" na história da filosofia que se esforçaram para não pensar a Natureza

como um puro produto: Schelling, Bergson, Husserl e Whitehead62. Esses pensadores,

tão diferentes entre si, possuem em comum, segundo a interpretação merleaupontiana, a

mesma recusa em pensar a Natureza como um objeto em si.

A partir de então, a Natureza revela-se como "um princípio obscuro" (N, 162):

nem sujeito, nem objeto – sua autoprodução de sentido implica reconhecer uma ativida-

de a qual não pode ser concebida como pura, o que nos conduziria a pô-la como sujeito.

Há, então, adverte-nos Merleau-Ponty, "uma 'duplicidade' geral da Natureza": ela é "si-

multaneamente ativa e passiva, produto e produtividade, mas uma produtividade que

tem sempre necessidade de produzir outra coisa" (N, 61). Trata-se, assim, de uma ativi-

dade que não se separa de seu produto, mas que precisa desse uma vez que só se realiza

no contato, limite e resistência por ele oferecidos; uma atividade, portanto, que é sempre

retomada e, dessa maneira, não cessa e nem chega a terminar sua produção, sob a pena

de, se sua atividade cessar, resultar em morte; atividade que não é todo-poderosa, não

pode ser compreendida a partir de um modelo artificializante, nem de conceitos

teleológicos, já que aqueles nos levariam ao mecanismo e estes lhe imporiam um fim

exterior – artificializando, ambos, aquela autoprodutividade. Pode-se, entretanto, falar

em finalidade interna, em imanência entre fins e meios, no sentido de uma relação

recíproca das partes entre si que desvelam um todo63, mas nessa atividade não há posse

de seu desenvolvimento produtivo, de modo que os meios podem degenerar os fins – daí

os desvios e os monstros por vezes gerados nessa produção natural.

O sentido desdobrado nessa atividade não é ainda sentido objetivo, caso

contrário cairíamos novamente no problema de um produtor separado de seu produto: a

Natureza, dessa forma, "não porta a ideia, mas prepara o sentido que o homem lhe dá"

62 Apesar de "o problema da produção natural permanecer alheio" (N, 102) a Husserl, esse é reconhecido
por Merleau-Ponty como uma dessas raras exceções que buscaram não pensar a Natureza como puro ob-
jeto em si, o que levou o filósofo alemão a "reencontrar o sensível como forma universal do ser bruto" (S,
217). Nessa medida, Husserl permanece uma referência fundamental para Merleau-Ponty, o qual vê
várias semelhanças entre o fenomenólogo e o Naturphilosopher, dentre as quais poderíamos apontar, para
além da oposição às filosofias reflexivas (algo, confessamos, estranho de se atribuir a Husserl, mas que, a
nosso ver, caberia na interpretação merleaupontiana de sua "sombra" enquanto essa revela a camada pré-
teorética aquém da correlação sujeito-objeto), a concepção de Natureza como englobante e a do corpo e
da Natureza, respectivamente, como sujeito-objeto e quase-objeto, esfera do Urpräsentierbar.
63 Finalidade interna, entretanto, diferente, segundo Merleau-Ponty, daquela kantiana, pois essa vê uma
tal finalidade em relações externas, como na de semelhança entre pai e filho, ao ponto que a noção mer-
leaupontiana não admitirá exterioridade nessa finalidade. Voltaremos a essa questão no terceiro capítulo.
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(N, 67); produz, portanto, um sentido pré-objetivo, isso quer dizer: o seu sentido não

está ainda fixado, mas é passível de transformação e, por assim dizer, re-produção, no

sentido de um nova produção, podendo, contudo, ser objetivado pelo homem por meio

de um processo de criação expressiva que metamorfoseia esse sentido pré-objetivo

esparso, e apenas sugerido pelas coisas, ao deformar coerentemente as partes que com-

põem esse sistema expressivo a partir de um ponto de vista perspectivo que estabelece

uma nova articulação entre as demais – cores, linhas e formas na pintura enquanto essa

se insere no campo mais geral de nosso mundo perceptivo, por exemplo.

A Natureza mostra-se então como "folha do Ser", na medida em que ela é "reve-

ladora do todo" (N, 266), esfera que reúne aquilo que a tradição compreende por subjeti-

vo e objetivo, sem se encaixar em nenhuma dessas duas categorias – mas que não pode

reduzir a si o Ser. É, por isso, definida como ser pré-objetivo ou pré-ser, no sentido da-

quilo que antecede a constituição por parte da consciência; um tipo de ser que modaliza,

assim como o homem, esse Ser total, mas que não se confunde com ele, já que o sentido

que ela porta consigo não é ainda o sentido metamorfoseado pelo homem, presentando-

nos uma articulação as suas partes que é fundamentalmente aberta – comportando, as-

sim, uma possibilidade de mudança e transformação. E mais: enquanto pré-ser, mostra-

se como Englobante ou, de acordo com a fórmula husserliana, incorporada por Merleau-

Ponty, como esfera da "totalidade dos objetos possíveis presentáveis originariamente

[...] o único mundo possível para todo mundo" (Husserl apud Merleau-Ponty; N, 112),

pois sua duplicidade, a qual se desdobra em produtividade e produto, resulta num ser

sensível – ser sensível definido não mais como fazia a tradição, ou seja: como o imedia-

ta e diretamente percebido pelos sentidos, mas como visível e invisível, o que lhe permi-

te unificar dessa maneira, por um lado, o estritamente sensível e o inteligível e, assim,

por outro lado, sendo capaz de fornecer uma raiz comum entre o que tradicionalmente

se cindia entre sujeito e objeto. É precisamente através dessa noção de ser sensível co-

mo visível-invisível que Merleau-Ponty busca escapar à diplopia filosófica ocidental,

afinal ela não põe duas ordens ou tipos distintos de ser e, assim, evita o problema de sa-

ber como é possível estabelecer uma relação entre ambos – o sensível, como

Urpräsentierbar, engloba tudo, mesmo o que tradicionalmente se concebeu como esfera

dos sentidos prontos, imutáveis, universais e atemporais que dariam a verdade e essên-

cia estáticas de uma coisa – o puramente inteligível, incluídas aqui as verdades



46

matemáticas e algorítmicas64. O ser sensível, produzido pela atividade-passiva presente

na Natureza, abre a uma dimensão gravada de negatividade, ela própria mutável tempo-

ralmente – daí o "desdobramento espaço-temporal" (N, 161) contido na Natureza por

força de sua própria produtividade. O inteligível, a partir de então, será concebido como

uma dimensão interna ao ser sensível na medida em que esse é fundamentalmente aber-

to, aberto à interposição de uma camada de idealizações que não mais se destacam do

sensível como autônomas e organizadoras da sucessão dos fenômenos sensíveis, mas,

inversamente, como uma formulação, sempre perspectiva e temporal, operada sobre o

sentido pré-objetivo subsistente na sempre renovada produtividade do ser natural.

64 Repitamos que não abordaremos o fenômeno da verdade, e por isso não analisaremos essa concepção
segundo a qual as verdades matemáticas, ao invés de nos instalarem numa esfera absolutamente
inteligível que constituiria a estrutura sobre o qual a Natureza estaria construída, surgem, inversamente, a
partir de um movimento de idealização que não ultrapassa o campo primoridal primeiramente estabeleci-
do pela própria Natureza. Sobre o processo de idealização da verdade como gênese histórica do sentido,
Cf. IP, 42-3; 89-97; PM, 161-81.
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II. SEGUNDO CAPÍTULO

A Possibilidade da Investigação sobre a Natureza
Pré-Objetiva

A) A Filosofia Transcendental e a Ontologia Fenomenológica
Merleaupontiana

A.1) A Volta ao Dogmatismo Pré-Crítico como Risco à Reflexão sobre a

Ideia de Natureza

Mas o que autoriza Merleau-Ponty a conceber a Natureza a partir de uma ativi-

dade de autoprodução de sentido? Como podemos formular essa concepção sem cair nu-

ma metafísica dogmática e pré-crítica? Tal concepção não transgrediria os limites esta-

belecidos pela filosofia transcendental ao deslocar a investigação filosófica de mero exa-

me das condições de possibilidade do conhecimento para a elaboração de uma ontologia

que se endereça aos seres reais? Como podemos dizer que essa ideia de Natureza como

produtora-produzida não recai num simples uso reflexivo de nosso poder de emitir

juízos sobre as coisas, sem com isso atingir o processo real de sua atividade? Por acaso

a investigação acerca do Ser Selvagem, a qual, de acordo com o próprio autor, ao menos

na formulação de seu projeto filosófico, não se deixa reduzir à dicotomia do sujeito e do

objeto, recorreria ingenuamente a uma doutrina pré-crítica?

A nosso ver, o filósofo esteve, desde sua primeira obra, ciente dos riscos do dog-

matismo, mas, ao buscar evitar tanto o realismo quanto o idealismo filosóficos, formu-

lou primeiramente uma relação ambígua entre a consciência e o ser a ela transcendente.

Merleau-Ponty, dessa maneira, ao que nos parece, procurou aproximar teses realistas e

idealistas sem proceder a uma análise e revisão profundas das categorias e conceitos

fundamentais sobre os quais tais teses se fundam – o que resultou em problemas "insolú-

veis" (VI, 250) relativos às suas primeiras obras. É essa relação ambígua, ou, no enten-

der do próprio autor, a manutenção da cisão entre consciência e objeto, que começa a

ser repensada a partir de sua reflexão sobre a ideia de Natureza e sua atividade de auto-

produção. É nesse sentido que o filósofo se voltou para a formulação da ideia de 'ser de

indivisão', com vistas a eliminar a concepção da relação entre consciência e ser trans-

cendente como de dois tipos de ser diferentes: a consciência como um puro constituinte

desencarnado e o objeto como um puro exterior desprovido de interioridade.

Voltemo-nos, então (antes de percorrer, em linhas gerais, o percurso do pensa-

mento merleaupontiano, desde as dificuldades enfrentadas pela assim chamada primeira
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fase de sua obra, até a reflexão sobre a Natureza como resolução daqueles problemas), à

leitura que o filósofo faz da ideia da Natureza na filosofia kantiana – já que, segundo

Merleau-Ponty, foi Kant quem primeiro formulou a ideia de Natureza não mais como

um puro produto da criação divina mas como correlato do poder, por assim dizer, consti-

tuinte da consciência.

***

A.2) A Interpretação Merleaupontiana da Ideia de Natureza em Kant

Afinal, como é que poderíamos extrapolar o nível da esfera de nossos pensamen-

tos em direção ao ser a eles transcendente, munidos, para tanto, unicamente de nossas

ideias? Como que, do simples jogo de conceitos ou ideias construídos por nossa consci-

ência finita e, na melhor das hipóteses, baseados em princípios simples e evidentes, po-

de-se cruzar a fronteira que separa as nossas representações e o universo de coisas reais?

Cruzá-la implica admitirmos alguma espécie de relação entre aquele jogo de conceitos e

o ser efetivamente real. Porém, nosso pensamento não pode, obviamente, pôr como efe-

tivamente existentes os objetos de seus conceitos ou ideias – afinal, se "a existência não

é um predicado" (N, 40) que poderia ser deduzido por meio de movimentos conceituais,

resta que nosso conhecimento e, de modo geral, nossos juízos necessitem, assim, de um

componente que seja dado sensivelmente em relação ao qual aqueles devem versar para

que se constituam como determinações objetivas de seus objetos – sob a pena de, caso

contrário, enredarmo-nos em um mero jogo formal de palavras vazias sem ancoragem

alguma nos objetos existentes. A existência dos objetos pensados e construídos pela

consciência deve, dessa maneira, encontrar uma contrapartida na forma de um dado for-

necido por meio de uma experiência sensível. E, como não intuímos nenhuma atividade

de autoprodução de sentido inscrita no seio da natureza; como somos incapazes de con-

ceber objetivamente a noção de totalidade, e consequentemente aquela de organismo,

senão por meio da noção de todo como composto, isto é, como partes extra partes; co-

mo não temos nenhum tipo de experiência sensível direta relativa a qualquer tipo de in-

terioridade que esteja inscrita na natureza; em suma, dada a finitude do entendimento

humano, devemos reservar à noção de totalidade assim como àquela de uma atividade

operante na natureza, quando muito, um mero uso reflexionante de nossa capacidade de

emitir juízos.

É desse modo que a filosofia deve se fazer fenomenologia, no sentido mais am-

plo da investigação daquilo que aparece para o ser humano, sendo por ele constituído se-
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gundo as próprias leis que ele submete às coisas, por oposição à realidade transcendente

da qual tais fenômenos seriam a manifestação. A partir de então, são reconhecidos os

"limites cognitivos estabelecidos pelas estruturas subjetivas, as quais exigem uma expe-

riência como base para a formulação de teses com valor epistêmico"65 – o que faz com

que "não se possa mais partir da noção de Ser" (N, 40), como fazia a metafísica

dogmática e pré-crítica, de modo que tudo aquilo que apreendemos deve necessaria-

mente estar encerrado nos limites da, por assim dizer, constituição operada pela consci-

ência.

Há aí, nessa revolução copernicana, segundo Merleau-Ponty, um humanismo ra-

dical, o qual termina por antropomorfizar a ideia de Natureza e se revela fundamentado

sobre um pré-juízo arbitrário: a de que o ser humano é "antiphysis" (N, 47): uma "pura

liberdade sem raízes" (N, 46) a qual, ao se opor à Natureza como, por assim dizer, um

outro tipo de ser, possibilita sua fenomenalização para a consciência e consequente-

mente converte aquilo que Merleau-Ponty chama de Natureza primordial em um dado

inerte e partes extra partes. Há, de acordo com Merleau-Ponty, um duplo sentido nessa

revolução: o primeiro, menos importante segundo o filósofo, consiste em operar um re-

torno ao homem como a um relativismo psicológico, na medida em que nosso conheci-

mento deve ser regulado não pelo objeto mas pelas próprias estruturas cognitivas por

meio das quais um objeto pode nos ser dado – o que resulta em só podermos formular

uma noção de ser ao nos instalar numa experiência sensível. O segundo, mais radical,

consiste em operar um retorno ao homem como sujeito absoluto na medida em que, se

devemos restringir nosso conhecimento a partir das estruturas subjetivas que nos encer-

ram em um relativismo psicológico, o que resulta em só haver, para o homem, fenôme-

nos humanos, esse relativismo se inverte e se absolutiza – de modo que, segundo a leitu-

ra merleaupontiana, "ao final de um certo tempo, a representação humana torna-se sinô-

nimo de Ser" (N, 42). Quer dizer: o reconhecimento da facticidade da constituição hu-

mana, a qual marca nossa finitude e conduz nossas formulações a um relativismo

psicológico, é, por assim dizer, eclipsada pelo poder constituinte da consciência, o qual

acaba por ganhar um peso maior do que o conferido àquele relativismo. O resultado fi-

nal desse retorno ao homem acaba assim por, segundo a interpretação merleaupontiana,

acentuar aquele seu segundo sentido, o da absolutização dos fenômenos humanos, em

detrimento do primeiro – de modo que o homem seria concebido, na filosofia kantiana,

segundo o filósofo francês, como "uma facticidade que se dá a si mesmo valor de direi-

to" (N, 42).

65 Sacrini, M., L'Ontologie de Merleau-Ponty comme métaphysique. Une Analyse critique de la question,
in Revue Philosophique de Louvain 108(3), 2010, p. 515.
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Esse duplo sentido da revolução copernicana implica, por sua vez, uma duplici-

dade relativa à própria noção de natureza na filosofia kantiana. Expliquemo-nos. "Se só

há fenômenos humanos", aponta o filósofo francês, "não há mais nada de outro, por con-

sequência, [que sirva] como termo de referência" (N, 41), isto é: tudo aquilo que poderia

apresentar-se como termo de referência para a atividade da consciência, situando-se ali

na esfera da realidade transcendente à consciência, é neutralizado por meio do véu de re-

presentações que a própria consciência interpõe ao transcendente. Daí o primeiro senti-

do, fundado sobre a passividade na forma da receptividade do diverso sensível por parte

da consciência, da Natureza na filosofia kantiana: como conjunto (Inbegriff) dos objetos

dos sentidos, do qual nada podemos falar, senão simplesmente constatar em seu papel de

dado – do que resulta o caráter inerte do dado, simples elemento "fortuito que não pode-

mos conhecer" (N, 42-3). Afinal, aquele 'termo de referência', uma vez tendo sido opera-

da a revolução copernicana, perde toda densidade e espessura daquilo que poderia resis-

tir à atividade da consciência e transforma-se em objeto meramente possível para a con-

sciência, quer dizer: passível de ser constituído pela consciência por meio da legislação

que lhe é própria quando liga o múltiplo dado sensivelmente, dado inerte e desprovido

de sentido próprio, numa unidade. Daí que esse objeto possível "é o único que pode ter

um sentido para mim", convertendo-se, finalmente, na falta de um 'termo de referência',

e graças ao privilégio do poder constituinte em detrimento do relativismo psicológico,

em algo de "coextensivo a tudo aquilo que possamos chamar de verdade e Ser" (N, 41).

É a própria consciência, como "poder de construir" (N, 41) os seus objetos a par-

tir da legislação que ela impõe ao múltiplo sensível, que está implicada aí – o que faz da

revolução copernicana o "retorno a um naturante que está em nós" (N, 41) que, por fim,

encaminharia Kant "à ideia de um naturante criador absoluto" (N, 41). A ideia cartesia-

na, extraída dos postulados do pensamento judaico-cristão, de um naturante que produz

uma natureza simplesmente naturada, é assim, segundo Merleau-Ponty, deslocada da po-

tência infinita de Deus para o poder ordenador da consciência – com a diferença de que

a consciência não cria absolutamente o mundo, mas cria o objeto para ela possível sem

se valer para tanto de um termo de referência que possua um sentido próprio, apoiando-

se, assim, numa matéria inerte e simplesmente dada. E aqui chegamos a um segundo

sentido da Natureza, fundado, por sua vez, no espontâneo poder naturante da consciên-

cia de ordenar o diverso sensível num objeto, na filosofia kantiana: a Natureza (como

Naturbegriffe) se torna aquilo que é "revelado pela atividade legisladora do entendimen-

to" (N, 42), objeto construído absolutamente pela espontaneidade, simples correlato de

um poder ordenador dos fenômenos por parte da consciência – de modo que a consciên-
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cia deve passar a envolver tudo, e o objeto por ela construído passa a ser concebido co-

mo sinônimo de Ser.

Pois bem, a atividade legisladora do entendimento só diz respeito à possibilidade

de uma natureza em geral como objeto dos sentidos, motivo pelo qual deve ser comple-

mentada pela multiplicidade, dado puro e inerte da intuição sensível, a fim de se obter,

com isso, um objeto atual. Desse modo, o entendimento não diz respeito à natureza

fáctica, e revela, como determinação do objeto por ele constituído, apenas aquilo que

pode ser decomposto por análise causal, segundo as leis que unificam esse múltiplo, di-

gamos, nele mesmo desconexo. Assim, para dar conta do fenômeno do organismo, em

relação ao qual deve-se dizer que é causa e efeito de si mesmo, o que implica reconhe-

cer "um interior no exterior" (N, 45), é necessário que a consciência se valha do juízo

reflexionante, o qual, por não dispor de leis universais dadas que permitiriam subsumir

o particular, possibilita que se encontre nos objetos uma ligação entre suas partes que se-

ja diferente daquela puramente exterior – encontrando o universal a partir do particular

por meio de uma lei que a própria faculdade do juízo dá a si mesma por reflexão, quer

dizer: sem determinar nada de seu objeto, apenas refletindo sobre o acordo do conceito

com o objeto do conceito. Acontece que essa ligação interior com a qual o juízo refle-

xionante se depara não pode ser conhecida a partir de um fundamento objetivo que for-

necesse uma finalidade efetivamente operante na natureza – como que a descoberta de

uma legislação própria da natureza concorrente, por assim dizer, com a legislação do en-

tendimento. Nosso intelecto finito é incapaz de ver "o múltiplo [a partir] do interior" (N,

45), de modo que essa interioridade presente no organismo deve ser remetida tão so-

mente à analogia de uma produção técnica conforme a fins. O que está posto aqui, en-

tão, é o "feliz acaso" (Kant apud Merleau-Ponty; N, 43) observado na concordância en-

tre exigências de nossas faculdades e os fenômenos – pelo que, enfim, "as propriedades

que confiro ao objeto do juízo reflexionante são propriedades humanas", de tal modo

que não só "o juízo permanece subjetivo" (N, 43) como, por meio de tal juízo, "nada é

afirmado do Ser" (N, 45). Por fim, a finalidade que se descobre na natureza mediante o

juízo reflexionante "é apenas a finalidade do homem" (N, 47).

Esse humanismo, como já o dissemos, parte do pré-juízo segundo o qual o ho-

mem é antiphysis, aquilo que se opõe à natureza e, como tal, possibilita que ela seja para

ele construída. Afinal, era a absoluta oposição entre a consciência e aquilo que se pode-

ria chamar de o objeto real a ela transcendente como dois tipos diferentes de ser que in-

terditava o acesso da consciência às coisas – e, simultaneamente, fazia da consciência a

instância encarregada, por isso mesmo, em fazer aparecer o ser, só que fenomenalizado,

ou seja: na filosofia kantiana, pelo intermédio da representação. Isto é: uma vez que a
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consciência se opunha radicalmente ao ser, não podia acessá-lo senão pelo intermédio

de suas condições subjetivas de representação, ou ainda por meio daquilo que a consci-

ência insere nas coisas, resultando numa circularidade que encerra a consciência dentro

dos limites de sua própria representação, impedindo-a de considerar a natureza como al-

go que não um puro mecanismo, sendo-lhe permitido, tão somente a partir das condi-

ções que a própria consciência impõe às coisas, deduzir o funcionamento da natureza,

por meio de uma construção francamente ideal.

Contra esse idealismo transcendental, que (além de fazer da consciência uma an-

tiphysis, puro sujeito absolutamente oposto à Natureza) é incapaz de dar conta do ser re-

al, pois se refugia na esfera das puras condições da experiência mera e simplesmente

possível, Merleau-Ponty buscou acentuar, desde sua primeira obra, a mistura da consci-

ência à natureza – por meio de sua inerência a um corpo e do estabelecimento da per-

cepção como campo que realiza o contato da consciência com o ser a ela transcendente.

Entretanto, o próprio Merleau-Ponty, na tentativa de incorporar à fenomenologia

a experiência concreta de sujeitos encarnados, acabou, a despeito de seu projeto

filosófico, por manter um resquício de antiphysis em sua concepção de consciência – o

que o manteve preso aos marcos tradicionais que se tratava de superar. Percorramos, en-

tão, o caminho traçado pelas primeiras obras de Merleau-Ponty, dando atenção aos ob-

stáculos que o levaram a reformular seu pensamento sob a forma de uma reflexão sobre

o ser sensível como solo das operações da consciência.

***

A.3) O Descompasso entre o Projeto Merleaupontiano e sua Realização

Mas como pode Merleau-Ponty elaborar sua ontologia como uma "metafísica no

sentido clássico"66, à maneira de "uma investigação que considera a totalidade do ser"67

sem, com isso, incorrer nos erros, ocasionados pela falta de reflexão acerca dos limites

impostos por nossa finitude, pré-críticos e dogmáticos apontados por Kant? Marcus Sa-

crini trata dessa questão em sua tese de doutoramento – razão pela qual nos apoiaremos

em sua interpretação a fim de apresentar, brevemente, aquilo que os comentadores de

um modo geral chamam de a primeira filosofia merleaupontiana, formulada em A Estru-

tura do Comportamento e na Fenomenologia da Percepção.

66 Merleau-Ponty apud Sacrini, ibid., p. 516.
67 Sacrini, ibid., p. 516.
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Julgamos ser importante passar pelas primeiras obras de Merleau-Ponty a fim

de situar um pouco mais precisamente o ponto de passagem no qual os cursos sobre A

Natureza, no contexto mais geral da obra merleaupontiana, inserem-se. Por não ser de

nosso interesse imediato, nessa dissertação, proceder a uma análise detida do movimen-

to e problemas enfrentados pelo filósofo ao longo de sua obra como um todo, mas ao es-

tudo da Natureza nos referidos cursos e sua relação com a ontologia 'madura' de Mer-

leau-Ponty, limitaremos o escopo dessa inflexão pelas primeiras obras merleaupontianas

a uma questão bem definida: a das relações entre a significação fornecida pela percep-

ção e o ser existente por ela suposto. Para tanto, apoiar-nos-emos nas interpretações de

Carlos Alberto de Moura, Étienne Bimbenet e Marcus Sacrini. Tais interpretações ofere-

cem a vantagem de serem convergentes no ponto que aqui nos interessa, analisando a

obra merleaupontiana, respectivamente, sob os prismas das diferentes concepções de

produtividade de sentido, das diferentes relações entre natureza e subjetividade e das di-

ferentes concepções de ser adotadas pelo filósofo em seu percurso. Os três intérpretes

concordam com a presença de uma reflexão ontológica desde A Estrutura do Comporta-

mento – reflexão a qual se modifica em suas últimas obras a partir da incorporação da

linguística saussuriana ao seu pensamento que, por fim, deu-lhe os instrumentos para

pensar uma produtividade natural a fim de superar os resquícios de uma filosofia da con-

sciência presente em suas primeiras obras.

A nosso ver, o recurso à Natureza como um tipo de ser pré-objetivo que autopro-

duz o seu sentido surge no pensamento merleaupontiano como resposta a "problemas in-

solúveis" (VI, 250) ensejados por uma opção metodológica que gerou um descompasso

entre seu projeto filosófico, como elaboração de uma "ontologia fenomenológica" (IP,

176) encarregada de retornar ao ser presentado pela percepção como camada original e

originária68 relativamente ao ser estritamente objetivo, e sua realização. 'Ontologia

fenomenológica' pode parecer um termo contraditório, mas, a nosso ver, cabe no contex-

to da obra merleaupontiana desde o seu início. Tal ontologia não busca investigar o ser

nele mesmo ou, como diz o filósofo na Fenomenologia da Percepção, não procura "al-

cançar o ser sem passar pelo fenômeno", e nem busca "separar o fenômeno do ser" (PhP,

455). Na tentativa de inverter a precedência da essência sobre o fato, unificando-os na

esfera da experiência humana, essa 'ontologia fenomenológica' trata de "definir o ser co-

mo aquilo que nos aparece e a consciência como fato universal" (PhP, 45). Não se trata

de atingir o ser diretamente, sem passar pelo fenômeno, pois, então, objetifica-se o ser,

transformando-o em algo de necessário e aniquilando a opacidade e contingência de

nossa experiência (ou, como Merleau-Ponty dirá a partir dos cursos sobre A Natureza,

68 Cf. Sacrini, M., Fenomenologia e Ontologia em Merleau-Ponty. Campinas: Papirus Editora, 2009, p.
29.
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parte-se do Ser considerado como puramente atual, eliminando, com isso, toda potência

e atividade do ser). Também não se trata de separar o ser, de um lado, e a esfera dos fe-

nômenos, de outro – concepção a qual, como a primeira, "supõe uma referência tácita a

um saber e a um ser absolutos" (PhP, 455), embora, diferentemente daquela, postule ina-

dequação entre o nosso saber de fato e o absoluto. É dessa maneira que, ao definir o ser

como aquilo que nos aparece, dissolve-se toda questão sobre o excesso de ser em rela-

ção ao fenômeno (sobre esse ponto cf. infra); e, ao considerar a consciência como fato

universal, acrescentemos: para o homem, Merleau-Ponty se aproxima da tradição segun-

do a qual o homem é a medida de todas as coisas, novamente: de todas as coisas para o

próprio homem. É desse modo que, ao menos na Fenomenologia, Merleau-Ponty, na es-

teira de sua interpretação sobre a filosofia husserliana, partilha com o filósofo alemão

do "reconhecimento da subjetividade como fato inalienável e do mundo que ela visa co-

mo omnitudo realitatis" (PhP, 456). Essa tese da relação entre ser e fenômeno, e o papel

central desempenhado pelo ser humano, começa a mudar e adquire outros tons a partir

dos cursos sobre A Instituição, já recebendo uma formulação madura em A Natureza.

Pois bem, tratava-se de, ao buscar retraçar esse sentido ontológico original e

originário aberto pela percepção, "começar pela ontologia comum" (IP, 174) e, ao mos-

trar as suas insuficiências relativamente ao campo fenomenal no qual essa ontologia se

funda, "ultrapassá-la do interior [...] descobrindo o percebido como resíduo, exceção, re-

sistência a essa ontologia" (IP, 174). A "ontologia comum" é aquela que, ao "cindir su-

jeito ou consciência e objeto"69 como duas regiões distintas de ser, é incapaz de dar con-

ta da relação entre consciência e natureza, fazendo dessa última um tipo de ser estrita-

mente objetivo, ora constituído absolutamente pela subjetividade, ora repousando intei-

ramente em si mesmo e ordenado segundo relações causais – e, desse modo, originando

"uma verdadeira antinomia" entre "o ponto de vista interior ou idealista da reflexão

filosófica" e "o ponto de vista exterior ou realista da ciência"70. Mas, na tentativa de ul-

trapassar do interior essa "ontologia comum", Merleau-Ponty partia, justamente, segun-

do a leitura que o próprio filósofo fez, anos mais tarde, de suas primeiras obras, "da dis-

tinção 'consciência'-'objeto'" (VI, 250), quer dizer: ao iniciar sua investigação pela onto-

logia comum a fim de ultrapassá-la do interior, o filósofo adotava no ponto de partida de

sua reflexão precisamente a distinção que se pretendia ultrapassar. Assim, ao demonstrar

como a ontologia comum, internamente, supõe a originalidade e originariedade do cam-

po fenomenal e sua doação perceptiva, o filósofo mantinha, relativamente ao campo fe-

nomenal aberto pela percepção, a própria distinção entre consciência e objeto que deve-

ria ser ultrapassada – permanecendo preso a esse registro conceitual e ocasionando um

69 Sacrini, ibid., p. 35.
70 Bimbenet, Nature et Humanité. Paris: Vrin, 2004, p. 12.
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descompasso entre seu projeto filosófico e sua realização. Mas qual o tipo de distinção

entre consciência e objeto estava operando nas primeiras obras de Merleau-Ponty?

Ali, n'A Estrutura do Comportamento, essa distinção adquire, a nosso ver, a figu-

ra de uma tensão no seio do ser presentado pela percepção entre, por um lado, a signifi-

cação do fenômeno fornecido pela percepção, e, por outro, o ser existente ao qual ela

aponta.

***

B) A Má Ambiguidade do Primeiro Merleau-Ponty

B.1) A Tensão entre Existente e Sentido Ideal n'A Estrutura do

Comportamento

A fim de repensar as relações entre corpo e alma, cujo fundamento nas concep-

ções tradicionais é precisamente aquele criticado por Merleau-Ponty de uma distinção

entre consciência e objeto como duas regiões distintas de seres, o filósofo, em A Estru-

tura do Comportamento, vale-se da noção de comportamento a fim de ultrapassar do in-

terior as insuficiências do realismo científico frente à originalidade do campo fenome-

nal. Esse realismo concebe a consciência como parte real do mundo de tal modo que a

natureza é interpretada, ora como conjunto de eventos reais formados por meio de uma

rede de relações causais, determinando a consciência como efeito da causalidade

fisiológica, ora como "unidade objetiva constituída" (SC, 2) pela consciência, fazendo

da objetividade da natureza um efeito da causalidade psicológica. A noção de comporta-

mento é então mobilizada pois "neutra" (SC, 2) em relação à distinção entre o

fisiológico e o psíquico, e dessa maneira permitiria a reformulação da relação entre os

dois termos dessa oposição. Tratava-se então de, valendo-se dos resultados obtidos pela

psicologia da forma (Gestalttheorie)71, desenvolver a noção de estrutura subjacente a

três formas distintas, extraídas da observação de três comportamentos distintos subsis-

tentes no campo fenomenal, que revelam três ordens distintas de sentido: física, vital e

humana – com o intuito de "enraizar a consciência no ser" (SC, 177) ao estabelecer uma

relação interior entre a consciência, por um lado, e a realidade, conhecida originaria-

mente pela percepção e modificada pela atividade do sujeito, por outro. Segundo Mer-

leau-Ponty, tanto a psicologia realista quanto a filosofia idealista não dão conta desse

71 Observe-se aqui que uma parte do movimento interno de superação da 'ontologia comum' consiste no
recurso aos resultados obtidos pela ciência a fim de criticar os pressupostos ontológicos realistas adotados
pela própria ciência – caminho esse que já esboça aquele que posteriormente desenvolver-se-á como mé-
todo indireto para a ontologia. Abordaremos a questão do método indireto na última seção desse capítulo.
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vínculo da consciência, ou do ser humano, com o ser, o mundo, ou, de modo mais geral,

a realidade. Ambas estabelecem o divórcio entre a consciência e a realidade ao fazer do

simples juízo de existência: 'isto é', o ponto de contato entre o sujeito pensante e aquilo

que existe. Esse juízo, como "afirmação que no sentido próprio confere a existência", é

um "elemento especificamente irredutível da percepção" (SC, 177) e, como tal, não traz

nenhuma determinação de seu objeto, de modo que o sentido se separe do próprio objeto

individual que existe. A realidade com a qual o ser humano 'interagiria' se transforma,

assim, numa ordem que nos apresenta objetos cuja existência é absolutamente cega nela

mesma – e a consciência, uma vez que os objetos com os quais se depara não possuem

nenhum sentido, não impõem nenhuma resistência, não convidam a nenhuma ação

específica, deixa-se definir a partir de então por uma "atitude espetacular" (SC, 178),

contemplativa, em suma: não pela confrontação com um objeto existente, mas pela pos-

se de um objeto intelectual e pela consciência absolutamente transparente de si mesma –

o que, correlativamente, faz da ação do ser humano "uma série de acontecimentos exte-

riores entre si [...] justapostos, mas não interligados" (SC, 178). Contra essa concepção

intelectualista, Merleau-Ponty busca, em A Estrutura do Comportamento, "introduzir a

noção de uma vida da consciência que ultrapasse seu conhecimento expresso de si mes-

ma" (SC, 178), fazendo desse conhecimento de si, e daquela 'atitude contemplativa',

uma dialética superior derivada dos interesses práticos que, centrados na noção de traba-

lho, são primitivamente primeiros para o ser humano72. Mas essa 'vida da consciência',

que primeiro impele o ser humano para a ação enraizando-o em uma situação concreta a

partir da qual apenas posteriormente surge o conhecimento tético de seus objetos, não

pode ser simplesmente afirmada em sua generalidade – pois isso equivaleria a repor o

divórcio da consciência com a realidade sob a figura de uma indiferença daquela em re-

lação à sua situação concreta. O filósofo que quer dar conta dessa relação de um modo

não abstrato, e não generalizante, deve, então, "descrever as estruturas",

acrescentaríamos: específicas73, "de ação e de conhecimento com as quais ela [consciên-

cia] se engaja" (SC, 178).

É nesse ponto que se situa o recurso aos resultados da Gestalttheorie: descrever,

por meio da noção de forma, as estruturas concretas com as quais a consciência se depa-

72 Cf. a análise da relação 'jogador – campo de futebol' pela qual o filósofo afirma que os objetos da con-
sciência são primeira e originariamente experimentados e vividos como realidades que impõem certos
modos de ação antes de serem objetos de conhecimento – in SC, 183.
73 Dizemos: específicas, pois a consciência se depara, nessa descrição dos objetos existentes, com diferen-
tes ordens de sentido as quais são irredutíveis entre si. Tais ordens de sentido são irredutíveis entre si pois
a própria atividade da consciência se cinde em atos de diferentes tipos e, correlativamente, "o mundo per-
cebido se fragmenta em 'regiões' descontínuas". O alvo aqui é a atividade "homogênea" (SC, 224) da con-
sciência proveniente da concepção contemplativa da vida da consciência que faria com que a especifica-
ção de seus objetos repousasse na diferença do "múltiplo dado" da intuição sensível – lembremos: dado
sensível cego e divorciado de seu sentido, o qual repousa, justamente, na atividade homogênea do "sujei-
to epistemológico" (SC, 186).
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ra em suas ações e conhecimento. A forma é uma noção privilegiada pois nos permite

encontrar uma unidade ideal entre os fenômenos parciais, quer dizer: uma "unidade de

determinação recíproca" (SC, 54) desses fenômenos, a qual, sendo por um lado imanen-

te aos fenômenos parciais, não está, por outro, contida neles74. Essa unidade ideal, ao

mesmo tempo em que expressa "as articulações naturais dos fenômenos" (SC, 45), pos-

suindo, portanto, "valor objetivo" (SC, 142), não é uma realidade física, vital ou espiri-

tual que faria parte do conjunto dos fenômenos – e assim não está presa na rede de rela-

ções causais pelas quais o realismo científico quer reduzir a totalidade dos fenômenos,

nem se revela como uma enteléquia sobreposta aos fenômenos parciais e encarregada de

trazer de fora essa unidade, como quer o vitalismo. E é precisamente essa dupla negação

– "nem coisa, nem consciência" – que torna a noção de forma "opaca para a inteligên-

cia" (SC, 138). A forma, dessa maneira, é um objeto de percepção: uma unidade que

não é extrínseca aos fenômenos mas que, relativamente ao organismo, por exemplo,

"pertence ao ser vivo como tal" (SC, 39), na medida em que as relações de sentido que

nos são dadas perceptivamente "resultam justamente de nossa própria organização" (SC,

53), de nossos próprios poderes e capacidades perceptivos75.

Pois bem, a percepção nos revela, segundo Merleau-Ponty, três diferentes tipos

de estrutura76, ordenadas segundo uma escala natural surgida a partir de processos de in-

dividuação que revelam diferentes graus de autonomia e liberdade no campo fenomenal

– como estruturação que estabelece um equilíbrio interno a partir de forças exteriores,

na ordem física; pré-constituição das forças exteriores que refluirão sobre o organismo,

na sequência, a título de estímulos aos quais o organismo vai responder mediante uma

significação prática, na ordem vital; e transformação, por meio da cultura, técnica e tra-

balho, das próprias significações fornecidas pelo organismo, na ordem humana. Essas

ordens não se deixam compreender substancialmente, mas dialeticamente, no sentido

em que estabelecem entre si uma relação de integração, a qual é ao mesmo tempo

contínua e descontínua: contínua pois se trata do mesmo ser (quer dizer: não há cisão

ontológica, substancial, entre dois tipos diferentes de ser na passagem de uma ordem à

outra, já que todas essas ordens são fenômenos, e, como tal, dadas perceptivamente);

descontínua pois cada ordem se funda na precedente como o dado sobre o qual se desen-

74 Cf. SC, 165: as formas são "ideias das quais [os fenômenos parciais] participam sem contê-las em si".
Do mesmo modo, a 'oferta' e a 'procura', na ciência que trata dos fenômenos econômicos, "não são", se-
gundo o filósofo, "nem forças reais ocultas atrás de causas especiais que determinam a produção em cada
fábrica, o consumo de cada indivíduo, nem são simples nomes para designar a soma aritmética desses fe-
nômenos locais, mas objetos de pensamento que a ciência constrói e que determinam o significado ima-
nente e a verdade dos acontecimentos" (SC, 165-6).
75 O que implica, no pensamento merleaupontiano, segundo Sacrini, "uma nova filosofia transcendental";
nova no sentido em que "dispensa um puro sujeito cognitivo e acentua que a natureza deve ser compreen-
dida como reunião de Gestalten com um sentido inerente aos seus componentes materiais, sentido que é
exatamente aquele apreendido pela consciência perceptiva" (ibid., p. 26).
76 Trataremos da distinção entre forma e estrutura na sequência.
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volve livremente, de modo que aquilo que é unidade ideal formada sobre fenômenos

parciais em uma ordem, revela-se como fenômeno parcial a ser integrado, juntamente

com outros fenômenos parciais do mesmo tipo, em uma nova unidade ideal, e assim por

diante77 – o que nos leva, na relação entre as diferentes ordens, a admitir que a ordem su-

perior como que retoma e re-estrutura a precedente. A integração não implica relação

substancial, mas dialética – isso quer dizer, em última medida, que as formas não exis-

tem na natureza considerada em si mesma78, mas que elas apenas "exprimem as proprie-

dades descritivas de certos conjuntos naturais" (SC, 54), e, como tal, revelam-se "como

um evento no mundo das ideias" (SC, 224).

Esse é o sentido da redução fenomenológica operada em A Estrutura do Com-

portamento: "uma inversão do movimento natural da consciência" pelo qual concebe-

mos o ser real como distinto, antecedente e independente de nosso contato com ele – o

que resulta em substancializar esse ser concebendo-o como ser em si. Daí o recurso à

percepção como "um tipo de experiência originária na qual se constitui o mundo real em

sua especificidade" (SC, 236). Cumpre então notar que, ao adotar a percepção como

"experiência originária", o real não será mais concebido como destacado de nosso conta-

to com ele, mas como aquilo que surge na nossa relação com o ser transcendente – e si-

multaneamente nos encerra no campo fenomenal. É por isso, enfim, que as formas não

existem na natureza considerada em si mesma – caso contrário, reeditaríamos o proble-

ma que se trata de resolver: o das relações entre a alma e o corpo, ou entre a cultura e a

natureza, como o de dois tipos distintos de ser. A partir de então, essa relação deixa de

se configurar como aquela estabelecida entre duas substâncias ou realidades indepen-

dentes e se transforma naquela do sentido desenhado pelos objetos fenomênicos e pelo

campo de ação que tais objetos presentam a nós. A alma e o corpo, na medida em que as

ordens física, vital e humana são concebidas a partir da noção de integração, "não mais

se distinguem" (SC, 219). Mas, contrariamente, e porque concebemos as relações entre

essas três ordens como relações de integração, a alma e o corpo se distinguem como di-

ferentes etapas do devir da consciência. Esta tarefa: traçar uma história da constituição

da consciência, inscreve na própria consciência uma certa passividade a qual, ao "con-

fundir-se com seu corpo" (SC, 233), enraíza a consciência na natureza. Esse enraiza-

mento, por sua vez, se resultado de uma integração incompleta da ordem vital, traz con-

sequências e modifica o próprio funcionamento 'normal' da ordem humana.

77 Cf. SC, 195: "A relação de cada ordem à ordem superior é a do parcial ao total".
78 Cf. SC, 151-3.
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A questão, aqui, consiste em compreender qual o estatuto desse sentido expresso

em cada ordem: como ele pode, ao mesmo tempo, não pertencer à coisa como uma parte

real dela, mas aderir, ou encarnar-se nela.

Tomemos o exemplo da atividade do organismo na relação com seu meio. A

Gestalttehorie revela que o comportamento de um organismo não pode ser reduzido "a

uma soma de reflexos e reflexos condicionados entre os quais não se admite nenhuma

relação intrínseca" (SC, 3), não padece mecânica e univocamente de estímulos isolados

dados pelo seu meio, pois a mesma reação pode surgir no confronto com estímulos dife-

rentes, e os mesmos estímulos podem ensejar diferentes comportamentos – o que mostra

que o comportamento reage a uma situação global. Os próprios estímulos do meio, des-

sa maneira, só adquirem sentido para o organismo mediante uma forma por meio da

qual os estímulos podem ser dados para ele. Assim como uma melodia não pode ser de-

composta em suas notas, não é um todo composto pela mera adição de suas partes, pois

a mudança de uma única nota implica a modificação da melodia como um todo, e a mu-

dança de todas as notas para um outro tom implica a conservação da melodia, só que

transposta – o que nos leva à noção de uma totalidade que excede a soma das partes con-

sideradas nelas mesmas e se revela na relação funcional que está estabelecida entre as

partes –, o comportamento só se deixa compreender pela noção de forma79. Dessa ma-

neira, o comportamento, visto por meio daquela noção, mostra-se como uma totalidade

na qual se estabelece uma relação entre suas partes, quer dizer: as partes não são partes

em si mesmas, mas apenas partes segundo "a unidade interior de um processo de distri-

buição" (SC, 142), em relação à qual aquilo que o realismo entende por "efeito local de-

pende da função que ele desempenha [remplit] no todo [ensemble]" (SC, 142). O orga-

nismo se relaciona, então, com os estímulos ditos 'exteriores' pelo intermédio de sua es-

trutura, 'interiorizando' o seu entorno a partir de funções vitais que lhe são próprias, esta-

belecendo um campo de significação no qual esses estímulos adquirirão um significado

para o organismo – pré-constituindo, por assim dizer, as forças exteriores que, na se-

quência, retornam ao organismo a título de estímulos.

Tal 'enformação' do meio pelo organismo não se deixa traduzir, no entanto, se-

gundo Merleau-Ponty, na linguagem da consciência – no sentido em que o organismo

79 Cf. SC, 50: "Diremos que há forma sempre que as propriedades de um sistema se modificarem para ca-
da mudança ocorrida em uma única de suas partes, e se conservarem [as propriedades], ao contrário,
quando todas elas [partes] se modificarem mas mantiverem entre elas a mesma relação".
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constituiria o significado de seus estímulos por meio de sínteses puras80, o que equivale-

ria a afirmar que uma força vital viria animar e exteriormente organizar as partes. A for-

ma expressa, aqui, aquela totalidade que excede a soma das partes, mas que não poderia

ser simplesmente identificada a uma camada real, substancial, do ser – sob a pena de en-

contrar nos organismos vivos o mesmo tipo de atividade encontrada no sujeito

epistemológico, quando, segundo Merleau-Ponty, sabemos, pela Gestalttheorie, que a

atividade do organismo, e mesmo aquela do espírito, dirige-se a intenções práticas81.

Mas, por outro lado, tal recusa do vitalismo não resulta na defesa de um realismo de

"formas em-si" (SC, 151), justamente porque essa totalidade, que desenha uma unidade

entre as partes ou momentos, separar-se-ia ou dividir-se-ia caso existisse no espaço, dei-

xando, portanto, de se erigir como totalidade que articula essas partes – de modo que

"uma unidade desse tipo não poderia ser encontrada senão em um objeto de conheci-

mento" (SC, 155). É a noção de significado, trazida pela Gestalt, que nos permite evitar

tanto o mecanicismo quanto o vitalismo, e ao mesmo tempo nos possibilita conservar,

relativamente à ordem vital, a ideia de vida, pois a unidade de comportamento que se

pode observar entre o organismo e seu meio é uma unidade, repitamos, que não está re-

almente contida no organismo, como uma força real que reunisse os fenômenos locais

interiores ao organismo, nem no meio, como se puras relações físico-químicas determi-

nassem aquele comportamento. Afinal, como nos diz o próprio filósofo, "o todo no or-

ganismo é uma ideia" (SC, 173), um significado: unidade ideal que deve ser admitida

quando da observação do fato comportamental relativo ao organismo na medida em que

esse estabelece entre os fenômenos locais que lhe são interiores, como a proporção de

cálcio e de potássio, uma "comum adequação [convenance] ao modo de atividade privi-

legiada do organismo" (SC, 168), atividade a qual, lembremos, implica uma relação

com o seu meio, meio esse que é, assim, pré-constituído pelo próprio organismo. Mas

essa unidade ideal, reforcemos mais uma vez, revela-se apenas como "um conjunto sig-

nificativo para uma consciência que o conhece, não uma coisa que repousa em si" (SC,

172). Trata-se, portanto, de um significado que, não estando 'plasmado' numa ordem re-

al, substancial, "não sendo um elemento do mundo" enfim, surge "na intersecção de uma

80 Cf. SC, 136: "Os gestos do comportamento, as intenções que esse traça no espaço ao redor do animal,
não visam ao mundo verdadeiro ou ao ser puro, mas ao ser-para-o-animal, ou seja: um certo meio
característico da espécie; eles não deixam transparecer uma consciência, quer dizer, um ser cuja essência
é conhecer, mas uma certa maneira de tratar o mundo, de 'ser no mundo' ou de 'existir'"; e isso vale até
mesmo para o ser humano: "Não há, portanto, comportamento que ateste uma pura consciência por detrás
dele, e o outro não me é jamais dado como exatamente equivalente de mim mesmo que pensa. Nesse sen-
tido, não é unicamente aos animais que se deveria recusar a [pura] consciência" (SC, 137)
81 A diferença primitiva, por assim dizer, entre um e outro seria a presença, no ser humano, da atitude ca-
tegorial: a possibilidade de despreender-se de sua situação concreta, transformar o seu meio e objetos se-
gundo intenções práticas e, nessas transformações, conservar as diversas perspectivas sobre tais sentidos
transformados – conservação essa que possibilita assim aquela orientação superior própria ao espírito
quando esse se volta para o conhecimento dos objetos, e não para a vida prática; cf. SC, 189-91.
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multiplicidade de relações"82, mas não está contido, nem comanda, por assim dizer, a

formação dessas relações em si mesmas – o que equivaleria ao contrassenso de "fazer da

ideia a causa da existência" (SC, 173).

Até esse ponto, não se vê como se poderia endereçar a Merleau-Ponty a crítica

de construir uma filosofia dogmática, pré-crítica, pois, como nos adverte o filósofo, "fa-

lando aqui de conhecimento e consequentemente de consciência, não construímos uma

metafísica da natureza" (SC, 174). Porém, ao se limitar à esfera do conhecimento, não

se compreende como o seu projeto, desde sua primeira obra, poderia visar à elaboração

de uma "ontologia fenomenológica" (IP, 176). A questão, no entanto, complexifica-se

quando se leva em conta que a percepção, na qual se descobre a forma como significado

ideal surgido ali na intersecção de relações estabelecidas entre um conjunto de fenôme-

nos, é também "o ato que nos faz conhecer existências" (SC, 240) – de modo que não

estamos limitados, aqui, à simples esfera do conhecimento, mas, de alguma maneira,

vinculados, pela percepção, ao ser existente. Nas palavras do filósofo:

"o que há de profundo na 'Gestalt' da qual partimos não é a ideia de significado, mas
a de estrutura, a junção de uma ideia e de uma existência indiscerníveis, o arranjo
contingente pelo qual os materiais passam, diante de nós, a ter um sentido, a
inteligibilidade em estado nascente" (SC, 223; grifos nossos).

Assim, na medida em que a forma remete a um sentido dado perceptivamente, a percep-

ção, por sua vez, empresta a esses sentidos o "índice de existência real" (SC, 235) – isto

quer dizer: a percepção não constitui um simples juízo de existência pelo qual o existen-

te estaria dissociado de seu sentido, mas, em seu próprio movimento de doação, forne-

ce-nos uma relação intrínseca entre a existência e o sentido – e a forma perceptiva abre-

nos assim à estrutura: à "junção de uma ideia e de uma existência indiscerníveis". A per-

cepção, dessa maneira, "acede às coisas mesmas" (SC, 236) – de modo que somos obri-

gados a admitir que, se ela é efetivamente "uma forma original de consciência" (SC,

183), então ela se nos mostra, nessa doação, como uma verdadeira mediação entre aque-

le que percebe e aquilo que é percebido sem, contudo, constituir um "véu [écran]" (SC,

236) entre nós e a coisa na medida em que ela é percebida. Esse percebido, por sua vez,

reenvia-nos à coisa existente – ou, antes: é a própria face, um dos lados próprios do

existente. Mas o que é essa coisa existente? E como compreender a relação entre a ideia

e o existente?

Segundo o filósofo, "não posso identificar pura e simplesmente aquilo que perce-

bo e a coisa mesma" (SC, 228), pois não temos como saber se aquilo que designamos

pela palavra 'vermelho' apresenta-se às outras consciências no mesmo tom de cor perce-

82 SC, 153. Cf. a esse respeito a relação entre estrutura e lei na ordem do conhecimento físico (SC, 151-
153).
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bido por mim. Não obstante, enquanto nos mantivermos na assim chamada 'percepção

normal', isto é: naquele tipo de percepção assentada sobre o mesmo grau de integração

da ordem orgânica no corpo humano, tanto eu, quanto o outro, utilizamos as mesmas pa-

lavras para designar as mesmas coisas, de modo que "é quando os objetos me dão a im-

pressão originária de terem sido 'sentidos' ['senti'], quando têm essa maneira direta de

me atacar, que eu os chamo de existentes" (SC, 228). Estamos aqui diante de uma dupli-

cidade: por um lado, deparamo-nos com uma "estrutura inteligível", evidenciada pela

utilização do mesmo nome para se referir à 'mesma coisa' – o que conduz a uma espécie

de 'consciência generalizante', doadora da "essência da existência vivida" (SC, 228). Por

outro lado, temos aqui o existente: "o 'isto' que minha consciência visa sem palavras [o

qual] não é um significado nem uma ideia", mas uma "existência singular e vivida" (SC,

228). Essa oposição entre o significado, o qual traz consigo uma aura de generalidade de

essência, e o existente, singular e transcendente à consciência, perpassa toda primeira fa-

se da filosofia merleaupontiana – e atesta sua filiação, ambígua, decerto, à ontologia co-

mum que se trata de combater.

O filósofo nos diz que este 'isto' visado sem o recurso a palavras83 serve de ponto

de apoio para atos de expressão ou de reflexão sobre ele – para aquela "estrutura

inteligível" e intersubjetiva – mas que tais atos "visam a um texto originário que não po-

de ser desprovido de sentido", de modo que "o significado é encarnado" (SC, 228). Mas

isso não é tudo: se devemos admitir que, na percepção, a "matéria da percepção" se des-

cola do existente, da coisa mesma, e "torna-se um conteúdo de minha consciência indi-

vidual", por outro lado, também a "forma da percepção" se refere a esse vivido indivi-

dual psicológico, pois "é a forma de tal coisa que se presenta a mim aqui e agora" (SC,

228-9). Por fim, contudo, esse reencontro da matéria da percepção e de sua forma "não

tem nada a ver com a natureza própria da coisa, e é um episódio de minha vida" (SC,

229). Encontramos aqui uma ambiguidade na relação do existente com o significado

ideal: o sentido que encontramos nas diferentes ordens de comportamento deve ser ima-

nente ao existente; dessa maneira, a forma e a matéria da percepção não se separam da

vida da consciência percipiente; enfim, este reencontro forma-matéria na percepção não

diz nada da natureza da coisa. Reafirma-se, assim, sob outro prisma, o divórcio que nos

interdita, nessa primeira 'ontologia fenomenológica' merleaupontiana, a uma metafísica

da natureza – divórcio esse entre, por um lado, o feliz encontro da forma e da matéria,

ou do sentido ideal e do existente, na percepção, e, por outro lado, a 'natureza própria' da

coisa mesma, ou o sentido do existente nele mesmo – sentido esse interditado à consci-

83 Sem o recurso a palavras, quer dizer: a própria enunciação da palavra: 'isto' já converte essa existência
singular e vivida em um significado geral.
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ência a fim de, a nosso ver, livrar a 'ontologia fenomenológica' dos riscos do dogmatis-

mo pré-crítico.

Dessa maneira, em certos momentos, a descrição feita por Merleau-Ponty parece

querer unificar a existência, dada pela percepção, com um sentido pré-existente e

originário, imanente ao existente para além da significação apreendida pela percepção –

pois se trata então de se afastar do idealismo, para o qual o sentido da coisa reside tão

somente na atividade sintética da consciência. Mas, em outros momentos, esse sentido

imanente ao percebido parece querer descolar-se do existente e constituir-se como senti-

do para a consciência – pois se trata agora de se afastar do realismo, o qual vê uma reali-

dade de coisas inteiramente independentes do ser humano as quais agiriam exterior-

mente sobre a consciência. É essa ambiguidade da percepção, como doação que nos for-

nece acesso a um existente de certa maneira oposto ao ser percebido84, e ao mesmo tem-

po nos mantém impreterivelmente presos na esfera da doação perceptiva, que causa tan-

tas dificuldades e será reformulada na ontologia 'madura' de Merleau-Ponty. Essa rela-

ção ambígua está fundada, em primeiro lugar, a nosso ver, em uma "certeza de

princípio", aquela que, segundo o filósofo, é-nos ensinada pelo cogito: "que não

teríamos conhecimento de coisa alguma, se não conhecêssemos em primeiro lugar nos-

so pensamento" (SC, 138), ou, em outras palavras, que não podemos "fazer repousar a

ordem προσ ημασ [para-nós] sobre uma ordem καθ'αυτο [em-si]" (SC, 169). Essa ordem

do para-nós, não exatamente ordem do pensamento puro mas, se o preferirmos, do cam-

po fenomenal: campo intransponível de nossos pensamentos, ações e percepções; esse

campo fenomenal, não obstante, vincula-nos à esfera das coisas mesmas, à ordem do

existente – pois, enfim, "é no aspecto fenomenal do percebido e em seu sentido

intrínseco que se deve encontrar o índice existencial já que é ele que parece real" (SC,

189). Porém, essa vinculação não nos doa nada da natureza própria dessa esfera dos

existentes, mas apenas aquilo que pode ser percebido por nós.

Anos mais tarde, Merleau-Ponty formula essa ambiguidade da percepção com

uma clareza impressionante: "o fato metafísico fundamental é esta dupla verdade do co-

gito: estou seguro de que há ser – sob a condição de não procurar outro tipo de ser senão

o ser-para-mim" (SnS, 119). Admite-se assim "essa subjetividade radical de toda nossa

experiência e seu valor de verdade" (SnS, 119) com o intuito de evitar os riscos pré-

críticos de proceder a uma filosofia metafísica da natureza – ontologia que vise à, por

84 Cf. SC, 238: "Nós não nos reduzimos à consciência ideal que temos de nós, assim como a coisa existen-
te não se reduz ao significado pelo qual a exprimimos". Isso não anula, entretanto, a nosso ver, a "correla-
ção perceptiva" (cf. Sacrini, op. cit., p. 26-7, 48, 50-7) inscrita nessa primeira ontologia merleaupontiana,
pois a relação não é ali entre ser e percepção, mas entre o sentido ideal que formulamos como ato reflexi-
vo ou expressivo apoiado sobre o fato da existência e o objeto transcendente enquanto existente – cf. a
distinção entre o Egito como conjunto de fatos reais que se combinaram para formar aquela sociedade e a
egiptologia que, a cada novo avanço, modifica a noção que formamos do Egito antigo, in SC, 154-5.
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falta de palavra melhor, determinação do ser para além de nossa subjetividade. Mas, se

no campo fenomenal podemos estar seguros de que o sentido não se separa da coisa per-

cebida, de que a forma da percepção seja forma dessa matéria – redefinição da filosofia

transcendental por meio da integração da subjetividade até ao "fenômeno do real" (SC,

241) –, por outro lado, relativamente a essa esfera de coisas existentes, repõe-se, como a

Fenomenologia da Percepção mostrará, uma concepção ligeiramente objetivista de na-

tureza, sob a forma da inércia de seu sentido. É, por fim, essa dupla exigência da percep-

ção: encerrar-nos no intransponível campo fenomenal e vincular-nos à ordem dos exis-

tentes – apresentar-nos uma coisa que é ao mesmo tempo em-si e para-nós (cf. SC, 201)

– que, ao interpretar a ordem do existente como esfera autônoma em relação à percep-

ção, mas sem que se avance na reflexão sobre o sentido próprio desse existente, prende

Merleau-Ponty, a nosso ver, à "distinção 'consciência'-'objeto'" (VI, 250) – pois estamos

às voltas, aqui, com uma distinção entre consciência e coisa, ou espírito e natureza, jus-

tamente, como dois tipos de ser. É essa distinção que, a nosso ver, levou o filósofo à re-

formulação de seu pensamento por meio da reflexão sobre a atividade de autoprodução

de sentido da Natureza.

***

B.2) A Ideia de Natureza como Ser Inerte na Fenomenologia da

Percepção

Ora, se se pode dizer que não há nenhuma grande ruptura doutrinal entre A Es-

trutura do Comportamento e a Fenomenologia da Percepção, salvo uma diferença do

"ponto de vista adotado"85 no começo da investigação, então trata-se ainda de ultrapas-

sar a "ontologia comum" que cinde consciência e objeto ao mostrar, partindo do interior

dessa ontologia, como ela pressupõe e se funda sobre a originalidade do campo fenome-

nal aberto pela percepção. Na Fenomenologia, o filósofo, desta feita, estende as análises

iniciadas n'A Estrutura do Comportamento, aprofundando a noção de percepção de mo-

do a explicitar a relação de fenomenalização estabelecida entre corpo e coisa percebida

e aprofundar a relação de transcendência ou do movimento do corpo para a coisa natural

e o mundo cultural. A percepção, enquanto atividade pré-tética, anônima e parcial (cf.

PhP, 249-51), distinta portanto de um puro ato intelectual situado no interior da consci-

ência, ainda é definida "no sentido amplo de conhecimento das existências" (PhP, 50). É

85 Como interpreta Bimbenet (cf. op. cit., p. 41-2), para o qual a diferença no "ponto de vista adotado" se
refere tão somente a começar pelas conclusões da ciência, n'A Estrutura, ou pela reflexão filosófica, na
Fenomenologia. Em ambos os casos, a "ontologia comum" será reduzida em prol do "tipo de ser original"
revelado pela abertura perceptiva do campo fenomenal.
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dessa maneira que, voltando-se para a "experiência perceptiva", devemos admitir, se-

gundo Merleau-Ponty, que a percepção não é um ato propriamente operado por mim:

"eu deveria dizer que se percebe em mim, e não que eu percebo" (PhP, 249) – já que a

consciência tética não é autora do objeto percebido enquanto existente, e nem da objeti-

vidade desse existente enquanto percebido. Isso quer dizer que, na percepção, "tenho

acesso e abertura a um sistema de seres" (PhP, 250), modalizados por meio de cada sen-

tido perceptivo (tato, visão, audição...) em relação aos quais não se pode dizer que seja-

mos nós mesmos que operemos a manifestação do percebido, mas que diferentes moda-

lidades sensíveis do objeto percebido produzam-se diante de um sujeito pré-pessoal de

modo duplamente parcial: porque na percepção sempre "existe ainda ser" (PhP, 250) pa-

ra além do atualmente dado; e porque, se nos limitamos à apreensão visual do percebi-

do, ainda restam as outras modalidades dos sentidos perceptivos (tato, audição...).

Mas duas questões se colocam aqui: em primeiro lugar, como se produz essa

'abertura a um sistema de seres', ou ainda: como se articula essa relação de transcendên-

cia entre o corpo percipiente e objeto percebido? E, em segundo lugar, como essas dife-

rentes modalidades, já que "cada qual delas traz consigo uma estrutura de ser que nunca

é exatamente transponível" (PhP, 206) às demais, podem se unificar como modalidades

de um mesmo objeto?

Comecemos pela segunda pergunta: Merleau-Ponty responde a essa questão por

meio de uma analogia com a visão, na qual duas imagens retinianas unificam-se na vi-

são de um único objeto. E aqui, com o mesmo espírito d'A Estrutura do Comportamen-

to, é novamente com base na descrição do funcionamento e do uso 'concreto' da visão

que se pode dar conta dessa relação de unificação de duas imagens diplópicas, e não na

disposição anatômica dos olhos e em sua relação com o sistema nervoso central. O que

nos ensina a visão em sua atividade concreta? Que as duas imagens binoculares não for-

mam sua unidade por sobreposição, caso contrário essa se produziria quando dela adqui-

rimos consciência, e a experiência nos ensina que a diplopia pode permanecer mesmo

depois de termos consciência da unidade das duas imagens; que o objeto único não é

uma maneira de se pensar as duas imagens, pois elas deixam de serem dadas no momen-

to em que o objeto único aparece à visão, o qual "é de outra ordem que elas" (PhP, 268);

que não é a fixação, isto é: o recorte de uma parte do espetáculo percebido em sua glo-

balidade com vistas ao direcionamento da atenção para uma visão local, que nos dá o

objeto único, uma vez que a visão desse já é subentendida por, ou está "antecipada"

(PhP, 268) no próprio ato de fixação. Assim, a visão em sua atividade concreta nos faz

compreender que a imagem diplópica apresenta-nos um estado de "desequilíbrio" (PhP,

268) que será suplantado pela atividade do corpo quando os dois olhos deixarem de fun-
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cionar discretamente e passarem a "ser utilizados por um olhar único como um só

órgão" (PhP, 269). Ou seja: se quisermos compreender como a visão de um objeto único

se faz, precisamos renunciar à noção objetivista do corpo e adotar a concepção de corpo

fenomenal, quer dizer: "enquanto ele [corpo] projeta em torno de si um certo 'meio', en-

quanto suas 'partes' se conhecem dinamicamente umas às outras e que seus receptores se

disponham de maneira a tornar possível, por sua sinergia, a percepção do objeto" (PhP,

269). É o esquema corporal, como "sistema já acabado de equivalências e de transposi-

ções intersensoriais" (PhP, 271), que unifica os diferentes sentidos, de modo que "a

síntese do objeto se faz através da síntese do corpo próprio, ela é a sua réplica ou o seu

correlativo" (PhP, 237) – e o próprio "valor expressivo" do corpo fenomenal passa a

"fundar a unidade antepredicativa do mundo percebido, e, por meio dela, a expressão

verbal (Darstellung) e a significação intelectual (Bedeutung)" (PhP, 272), já que ambas

são, precisamente, expressão e significação de certos objetos.

É o conceito de expressão, fundado na expressividade do corpo fenomenal, o

responsável por unificar aqui as diversas modalidades perceptivas num objeto único –

permitindo-nos afirmar que, na percepção "tomada no estado nascente", "o signo

sensível e sua significação não sejam, mesmo idealmente, separáveis", fazendo do obje-

to "um organismo de cores, de odores, de sons, de aparências táteis que se simbolizam e

se modificam uns aos outros, e se acordem uns aos outros segundo uma lógica real"

(PhP, 48). É essa expressividade, possibilitada pelo campo perceptivo aberto pelo corpo,

que nos permite ver nessa cor azul desse cobertor a promessa daquela sensação tátil, da-

quela resistência ao som, daquele peso (cf. PhP, 373)... Mas não podemos fazer a unida-

de do objeto percebido repousar inteira e simplesmente nas experiências perceptivas

abertas pelo nosso corpo, pois, afinal, "uma coisa é uma coisa porque, o que quer que

seja que ela nos diga, ela no-lo diz pela organização mesma de seus aspectos sensíveis"

(PhP, 373; grifos nossos). Encontramos, dessa maneira, uma unidade dos aspectos

sensíveis de uma coisa os quais, não sendo produzidos ou criados pelo corpo, só são

acessados por meio das capacidades perceptivo-motoras estabelecidas por nosso corpo.

A coisa, em sua unidade ideal e em seus aspectos sensíveis, não é, assim, adverte-nos

Sacrini, "um conjunto de eventos absolutamente independentes das estruturas percepti-

vas", "nem um [simples] correlato de atos perceptivos": ela é "em-si-para-nós, ou seja,

tem um caráter autônomo (em-si), ao qual a experiência perceptiva tem pleno acesso

(para nós)"86.

86 Sacrini, op. cit., p. 30.
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Nesse sentido, na percepção, a coisa percebida e o corpo próprio que percebe es-

tabelecem uma relação de sinonímia87, na medida em que "em virtude de uma espécie de

contrato primordial e por um dom da natureza" (PhP, 251) – pacto natural, segundo Sa-

crini, que permanece sem justificação no quadro da Fenomenologia da Percepção, pois

"apresentado como um fato último não remissível a nenhuma condição explicativa"88 –

podemos dizer que aquilo que percebemos é para nós e simultaneamente está nas coisas.

Porém, se a Fenomenologia não nos fornece a justificativa de tal "contrato natu-

ral" pelo qual podemos reconhecer a expressividade sensível da coisa percebida em sua

relação com o corpo, esse livro ao menos apresenta a operação por meio da qual essa re-

lação de sinonímia se manifesta. E aqui chegamos àquela primeira pergunta sobre como

está articulada a relação de transcendência estabelecida entre corpo percipiente e objeto

percebido: ambos, coisa percebida e corpo próprio, surgem como "duas faces de um

mesmo ato" (PhP, 237): o ato de autoconstituição do tempo – tempo o qual, se não era

tratado diretamente, já espreitava o fundo não-tematizado das análises d'A Estrutura do

Comportamento pois, ali, o objeto só se revelava em sua unidade, o perfil só reenviava à

estrutura total, seja na confrontação intersubjetiva, seja na medida em que a motricidade

do corpo que percebe permitia à consciência variar no espaço o ponto de vista pelo qual

o objeto era percebido – variação espacial essa que exige uma duração (cf. SC, 230).

A nosso ver, um dos principais eixos que perpassam a Fenomenologia da Per-

cepção, a outra face de sua crítica ao pré-juízo do pensamento objetivista, é justamente

aquele da transcendência89: o do movimento da, por assim dizer, polarização da consci-

ência ao mundo. A própria "consciência" é, segundo Merleau-Ponty, "do começo ao fim

transcendência" (PhP, 431), de modo que "o verdadeiro transcendental", reinterpretado

merleaupontianamente, transforma-se na "vida ambígua em que se faz a Ursprung [ori-

gem] das transcendências" (PhP, 418). E a própria percepção, como movimento que não

coincide inteiramente com o percebido e nem o constitui por sínteses operadas pelo pu-

ro sujeito intelectual, encarrega-se de desempenhar tal abertura da consciência ao mun-

do. Certamente, já não se trata aqui do transcendente compreendido como realidade em

si mesma independente ao acesso perceptivo – ou antes: a própria hipótese de uma reali-

dade noumenal, para além do campo fenomenal, não encontra espaço, sequer faz senti-

do, no âmbito da Fenomenologia da Percepção. Pois, como já o dissemos, não se trata

87 "Toda percepção exterior é imediatamente sinônima de uma certa percepção de meu corpo, assim como
toda percepção de meu corpo se explicita na linguagem da percepção exterior" (PhP, 239).
88 Sacrini, op. cit., p. 38.
89 Cf. PhP, p. 417: "Quer se trate de meu corpo, do mundo natural, do passado, do nascimento ou da mor-
te, a questão é sempre a de saber como posso estar aberto a fenômenos que me ultrapassam, e que, entre-
tanto, só existem na medida em que eu os retomo e os vivo, como a presença a mim (Urpräsenz) que me
define e condiciona toda presença alheia é ao mesmo tempo uma des-presentação (Entgegenwärtigung) e
me lança para fora de mim".
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de separar fenômeno e ser, mas de definir o que se entende pela palavra ser como aquilo

que se manifesta fenomenalmente (cf. PhP, 455).

Mas, então, qual ideia de transcendente está em jogo aqui? Segundo Merleau-

Ponty, não se trata de "um X vazio" (PhP, 368), simples correlato da consciência neutra-

lizado em toda e qualquer tese de existência, mas da própria existência de uma esfera de

coisas reais que transcendem à consciência. É dessa maneira que o filósofo quer evitar

"o idealismo da síntese" (PhP, 376) – o qual, ao fazer da consciência pura o sujeito ativo

da ligação da unidade do objeto, encerraria nossa experiência num "sistema fechado"

(PhP, 382) de modo que "então nada existiria, [e o sujeito] sobrevoaria o mundo" (PhP,

383). Merleau-Ponty parte, assim, da estreita relação entre o objeto existente e o movi-

mento de fenomenalização trazido por meio da percepção – estendendo a fenomenolo-

gia para o campo de investigação da "relação entre noema e objeto [...] entre a manifes-

tação (no sentido ôntico) e aquilo que se manifesta"90.

É, afinal, segundo pensa o filósofo, a própria coisa que se manifesta em seu per-

fil91, de modo que não haja distância nenhuma entre o existente e sua percepção, uma

vez que ela nos dá acesso ao próprio objeto transcendente, em carne e osso. Por outro la-

do, contudo, a percepção se nos oferece um descompasso entre a existência da coisa per-

cebida e a percepção atual que dela obtemos, entre o objeto cultural e o conhecimento

que dele formamos, entre nossa própria existência e a consciência que dela temos – dis-

tância essa que implica contradição caso pensemos a percepção em termos de ser, como

acesso a uma realidade pronta e em si mesma encerrada para além do movimento sem-

pre inacabado de fenomenalização do existente transcendente. Tal contradição, contudo,

dissolve-se, segundo Merleau-Ponty, "caso operemos no [plano do] tempo, e caso logre-

mos compreender o tempo como medida do ser" (PhP, 381). Voltemo-nos, então, ao

tempo – o qual, como "ek-stase", ou "fuga geral para fora do Si" (PhP, 479-80), é com-

preendido pelo filósofo como modelo do movimento de transcendência92.

Na Fenomenologia, a análise do fenômeno da autoconstituição do tempo permite

a Merleau-Ponty circunscrever com maior precisão aquele campo fenomenal que, não

sendo coisa, nem ideia, é original e originário das demais 'camadas', por assim dizer, da

experiência humana. É o tempo que possibilita, simultaneamente, estabelecer a imanên-

cia entre o significado e o aspecto sensível da coisa percebida sem que, nessa relação,

90 Cf. Moura, op. cit., p. 253-6.
91 Se é que se pode, com efeito, falar de perfil, cf. PhP, 374: "O dado está ali, ele repousa no mundo; se o
sujeito dá volta em torno dele, não são signos, mas lados do dado que aparecem, ele não percebe proje-
ções, nem mesmo perfis do dado, ele vê o dado ele mesmo ora daqui, ora dali [...]".
92 Após analisarmos o conceito de tempo presente na Fenomenologia, e os problemas e obstáculos daí de-
correntes para o projeto de superação da 'ontologia comum', retornaremos à ideia de transcendência sob o
prisma do lado em si do existente, ou do núcleo de realidade da coisa percebida.
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por um lado, o significado se configure como parte real dos aspectos sensíveis e, por ou-

tro, que esses sejam organizados por meio de um ato sintético da consciência – evitando

assim, no nível do campo fenomenal, tanto o realismo, quanto o idealismo. É pela

síntese temporal que, como nos diz Carlos Alberto de Moura93, os diferentes perfis pelos

quais percebemos temporalmente um objeto podem ser momentos desse mesmo objeto

que percebemos sem, com isso, estarem realmente contidos ou serem realmente trans-

cendentes uns aos outros – instaurando a noção de "transcendência imanente" que se

mostra como a própria "matriz do esquema expressivo"94. Dessa maneira, os diferentes

perfis de uma mesma coisa estabelecem entre si uma relação de reenvio aos demais per-

fis e, ao se remeterem uns aos outros, entretecem, por assim dizer, uma unidade inten-

cional entre si95. Essa unidade, no entanto, não se revela como um núcleo 'positivo', coi-

sa ou ideia, que sustentasse suas partes, perfis ou momentos estabelecendo entre eles

uma ligação exterior, mas aquilo para o qual, por meio de uma síntese de transição, eles

tendem – e, mais uma vez aqui, Merleau-Ponty se afasta da possível crítica de proceder

a uma metafísica da natureza, pois não se trata então de investigar como as coisas, dadas

na percepção, são nelas mesmas para além de toda e qualquer correlação perceptiva,

mas apenas como elas aparecem ou se manifestam para a consciência, pré-tética, que

percebe96.

Com o fenômeno do tempo, finalmente chegamos ao grau último da argumenta-

ção segundo a qual os aspectos sensíveis reenviam uns aos outros e abrem à significação

como sua unidade ideal97. Entretanto, como aponta Moura98, o conceito de tempo, por

estar fundamentado sobre o cogito tácito compreendido como "um reduto de não-ser",

"um perpétuo ausente" (PhP, 458) oposto ao conceito de ser concebido como pleno e

desprovido, ademais, de uma produtividade própria, mantém Merleau-Ponty, ao menos

no quadro teórico da Fenomenologia da Percepção, preso aos marcos tradicionais da ci-

93 Cf. op. cit., p. 262-4.
94 Id., p. 263.
95 "Ela é, sem dúvida, intencional, quer dizer", afirma Merleau-Ponty, "não repousa em si como uma coi-
sa, mas que ela visa e significa para além de si mesma"; contudo, a unidade que é assim visada "não é re-
conhecida senão cegamente pela familiaridade de meu corpo para com ela, ela não é constituída em plena
clareza, mas reconstituída ou retomada por um saber que permanece latente e que lhe deixa sua opacidade
e sua ecceidade" (PhP, 247).
96 Cf. PhP, p. 74: "Mas se a Gestalt pode ser expressa por uma lei interna, essa lei não deve ser considera-
da como um modelo a partir do qual se realizariam os fenômenos de estrutura. Sua aparição não é o de-
senvolvimento exterior de uma razão pré-existente. Não é porque a 'forma' realiza um certo estado de
equilíbrio, resolve um problema de máximo, e, no sentido kantiano, torna possível um mundo, que ela é
privilegiada em nossa percepção; ela é a aparição mesma do mundo e não sua condição de possibilidade,
ela é o nascimento de uma norma mas não se realiza segundo uma norma, ela é a identidade do interior e
do exterior mas não a projeção de um interior no exterior".
97 A própria síntese perceptiva é, afinal, em última medida, "uma síntese temporal" (PhP, 276) – de modo
que "é pela temporalidade que pode haver, sem contradição, ipseidade, sentido e razão" (PhP, 487)
98 Cf. op. cit., p. 314-8.
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são entre consciência e objeto99. Isso resultaria, por fim, segundo o intérprete, na manu-

tenção, na referida obra, do parti pris fenomenológico segundo o qual "tudo aquilo que

não é nada está sujeito [sic] a se apresentar à consciência"100. Desenvolvamos rapida-

mente a noção de temporalidade na Fenomenologia e suas consequências para a ideia de

Natureza.

É o tempo que costura e opera como fundamento da unidade de todos os fenôme-

nos, analisados por Merleau-Ponty na Fenomenologia, neles mesmos101. Ora, a tempora-

lidade, na Fenomenologia, restringe-se à relação que o sujeito percipiente estabelece

com as coisas – o que equivale a dizer que o tempo "subentende um testemunho" (PhP,

470), e, por fim, que "o tempo não é um processo real, uma sucessão efetiva que eu me

limitaria a registrar" (PhP, 471). A subjetividade, dessa maneira, garante-nos o filósofo,

"não está no tempo", como se o tempo fosse algo de exterior a ela e em relação ao qual

ela se limitaria a registrar, por uma atitude contemplativa ou espetacular, a passagem de

seus momentos – não: se, por um lado, o tempo "nasce de minha relação com as coisas"

(PhP, 471), por outro, a estrutura de passagem "porvir-que-vai-para-o-passado-vindo-ao-

presente" (Heidegger apud Merleau-Ponty; PhP, 480-1) não é constituída absolutamente

por meio de um ato volitivo ou tético por parte da consciência. Pelo contrário: a síntese

que nos fornece o tempo como um fenômeno contínuo de passagem e diferenciação de

momentos no interior de um campo de presença é uma síntese que "está sempre a reco-

meçar" (PhP, 475), de modo que "é essencial ao tempo fazer-se e não ser [simples-

mente], [é essencial ao tempo] nunca estar completamente constituído" (PhP, 474).

Estas duas características: o tempo nasce da relação da subjetividade com as coi-

sas, mas não é simples ou teticamente constituído por ela, equivalem a afirmar que a

subjetividade "assume ou vive o tempo" – o que, por sua vez, implica, de acordo com

Merleau-Ponty, "compreender o tempo como sujeito e o sujeito como tempo" (PhP,

483).

Compreender o tempo como sujeito, isto é: o tempo não implica uma diferença

real entre seus momentos, o que exigiria que alguma instância exterior viesse unificar

essas partes reais a fim de formar, por síntese de identificação, a unidade de sua passa-

gem, a unidade da diferença de suas partes. O tempo deve ser, assim, uma atividade, a

qual faz tanto o momento seguinte, quanto aquele já escoado brotarem do momento pre-

99 Desenvolveremos, rapidamente, a questão do cogito tácito na sequência.
100 Op. cit., p. 319.
101 Afinal, as próprias relações do corpo ao objeto percebido, e do objeto percebido ao corpo, enquanto
sinonímicas, repousam, como duas faces de um mesmo ato, sobre o fenômeno de autoconstituição do
tempo, cf. supra. A análise do tempo, em suma, "ilumina as análises precedentes porque faz o sujeito e o
objeto aparecerem como dois momentos abstratos de uma mesma estrutura única que é a presença" (PhP,
492).
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sente como uma diferenciação sua, por síntese de transição, de modo que o porvir surge

à subjetividade como momento apenas anunciado no presente, e o passado como algo

que, não estando realmente diante da subjetividade, ainda pertence ao seu campo de pre-

sença, à distância.

Mas, ao compreender o sujeito como tempo, e apenas o sujeito como tempo,

quer dizer: ao recusar toda temporalidade que não seja aquela surgida na relação, seja

ela tética, ou pré-tética, da subjetividade com as coisas, Merleau-Ponty fazia, em sentido

contrário ao estabelecido por seu projeto de superar a distinção 'consciência-objeto', da

natureza um tipo de ser dado, inerte e sem gênese própria – em suma, como dirá o

filósofo em A Natureza, numa crítica que, segundo Moura102, também poderia ser ende-

reçada à sua própria Fenomenologia da Percepção, um tipo de ser sem produtividade.

Ali, no primeiro curso sobre a ideia de Natureza, Merleau-Ponty critica, de modo vago e

geral, a tradição filosófica desde Santo Agostinho até Sartre por compreender "o tempo

[...] como sendo próprio da subjetividade", de modo que, tradicionalmente, a matéria é

definida pelo "presente instantâneo" – o que, por sua vez, implica que "a 'presença' do

passado e do porvir exija o espírito ou o Para Si" (N, 161). Qual o resultado disso para a

noção de Natureza? Como já o dissemos, uma Natureza sem tempo, eternamente conde-

nada ao presente instantâneo, que só existe parte por parte, seja temporal, seja espacial-

mente, depende de um princípio alheio para se sustentar, já que as coisas que nela obser-

vamos não portariam sua unidade nelas mesmas. Desse modo, por fim, a Natureza passa

a ser concebida como um tipo de ser "sem exigência, sem atividade, sem potencialida-

des" (N, 161). Aos olhos de Merleau-Ponty, segundo esta concepção tradicional:

"o objeto, tomado nele mesmo, é tudo aquilo que ele é. O 'quarto de lua' não é senão
uma maneira humana de falar, é uma figura completa [ou seja, não um quarto de lua,
mas o ser completo]. Nenhum princípio o veicula para frente [vers l'avant]" (N, 101)

Esse "princípio" que "veicula as coisas para frente" mostra-se, a nosso ver, como a ativi-

dade de autoprodução da Natureza: "uma espécie de atividade de estado" (N, 160) que

se produz segundo um "desdobramento espaço-temporal" (N, 161) – o que nos leva a

admitir, enfim, "uma passagem natural do tempo" (N, 162), ou, ainda, "um tempo ine-

rente à Natureza" (N, 161) o qual "atravessa a nós, espíritos" (N, 162) na medida em que

participamos da passagem da própria Natureza. Com essa noção de uma "pulsação do

tempo [que] não é uma pulsação do sujeito, mas da Natureza" (N, 162), estamos, aqui,

bem distantes da concepção de tempo postulada pela Fenomenologia, segundo a qual

"não há tempo natural, se se entende por isso um tempo das coisas sem a subjetividade"

(PhP, 516). É, dentre outras coisas, a própria noção de subjetividade que se transforma e

se alarga nos cursos sobre A Natureza até compreender esse ser pré-objetivo e primor-

102 Cf. op. cit., p. 326-7.
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dial "de onde surgimos" (RC, 94) – de modo que poderíamos também estender ao 'pri-

meiro' Merleau-Ponty a crítica que, segundo o filósofo francês, Schelling endereça a

Fichte: "procurar o modelo único de toda subjetividade na consciência, e acreditar que

toda aparência de subjetividade é derivada daquela" (N, 64). Procurar o modelo de toda

subjetividade na consciência quer dizer, como mostramos no primeiro capítulo, negli-

genciar a opacidade desse "princípio obscuro" (N, 162) – ou seja: esquecer o envolvi-

mento da consciência na Natureza e desconsiderar a natureza-sujeito em proveito de

uma natureza inteiramente objeto, simples correlativo do pensamento humano elevado a

princípio absoluto de constituição do Ser ou simples produto artificial criado absoluta-

mente por um Deus antropomorfizado.

Mas voltemos à Fenomenologia da Percepção. Dizíamos, apoiados na interpre-

tação de Carlos Alberto de Moura, que o conceito de natureza, naquele livro, resultava

em um tipo de ser inerte, sem atividade própria. O intérprete analisa, então, a questão da

produtividade de sentido novo, surgido por meio da fala quando o falante, imbuído de

uma intenção significativa que não encontra equivalentes disponíveis nem na natureza,

nem na linguagem, por assim dizer, já sedimentada, "polariza-se em direção a um 'senti-

do' que não pode ser definido por nenhum ser natural" (PhP, 229). Isso resulta, segundo

Moura, na concepção, por parte de Merleau-Ponty, da fala como "'o excesso de nossa

existência sobre o ser natural', um excedente nunca sugerido por esse, [de modo que] a

ordem da criação cultural só poderá entrar em cena como um mundo específico que ape-

nas se superpõe à ordem da natureza, e na qual, por princípio, proíbe-se qualquer conti-

nuidade entre essas 'regiões'"103. O indesejado retorno dessa oposição entre natureza e

cultura no seio da Fenomenologia da Percepção atingiria, assim, inclusive o mais funda-

mental conceito mobilizado para superá-la: o do corpo próprio como "terceiro gênero de

ser" (PhP, 402) destinado a apresentar a camada pré-objetiva na qual o psíquico e o

fisiológico, o para si e o em si, como abstrações posteriores à esfera da existência, en-

contrariam sua origem. Desse modo, o próprio projeto, que já se encontrava em A Estru-

tura do Comportamento, de unificação da alma e do corpo estaria comprometido pois

reintroduziria, ali: na própria esfera da existência, "uma outra figura da 'consciência'

[sic] apenas trocando a 'consciência tética' pela 'consciência não-tética'"104 – o que faz o

corpo próprio ser sempre acompanhado "do exterior"105 por uma consciência – reinstau-

rando, assim, por meio do cogito tácito, a oposição entre sujeito e objeto que a 'ontolo-

gia fenomenológica' merleaupontiana dirige-se a superar.

103 Carlos Alberto de Moura, op. cit., p. 310
104 Id., ibid., p. 313.
105 Idem.
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Essa interpretação, no entanto, centra-se, sobretudo, na análise da produtividade

da fala, e não acentua essa questão do lado da inércia da natureza. Vejamos, então, as

consequências dessa produtividade da fala, concebida na Fenomenologia como ativida-

de eminentemente humana, frente à natureza. Ainda de acordo com Moura106, uma pri-

meira consequência que podemos observar do descompasso entre o projeto merleaupon-

tiano e sua realização refere-se à relação entre o real e o possível: dado que a fala cria

sentidos inéditos e imprevistos, a esfera do possível designa, forçosamente, uma região

mais ampla do que a do real – a dos sentidos humanos uma esfera mais ampla do que a

da natureza. Mas de que real se trata aqui? E como podemos conceber a existência do

objeto da percepção? Partindo da correlação perceptiva, Merleau-Ponty compreende "a

experiência da coisa ou da realidade" como "minha plena coexistência com o fenômeno,

o momento em que ele estaria, sob todos os aspectos [rapports], em seu máximo de arti-

culação" (PhP, 367-8). Dessa forma, aquilo que faltaria, por exemplo, à ilusão ou à alu-

cinação para serem 'reais', para além da 'não-privacidade' do espetáculo perceptivo107, é

a "plenitude absoluta" (PhP, 395) do percebido nele mesmo, o seu falar a todos os nos-

sos sentidos e, ademais, de uma maneira constante, por mais que tal constância varie de

acordo com as condições do meio – o que implica, por sua vez, que a coisa presente-nos

"uma simbólica que religa cada qualidade sensível às outras" (PhP, 368). Nessa direção,

chegamos, então, simultaneamente à concepção de sentido e de existência da coisa natu-

ral na Fenomenologia: na medida em que cada qualidade sensível está ligada às demais,

num vínculo estreito no qual cada qualidade sensível passa a reenviar e ser representati-

va das outras, na coisa "o sentido não se distingue da aparência total" (PhP, 373) – apa-

rência essa que possui um horizonte "inesgotável" (PhP, 374) de reenvio de seus aspec-

tos ou qualidades entre si. E é nessa relação de reenvio recíproco das partes da coisa en-

tre si, ao ponto em que, na percepção, "a própria matéria adquire sentido e forma" (PhP,

374), que se entretece uma certa solidez de modo que, enfim, na percepção da coisa "o

sentido", ou a estrutura de reenvio de cada qualidade sensível às demais, "não se distin-

gue [ne fait qu'un avec] da existência" (PhP, 374).

Ora, a nosso ver, há uma duplicidade fundamental relativa a essa noção de real.

Em primeiro lugar, segundo o filósofo, "aquilo que é dado não é a coisa somente, mas a

experiência da coisa, uma transcendência num rastro de subjetividade, uma natureza

que transparece por meio da história" (PhP, 376; grifos nossos). Busca-se, assim, evitar

um corte abrupto entre a experiência subjetiva da coisa e a coisa nela mesma – corte es-

se que encaminharia Merleau-Ponty a um realismo. No entanto, por um lado, esse real é

definido como mundo: o "horizonte de todas as nossas experiências" (PhP, 362). Mas,

106 Cf. id,. p. 311.
107 Cf. PhP, p. 390.
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por outro lado, o próprio mundo é concebido, na Fenomenologia, como fundado sobre o

"mundo natural" na medida em que esse é definido como o "horizonte de todos os hori-

zontes, o estilo de todos os estilos" o qual "garante às minhas experiências uma unidade

dada e não desejada, e cujo correlativo em mim é a existência dada, geral e pré-pessoal"

(PhP, 381) do corpo – afinal, como nos diz Merleau-Ponty, o próprio termo "mundo"

significa "que a vida 'mental' ou cultural toma emprestado da vida natural as suas estru-

turas" (PhP, 225). Assim, o mundo natural funda aquele cultural, pois o corpo é com-

preendido como "a condição de possibilidade [...] de todas as operações expressivas e de

todas as aquisições que constituem o mundo cultural" (PhP, 445). Mas, por outro lado, o

filósofo afirma que "o uso que um homem fará de seu corpo é transcendente em relação

a esse corpo enquanto ser simplesmente biológico" (PhP, 220). Dessa forma, as expres-

sões possibilitadas pelo corpo enformado culturalmente transcendem sua própria condi-

ção de possibilidade – e retornam à natureza sendo então nela depositadas108. Como po-

demos dar conta dessa relação conflituosa e ambígua?

O filósofo lança mão da temporalidade, novamente, para resolver essa dificulda-

de, pois, segundo ele, é "a estrutura temporal de nossa experiência" que possibilita "a su-

blimação da existência biológica em existência cultural, da natureza em cultura" (PhP,

100). Mas a temporalidade, como já o mostramos, identifica-se integralmente à subjeti-

vidade – seja ela compreendida como consciência tética, o que nos conduz ao tempo

pessoal de nossas decisões, projetos e rememorações, seja ela concebida como pré-téti-

ca, o que nos leva ao assim chamado "tempo natural ou generalizado" (PhP, 516) das

funções biológicas do corpo. E aqui, finalmente, chegamos ao ponto que nos permite

elucidar a inércia da natureza na Fenomenologia da Percepção. Aquilo que Merleau-

Ponty chama, ali, de "tempo natural" nada mais é do que o tempo autoconstituído ou

(nunca inteiramente) desdobrado pela subjetividade – aqui no seu estrato pré-tético e

constituído – já que, como dissemos, "não há tempo natural, se se entende por isso um

tempo das coisas sem a subjetividade" (PhP, 516). Tal 'temporalidade natural', por sua

vez, não é pensada por Merleau-Ponty como aberta e produtiva, mas, sendo "banal e

cíclica", está fadada à repetição unívoca do mesmo – oposta àquela pessoal na medida

em que essa, sim, é "aberta e singular", sendo essa 'temporalidade pessoal' a única à qual

se pode "reservar o termo história [...] se a história fosse uma sequência de eventos que

não somente possuem um sentido mas ainda o dão a si mesmos" (PhP, 103).

Ora, isso faz com que o próprio ser do mundo, incluindo aí o mundo cultural, se-

ja inerte – pois não há nada nesse próprio mundo que exija uma sequência imprevista ou

108 Afinal, "todo objeto", inclusive o cultural, "será, em algum aspecto, um objeto natural, ele será feito de
cores, de qualidades táteis e sonoras" (PhP, 399).
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o sentido novo que inevitavelmente surgirá no movimento da existência por meio da nii-

lização daquilo que já está dado, ou sedimentado no mundo. Como diz Merleau-Ponty,

"o que falta ao próprio ser para ser temporal é o não-ser do alhures, do outrora e do ama-

nhã" (PhP, 471). Assim, o ser do mundo, ou se o preferirmos, da natureza, é "excessiva-

mente pleno para que nele haja tempo" (PhP, 471) – "excessivamente pleno" quer aqui,

a nosso ver, dizer: o mundo é aquilo que ele é, sem atividade, nem temporalidade

próprias – ao ponto de o filósofo afirmar que "o próprio mundo permanece o mesmo

mundo ao longo de minha vida", ao passo que "é o conhecimento das coisas que varia"

(PhP, 378).

Desse modo, por mais que "o sentido do percebido" possa aparecer no campo fe-

nomenal "como instituído nele, e não constituído por mim" (PhP, 305), trata-se aí de um

sentido que é concebido como dado de um modo inerte, pois não se dava conta, nem se-

quer se colocava a questão da maneira pela qual esse sentido pôde surgir nele mesmo já

que, uma vez que o tempo identifica-se integralmente à subjetividade, esse objeto per-

manecia sem temporalidade inerente e desprovido de gênese própria. Quer dizer, por

mais que, dada a exigência de relativa autonomia desse mundo uma vez que ele é com-

preendido como sendo em si e para si, admitamos a unidade dos diversos perfis do exis-

tente nele mesmo e façamos da "pré-existência" (PhP, 495) do mundo ou da natureza o

indício de um tipo de ser que, repousando nele mesmo e revelando-se à consciência co-

mo "inumano" (PhP, 372), tenda para a independência da maneira pela qual o acessamos

perceptivamente; por mais que, hipoteticamente, concedamos um sentido imanente ao

sensível para além de sua fenomenalização para o percipiente, tal unidade é concebida,

no regime da Fenomenologia, como permanecendo a mesma ao longo de nossa experi-

ência, como já feita, sem atividade própria e surgida não se sabe de onde, de quando ou

do quê.

Insistamos ainda no aspecto em si desse em-si-para-nós pelo qual Merleau-Ponty

quer compreender a relação de sinonímia: 'percepção – objeto percebido'. Ora, Merleau-

Ponty quer fazer da coisa, na Fenomenologia da Percepção, um "verdadeiro em-si-para-

nós" (PhP, 372) a fim de evitar, a nosso ver, fazer o ser do mundo, e, diga-se de passa-

gem, a natureza nela mesma, repousar absolutamente sobre os poderes perceptivos do

ser humano. Afinal, o filósofo não admitiria que a consciência crie a esfera de objetos

transcendentes – ou, se o preferirmos, que o sujeito percipiente ponha a existência de

tais objetos109. Após explorar o aspecto para nós da coisa percebida no interior daquela

109 Cf. PhP, 371-2: "A percepção natural não é uma ciência, ela não põe as coisas às quais ela se dirige,
não as distancia para observá-las, ela vive com elas, ela é a 'opinião' ou a 'fé originária' que nos liga a um
mundo como à nossa pátria, o ser do percebido é o ser antepredicativo em direção ao qual nossa existên-
cia total está polarizada" (grifos nossos).
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relação de sinonímia, fazendo a unidade da coisa repousar sobre "a norma de nossa

montagem psicofísica" (PhP, 373)110, o filósofo nos apresenta uma ressalva: tratava-se aí

de uma "definição psicológica", certamente correta, embora parcial, pois "não explicita

o sentido integral" da coisa percebida e corre o risco de "reduzir a coisa às experiências

nas quais nós a encontramos" (PhP, 373). Daí a definição do "núcleo de realidade" não

mais como "termo da teleologia corporal", mas em seu aspecto "inumano": se a coisa

"nos ignora", se ela "repousa em si", então "uma coisa é coisa porque, o que quer que

ela nos diga, ela o diz pela própria organização de seus aspectos sensíveis" (PhP, 373) –

por mais que seja por meio de nossos poderes perceptivos que acessemos os aspectos

sensíveis da coisa nela mesma. Assim, a natureza, a esfera do existente inerte e transcen-

dente à consciência que transparece na experiência subjetiva variável no tempo e criado-

ra de sentidos inéditos, é concebida como o "Outro absoluto" (PhP, 376) da consciência

– "Outro" que não só acessamos mas com o qual podemos coexistir uma vez que, por

meio do corpo, percepção e percebido possuem "necessariamente a mesma modalidade

existencial" (PhP, 429) – o que permite, por fim, que o fenômeno "concorde com uma

certa natureza de minha consciência" (PhP, 366).

Em suma, a questão que nos interessa aqui é que, na tentativa de unir idealismo e

realismo111 no campo fenomenal, o que, por sua vez implica em concebê-lo como em si

e para si, a "pré-existência" (PhP, 495) do mundo ou da natureza era tida como dada – e,

por mais que "o sentido do percebido" possa aparecer no campo fenomenal "como

instituído nele, e não constituído por mim" (PhP, 305) e, digamos hipoteticamente, inde-

pendente de sua doação para uma subjetividade, trata-se aí de um sentido que permane-

ce sem gênese própria.

E nem poderia ser diferentemente, pois orientar-se para a reflexão daquele senti-

do, presente na Natureza primordial, que não implica pensamento; tal reflexão não se

colocava para o quadro de questões da Fenomenologia da Percepção, já que ali, na ten-

tativa de superar a dicotomia entre o em-si e o para-si própria àquela "ontologia co-

mum", o "mundo fenomenológico" não era concebido como "a explicitação de um ser

prévio", mas como "a fundação do ser", evidentemente, para a consciência: não "o ser

puro, mas o sentido que transparece na intersecção de minhas experiências e na intersec-

ção de minhas experiências com o outro" (PhP, XV). Dessa maneira, ao buscar ultrapas-

sar a cisão estabelecida pela "ontologia comum", pendia-se para o lado do para-si em de-

110 Sobre o aspecto para nós, ou do ponto de vista da polarização do corpo em direção à coisa da relação
corpo-coisa, cf. PhP, 345-372. Sobre o aspecto em si, ou do ponto de vista inverso: da polarização da coi-
sa ao em direção ao corpo, cf. PhP, 372-377.
111 Cf. PhP, 489-90: "tratava-se de religar a perspectiva idealista, segundo a qual nada é senão como obje-
to para a consciência, e a perspectiva realista, segundo a qual as consciências estão inseridas no tecido do
mundo objetivo e dos eventos em si".
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trimento daquele do em-si; e a consciência permanecia distinta da coisa como a produti-

vidade de sentido se separa do inerte; a temporalização, daquilo que é "excessivamente

pleno para que nele haja tempo" (PhP, 471). É, enfim, por se partir da esfera da intersec-

ção das experiências fenomenologicamente imanentes à consciência que o acordo de

nossas percepções com o sentido próprio do objeto era ali concebido por meio de um

'pacto natural', ou um "contrato primordial" (PhP, 251) o qual, na falta da tematização da

atividade de autoprodução do sentido pré-objetivo ao qual a percepção nos abre, só po-

deria ser admitido ingenuamente, como um fato dado aquém do qual não se poderia re-

montar.

***

B.3) Rumo à Natureza Pré-Objetiva

Assim, ao longo de sua obra, Merleau-Ponty, a nosso ver, progressivamente se

afasta da "ontologia comum" que cinde consciência e objeto, e dirige-se para uma maior

integração, por assim dizer, entre a consciência e a Natureza. Quer dizer, ao conceber,

desde sua primeira obra112, o objeto dado na percepção como em si e para nós, e ao bus-

car esquivar-se do realismo, o filósofo descuidou do lado em si desse objeto – e progres-

sivamente dirigiu-se para a reflexão sobre esse lado em si do objeto perceptivo até che-

gar à ideia de uma Natureza que, por meio de uma atividade de autoprodução de senti-

do, anteceda o ser humano e se mantenha no ser independentemente dos atos de consti-

tuição operados, ativa ou passivamente, pela consciência.

Parte-se, n'A Estrutura do Comportamento, com o intuito de ultrapassar aquela

"ontologia comum", da tentativa de repensar a relação entre corpo e alma mas, por se

tratar ali de construir uma história da constituição da consciência113 a partir da própria

consciência114, é vedado o caminho que nos conduziria a uma "metafísica da natureza"

(SC, 174), que recorreria à ideia de "physis [...] como lugar das estruturas ou [como] a

potência de criar indivíduos em si" (SC, 153). Consequentemente, a forma não está, n'A

Estrutura, instituída como realidade dessa própria Natureza – e, à forma, é impossível

112 Cf. SC, 201: "O percebido é apreendido de uma maneira indivisível como 'em si', quer dizer: como do-
tado de um interior que eu jamais acabaria de explorar, e como 'para mim', quer dizer: como dado em pes-
soa por meio de seus aspectos momentâneos".
113 Cf. SC, 224-5: na relação entre alma e corpo, "é a cada instante para nós que a consciência reconhece
sua inerência a um organismo" no sentido "de uma presença na consciência de sua própria história e das
etapas dialéticas que ela atravessou".
114 Na relação de integração entre as diferentes ordens estruturais apresentadas pela percepção, "o advento
das ordens superiores, à medida em que se realiza, suprime como autônomas as ordens inferiores" (SC,
195) até que, por fim, "a ordem humana não aparece como uma terceira ordem justaposta às duas outras,
mas como sua condição de possibilidade e fundamento" (SC, 218).
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cumprir o papel de "fundamento ontológico" (SC, 156) para as estruturas perceptivas,

de modo que a forma "nada tem a ver com a natureza da própria da coisa e é, ao

contrário, um episódio de minha vida" (SC, 229).

A Fenomenologia da Percepção, a nosso ver, dá um passo a mais nessa integra-

ção entre Natureza e consciência. Ali, ao investigar mais detalhadamente a relação entre

corpo e coisa percebida, Merleau-Ponty admite que "a forma dos objetos [...] possui

uma certa relação com sua natureza própria e fala a todos os nossos sentidos" (PhP,

265), estreitando a relação entre sentido e existente – a qual permanecia menos articula-

da em A Estrutura do Comportamento. Porém, essa 'certa relação' entre a 'forma dos ob-

jetos' e 'sua natureza própria' permanece obscura e pouco investigada – o que resulta em

o sentido das coisas tornar-se, ali, sentido inerte, um puro dado admitido ingenuamente

em sua tese de existência. Pois, a se manter nos limites transcendentais estabelecidos

por uma investigação crítica de nosso conhecimento, quer dizer: a fim de evitar um

grosseiro dogmatismo pré-crítico, por mais que se reformule o sentido do transcendental

a ponto de nele incluir "a facticidade do mundo" (PhP, XII), ou até o "fenômeno do real"

(SC, 241), deveríamos manter-nos dentro dos limites daquilo que "uma descrição direta

de nossa experiência como tal" (PhP, I) pode nos oferecer. E uma descrição dirigida à

gênese do sentido relativo à esfera do 'pré-existente', uma vez que a consciência separa-

va-se do objeto como um tipo distinto de ser (a esfera de objetos inertes e sem tempora-

lidade própria e o reino da produtividade de um sentido inédito e imprevisto), e sem o

recurso a um método indireto de acesso à atividade de autoprodução desse 'pré-existen-

te', não faria sentido algum – e só poderia redundar em um mal-ajambrado atentado con-

tra nossa finitude de fato.

***

C) As Condições de Possibilidade para uma Ontologia do Ser
Sensível

C.1) O Ser de Indivisão como Princípio da Ontologia

Mas, afinal, o que permite ao filósofo desenvolver sua investigação acerca do

Ser sensível e da Natureza autoprodutiva, entendendo por isso a elucidação daquela ati-

vidade de produção de sentido que não se deixa ler a partir da linguagem das significa-

ções constituídas ativamente pela consciência? Ora, a nosso ver, só se pode proceder a

uma tal ontologia se consciência e o objeto não mais se distinguirem como dois tipos di-

ferentes de ser. Daí a noção de "ser de indivisão", pensada por Merleau-Ponty, inclusive,



79

como "princípio" (VI, 258) de sua ontologia. É assim que não se poderá mais compreen-

der a fenomenalização como uma atividade, mesmo que pré-tética ou operante, que 'nii-

lize' a plenitude do ser sensível a fim de incutir aí um sentido novo – de modo que, por

um lado, a subjetividade não seja mais concebida como não-ser, ou como antiphysis,

mas como "modulação do ser no mundo" (VI, 244), que nos leva a "rejeitar a noção de

sujeito, ou definir o sujeito como campo, como sistema hierarquizado de estruturas aber-

tas por um há inaugural" (VI, 288); e que, por outro, o próprio sentido desse ser sensível

apresente-se-nos perspectivamente não simplesmente a partir de um ponto de vista

variável fundado sobre a motricidade do percipiente, mas também, e sobretudo, a partir

de um processo genético que se desenvolve e transforma temporalmente. Agora, o senti-

do imanente a esse ser sensível que acessamos perceptivamente deverá desdobrar-se, ele

mesmo, no tempo – e não graças à atividade de um puro espírito separado de tudo mais

como condição de sua fenomenalização.

Afinal, caso partamos da concepção segundo a qual a consciência constitui uma

antiphysis, caso postulemos o princípio segundo o qual a consciência se separa do exis-

tente como a condição de possibilidade de sua fenomenalização, caímos no intrincado

problema de saber como é que podemos acessar essa esfera de seres transcendentes – e

devemos admitir seja um terceiro princípio, exterior à consciência e ao objeto, que viria

garantir o acordo e a validade objetiva de nossas ideias relativamente ao ser existente,

realmente transcendente a elas; seja que nosso contato com esse transcendente não reve-

la nada de sua natureza própria, de modo que o existente desempenharia o simples papel

de nos fornecer o cego índice de existência sem o qual nossos pensamentos seriam des-

providos de objetividade; seja acatar ingenuamente esse acordo entre o imanente e o

transcendente como dado por meio de um contrato natural ou primordial. Ao contrário,

ao partir da concepção segundo a qual a Natureza, como tipo de ser dotado de uma espé-

cie de atividade própria irredutível à atividade da consciência, produz um ser sensível

provido de um sentido pré-objetivo, encontramos nessa Natureza "a raiz comum" (N,

64) entre a consciência e o objeto, de modo que, assim, "a 'subjetividade' e o 'objeto' se-

jam um único todo" (VI, 236). A partir de então, a questão da relação entre consciência

e existente transforma-se: deixa de se constituir como o problema do acesso ao transcen-

dente e passa a se configurar, em primeiro lugar, como o "esclarecimento [e descrição]

radical da relação esse-percipi"115 por meio da noção de reversibilidade – pela qual o

sensível pode apresentar-se como comportando uma dimensão visível e outra invisível;

em segundo lugar, como a investigação sobre a atividade que desenvolve o processo de

gênese desse existente; e, em terceiro lugar, como a relação de gênese e, como dirá Mer-

115 Merleau-Ponty, nota inédita in Sacrini, op cit., p. 316.
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leau-Ponty, de metamorfose entre esse sentido pré-objetivo presente na Natureza e o

sentido objetivo das formulações sócio-histórico-culturais humanas.

Daí o esforço do autor, em O Visível e o Invisível, em pensar a relação de trans-

cendência não só da subjetividade para com o mundo, mas do próprio Ser nele mesmo –

num movimento de mudança e de passagem do qual o ser humano certamente faz parte

e influencia, mas não rege absolutamente. A noção de produtividade adquire então um

papel central na elucidação desse meio universal que envolve tanto aquilo que a filoso-

fia idealista entende por consciência quanto aquilo que o realismo científico chama de

realidade.

Cumpre notar que a elaboração dessa ontologia do ser sensível é formulada com

o intuito de desenvolver uma "outra inteligibilidade que não a inteligibilidade do enten-

dimento"116, e, como tal, destina-se a evitar tanto o dualismo substancial quanto o monis-

mo ontológico. Dessa forma, a noção de Ser de indivisão não implica, segundo o autor,

uma recaída no monismo, e nem o par visível-invisível, pelo qual o filósofo compreende

o ser sensível, uma reedição do dualismo substancial.

Desenvolveremos a questão do par visível-invisível e sua diferença em relação

ao dualismo substancial na sequência. Voltemo-nos, então, ao monismo. Postulá-lo em

meio à ontologia do ser sensível resultaria em aplainar a especificidade de cada classe

ou espécie de seres no interior da Natureza. É desse modo que, desde o começo, Mer-

leau-Ponty apoiara-se na noção de um a priori de espécie, formulado pela psicologia de-

scritiva dos animais, encarregada de diferenciar os viventes entre si. Ali, no ensaio inti-

tulado O Metafísico no Homem, o filósofo passa por essa questão. Ciente dos limites de

nosso conhecimento, Merleau-Ponty afirma que uma tal psicologia deve ser feita a par-

tir de nosso ponto de vista humano – afinal, não nos destacamos da inerência ao nosso

próprio ponto de vista a fim de ver o comportamento animal como um puro objeto dian-

te da consciência. Todavia, segue o filósofo, os resultados dessa psicologia não consti-

tuem projeção antropomórfica sobre a conduta do animal. Ao descrever e "interpretar

metodicamente" o comportamento do chimpanzé, a psicologia chega não a leis quantita-

tivas do tipo estímulo-resposta válidas indistintamente a todas as espécies, mas "prova

factualmente [par le fait]" que se é capaz de "reconstituir, para além do universo de nos-

sa percepção [humana], aquele do animal naquilo que ele tem de original". Dessa ma-

neira, diz Merleau-Ponty, é partindo "de nossa experiência humana do animal" que so-

mos capazes de descrever "um quadro de elaboração que o chimpanzé submete [fait su-

116 Merleau-Ponty, nota inédita in Sacrini, op. cit., p. 317. Novamente, não desenvolveremos, nessa dis-
sertação, essa questão da 'outra inteligibilidade', pois não abordaremos o fenômeno de instituição da ver-
dade.
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bir] aos estímulos dados", o que nos permite compreender o comportamento do animal a

partir de "uma lei de organização interna" que circunscreveria aquele a priori da espé-

cie. Não há antropomorfismo, quer dizer: certamente, "nossa experiência humana do

animal", ou a "interpretação metódica" de seu comportamento, ademais, frente a situa-

ções artificiais, reproduzidas em laboratório, lerá "sua conduta tal qual ela nos aparece"

(SnS, 103), isto é: a partir de sentidos e distinções qualitativas que são obtidas em nossa

experiência, humana. Como não haveria aí, com efeito, antropomorfismo?

Ora, segundo Merleau-Ponty, na medida em que não somos o kosmothéoros, o

puro espírito desvinculado de toda inerência que seria capaz de sobrevoar o objeto ob-

tendo dele uma síntese exaustiva, objetificando-o completamente, devemos, como dizia

o filósofo na Fenomenologia da Percepção, 'co-existir com o fenômeno' – no caso, aqui,

o comportamento do animal. Tal co-existência, enquanto incapaz de ver o animal de fo-

ra, deve valer-se dos sentidos e do ponto de vista humanos, a partir da maneira pela qual

a conduta do animal aparece a nós. E, na medida em que, por meio de nosso corpo, par-

tilhamos com os animais do mesmo plano de existência, nessa intersecção entre a obser-

vação do psicólogo, imbuído de sentidos humanos, diríamos ainda117: relativos a deter-

minada cultura inserida em determinada época e tributária de um universo de pensamen-

to específico, e a conduta do animal, em busca de estabelecer um 'equilíbrio' com o seu

meio, a psicologia descritiva pode "tornar-se verdadeiramente científica" (SnS, 103). Es-

tamos, aqui, relativamente ao ideal de uma psicologia 'objetiva' dos animais, às voltas

com um paradoxo. Por um lado, não podemos simplesmente imputar ao comportamento

animal uma simples resposta mecânica e unívoca ao estímulo, visto que, como já o dis-

semos, para Merleau-Ponty, o animal não recebe passivamente o estímulo, mas, por as-

sim dizer, pré-enforma o seu entorno por meio de uma estrutura, ou um a priori de espé-

cie, que lhe é própria; ademais, ao admitir tal concepção de a priori de espécie, cai por

terra o ideal de uma psicologia objetivista dos animais, de um quadro de leis quantitati-

vas de tipo estímulo-resposta às quais estariam submetidas diversas espécies. A própria

lei quantitativa de tipo estímulo-resposta é, diz a Gestalttehorie, condicionada pela es-

truturação que desenha o a priori da espécie animal (cf. SnS, 103). Por outro lado, não

se pode recusar tal metodologia como antropomorfizante, diz Merleau-Ponty, pois, a

nosso ver, o único acesso que nós, humanos, temos do comportamento animal é por

meio da percepção de suas condutas no meio. Não se trata de antropomorfismo, diz

Merleau-Ponty, pois aquilo que nos é dado pela percepção advém da própria estrutura

do corpo humano; lembremos ainda que, ao menos nos marcos da Fenomenologia da

117 Como o próprio Merleau-Ponty reconhecerá alguns anos mais tarde quando, na década de 1950, o
filósofo se voltar para o estudo da linguística saussuriana a fim de dar conta do movimento de historiciza-
ção da expressividade humana.
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Percepção, o corpo, em sua existência biológica e sua temporalidade constituída, 'banal

e cíclica', apresentar-se-ia como uma estrutura geral e anônima a qual, em sua atividade

perceptiva, situa-nos no campo transcendental dos fenômenos, dando-nos acesso a 'a

coisa mesma', 'em carne e osso' – e não uma representação que interporia, entre nós e o

comportamento do animal, um véu ou filtro cuja condição para a obtenção de um conhe-

cimento objetivo seria a abstenção em pronunciar-se sobre qualquer coisa que não seja a

pura relação mecânica entre as partes. Aos olhos do filósofo, a antropomorfização, ao

que nos parece, significaria, aqui, não observar as diferenças, obtidas por descrição, en-

tre as espécies, e projetar, sob o comportamento animal, uma enformação ou uma inteli-

gência tipicamente humanas118.

É nessa intersecção entre o comportamento animal e a observação do psicólogo,

dizíamos, que se pode obter, assim, um conhecimento 'objetivo' – decerto não aquela ob-

jetividade quantificável e mensurável do puro objeto, mas um novo tipo de objetivida-

de119 que, revelado pela noção de estrutura ou forma, escapa à "alternativa clássica da

'existência como coisa' e da 'existência como consciência'" – um novo tipo de objetivi-

dade pela qual podemos observar "uma comunicação, e como que uma mistura entre o

objetivo e o subjetivo" (SnS, 106). Já vimos qual o resultado da primeira tentativa mer-

leaupontiana de escapar à alternativa da 'existência como coisa' e da 'existência como

consciência'. A própria noção de ser de indivisão é elaborada por Merleau-Ponty, a nos-

so ver, no sentido de resolver a manutenção da cisão coisa-consciência presente, a con-

tragosto, em seus primeiros escritos – e o par visível-invisível como uma saída para o

risco de, nessa indivisão, perder-se a especificidade do homem perante os outros viven-

tes e, arriscaríamos dizer, das próprias diferentes espécies de viventes entre si – o que

nos leva à noção de que cada ente realiza uma modulação desse ser primordial e pré-ob-

jetivo pelo qual o filósofo quer compreender a Natureza. Mas esta questão: a da investi-

gação sobre a modulação realizada pelos animais relativamente à Natureza compreendi-

da como o seu solo, permanecia estranha à Fenomenologia da Percepção – e submetida

à investigação da subjetividade humana, ou, como A Estrutura do Comportamento nos

diz, como uma etapa na história da constituição da consciência.

O cenário será diferente quando o filósofo começar a questionar a ideia de Natu-

reza na direção de uma atividade que autoproduz o seu sentido. Em seu segundo curso

sobre a ideia de Natureza, Merleau-Ponty, a nosso ver, ao se dirigir para a investigação

da animalidade, radicaliza o uso da noção de comportamento ao incorporar ao seu pen-

118 O que, não obstante, é feito pela Gestalt na medida em que essa não compreendeu a novidade trazida à
tona por seu método, cf. SnS, p. 104.
119 Cf. SnS, p. 103: a obra de Koehler mostra "factualmente [...] que há outras relações verdadeiras que
não as relações mensuráveis, e que enfim nossa noção do objetivo deve ser inteiramente redefinida".
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samento as tendências modernas da biologia, pelas quais o comportamento passa a en-

volver "a organização elementar (embriologia), a organização fisiológica, [e a organiza-

ção] instintiva ou o comportamento propriamente dito" (N 220). Agora, a forma ou es-

trutura de um comportamento não serão mais compreendidas como episódios da vida da

consciência ou de sua história, do movimento de constituição da consciência – a forma,

desvelada por meio do comportamento nas esferas embriológica, fisiológica e instintiva,

estará, agora, inscrita no próprio ser pré-objetivo graças à atividade de autoprodução de

sentido da Natureza.

Ali, após ter investigado o resultado para a ideia de Natureza quando se a conce-

be como criada por Deus ou constituída pela consciência pura; na tentativa de circun-

screver a totalidade orgânica que se forma no vivente durante seu processo embriogêni-

co, é o próprio mecanicismo, ou a concepção objetivista de Natureza, incluídos aí os di-

ferentes comportamentos de diversas espécies interpretados sob o prisma da lei

quantificável de tipo estímulo-resposta, que será compreendido como antropomórfico.

"É o mecanismo que é antropomórfico", diz Merleau-Ponty, "porque ele não se preocu-

pa em examinar o animal no tempo e em contemplar o desenvolvimento do animal, nem

de saber como ele toma posse de seu corpo e de seu meio" (N, 193). Investigaremos a

atividade de produção do organismo na esfera embriogênica no próximo capítulo; por

ora, voltemo-nos à maneira pela qual se pode compreender, em linhas gerais, o compor-

tamento dos organismos em sua esfera morfológica, na relação com a Natureza, a fim de

mostrar como, na relação com o seu meio, esse comportamento aponta para a noção de

ser de indivisão.

Devemos reforçar que o filósofo, novamente apoiado sobre a Gestalttheorie120,

diz que a noção de comportamento relativo a diferentes espécies animais não implica

antropomorfismo. Afinal, não se trata, por meio da noção de comportamento, de "espe-

culação psicológica", projeção no animal de uma consciência humana. Não se trata de

projetar a consciência humana pois a relação do animal com seu meio "começa muito

antes da invenção da consciência: a partir do momento em que há estímulos que agem

não por simples presença física, mas na medida em que um organismo está disposto a

recebê-los e tratá-los como signos" (N, 220); além do mais, a relação do organismo com

seu meio não é aquela da meta a ser alcançada: se se pode falar, relativamente ao ani-

mal, seja em seu organismo, seja em sua atividade, em finalidade cumpre notar que essa

"é decerto imperfeita, ora aquém, ora além do útil". Também, não se pode compreender,

por outro lado, que o comportamento seja regulado por uma essência transcendente que

120 Mas agora voltado não a estabelecer a posição do ser, enquanto sentido vinculado ao existente trans-
cendente à consciência, para a consciência, senão que à investigação do ser que, munido de uma atividade
inerente, opõe-se à consciência resistindo a todas tentativas de plena objetivação.
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governaria, do exterior, o animal – caso contrário, afirma Merleau-Ponty (cf. N, 230),

cai-se no problema de saber como o indivíduo pode participar da essência121. O compor-

tamento, dessa maneira, se pode ser interpretado mecanicamente, não se deixa com-

preender por meio de "um plano traçado de fora" (N, 230), seja ele compreendido como

projeção de uma consciência humana operando por detrás do comportamento animal, se-

ja como essência transcendente que o governaria. O comportamento não pode ser com-

preendido pela posição de um fim exterior e pelo estabelecimento de meios adequados

para atingi-lo – só pode ser compreendido, sem que, com isso, submetamos o animal a

uma esfera transcendente que o regularia (como também faz o mecanicismo ao postular

uma rede de relações causais que envolveria [quase] tudo), a partir de nosso ponto de

vista da conduta do animal em relação com seu meio.

Na medida em que podemos interpretar o organismo tanto a partir do mecanicis-

mo122, quanto em seu desenvolvimento ou na atividade pela qual ele 'toma posse de seus

corpo e meio'; há "duas maneira de considerar o animal": por um lado, "como objeto de

ciência", o que supõe que o animal teria sido produzido para ser observado, contempla-

do e estudado por um cientista; e, por outro lado, "segundo a verdade que lhe é própria"

(N, 245), o que, em última medida, inscreve no animal uma totalidade dotada de valor

expressivo o qual pode ser por nós acessado por meio de seu comportamento no meio –

por um lado, um ponto de vista externo ao fenômeno em questão, que faz desse fenôme-

no um mero objeto para a consciência; e, por outro, um ponto de vista interno ao fenô-

meno, que busca apreendê-lo a partir da dupla intersecção entre nossa percepção e o

comportamento do animal, e esse comportamento na relação com seu meio, ao voltar-se

para o sentido que se desenha ali123.

Merleau-Ponty utiliza-se, dessa maneira, no final de seu segundo curso sobre a

ideia de Natureza, de estudos sobre o fenômeno do mimetismo e da aparência, da forma

(Gestalt) externa do animal, a fim de desenvolver alguns traços fundamentais daquela

121 A esse respeito, cf. N, p. 247-8: Merleau-Ponty aponta que a noção de um ser de indivisão mediado
por relações perceptivas "devolve um valor ontológico à noção de espécie. O que existe não são animais
separados, mas uma interanimalidade. A espécie é aquilo que o animal tem que ser – não no sentido de
uma potência de ser, mas no sentido de uma inclinação [pente] em relação à qual todos os animais da
mesma espécie estão situados [sont placés]". Em seu primeiro curso sobre A Natureza, Merleau-Ponty
exemplifica essa nova 'noção ontológica de espécie' por meio de um experimento de Driesch, segundo o
qual, ao separar células de um embrião de hidra que possui seis tentáculos, o cientista "pôde realizar a re-
generação de um novo embrião semelhante ao primeiro" e, ao buscar, na sequência, unificar ambos em-
briões, observou a redução de doze tentáculos a seis, "como se o tipo da espécie exigisse essa redução"
(N, 121).
122 O qual, precisemos, é incapaz de compreender o comportamento como um todo, em dois sentidos:
pois não considera o organismo como uma totalidade, e porque é incapaz de abarcar a riqueza e comple-
xidade dos diversos fenômenos que nos são apresentados pelo comportamento.
123 Cf. a analogia das duas maneiras de se considerar o animal e das de uma inscrição numa pedra: "pode-
se perguntar como essa inscrição pôde ser gravada, mas também pode se procurar o que ela quer dizer"
(N, 245).
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'outra inteligibilidade' que não se confunde com 'a inteligibilidade do entendimento'. To-

memos a crista do galo como exemplo de ornamento que permite a Merleau-Ponty de-

senvolver aquela concepção de um 'comportamento fisiológico'. Podemos conceber o fe-

nômeno da crista a partir de um ponto de vista externo ao galo enquanto animal, como

"'manômetro de hormônios'"; ou do ponto de vista de sua conduta total, como "um 'con-

junto semântico' [...] o qual permite ao animal ser reconhecido por seus congêneres". Ao

interpretar a crista do galo como 'manômetro de hormônios', "não consideramos o ani-

mal segundo a verdade que lhe é própria", diz Merleau-Ponty, pois submetemos o ani-

mal a uma rede de relações causais externa ao seu comportamento ou às suas conduta e

ações no meio – além do que, essa concepção, como já mostramos, verifica-se como

antropomórfica e tributária de um postulado, aos olhos do filósofo, bem questionável: o

de que somos capazes de nos desgarrar de toda inerência e sobrevoar o objeto a partir de

um ponto de vista absoluto. Se compreendermos a crista, por outro lado, a partir do

comportamento do galo, vendo no comportamento animal "uma totalidade"124, a aparên-

cia do animal, no caso: sua crista, passa a ser vista "como uma linguagem" que o animal

estabelece com o seu meio – linguagem a qual se situa, neste caso, no 'campo semânti-

co', por assim dizer, da sexualidade. Acontece que, segundo Merleau-Ponty, a sexualida-

de não pode ser explicada em termos de utilidade pois, se ela "visasse apenas o útil, po-

deria se manifestar por vias mais econômicas" (N, 245) e não haveria, nem se poderia

observar, uma profusão tão rica e diversa nas manifestações sexuais dos animais125.

Mas talvez o exemplo da crista do galo ainda não nos revele o alcance máximo

do estudo das formas externas dos animais, pois a crista desempenha um papel, se o qui-

sermos, que pode ser interpretado mecanicamente, enquanto podemos observar orna-

mentos nas formas aparentes dos animas que não só "não sejam úteis" ao animal como

até "compliquem sua existência". Segundo Merleau-Ponty, tais ornamentos não podem

ser imputados simplesmente ao "acaso", mas podem apontar, se se buscar apreender o

fenômeno do animal a partir de um ponto de vista imanente ao seu funcionamento ou,

nas palavras do filósofo: segundo "a verdade que lhe é própria" (N, 245), guardados os

devidos limites, quer dizer: buscando apreender esse 'imanente' a partir da intersecção

entre nosso ponto de vista e o comportamento do animal no seu meio, para "uma morfo-

genia com desígnio de expressão" (N, 240). A forma (Gestalt) externa do animal adqui-

re, então, um renovado interesse científico – negligenciado na medida em que tradicio-

nalmente se considera o funcionamento interno, intraorgânico, uma esfera "mais real"

124 Lembremos que o comportamento envolve, a partir dos cursos sobre A Natureza, não apenas a conduta
do animal com o seu meio, mas também "a organização fisiológica" (N, 220).
125 Por exemplo: os vinte e sete tipos de exibicionismo sexual que se encontram nas vinte e sete espécies
de caranguejos das ilhas Barbados, cf. N, p. 245.
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(N, 244) do que a mera aparência externa, e que se atribui às qualidades primárias uma

função objetiva que está por princípio ausente nas secundárias.

Ora, se o ornamento não desempenha função simplesmente utilitária para o orga-

nismo, mas desenvolve uma função 'semântica' pela qual os animais se mostram ou ma-

nifestam uns aos outros, então podemos extrair uma valiosa consequência filosófica des-

se fenômeno da forma aparente do animal em sua relação com o seu meio: que o 'valor

semântico' da forma animal implica a "referência a um olho possível" (N, 245). Mer-

leau-Ponty volta-se, então, para a consideração do fenômeno do mimetismo do animal

em relação ao seu meio (Umwelt) e a outras espécies animais. O fato de que podemos

encontrar animais que se camuflam, e que se assemelham a outros animais, obtendo,

com isso, por vezes, uma vantagem defensiva126, obriga-nos a "admitir, entre a morfolo-

gia animal e o seu meio, uma relação interna de semelhança" (N, 246). Ora, essa 'rela-

ção interna de semelhança', o fato de que, na Natureza, segundo o filósofo, "o semelhan-

te age sobre o semelhante" (N, 242), só pode se desenrolar caso se admita, entre a mor-

fologia animal e o seu meio, "uma indivisão" costurada, por assim dizer, por "uma rela-

ção perceptiva entre os dois" (N, 246).

Que a forma externa do animal esteja de alguma maneira ligada à sua inserção

num campo visível, de modo que o fenômeno do mimetismo esteja relacionado com ca-

pacidade de visão, "parece provar" que "o animal vê na medida em que ele é visível" (N,

247). Chegamos, então, à noção de ser de indivisão – a qual não deve fazer com que

apenas a consciência e o objeto se insiram no mesmo meio ontológico, mas que "o Ser

não possa ser definido exteriormente [en déhors] ao ser percebido" (N, 247). É o

próprio ser sensível, enfim, que estabelece essa esfera ontológica de indivisão entre os

entes – o que permite que tanto os animais quanto os homens possam ver e ser vistos na

medida em que possuem corpos, eles mesmos, sensíveis.

126 Devemos frisar, aqui, que a obtenção de vantagem não é a regra pela qual se produz o mimetismo na
Natureza, pois isso faria com que a produção morfológica do animal fosse conduzida por relações finais,
teleológicas. O mimetismo e, ademais, a vida, não se produz com vistas a um fim. Examinaremos a ques-
tão da produção da vida com mais cuidado no próximo capítulo. Por ora, basta-nos atentar para o exem-
plo de certos insetos das ilhas de Sonda, os quais, tendo asas que se assemelham a folhas, sempre pousam
com as asas dobradas – o que tira todo valor vantajoso de camuflagem, segundo Merleau-Ponty: "Não há,
portanto, mimetismo [no caso dos insetos das ilhas Sonda], mas tudo aquilo que é necessário para realizá-
lo. Há numerosos casos de hipertelia, uma prodigalidade de formas realizadas pela vida: a adaptação não
é o cânone da vida, mas uma realização particular no fluxo [flot] da produção natural" (N, 241).
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***

C.2) Resposta à Objeção de Dogmatismo

Mas como se pode, enfim, falar de uma atividade da Natureza que produz um ser

sensível, sem que isso nos leve a um dogmatismo de matiz pré-crítica? Se se pode ela-

borar uma reflexão sobre a ideia de Natureza, o próprio autor nos adverte não se tratar aí

de proceder a "uma teoria do conhecimento da Natureza" (N, 263), nem a uma "ciência

secreta, conhecimento suprassensível" (N, 264) que fixaria uma realidade separada para

além da aparência perceptiva a qual, por conseguinte, seria governada por essa "potên-

cia de ser separada que envolveria todo o resto" (N, 265). Novamente, é a noção ser de

indivisão que permite, por assim dizer, articular aquilo que a tradição filosófica cindia

em consciência e coisa – de tal maneira que esse ser de indivisão não se resumiria em

uma realidade ou esfera intermediária que possibilitaria, justamente por se configurar

como um terceiro termo exterior a ambas, a mediação entre a consciência e a coisa.

Muito pelo contrário: a noção de ser de indivisão deve ser elaborada, diz o filósofo em

uma nota preparatória para O Visível e o Invisível, com o intuito de fazer com que "o

subjetivo e o objetivo", com o perdão da tautologia, "sejam indivisos e se comuniquem

por seu nexo [lien] paradoxal"127. Em suma, graças a essa noção de ser de indivisão,

Merleau-Ponty pode, precisamente, afirmar que "é necessário, para nós, que a Natureza

em nós tenha alguma relação com a Natureza fora de nós", de tal modo que, por fim, "a

Natureza fora de nós nos possa ser [sic] revelada pela Natureza que nós somos" (N,

267).

Dessa maneira, se efetivamente podemos admitir tal concepção de ser de indivi-

são, então aquilo que a "Natureza em nós" nos ensina é, justamente, a nosso ver, que

"Natureza fora de nós", segundo Merleau-Ponty, admite, entre suas partes, "relações do

mesmo tipo que aquela do meu corpo com a Natureza" (N, 159). Tomemos aqui o caso

da percepção da outra 'consciência', tal como essa questão é abordada no ensaio O

Filósofo e sua Sombra. Na medida em que possui um corpo, o ser humano participa da

Natureza; e na medida em que, por meio da reflexividade do corpo próprio, como vimos

no primeiro capítulo dessa dissertação, obtemos um tipo de "apreensão de si por si" (N,

107), a qual faz do corpo uma espécie de sujeito, "'coisa sensciente'" e "excitável"; da

mesma maneira, "quando dou a mão ao outro em cumprimento, ou quando simples-

mente a observo, [sic] o corpo de outrem se anima diante de mim" – fenômeno pelo

qual, ao "anexar o corpo do outro neste 'tipo de reflexão'", "obtemos evidência de seu

ser-aí" (S, 212). Isso só pode se dar pois, na medida em que aceitamos uma indivisão

127 Merleau-Ponty, nota inédita in Sacrini, op. cit., p. 317
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originária entre sujeito e objeto, coisa e consciência, "outrem e eu somos como os

órgãos de uma única intercorporeidade" (S, 213) – de modo que "outrem aparece por ex-

tensão da compresença" (S, 212-3) de meu próprio corpo enquanto sensível e senscien-

te. Até esse ponto, verificamos, no fenômeno da relação, por assim dizer, carnal pela

qual 'anexamos um outro corpo', por meio de uma relação de sensciência possibilitada

pela constituição do outro corpo como sensível, seja esse 'outro corpo' o de um animal

qualquer ou possivelmente de outro ser humano, à nossa própria sensciência carnal. Mas

essa descrição da relação carnal com outros corpos animados, na confrontação com o

comportamento ou conduta que responde à nossa própria conduta, ainda não chegou ao

nível da compresença, por assim dizer, 'espiritual' – o de outra consciência 'por detrás'

do corpo animado – de modo que essa descrição seria então incompleta e parcial. Mas,

aponta Merleau-Ponty, nunca "o outro pode ser, para mim, espírito exatamente no senti-

do em que eu o sou para mim mesmo", de modo que, sendo dada a impossibilidade de

constituir uma outra consciência, a qual, sendo, por sua vez, ela mesma, constituinte, co-

locar-nos-ia na embaraçosa situação de admitir que a outra consciência deveria consti-

tuir a nossa própria consciência como constituinte; dizíamos que, se a 'outra consciência'

nunca pode ser presente a nós como somos a nós mesmos, então "é necessário que o ou-

tro exista [sic], em primeiro lugar, aquém da ordem do pensamento" (S, 215) – é

necessário que o outro exista, precisamente, originariamente, na ordem carnal, sensível,

de modo que, "sem contradição", sabemos, ao nos mantermos nessa ordem carnal, que

"aquele homem ali vê". Este fato: que sabemos que o outro homem vê, assim como nós

vemos, estabelece uma "semelhança" entre nós e o outro – semelhança essa possibilita-

da pela própria reflexividade do sensível da qual partimos na descrição carnal que o cor-

po sensciente estabelece consigo mesmo. Por fim, relativamente à questão da entrada

em cena de uma 'outra consciência' no interior de nosso próprio espetáculo perceptivo,

somos obrigados a admitir, segundo Merleau-Ponty, que:

"não há constituição de um espírito para um espírito, mas de um homem para um
homem" (S, 213).

Dessa maneira, que, por meio da relação carnal estabelecida entre corpos animados, ve-

jamos um outro comportamento semelhante ao nosso se desenhar pouco a pouco na con-

frontação com a nossa própria conduta, segue o filósofo, "tudo aquilo que de meu lado

repousa sobre o animal de percepções e de movimentos, tudo aquilo que alguma vez eu

pudesse construir sobre ele – inclusive 'meu pensamento', mas como modalização de mi-

nha presença ao mundo – recai, de uma só vez, sobre o outro" (S, 214).
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Mas essa descrição, e a própria possibilidade de que uma 'outra consciência' sur-

ja em nossa exploração no mundo por meio de uma relação "co-perceptiva"128, só é

possível, notemos, caso a relação carnal assim experimentada comporte 'uma outra di-

mensão', ou o próprio ser sensível, desvelado em nossa abertura perceptiva ao mundo,

seja concebido como "presentação originária [Urpräsentation] daquilo que não é origi-

nariamente presentável [Urpräsentierbar]" (VI, 268) – o que faz com que o ser sensível

se torne a "forma universal do ser bruto" e os "animalia" assim como os "homens" se-

jam "seres absolutamente presentes que possuem um rastro de negatividade" (S, 217). A

'Natureza fora de nós', dessa feita, segundo Merleau-Ponty, apresenta-se como ser

sensível, o qual comporta duas dimensões intimamente ligadas entre si: visível e

invisível.

É precisamente aqui que entra o papel central da percepção a qual, enquanto me-

diadora das relações estabelecidas, ou melhor: enquanto possibilita uma comunicação

entre os entes que existem no interior do meio universal cujo elemento é o ser sensível,

"ensina-nos uma ontologia que ela é a única capaz de revelar". Agora, o "mundo origi-

nal" (N, 64) presentado pela percepção nos revela uma "articulação interna entre as coi-

sas percebidas" (N, 65) e, nessas, um sentido, uma espécie de 'interioridade' e uma uni-

dade que nada devem às operações da consciência – de modo que nos é possível "redes-

cobrir a Natureza em nossa experiência perceptiva antes da reflexão" (N, 63). A percep-

ção, desse modo, instala o percipiente no meio universal do ser sensível, meio

ontológico originário daquilo que a tradição filosófica, segundo Merleau-Ponty, com-

preende por consciência e coisa. É, assim, a partir do mundo percebido concebido "co-

mo ambiente da experiência em que não há projeção da consciência sobre todas as coi-

sas", pois, afinal, a consciência já não se destaca, como antiphysis, em um outro univer-

so ontológico; é a partir desse 'mundo original', mediado pela percepção, que pode haver

"participação da minha própria vida em todas as coisas, e reciprocamente" (N, 64).

A percepção, ao nos abrir ao ser sensível, fornece-nos uma totalidade129 que não

se deixa compreender pela simples "soma de suas partes" mas que não é, no entanto,

"transcendente às partes nas quais ela se realiza" (N, 204). Por meio dessa totalidade

128 Cf. S, 215: "Aquele que 'põe' o outro homem é o sujeito percipiente, o corpo do outro é coisa percebi-
da, o outro ele mesmo é 'posto' como 'percipiente'. Não se trata, jamais, aqui, senão de co-percepção. Vejo
o que aquele homem ali vê, assim como toco minha mão esquerda no processo de tocar minha mão direi-
ta".
129 Cf. a renovada descrição da visão binocular em oposição à simples soma de duas visões monoculares
in O Visível e o Invisível: "Não é por uma síntese, é uma metamorfose pela qual as aparências [monocula-
res] são instantaneamente destituídas de um valor que elas só tinham graças à ausência de uma percepção
verdadeira [binocular]. Assim, a percepção faz-nos assistir a esse milagre de uma totalidade que ultrapas-
sa aquilo que se crê serem suas condições ou suas partes, que as possuem à distância em seu poder, como
se elas não existissem senão sob seu cuidado [seuil] e estivessem destinadas a se perderem nela" (VI, 22-
3). O elemento novo, nessa descrição, é o da metamorfose, que será abordado no próximo capítulo.
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perceptiva, temos acesso a seres que independem à própria fenomenalização para um su-

jeito perceptivo: por mais que a percepção nos abra à esfera do sensível, diz o filósofo,

há sempre, em toda paisagem, em todo campo perceptivo, um canto ou um lado que não

é visto; não podemos, pelo fato de ele não ser percebido, dizer que ele não é nada, pois

ele "coexiste" com os outros lados vistos, de modo que "somos obrigados a reconhecer,

em relação àquilo que não foi percebido, uma espécie de existência-fonte" (N, 164). Es-

sa noção de que a coisa percebida possui 'uma espécie de existência-fonte', pela qual os

lados percebidos coexistem entre si e coexistem com aqueles não percebidos, inscreve,

no campo perceptivo, um segundo tipo de totalidade – o organismo, por exemplo, que

também presenta-se-nos a partir da noção de uma totalidade que não se resume à soma

de suas partes, nem se revela como princípio transcendente que opera a unificação das

partes em uma unidade a elas exterior. A percepção, portanto, abre-nos à esfera do ser

sensível indiviso a partir de duas totalidades diferentes: aquela própria ao campo feno-

menal, pelo qual as coisas aparecem a nós, e a da própria coisa que nos é, assim dada.

Trataremos com mais atenção do par visível-invisível, pelo qual Merleau-Ponty

quer compreender essas duas noções de totalidade (tanto aquela presentada pelo campo

fenomenal, quanto aquela inscrita na própria coisa), após termos passado pelo método

merleaupontiano da ontologia indireta sem o qual afirmar essas noções de totalidade re-

dundaria numa posição arbitrária e injustificada. Voltemo-nos, assim, por ora, à objeção

de dogmatismo relativa à ontologia do ser sensível. É essa noção de totalidade que não

se resume à soma das partes, mas à qual não falta realidade, seja no nível da percepção,

seja naquele da esfera da coisa real, que a filosofia crítica é incapaz de admitir. Segundo

o criticismo, a única totalidade que a consciência pode encontrar na natureza é aquela

que se baseia, precisamente, na soma das partes130 – razão pela qual a 'ontologia selva-

gem' do ser sensível, ao afirmar essa concepção de totalidade, dada pela percepção, co-

mo não só algo que ultrapassa a mera soma das partes, só fazendo-se nelas, mas como

inscrito no próprio ser sensível, recairia num dogmatismo: ingênuo – pois se basearia no

mais baixo grau de nossas relações com o ser como seu modelo; místico – pois creria na

realidade de uma totalidade que não pode ser encontrada em parte alguma; irracional –

pois desconsideraria a razão em proveito de uma ordem inverificável; e pré-crítico –

pois, assim, extrapolaria o nível de nossos pensamentos afirmando, relativamente ao ser,

à realidade, aquilo que se obtém por mero jogo conceitual.

É exatamente esse o risco ao qual tal ontologia, ou toda reflexão sobre a autopro-

dutividade da Natureza, num contexto pós-kantiano, expõe-se. Entretanto, se se pode di-

130 Cf. Rubens Rodrigues Torres Filho, O Espírito e a Letra. São Paulo: Ed. Ática, 1975, p. 42: "jamais
pode surgir 'pela mera composição das partes algo que não seja encontrável em uma das partes do todo'".
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zer que a filosofia crítica seja "inteiramente a análise das condições e dos meios de posi-

ção de um objeto" (RC, 130-1) – análise obtida, dentre outros elementos, por meio da

investigação da constituição da física como ciência objetiva131, e, consequentemente, do

estado da ciência então presente – cumpre notar que a física do século XX já não define

o seu objeto como coisa, mas como campo, como sistema de efeitos – razão pela qual o

criticismo, afirma Merleau-Ponty, não pode permanecer "intacto" e, na medida em que é

incapaz de pensar o processo de objetivação de um tal campo, "perde o seu sentido"

(RC, 131). É nesse ponto em que se insere, de modo geral, a temática merleaupontiana

mais ampla de proceder a uma reforma do entendimento e formular 'uma outra inteligi-

bilidade que não a do entendimento' – reforma dirigida, nas palavras do filósofo, à "ela-

boração de noções que devem substituir aquela de subjetividade transcendental, aquelas

de sujeito, objeto, sentido" (VI, 219).

Ao converter nossa experiência de sujeitos encarnados no interior do mundo em

puro objeto correlato e constituído pela consciência, o criticismo, e, ademais, aquilo que

o filósofo chama vagamente, em O Visível e o Invisível, de análise reflexiva, "dissimula

seu próprio recurso [ressort]" à reflexão e ao lugar e origem da investigação sobre as

condições de possibilidade da experiência – dissimulando também que "para constituir o

mundo é necessário ter noção do mundo enquanto pré-constituído" (VI, 55). Para refle-

tir, diz-nos o filósofo, é necessário, antes, possuir um corpo e uma experiência do mun-

do, de modo que "a investigação das condições de possibilidade é, por princípio, posteri-

or a uma experiência atual" – donde se segue que as próprias condições da experiência

possível assim descobertas jamais "poderiam ser lavadas da mácula original de terem si-

do descobertas post festum [depois de terem sido feitas]" (VI, 68). Dessa maneira, a

análise reflexiva, como esforço de "re-conquista ou re-tomada" do "princípio constituti-

vo em voga [à l'oeuvre] no espetáculo do mundo" (VI, 68), por conversão de nossa si-

tuação de fato em pura essência correlata da consciência, por retorno à imanência da

consciência, na medida em que mascara sua procedência e o fato "de que houve para

mim experiência do mundo" (VI, 55); a análise reflexiva, dizíamos, segundo Merleau-

Ponty, seria então incapaz de "coincidir com o fluxo [concreto de nossa vida] desde sua

fonte até às suas ramificações últimas" (VI, 69).

Contra essa incapacidade da análise reflexiva em nos oferecer as condições da

experiência de fato, não se trata de permanecer simples e quietamente na esfera do Eu

puro e seus correlatos, nem de admitir sua imagem invertida e complementar: o de uma

relação causal do não-Eu, por assim dizer, para com o Eu. Isso significaria permanecer

no par sujeito-objeto o qual, segundo Merleau-Ponty, causa-nos tanta dificuldade, fazen-

131 A qual, precisamente, "coordena os fenômenos num modelo objetivo de Natureza" (N, 133).
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do com que as coisas subsistentes no mundo da experiência ora dependam das síntese e

operações do Eu, ora determinem esse Eu salvo em relação àquilo que, nele, destina-se

a conhecer, pura e, por assim dizer, objetivisticamente, o não-Eu.

Contra esse impasse, deve-se, segundo o filósofo, "tomar um outro ponto de par-

tida"132: o da experiência perceptiva em seu nível o mais ingênuo: o da crença na exis-

tência do mundo – o que implica "retornar a um ser que existe, muito simplesmente" (N,

95), ou, precisamente, partir de um 'haver' prévio ao trabalho de constituição por parte

da consciência, admitir a existência prévia de um (tipo de) ser, e investigar, do interior,

sem recurso a um princípio transcendente, como se desenrola essa experiência. Se a con-

sciência não se separa do ser para objetivá-lo, para pô-lo como objeto diante de si, e se a

experiência no interior da esfera na qual nos são dadas coisas, que resistem à objetiva-

ção plena, é originariamente feita por meio do corpo, então não há sentido em procurar

as condições da experiência possível numa atividade soberana da consciência, ou seja:

não é por sínteses da consciência que podemos dar a fórmula de nossa existência de fa-

to, nem pensar que a consciência nos coincida com o princípio constitutivo das coisas.

A experiência possível deve ser, antes, experimentada de dentro – o que implica, por sua

vez, admitir um ser que 'existe, muito simplesmente'. Isso equivale, em outras palavras,

a reconhecer "um ser não sabido" (Jaspers apud Merleau-Ponty; N, 60), "que existe sem

razão (grundlos Existierende)", "do qual não se pode procurar o motivo em nenhuma es-

sência" (N, 60) – reconhecer, enfim, que "o Ser é anterior a toda reflexão sobre o Ser" e

que, dessa maneira, relativamente ao Ser, "a reflexão é segunda" (N, 61). Parte-se, aqui,

do fato da existência do mundo, fato esse que nos leva ao reconhecimento de "um há [il

y a] puro" (VI, 256) em relação ao qual toda tentativa de remontar às condições ideais

de seu surgimento resulta em transformá-lo em objeto para a consciência, convertendo,

assim, o fato em ideia. A partir de então, quer dizer: ao partir da experiência do fato da

existência, a consciência não está mais às voltas com o objeto meramente possível da

experiência possível: parte-se do real, da esfera de coisas existentes em relação à qual

132 VI, p. 66. Lembremos que, desde a Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty tinha como projeto
partir da experiência como "o começo do conhecimento" (PhP, 255) – buscando religar o universo das
idealizações ao do mundo da vida a fim de solucionar os impasses da assim chamada 'ontologia comum'.
Mas, repitamos, era a própria manutenção da cisão sujeito-objeto que barrava, ali, o desenvolvimento por
completo de seu projeto.
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experimentamos, posterior e derivadamente, por assim dizer, o falso, o sonho e o

imaginário133.

Com efeito, não se trata, para Merleau-Ponty, de afirmar que a posição da filoso-

fia reflexiva, incluído aí o criticismo, frente à Natureza ou à experiência do mundo por

meio do corpo, é incorreta ou errônea. Tal posição está, em um certo sentido, correta: na

medida em que partimos do retorno à imanência da consciência e seus correlatos, não se

vê como se poderia afirmar, por exemplo, sem recair numa posição ingênua, o estatuto

ontológico do fenômeno do organismo – o qual se nos apresenta, justamente, como uma

totalidade que excede a simples soma de suas partes. Mas se a posição da filosofia refle-

xiva está, em certo sentido, correta, ela é, entretanto, segundo Merleau-Ponty, parcial

pois "deixa intacto, por princípio, o duplo problema da gênese do mundo existente e da

gênese da idealização reflexiva" (VI, 69)134. Quer dizer: não se tematiza o vínculo da

consciência com o corpo e o processo de desenvolvimento e estruturação dessa dimen-

são corporal ou carnal como meio ontológico que se sustenta no ser sem o auxílio de

uma esfera transcendente que traria o seu segredo, fundamento ou unidade; nem se colo-

ca, diga-se de passagem, a questão do movimento pelo qual a consciência, partindo des-

se meio ontológico, acede à esfera de suas idealizações, da relação, portanto, entre a in-

serção da consciência no mundo perceptivo e a sua produção de um mundo ideal.

Merleau-Ponty buscará, assim, tematizar esse duplo processo de gênese: tanto o

da Natureza como solo que, por um movimento autoprodutivo o qual é impossível de

"derivar, mesmo por reflexão, de um necessário ou de um possível" (N, 123), engendra

as existências; quanto o do processo das idealizações da consciência que opera sobre as

133 De modo que haja, assim, "diferenças intrínsecas [...] de estrutura e, por assim, dizer de grânulo
[grain]" (VI, 20) entre o real e o sonho – o que, por sua vez, também institui uma diferença estrutural en-
tre o real e os objetos imaginários (cf. VI, 61-2: "o real é coerente e provável porque ele é real, e não real
porque ele é coerente; o imaginário é incoerente ou improvável porque ele é imaginário, e não imaginário
porque ele é incoerente"). Mas fazer essa esfera oposta ao real repousar originariamente sobre a estrutura
de doação perceptiva, ou da experiência do verdadeiro, não constitui saída fácil ou simples para a interro-
gação dessa esfera de coisas reais e existentes – antes: põe a questão de nosso acesso ao mundo. Voltare-
mos a essa questão na sequência.
134 É essa parcialidade que, segundo o filósofo, Husserl expressava em sua filosofia ao afirmar que "toda
redução transcendental é também redução eidética" (VI, 68), isto é: que a reflexão suspende a tese da
existência do mundo e das coisas dadas em nossa experiência perceptiva a fim de, por variação
sistemática, encontrar os núcleos inteligíveis que resistem à variação. Mas essa conversão do fato em es-
sência não pode nos alçar à esfera intemporal das condições de toda experiência possível, uma vez que,
segundo Merleau-Ponty, se essa essência é obtida por variação do percebido; se o percebido é, ele
próprio, enformado pela cultura (cf. VI, 262); e se a cultura varia historicamente, de modo que a própria
percepção se transforme no tempo, então, a maneira pela qual compreendemos esse núcleo invariável em
torno dos quais gravitam os particulares percebidos, transformar-se-ia, ela própria, no tempo – de modo
que a análise das condições da experiência seria, por princípio, posterior a uma experiência de fato (situa-
da em determinado tempo, em determinada cultura e organizada a partir de determinados sentidos que
também vão se modificar com a passagem do tempo). Assim, se tal reflexão sobre as condições da experi-
ência for reintegrada ao seu movimento de gênese a partir da experiência de fato, ela poderia ser (parcial-
mente) correta. Lembremos ainda que, segundo a interpretação merleaupontiana da sombra de Husserl, a
fenomenologia husserliana estaria voltada não só para a consciência absoluta e seus correlatos, como tam-
bém para a experiência ingênua da tese do mundo por meio da orientação natural – por mais que essa du-
pla direção não estivesse explicitamente tematizada na letra do texto husserliano.
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bases estabelecidas por esse de "nível prévio que desempenhará o papel de fonte" (N,

106) das existências. Não se entenda, aqui, por tematização desse solo das existências, a

tentativa de deglutir esse 'nível prévio' numa ordem de razões que nos forneceria a razão

do fato da existência – pois isso equivaleria, novamente, a converter o fato em essência.

"A facticidade", afinal, diz-nos o filósofo, "não é aquilo do qual se deve dar conta" (N,

119), e, nessa medida, deve se sustentar e se manter sem o auxílio de uma esfera trans-

cendente que a criaria exteriormente ou daria sua unidade, segredo e sentido – deve, em

suma, revelar-se como um pré-ser que se autoproduz de tal maneira que, nessa autopro-

dução, as coisas se revelem como pré-dadas ao próprio movimento de abertura percepti-

va – revelando-se como já constituídas ou jamais sendo completamente constituídas pe-

la consciência.

Deparamo-nos, aqui, a nosso ver, com o limite aquém do qual, se se trata de

compreender o pensamento merleaupontiano, não se pode recuar. Ou se aceita partir da

'opinião originária', da percepção como abertura à esfera de entes pré-constituídos, da

crença da existência do mundo e das coisas tal como elas se nos aparecem135; ou se con-

sidera a investigação merleaupontiana um mero regresso a uma metafísica pré-crítica

dogmática. Aceitemos, portanto, o 'novo ponto de partida' por meio do qual Merleau-

Ponty quer resolver os impasses da filosofia tradicional, a fim de analisar até onde se es-

tende essa ideia de um pré-ser, anterior ao pensamento.

Descrevamos, brevemente, alguns traços gerais dessa 'opinião originária' que vai

se desenhando no interior da exploração perceptiva. Diz-nos Merleau-Ponty que não se

trata, nessa 'fé originária', de um ato volitivo ou decisório do sujeito mas, no sentido de

uma crença "anterior a toda posição" (VI, 17), revela-se como "adesão que se sabe para

além das provas" (VI, 47) – sendo "comum ao homem natural e ao filósofo desde que

ele abre os olhos" (VI, 17). Partir desse ponto de vista ancorado na percepção, pela qual

as coisas aparecem a nós, marca e aprofunda o mote da 'ontologia fenomenológica' que

primeiro foi formulado, com clareza, na Fenomenologia da Percepção. Ater-se à apa-

rência perceptiva não resulta, contudo, numa adesão simples e ingenuamente crédula à

aparência como tal. Afinal, o fenômeno da ilusão faz com que a 'fé originária' seja "a ca-

da instante ameaçada pela não-fé" (VI, 47)136. Mas essa 'incredulidade', essa contradição

da fé perceptiva, se abala a fé ou adesão a um fenômeno particular, não é forte o sufici-

135 Mas moduladas ou metamorfoseadas. Abordaremos essa questão no próximo capítulo.
136 Uma das razões, juntamente com o erro e o engano, pelas quais a 'análise reflexiva' suspende a adesão
à tese da existência do mundo e volta à imanência da consciência como solução para as contradições da
fé perceptiva (cf. VI, 20-1). O próprio mundo percebido desvelado pela percepção, diz-nos Merleau-Pon-
ty, "não é, de maneira nenhuma, um dado imediato". "É a crítica interna da física que nos leva a tomar
consciência do mundo percebido" de modo que "a mediação do saber permite-nos reencontrar indireta-
mente e de um modo negativo o mundo percebido que as idealizações anteriores nos tinham feito esque-
cer" (N, 138).
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ente, segundo Merleau-Ponty, se mantivermo-nos no interior dessa exploração percepti-

va, para abalar a crença na existência de um ser anterior à consciência, como um todo, e,

consequentemente, postular a concepção de um ser em si mesmo objetivo – autor, em

nós, das aparências ilusórias tanto quanto daquelas cridas como reais. Muito pelo

contrário: no movimento 'aparência ilusória – correção da ilusão', aquilo que surge co-

mo tomando o papel outrora desempenhado pela aparência ilusória não é uma realidade

em si por trás da aparência 'des-iludida' e separada de toda e qualquer aparência – aquilo

que assim surge é, justamente, outra aparência137.

Partir da experiência perceptiva significa, assim, do lado da adesão à sua mani-

festação, segundo o filósofo, que a coisa está inteira em sua aparição; partir dessa mes-

ma experiência do lado do jogo ilusório das aparências, que a coisa está irremediavel-

mente distante. Assim, a coisa percebida é ambiguamente presentada sem deixar de se

revelar como oculta em nossa exploração, a qual nos fornece a ocasião para formar a no-

ção de que as coisas, sendo atingidas, digamos, em certo sentido, por inteiro, em 'carne e

osso', pela percepção, nunca sejam plena e exaustivamente apreendidas – resistindo,

portanto, à completa objetificação.

Essa resistência à objetificação advém da própria incompletude da percepção, a

qual não se reduz a uma coincidência com a coisa: relações como as de profundidade,

iluminação e o próprio perspectivismo compõem a estrutura sempre variável da percep-

ção – realizada por meio do estabelecimento do fundo não tematizado sobre o qual

emerge o percebido. Mas a coisa percebida também resiste à completa objetivação gra-

ças à própria estrutura do ser sensível, o qual, como presentação originária e visível da

coisa, também se oculta na medida em que carrega consigo uma dimensão por princípio

invisível, e não originariamente presentável – como, por exemplo, a totalidade orgânica.

Enfatizemos que não se trata, ao que nos parece, de simplesmente definir o Ser

como sensível que se desdobra em uma dupla dimensão visível-invisível e buscar, na se-

quência, mostrar como tudo isso pode ser assim, dessa maneira. É a investigação desse

mundo original fornecido pela percepção, da relação 'esse-percipi' que vai desvelando,

pouco a pouco, a noção de Ser Bruto, Selvagem ou Sensível como o irrefletido da refle-

xão – ou ainda: o da Natureza como pré-ser, Englobante e folha, camada total, de pri-

137 Cf. PhP, 396, VI, p. 62-3. A diferença entre ambas obras verifica-se, nesse caso, sobretudo no que se
refere à produtividade e negatividade do ser sensível, ou da Natureza, notadamente inerte na Fenomenolo-
gia. A relação estabelecida entre 'aparência-ilusão-ser' se complexifica se levarmos em conta a transfor-
mação que a filosofia merleaupontiana sofre a partir de meados dos anos 1950, por meio da investigação
sobre a linguagem (que introduz com a noção de instituição um modelo de desdobramento histórico rela-
tivo aos sistemas expressivos criados culturalmente) e por meio da atividade de autoprodução natural
(que faz com que tal desdobramento temporal não seja exclusivo das instituições de sentido humanas). A
percepção, ademais, nunca se deixa compreender, a partir de meados dos anos cinquenta, separada de
uma enformação histórico-cultural, (cf. nota 45 do primeiro capítulo dessa dissertação) e sem referência a
um ser que pré-exista à própria experiência perceptiva.
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meira fenomenalização do Ser. Esse 'novo ponto de partida' não é, assim, tomado em

sua tese simplesmente ingênua, como nos diz Merleau-Ponty: "não deve se contentar de

descrever [a abertura perceptiva ao mundo], é necessário que ela nos diga como há aber-

tura sem que a ocultação do mundo seja excluída" (VI, 48), como essa duplicidade:

visível e invisível, presentação e ocultação dada pela fé perceptiva, é possível e não se

anula.

Notemos ainda que adotar aquele 'novo ponto de partida' não significa "desquali-

ficar [a reflexão] em proveito do irrefletido ou do imediato (o qual só conhecemos por

meio dela)", nem "colocar a fé perceptiva no lugar da reflexão". Nem 'desqualificar a re-

flexão', 'nem substituí-la pela fé cega na existência do mundo', portanto – mas, "ao

contrário, dar conta da situação total, que comporta reenvio" (VI, 56) da reflexão ao irre-

fletido, dos núcleos inteligíveis ao particular factual, do sentido ao existente.

Ora, se é assim, quer dizer: se não se trata de permanecer na tese ingênua da

existência do mundo, mas de investigar como as coisas podem se nos oferecer como

visíveis e invisíveis, presentes e ocultas, e investigar também como dessa tese ingênua

podemos elaborar e construir um mundo de idealidades; em suma, se é assim, então o

próprio filósofo, na letra de seus textos, desmente a objeção de ingenuidade e irraciona-

lidade – pois trata-se de religar a esfera, por assim dizer, infraestrutural de nossa experi-

ência, com o seu mais alto grau, o do mundo das idealizações. Resta-nos, então, a fim de

mostrar como a ontologia merleaupontiana do ser sensível não se resume numa volta ao

dogmatismo, dar conta da objeção de misticismo e pré-criticismo.

A esse retorno a um 'haver prévio' não se pode imputar recaída em pré-criticis-

mo, pois já não se trata de dedução do Ser por meio de jogo conceitual; nem de partir de

um conceito arbitrário de Ser e buscar deduzir a articulação dos outros seres entre si;

nem mesmo de extrapolar o nível de nossas ideias para o nível do ser ao transferir o re-

sultado obtido por uma oposição conceitual à oposição efetivada na coisa enquanto real.

Trata-se de, ao partir do fato da existência do mundo – fato esse que provém da evidên-

cia irrecusável, "que se sabe para além das provas" (VI, 47), dada pela exploração per-

ceptiva em seu nível o mais ingênuo a qual nos desvela um "mundo original" e nos ensi-

na uma "ontologia que só ela pode nos revelar" (N, 64) –, ver como isso tudo se man-

tém, e, ao voltar-se para esse ser que 'existe, simplesmente', observar, relativamente aos

entes particulares, como eles estão articulados neles mesmos e com os demais.

O problema se reduz, então, à possibilidade da afirmação da atividade de auto-

produção de sentido da Natureza que resulta no ser sensível – o qual, concebido como

visível e invisível, revela-nos uma dimensão negativa, invisível, no ser sensível que ade-
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re ao visível como dimensão que lhe é inerente e que não se resolveria numa realidade

separada desse próprio visível. Por acaso, afirmar a totalidade dada pela percepção re-

sulta num misticismo irracional? E, se aceitarmos que a percepção nos dá o seu objeto

como uma totalidade que excede a soma das partes, que "o visível é prenhe do invisível"

(VI, 265), por acaso essa noção de totalidade não retornaria justamente à concepção que

Merleau-Ponty quer rebater: a de uma esfera ou realidade transcendente que ordenaria o

visível?

Como já dissemos no começo dessa subseção, e fora notado pelo próprio Mer-

leau-Ponty, ao falar em Natureza e em produtividade que desenha uma espécie de 'interi-

or', uma 'subjetividade' que não se confunde com aquela da consciência, não se pode ce-

der à postulação de uma realidade suprassensível, ou "hiperfísica" (N, 66). Afirmá-la

consistiria, pois, em "transformar o subjetivo" da Natureza "em objetivo" (N, 65) do

pensamento – o que resultaria em "fabricar uma falsa ciência" e cair num misticismo ir-

racional e dogmatizante. Não se deve, assim, ao falar de atividade de autoprodução de

sentido, prosseguir ao estabelecimento de "uma ciência da Natureza" que concorreria

com a ciência no campo das descobertas científicas; deve-se, antes, desenvolver "uma

fenomenologia do Ser pré-reflexivo" (N, 66), ou, em outras palavras, ao que nos parece,

uma reflexão sobre o estatuto ontológico de nossa experiência perceptiva de sujeitos en-

carnados.

E quanto à atividade de autoprodução de sentido da Natureza? Como podemos

afirmá-la? Ora, ao investigar a ideia de Natureza, não se deve recorrer a uma "faculdade

mística" (N, 63) destinada a acessar diretamente a atividade de produção desse todo que

excede a soma das partes. É nesse sentido que o filósofo não postula uma tal atividade,

mas vai buscar nas ciências de seu tempo o indício, constatado e apontado por elas em

seus próprios métodos e resultados, dessa atividade de autoprodução – e, a partir dela,

estabelecer as bases para a ontologia do ser sensível.

No entanto, repitamos: só se pode desenvolver uma tal ontologia, sem que isso

resulte numa recaída ingênua no dogmatismo, caso observemos duas condições: que a

consciência não se separe, por assim dizer, ontologicamente do objeto; e que respeite-

mos nossa finitude e o limite de nossas formulações concordando em não buscar apreen-

der diretamente aquela atividade de autoprodução de sentido.
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***

C.3) O Método Indireto como Segunda Condição para a Ontologia

Não se trata, dizíamos, nesse movimento de partida da posição ingênua sobre a

tese do mundo, de permanecer ingenuamente em sua tese de existência, mas de investi-

gar como esse ser presentado pela percepção se mantém. Assim, a consciência se depara

com algo que existe previamente aos seus atos de constituição – existência essa que já

não é compreendida como simplesmente dada, nem como puramente inerte, mas produ-

zida por meio de um processo de autoprodução natural o qual, se esboça uma espécie de

atividade, não pode, por princípio, ser equiparada à atividade da consciência. A investi-

gação e a própria ideia de ser natural não deve, contudo, diz-nos Merleau-Ponty, ser

"um postulado preguiçoso" (N, 119), pois, frequentemente, ao falar em Natureza, apela-

se a uma esfera que explicaria tudo, fixando nela e, por assim dizer, naturalizando todas

as contingências, acasos e non-senses surgidos no processo de desenvolvimento

histórico dessa atividade de autoprodução natural. Não devemos, como mostramos no

primeiro capítulo, pensá-la a partir de conceitos mecânicos ou finalistas, pois isso con-

sistiria em desnaturar a Natureza, transformá-la em um artifício, mero produto artificial

que subentende seja um Deus criador, seja uma consciência sintetizante. Mas, simulta-

neamente, aponta o filósofo, ao buscar refletir sobre a ideia de Natureza, encontramos

nossas próprias ideias como estando "impregnadas de artifício" (N, 120) – e não por

uma questão simplesmente contingente: o próprio pensamento, com efeito, traz consigo

um traço de "artificialidade" (N, 119) se confrontado com a ideia de uma Natureza auto-

produtiva. Essa é, afinal, a própria tópica da concepção de Natureza como aquilo que re-

siste ao pensamento e às tentativas de objetificação por parte da consciência. Inverta-

mos, pois, a questão a partir dos termos pelos quais Merleau-Ponty a coloca. Quer dizer:

segundo o filósofo, se atentarmos para o fato da artificialidade do pensamento, "não há

necessidade de encontrar um contrário dialético para ela [artificialidade do pensamen-

to], esse oposto sendo, senão a Natureza, pelo menos o percebido?" (N, 119); mas, por

outro lado, se atentarmos para a concepção da 'naturalidade', por assim dizer, da Nature-

za, como buscar, na artificialidade do pensamento, os instrumentos, os artifícios, para

pensar essa mesma 'naturalidade'?

Retomemos, então, a questão que animou esse capítulo: se nossos pensamentos

carregam uma dose de 'artificialidade', como se pode formular a concepção de uma pro-

dutividade de sentido que anteceda o sentido formulado pelos pensamento e criação hu-

manos?
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Aceitemos, pois, novamente, aquilo que dissemos constituir o limite aquém do

qual a empreitada de uma ontologia do ser sensível não pode fazer sentido algum: o da

noção de uma indivisão principial entre a consciência e o objeto que nos faz adotar um

novo ponto partida, ali, no contato perceptivo o mais ingênuo possível com a nossa ex-

periência de sujeitos encarnados. Mesmo se aceitarmos um tal princípio de indivisão,

como é possível pensar a Natureza sem desnaturalizá-la, sem convertê-la, outra vez ain-

da, em mero produto?

Deparamo-nos, novamente, com o risco do dogmatismo, com a ameaça da Gno-

se. Essa ameaça, arrisquemos a dizer, parece-nos dupla: por um lado, situa-se no próprio

'conteúdo' da ideia de Natureza – 'conteúdo' esse pelo qual ainda não passamos, e que

abordaremos no próximo capítulo quando a ocasião para expor a atividade de autopro-

dução de sentido se nos apresentar; por outro lado, tal ameaça espreita a própria maneira

pela qual podemos abordar a Natureza, antes ainda que possamos circunscrever o seu

'conteúdo'. Como, afinal, falar da Natureza se, ao objetivá-la, desnaturalizamos aquilo

que a faz, justamente, constituir-se como um ser natural?

Já passamos, rapidamente, na subseção anterior desse mesmo capítulo, pelo

início dessa resposta: é por meio da percepção que podemos reencontrar a Natureza em

seu estado de indivisão, de modo que não se apelaria para uma faculdade mística encar-

regada de nos dar essa ideia de Natureza. Mas como podemos falar em atividade de au-

toprodução? Por acaso essa atividade seria, ela mesma, dada perceptivamente? Mas isso

equivaleria, precisamente, a supor uma faculdade mística pela qual essa atividade nos

seria dada.

É nesse sentido que o filósofo elaborou seu método indireto em ontologia: abor-

dar o Ser diretamente convertê-lo-ia em objeto para a consciência – ferindo aquele

princípio de indivisão, ao pressupor que poderíamos nos destacar de nossa inerência a

fim de transformá-lo em objeto para a consciência, e apelando a uma faculdade mística,

encarregada de nos fornecer o contato e acesso direto ao Ser ou, no caso que nos interes-

sa agora, à atividade de autoprodução de sentido natural. É dessa maneira que o filósofo

se apoia nas criações culturais (em especial na literatura e na pintura) e nas ciências para

desenvolver a ideia de Ser que estas esboçam em suas produções e práticas, mas não ex-

plicitam – recurso sem o qual se corre o risco de se compreender o Ser em sua universa-

lidade a partir de uma dimensão ôntica, particular. E é precisamente nesse ponto que

Heidegger, segundo Merleau-Ponty, incorre em erro, pois, "ao confiar demasiadamente

na linguagem", tornar-se-ia "vítima da ilusão de um tesouro incondicionado de sabedo-

ria absoluta contida na linguagem" (N, 122) – pressuporia, a nosso ver, que, do mero jo-

go de palavras, acederíamos, sem mais, à verdade do próprio Ser – donde o corte hei-
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deggeriano "entre a ciência ôntica e a filosofia ontológica" (N, 120) – reservando à filo-

sofia, exclusivamente, o privilégio de falar sobre o Ser – donde "as falsas etimologias de

Heidegger, sua Gnose" (N, 122).

Não se deve, dessa forma, e nessa mesma direção, buscar abordar a Natureza di-

retamente, já que também não conseguimos nos desvencilhar inteiramente dela a fim de

fazê-la surgir como objeto diante de nós138, uma vez que por meio de nosso corpo esta-

mos inseridos na Natureza. Recoloquemos, pois, a questão: como falar da Natureza?

Ora, não se deve pensá-la como algo do qual devemos dar conta por "golpes dedutivos",

não se deve, inclusive, "pensá-la a partir de conceitos", (N, 122), pois isso a converteria,

novamente, em objeto para a consciência, artificializando-a e desnaturando-a. É nesse

ponto que entra o recurso às ciências, em especial à ciência assim chamada de 'moderna'

– aquela que "põe em questão seu próprio objeto e sua relação com o objeto" (N, 120),

seja na própria prática e metodologia, seja na interpretação do sentido ontológico daque-

las. A filosofia já não possuirá o privilégio, exclusivo e excludente, de tratar do Ser, se-

quer de dar a última palavra sobre a ideia de Natureza; o filósofo, por não ter "o maneja-

mento profissional da técnica científica", não pode se autorizar a fornecer "a interpreta-

ção última dos conceitos científicos". Mas essa interpretação também não pode ser de-

senvolvida pelos próprios cientistas, pois no nível dos debates sobre o sentido

ontológico dos resultados científicos, os cientistas "passam à filosofia" e "discutem so-

bre isso" (RC, 118), estando em desacordo constante139. Não se deve, assim, "exigir da

ciência uma concepção nova da Natureza, inteiramente pronta", mas encontramos nos

fenômenos revelados por sua prática e método "aquilo pelo qual podemos eliminar as

concepções falsas da Natureza" (N, 120). Resta, então, encontrar a "atitude justa" (RC,

118) da filosofia quando essa se volta à interpretação do sentido das pesquisas

científicas: "perguntar à ciência não aquilo que o ser é [...] mas aquilo que ele segura-

mente não é" (RC, 118-9), de modo que a ciência assim procederia a "descobertas

filosóficas negativas" (London e Bauer apud Merleau-Ponty; RC, 119).

A ciência realiza "descobertas filosóficas negativas" pois, sendo dirigida à des-

coberta dos condicionamentos que fazem com que tal ou tal fenômeno se manifestem,

138 Esbarramos aqui na questão da diferença entre a ideia de Natureza e aquela de Ser, questão que será
abordada no próximo capítulo e na conclusão.
139 Segundo Merleau-Ponty, "as propriedades dos novos seres físicos" revelados pela mecânica quântica
não "demonstram uma nova lógica ou uma nova ontologia" (VI, 33-4); alguns cientistas "recusam [tal de-
monstração] como petição de princípio" (VI, 34). Desse modo, dizer que haveria demonstração de nova
lógica ou nova ontologia nos levaria a fixar no Ser os resultados obtidos pela prática e teoria da física mo-
derna, redundando em uma nova forma, mais refinada, de realismo dogmático. Mas os novos fenômenos
assim observados também não dão razão à manutenção da 'ontologia comum' – de modo que, afirma o
filósofo, a adoção dessa ontologia tradicional quando surgem razões para reformular o 'sentido do ser' se
mostra como mera questão de "preferência" (VI, 34) dos cientistas, já que "nenhuma ontologia é requeri-
da pelo pensamento físico em voga [au travail]" (VI, 34).
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depois de descobrir um condicionamento, "não se colocam mais problemas" – uma vez

que já encontrou o meio pelo qual pode intervir e manipular nos fenômenos. Mas, apon-

ta Merleau-Ponty, "nessa tentativa de se assegurar de ter descoberto um condicionamen-

to, o cientista [savant] desvela mais do que aquilo que ele de fato viu" (N, 121). É dessa

maneira que o filósofo afirma que a embriologia "entreviu" uma filosofia do organismo

ou da vida – "esquecida" (N, 120) assim que descoberta, assim que revelada a partir dos

condicionamentos de manifestação dos fenômenos. É assim que o filósofo "deve ver,

nas costas do cientista [physicien] aquilo que esse não vê por si mesmo"140.

Dessa maneira, Merleau-Ponty busca nos resultados e métodos científicos uma,

por assim dizer, contraprova da concepção objetivista da Natureza. Mas esse recurso às

ciências não se restringe a dizer apenas aquilo que o ser não é: se não se trata de sim-

plesmente definir o Ser e a própria ideia de Natureza a partir de um conceito arbitrário,

pelo que se recairia no dogmatismo, elas fornecem indícios daquilo que o Ser e a Natu-

reza também são141 – caso contrário, entre aquilo que o Ser não é, e aquilo que Merleau-

Ponty dirá que o Ser é, haveria uma distância ingênua que só poderia ser transposta pré-

criticamente por meio de um salto, por assim dizer, dogmático. Dessa maneira, ao se

voltar para as ciências, "a filosofia tem o que ganhar, [pois com isso] ela reencontra cer-

tas articulações do ser que lhe seria mais difícil de revelar de outra maneira" (RC, 118).

Notemos que esse recurso a uma ontologia indireta só é possibilitado, por sua

vez, pela noção de indivisão entre consciência e objeto por meio de um campo sensível

de presentação de entes. Isso faz com que a investigação a respeito de "um certo setor

do ser" (RC, 125), precisamente: a Natureza desvelada pelas ciências, possa nos "escla-

recer sobre os outros Seres e sobre sua engrenagem no Ser" (N, 267) – o que implica re-

conhecer uma "relação circular entre o Ser e os seres" (N, 180) de modo que a investiga-

ção ontológica "não [nos] conduz ao ser a senão a partir dos seres" (RC, 125).

140 N, 121. Já mencionamos (cf. notas 58 e 59 do primeiro capítulo) que o filósofo não é árbitro das des-
cobertas científicas, mas apenas apoia-se nas ciências para formular um conceito de Ser que aquelas esbo-
çam mas não formulam em toda sua envergadura teórica – pois estão presas ao 'mito cartesiano' de uma
ontologia objetivista. Em O Visível e o Invisível, o filósofo desenvolve um pouco mais essa questão, afir-
mando que "nenhuma ontologia é exatamente requerida pelo pensamento físico em voga [au travail]" de
modo que a ontologia objetivista mostra-se como uma questão de "preferência" (VI, 34) por parte dos
cientistas.
141 O que nos levará à concepção polimórfica de Ser, como aquilo que admite diversas expressões diferen-
tes, contendo-as todas mas não se exaurindo em nenhuma delas em particular, e à questão da relação das
diversas formas de conhecimento, das diversas expressões que o Ser e a Natureza podem admitir. Lem-
bremos ainda que Merleau-Ponty não recusará a ontologia objetivista simplesmente, mas buscará situá-la
no quadro mais geral de nossa experiência, compreendendo-a como uma abstração, ou expressão possível
do Ser, cuja tentativa de hipostasiá-la numa camada estritamente objetiva do Ser resultaria em tomar nos-
sas abstrações por aquilo que está, justamente, em sua base – ou, como já havia dito Husserl: que "tome-
mos por ser verdadeiro aquilo que não é senão método" (Expérience et Jugement. Paris: Presses Universi-
taires de France, 2011, § 10, p. 52).
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É aqui que se situa a escolha da Natureza como caminho para a reflexão

ontológica: se, com efeito, o ser sensível é a camada universal do Ser, "o campo de [to-

dos] os campos" (VI, 223), então a Natureza, enquanto "esfera de todos os 'objetos que

podem ser presentados originariamente'" (N, 112), constitui um Englobante ou a "folha

ou camada do Ser total" (N, 265), diríamos ainda: a primeira camada de fenomenaliza-

ção do Ser, de modo que a investigação a seu respeito é "reveladora do todo" (N, 266).

É por isso que, ao investigar a ideia de Natureza como caminho para a reflexão

ontológica, não se pode tratar da "exibição de um Ser, mesmo que infinito, no qual se

opere – de uma maneira que nos é, por princípio, incompreensível – a articulação

recíproca dos seres", isto é: não se pode tratar de simplesmente definir o Ser a partir de

um conceito e deduzir a articulação recíproca dos seres entre si. Trata-se, antes, "da ex-

plicitação do Ser", do "desvelamento do Ser como aquilo que os seres modalizam ou re-

cortam" (N, 266). Afinal, "não se trata de ordenar nossas razões, mas de ver como tudo

isso se mantém junto" (N, 267), enfatizemos: trata-se, a nosso ver, de buscar não as ra-

zões de nossa existência (pois, com isso, já nos comprometemos com uma ontologia se-

gundo a qual a subjetividade seria, justamente, capaz de se desvencilhar de sua inerência

à sua experiência e converter o fato da existência em puro objeto para a consciência con-

cebida como recolhida numa outra esfera de ser), mas de partir do fato da existência e,

se a Natureza, como 'camada do Ser total', é 'reveladora do todo', sem se manter inge-

nuamente nesse fato da existência, "pensar a Natureza a partir da experiência, e, em par-

ticular, a partir da experiência sob sua forma a mais regulada, quer dizer: a partir da

ciência" (N, 122).

Percorramos, então no próximo capítulo, a análise merleaupontiana da Natureza,

sua atividade e processo de autoprodução de sentido, e como o ser humano insere-se no

movimento mais geral de passagem da Natureza.
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III. TERCEIRO CAPÍTULO

A Atividade de Autoprodução da Natureza

A) Consequências Filosóficas da Noção de Ser de Indivisão

A.1) A Natureza como Solo

A Natureza desempenha um papel fundamental em ontologia: enquanto nos pre-

senta uma camada de materialidade, de certo modo, oposta à consciência, revela-se-nos

como uma região privilegiada do Ser quando da reflexão ontológica – pois toda concep-

ção que fizermos dela estará permeada de consequências filosóficas tangentes ao concei-

to de Ser, uma vez que a ideia de Natureza acarretará uma concepção da consciência e a

relação entre ambas, notadamente na relação epistemológica que assim se estabelece e

do tipo de conhecimento que se pode obter por meio dessa relação. Foi com esse intuito

que nos voltamos à investigação da ideia de Natureza a qual, desde Descartes, segundo

Merleau-Ponty, é concebida, seja na filosofia, seja na ciência, como um tipo de ser arti-

ficial, inteiramente atual e desprovido de um sentido inerente – criada por Deus ou

constituída pela consciência. Essa ideia de Natureza como um tipo de ser artificial, por

sua vez, mostra-se tributária de uma concepção ontologicamente dicotômica – cindindo

a consciência e o objeto em duas esferas distintas de ser, o que resulta numa concepção

estritamente objetiva de Natureza e gera inúmeros problemas teóricos.

É assim que historicamente a ideia de Natureza foi, de modo geral, concebida,

desde Descartes, e salvo algumas exceções, como um puro objeto – obtido por uma pro-

dução na qual os fins estão separados dos meios e o todo surge por composição de par-

tes exteriores entre si – o que nos leva seja ao mecanicismo, seja ao vitalismo. Mas, se-

jam quais forem nossas tentativas de objetivação, a Natureza, segundo Merleau-Ponty,

"resiste" (N, 117). Dado seu envolvimento, seu caráter de Englobante, não conseguimos

nos desvencilhar inteiramente dela a fim de fazê-la surgir como puro objeto diante da

consciência. No entanto, se a Natureza deve mostrar-se com um tipo de ser natural,

cumpre que ela não seja instituída ou construída por uma instância, elemento ou esfera

que lhe seja exterior. Nesse sentido, diz-nos Merleau-Ponty,

"Se quiséssemos que o mundo existisse somente parte por parte [como mecanismo
criado], ele não se 'sustentaria' [...] Se ele fosse pensado por uma consciência
absoluta, faltar-lhe-ia coesão, uma coesão que não poderia lhe assegurar o nexo [lien]
impalpável do olhar da consciência" (N, 164)

Essa própria ideia de Natureza como de um tipo de ser natural revela-se como

um mistério para o pensamento – afinal, não dispomos de instrumentos teóricos capazes
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de não a artificializar, por analogia com o próprio modelo técnico, humano, de produ-

ção, quando nos pomos a pensá-la. A própria suposição de uma atividade natural que lhe

seja inerente está perigosamente próxima de algumas concepções tradicionais – as

quais, ao fixar essa atividade numa esfera oculta ou superposta à natureza aparente, con-

vertem-na numa realidade que, de direito, explicaria tudo, mas, inversamente, de fato,

não explicaria nada: ao falsear a própria noção de ser natural; ao não absorver aquilo

que, nela, resiste às nossas tentativas de objetivação; e por ser incapaz (tendo sido for-

mada retrospectivamente com base no estado atual das objetivações do conhecimento)

de dar conta do movimento histórico de transformação que modifica o próprio estado

dessas objetivações do conhecimento.

Merleau-Ponty tenta, nesse sentido, resolver essa dificuldade ao se recusar a bus-

car apreender a Natureza diretamente, por dedução ou operação simplesmente concei-

tual que fixaria sua atividade inerente – tentativa, por princípio, fracassada de com-

preendê-la. Nessa direção, a fim de evitar a Gnose, o filósofo vale-se "da experiência

[da Natureza] sob sua forma a mais regrada" (N, 122): a ciência. A ciência, em sua sa-

nha exploratória, por assim dizer, dirigida à descoberta de condicionamentos que nos

permitam manipular os fenômenos, é incapaz, em suas objetivações, de abarcar a Natu-

reza plenamente – pelo que sempre resta um excedente que resiste às suas objetivações,

fenômenos ainda não explicados e não abarcados em suas manipulações e teorias – o

que faz com que a ciência sempre se dedique a novas explorações e à invenção de novos

métodos, técnicas, teorias e aparelhos de medida que a permitam encontrar os condicio-

namentos para os fenômenos ainda não controlados – movimento o qual, diga-se de pas-

sagem, ainda deixa um resíduo excedente a ser explicado por uma nova teoria ou técnica

metodológica. No entanto, nesse movimento dirigido à descoberta dos condicionamen-

tos ainda não manipuláveis, a ciência desvela novas ordens de fenômenos em relação às

quais seria arbitrário atribuir uma interpretação objetivista – e fornece bases para a refle-

xão filosófica a respeito do sentido da ideia de Natureza (arriscaríamos aqui a dizer: for-

nece o componente intuitivo sem o qual a investigação sobre a ideia de Natureza trans-

forma-se em puro jogo conceitual) e, por meio dessa, da própria noção de Ser.

Estamos aqui, portanto, diante de uma verdadeira e intrincada aporia, segundo

nos mantivermos nos marcos tradicionais do pensamento filosófico ou científico: o pen-

samento procede por objetivação, mas isso descaracteriza a Natureza naquilo que ela

tem de mais essencial: no seu caráter, precisamente, natural como aquilo que, não sendo

coisa, nem sujeito, opõe-se ao homem, e ademais: a todos os entes que nela subsistem.

Tomemos aqui o mistério da totalidade orgânica a qual, segundo o filósofo, não pode ser

interpretada, se quisermos não a artificializar, como princípio operante que se separe de



105

suas partes. Tal questão, que "está no centro desses cursos sobre a ideia de Natureza e,

talvez, de toda a filosofia" (N, 194), será mais detalhadamente discutida na próxima se-

ção desse capítulo. Por ora, basta-nos reforçar que Merleau-Ponty chega a traçar uma

analogia entre essa totalidade orgânica e a totalidade perceptiva, voltando-se para os es-

tudos da Gestalt a fim de mostrar-nos como o universo da percepção admite, de bom

grado, um "princípio organizador na totalidade" que é tão difícil, ao pensamento, conce-

der à Natureza. Assim, os fenômenos da percepção do círculo, da percepção do movi-

mento, da percepção do devir de um quadro durante o processo criativo do pintor, e

aquele da percepção da causalidade do ser vivo são mobilizados como "modelos" (N,

204) para essa noção de totalidade orgânica142. Essa analogia, não obstante, aponta o

filósofo, deixa "intacto" o problema posto por essa atividade de autoprodução natural –

pois, quando "passamos às coisas" buscando apreender essa atividade produtiva, "já não

lidamos com um meio fenomenal no qual a imanência do todo às partes é concebível"

(N, 206), como ocorria na esfera da percepção. Dessa maneira, diz-nos Merleau-Ponty,

se "o organismo não é um constructum", se "ele possui um interior que é diferente da

imagem do nosso Eu penso", então "toda representação a respeito da produção natural é,

por princípio, falsa" (N, 117-8). Como sair desse impasse? Voltamos, aqui, a encontrar

aquela questão que abordamos no primeiro capítulo dessa dissertação: o questionamento

do solo que resiste às tentativas de objetivação do pensamento, que resiste às tentativas

insensatas de tudo submeter ao pensamento, que resiste à redução fenomenológica fa-

zendo com que essa última jamais seja completa. Essa questão do solo, ou do fundamen-

to (Grund), já fora tratada por Schelling em sua obra – razão pela qual exporemos agora,

em linhas gerais, alguns traços dessa questão tal como Merleau-Ponty a incorpora ao

seu pensamento, baseando-nos, para tanto, na interpretação de Robert Vallier.

Segundo tal intérprete, Schelling encontra no pensamento kantiano o seu ponto

de partida, sobretudo na crítica kantiana à ideia de Deus como "a necessidade incondi-

cionada de que tão imprescindivelmente carecemos, como suporte último de todas as

coisas" – a qual "é o verdadeiro abismo [Abgrund] da razão humana"143. Assim, conhe-

cer, teoricamente, o solo ou fundamento último daquilo que existe, ou simplesmente da-

quilo que é, é impossível ao entendimento finito do ser humano. "O conceito de um ser

142 Respectivamente: como fisionomia que nos apresenta uma unidade formada pelas partes e anterior à
análise que procede por divisão e composição, na percepção do círculo. Como movimento que não se ex-
plica como produzido pelo instante imediatamente anterior, mas pelo seu ponto de chegada num processo
que se continua revelando-nos uma "imbricação [enjambement] que atravessa o espaço e o tempo" (N,
205), na percepção do movimento. Como estabelecimento de uma lógica que se faz na contingência de
seu confronto com o material e o seu meio, sem com isso excluir a imprevisibilidade do resultado final,
no processo de criação de uma pintura. E da percepção do movimento de um ser vivo quando da projeção
de uma figura retangular cuja base se alonga e contrai sucessivamente como de um desenvolvimento
espaço-temporal no qual "o futuro surge adiante [vient au-devant] do presente" (N, 206), dando-nos a im-
pressão de uma totalidade animada. Cf. La Nature, p. 204-6.
143 Kant, Crítica da Razão Pura, p. 513; A 613, B 641.
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absolutamente necessário", continua Kant na Crítica da Faculdade do Juízo, no entanto,

é "uma inevitável ideia da razão", embora "inalcançável para o entendimento humano" –

o que faz dele um "conceito problemático" o qual, ainda por cima, embora indispensável

para a razão, não deixa de envolver contradição. Se, por um lado, pensamos a natureza

teoricamente, a razão tem que "aceitar a ideia de uma necessidade incondicionada do

seu fundamento originário [Urgrund, solo originário]"; por outro, ao considerar a natu-

reza praticamente, a razão também pressupõe "a sua própria (a respeito da natureza)

causalidade incondicionada, isto é, a liberdade"144. Assim, se a razão, segundo Kant, ao

pensar a natureza teoricamente, deve admitir a ideia de um ser incondicionado e

necessário como fundamento ou solo originário; essa mesma razão, ao voltar-se para a

mesma natureza a partir de um ponto de vista prático, não pode deixar de pressupor que

ela própria também age livremente, de modo incondicionado portanto, em relação a esse

solo originário. Esse é, segundo Vallier, o cenário geral no qual a filosofia de Schelling

se baseia; se, para Kant, aquilo que resulta de toda tentativa de pensar esse ser incondi-

cionado é, por princípio, uma tentativa abortada e fracassada do pensamento, para

Schelling, por outro lado, estabelece "o problema do fundamento" (Vallier, 89). Esta,

portanto, segundo Vallier, é a empreitada fundamental da filosofia schellinguiana: bus-

car pensar Deus ou o Absoluto – o fundamento ou solo incondicionado do pensamento,

ou antes: da vida. Precisemos, aqui, o que significa, no contexto do pensamento mer-

leaupontiano, esse 'pensar o Absoluto': se nosso entendimento finito é incapaz de

apreendê-lo, não se deve tratar de buscar pensá-lo a partir de conceitos, de provar ou de-

monstrar sua efetividade pois essa tentativa, por princípio, fracassa. Schelling buscou,

então, segundo Merleau-Ponty, "vivê-lo [leben] e experimentá-lo [erleben]" (N, 62) – o

que, segundo Vallier, significa que "é na espessura de nossa própria experiência vivida

que tiramos a prova [prove] desse fundamento vivo" (Vallier, 92). Assim, como já o dis-

semos, é a partir do "reconhecimento de um ser não sabido" (Jaspers apud Merleau-Pon-

ty; N, 60) que a investigação da produtividade desse ser se inicia145 – e é a partir desse

reconhecimento que Merleau-Ponty quer estabelecer um novo ponto de partida dirigido

a ultrapassar os impasses ontológicos da filosofia ocidental.

Não reproduziremos em detalhe o movimento do pensamento de Schelling tal

como o aborda Vallier, isto é: interpretando a obra de Schelling por meio da investiga-

ção do fundamento incondicionado o qual "é determinado de várias maneiras durante os

144 Kant, Crítica da Faculdade do Juízo, p. 244, B 341.
145 Como já o notamos, a leitura da filosofia schellinguiana por parte de Merleau-Ponty é parcial, e se dá
pelo intermédio da tradução para o francês, segundo os especialistas, pouco confiável, de Jankélévitch e
da interpretação de Jaspers. De nossa parte, não problematizaremos, nessa dissertação, esse descompasso
entre a filosofia de Schelling per se, por assim dizer, e sua leitura por parte de Merleau-Ponty, visto que
uma análise comparada e detida entre a filosofia e a interpretação extrapolaria os limites de nosso texto.
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textos de Schelling" (Vallier, 90) – pelo que o intérprete vê três fases na filosofia schel-

linguiana: a da erste Natur (primeira fase em que Schelling buscaria encontrar esse fun-

damento na atividade originária de produção da Natureza); a da filosofia transcendental

(segunda fase na qual o filósofo buscaria esse fundamento na atividade de produção do

conhecimento pela consciência); e a da investigação do fundamento como da "raiz co-

mum" (Vallier, 94) entre as duas fases precedentes. Basta-nos dizer que, segundo Val-

lier, nessas duas primeiras fases, nem a Natureza, nem a consciência "são capazes de

apreender o seu fundamento" (Vallier, 96). Essa incapacidade de apreender a si mesmas

como seu próprio fundamento advém da própria atividade infinita pela qual a Natureza

ou a consciência, postas como fundamento, devem constituir um processo produtivo pe-

lo qual algo (coisa natural ou conhecimento) venha-a-ser. Essa atividade não basta para

descrever o processo de produção dos seres, pois, como pura atividade, não há meio de

se produzir algo que perdure a tal atividade. Essa deve, portanto, deter-se, a fim de que

algo (relativamente) permanente, condenado, entretanto, por força dessa própria ativida-

de infinita, a passar e perecer, possa surgir. Daí é que vem a temática do limite, ou do

entrave a essa atividade infinita: se essa atividade não se deparasse com um obstáculo

que se impusesse como limite a essa absoluta produtividade, não haveria produção de

produtos, mas apenas um puro movimento que nada ofereceria de (relativamente)

estável. Esse limite, segundo Schelling é estabelecido pelo próprio fundamento por

meio de uma "cisão" interna, que o separa em duas direções contrárias146. Mas, ao assim,

proceder, ao se autodiferenciar e opor-se a si mesma, a Natureza ou a consciência, como

fundamento originário, retiram-se – afinal, como Schelling o diz, e Vallier o nota, o fun-

damento (Grund) é o abismo (Ab-Grund) da razão humana. E com isso podemos com-

preender o porquê desse fundamento ser inatingível pelo pensamento147: ele próprio, em

seu movimento de vir-a-ser, retira-se de cena – pelo que só podemos ver, agir e nos rela-

cionar com os resultados de sua atividade.

Mas voltemos àquilo que Vallier chama de terceira fase da filosofia de Schelling,

pela qual o filósofo vai buscar desenvolver a questão do fundamento em sua versão "a

mais radical" (Vallier, 97). Nas Investigações sobre a Essência da Liberdade Humana,

Schelling vai buscar dar conta daquela contradição apontada por Kant entre a noção da

natureza como de um fundamento incondicionado ao qual se opõe a própria liberdade

146 Introduction à lEsquisse d'un Système de la Philosophie de la Nature. Paris: Librairie Général Françai-
se, 2001, p. 111: "só a produtividade cindida nela mesma fornece o produto". A respeito do entrave, cf.,
ibidem, p. 94: "Mas se a natureza é produtividade absoluta, o fundamento desse entrave não pode residir
fora dela".
147 Cf., Schelling, ibidem, p. 98: "A Naturphilosophie não pode explicar o produtivo na natureza [...]
Aquilo que ela pode explicar é o permanente", o produto produzido nesse confronto entre contrários.
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humana como também incondicionada, por meio da relação entre Deus e a Natureza. Es-

se fundamento originário deve ser vivo, pois

"Deus não é um Deus dos mortos, mas dos vivos. Não se compreende como o ser o
mais perfeito de todos poderia se comprazer em [produzir] uma máquina, fosse ela a
mais perfeita possível. De qualquer maneira que nos representemos o modo de
encadeamento dos entes a partir de Deus, esse não poderia ser um encadeamento
mecânico, uma simples atualização [effectuation] ou uma produção na qual o efeito
produzido não seria nada por si mesmo; nem mesmo [poderia ser] uma emanação em
que aquilo que emana permaneceria idêntico à fonte da qual ele emana, sem ser, por
conseguinte, nada de próprio ou de autônomo. O encadeamento das coisas a partir de
Deus é uma autorrevelação de Deus. Ora, Deus não pode se revelar a si mesmo senão
naquilo que a ele se assemelha, em seres que agem por si mesmos e não possuem
outra razão de ser senão Deus – a titulo de fundamento – mas que são como Deus é
[...] eles [seres] já devem ser, por aí mesmo, seres vivos"148.

Podemos observar, nesse trecho, nota Vallier, dois temas caros ao pensamento schellin-

guiano: a questão da identidade do fundamento consigo mesmo e de sua diferença consi-

go próprio (seja no próprio movimento pelo qual a Natureza, como atividade infinita

que se limita ao se cindir, dando origem à atividade finita que, confrontada com aquela

infinita, resulta num produto finito e individual; seja na própria diferença entre esse

princípio de atividade produtiva e o produto resultante, o qual é, ele próprio, à imagem e

semelhança de Deus, livre e produtivo); e da questão da generatividade da vida no inte-

rior desse movimento de produção. Esse fundamento originário é concebido por Schel-

ling como "um ser [Wesen] anterior a todo fundamento e a todo existente, um ser, por-

tanto, em geral, anterior a toda dualidade [...] Já que ele precede todas as oposições, es-

sas não podem ser, nem discerníveis, nem presentes de alguma outra maneira, nele. Ele

não pode, portanto, ser caracterizado como identidade, mas somente como absoluta indi-

ferença" (Recherches, 187-8) de todas as oposições tradicionais do pensamento. Trata-

se, desse modo, segundo Vallier, nas Investigações, de "compreender como esse

[princípio de] indiferença autodiferencia-se e, nesse sentido, torna as oposições

possíveis; isto é: trata-se de compreender a produtividade e a generatividade" (Vallier,

90) sem excluir a liberdade e especificidade dos entes assim produzidos.

Schelling parte da ideia de Deus como ser; porém, Deus não se resolve numa

identidade simples, absoluta ou inerte mas a partir de uma "distinção entre o ser (Wesen)

na medida em que ele existe, e o ser na medida em que ele é somente o fundamento de

sua existência" (Recherches, 143) – distinção essa que imprime um devir de sua existên-

cia a partir do fundamento, ou solo, de sua existência. É a partir dessa distinção entre

existência e fundamento, ou solo, que podemos resolver aquela contradição entre a ne-

cessidade da natureza como ser necessário e incondicionado e da incondicionalidade do

148 Schelling, Recherches Philosophiques sur l'Essence de la Liberté Humaine, in Oeuvres Métaphysi-
ques. Paris: Éditions Gallimard, 1980; p. 134 (SW, VII, 346-7), grifos nossos. Citado no corpo do texto a
partir de agora como Recherches.
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ser humano como livre em relação ao solo donde ele surge. "Para serem separadas de

Deus", diz-nos Schelling, "as coisas devem advir de um fundamento diferente dele.

Mas, como nada pode ser fora de Deus, a única solução para essa contradição é que as

coisas tenham seu fundamento naquilo que, no próprio Deus, não é ele mesmo, quer di-

zer: naquilo que constitui o fundamento de sua existência" (Recherches, 145). O que é

esse fundamento da existência de Deus? "Ele é a natureza em Deus; um ser (Wesen) sem

dúvida inseparável dele, mas, entretanto, dele distinto" (Recherches, 144). Cumpre no-

tar, aqui, que esse Deus schellinguiano é muito diferente da noção de infinitamente infi-

nito: ele não se põe como oposto ao nada absoluto, mas a partir de um fundo, solo ou

fundamento que condiciona suas existência e atividade. Dessa maneira, diz-nos Vallier,

"vemos que a necessidade – aquele impensável Abgrund do pensamento – não é incon-

dicionada"149. Essa ideia do fundamento da existência do Ser faz com que "Deus conte-

nha em si o fundamento interno de sua existência, que o precede a título de existência;

mas, ao mesmo tempo, Deus é o prius [antecedente] do fundo, na medida em que o fun-

do também não poderia ser como tal se Deus não existisse em actu" (Recherches, 145).

Essa obscura relação – Deus possui o fundamento de sua existência em si mesmo, mas

não surge posteriormente a esse fundamento – "não envolve contradição", diz-nos

Schelling, pois "no interior do círculo a partir do qual tudo provém [...] não há nem pri-

meiro, nem último: tudo se pressupõe reciprocamente, nada é idêntico ao outro, e, entre-

tanto, nenhuma coisa é sem a outra" (Recherches, 144-5). Schelling fornece-nos uma

analogia para clarificar esse movimento, essa relação entre o fundamento e a existência:

o fundamento, ou a Natureza em Deus, é

"o anseio [Sehnsucht] que o Uno padece de engendrar-se a si mesmo. Esse [o
fundamento, o solo, o fundo da existência de Deus] não é o Um ele mesmo, mas lhe
é, no entanto, coeterno. Ele quer engendrar Deus, quer dizer: a Unidade insondável,
mas, por aí mesmo, ele atesta que a unidade não está nele próprio. Considerado nele
mesmo, ele é, portanto, também, vontade, mas uma vontade na qual não há
entendimento, uma vontade que, por essa razão, não é autônoma e perfeita, já que é o
entendimento, propriamente falando, que é a vontade no coração da vontade.
Entretanto, trata-se de uma vontade que deseja [a criação de] o entendimento, quer
dizer: um apetite e um desejo de entendimento; uma vontade que não é consciente,
mas que oprime [presse] o entendimento, e cujo pressentimento é o entendimento"
(Recherches, 145).

Assim, a Natureza é concebida por Schelling, segundo Vallier, "como um desejo, um pa-

decimento, para ser aquilo que ela é; como tal, como desejo, ela é aquilo que ela não é,

uma falta, uma negatividade" (Vallier, 99).

149 Vallier, p. 99. Cf. a analogia dessa relação entre fundamento e existência com a relação entre a luz e a
escuridão, in Recherches, p. 144: "A gravidade precede a luz como fundo eternamente obscuro, que não é
ele mesmo actu e que se retira na noite na medida em que a luz (o existente) surge. A luz ela mesma não
chega a quebrar completamente o selo sob o qual ela está encerrada [...] pois aquilo que, relativamente à
gravidade, surge como existente, pertence, por sua vez, em si, ao fundo – de modo que tudo aquilo que
mora para além do ser (Seyn) absoluto da identidade absoluta constitui a natureza em geral".
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Abordaremos essa questão da negatividade na sequência. Por ora, basta-nos di-

zer que Merleau-Ponty utiliza essa ideia de Natureza como de um tipo de ser "que não é

ainda posto por Deus, mas está em Deus como uma condição prévia" (N, 62) à própria

atividade divina – em uma palavra: como "nosso solo, não aquilo que está adiante, mas

aquilo que nos sustenta" (N, 20), um "pré-ser" que, quando nos voltamos para ele, "já

está lá" (N, 62). Enquanto camada primeira de materialidade, Urpräsentierbar, ela é o

objeto que percebemos e do qual falamos; mas, por constituir-se como fundamento pré-

reflexivo, "a Natureza não é unicamente o objeto [...] é um objeto donde surgimos, onde

pouco a pouco nossas preliminares foram sendo postas até o instante de se ligar [nouer]

numa existência, e que continua a sustentá-la e a fornecer seus materiais" (RC, 94). Ela

nos coloca a questão de uma produtividade que engendra a existência por meio de uma

atividade de "autoprodução de sentido" (N, 19) – produzindo o solo sobre o qual as ati-

vidades e operações de seus entes se baseiam. Tal autoprodutividade, contudo, é

inatingível a todo pensamento que busque coincidir com ela, sendo incomparável à

"operação humana" (N, 86-7) – sob a pena de a artificializarmos, confundindo-a com

um produto técnico de produção. É dessa maneira que a Natureza revela-se como uma

atividade produtiva que não pode ser fixada de uma vez por todas – seja pelos próprios

produtos assim produzidos (lembremos que, se o produto é o resultado do jogo entre a

produtividade natural e o limite que ela mesma se impõe, essa produtividade continua a

agir sobre o produto, fazendo com que ele se transforme e, por fim, caia na infinita ativi-

dade de produção, que nada deixa de permanente, e assim pereça); seja pelas próprias

objetivações do pensamento: o que resulta, segundo Merleau-Ponty, na "ideia de uma

Natureza irredutível a todos os princípios filosóficos, como o infinito cartesiano; [e re-

sulta na ideia de Natureza como] princípio obscuro que, em Deus, resiste à luz" (N, 78)

da própria atividade divina.

Tal solo, no entanto, como dissemos, é-nos constatado em seu caráter primordial

e irredutível por meio da experiência em seu nível o mais ingênuo – e a percepção, en-

quanto ancorada em um corpo, passa a estabelecer nossa mediação com os demais entes

produzidos por meio dessa atividade. Ora, o próprio corpo pelo qual percebemos é um

produto resultante dessa produtividade natural, e os próprios corpos que percebemos

também são por ela engendrados. Assim, "há uma espécie de reciprocidade entre a Natu-

reza e eu, enquanto ser sensciente", uma vez que "sou, por meu corpo, parte da Nature-

za", de modo que esse solo indiviso que produz as existências

"garante a interioridade dos eventos [percebidos] uns em relação aos outros,
[garante] nossa inerência ao Todo, [e] liga os observadores uns aos outros [...] [A
produtividade da Natureza é o que] faz a unidade do corpo, [e] faz também a unidade
dos diferentes observadores – sendo também uma Natureza para muitos" (N, 159;
grifos nossos).
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Dessa maneira, podemos dizer que Merleau-Ponty mantém a concepção de que, pela

percepção, instalamo-nos em uma esfera original e originária – mas, diferentemente de

sua posição em A Fenomenologia da Percepção, não é mais a subjetividade, como sede

da temporalidade, que garante, no interior desse "mundo original" (N, 64), o acordo en-

tre as diversas perspectivas que entretecem uma unidade de sentido. A partir do reco-

nhecimento dessa atividade de autoprodução de sentido, que estabelece o solo das exis-

tências, é a Natureza que "garante" o "acordo" (N, 111) entre o percebido e o existente,

o noema e a coisa natural, o 'interior' e o 'exterior'. Entretanto, ao ser concebida como

solo, a Natureza já não é , como em A Fenomenologia da Percepção, um ser inerte, in-

teiramente atual – enquanto atividade que autoproduz as existências, a Natureza

envolverá um processo de gênese dessas existências.

Porém, antes de expor mais detalhadamente como Merleau-Ponty vai buscar

compreender tal processo genético, uma questão se nos impõe: como podemos dizer que

a Natureza garanta esse acordo entre o 'interior' e o 'exterior' se ela é também 'uma Natu-

reza para muitos'? Se é por meio da percepção que nos situamos nesse ser pré-reflexivo,

e se a percepção é, por princípio, perspectiva, como podemos compreender esse acordo

entre o 'interior' e o 'exterior'?

***

A.2) A Relação Circular entre Ser e os Entes como Modulação

A fim de responder essa pergunta, devemos voltar-nos para a maneira pela qual

Merleau-Ponty vai desenvolver suas investigações sobre Natureza, ou para aquilo que

ele entende por Naturphilosophie. O filósofo a define sobre uma base tripla, quer dizer:

é por meio de três características, intimamente ligadas, que constituem como que o pon-

to de apoio sobre o qual tais investigações vão se desenrolar. Em primeiro lugar, trata-se

de "pôr os problemas em termos de tempo, e não de Ser" (N, 80); ao postular a ideia de

Ser, como separada ou criadora do tempo, para explicar as relações entre aquilo que

existe e aquilo que percebemos, experimentamos ou pensamos, somos reconduzidos ao

infinitamente infinito e a todos os problemas consequentes de converter a Natureza em

um puro objeto plenamente atual. Não foi assim que as filosofias 'modernas' do início

do século XX se erigiram, diz-nos Merleau-Ponty no ensaio Em Toda e Nenhuma Parte.

Diversas filosofias diferentes, por vezes sem nada aparentemente em comum, dirigiram-

se, assegura-nos o filósofo, para a mesma empreitada: a da "confluência" entre a exis-

tência e a dialética – confluência essa "que liga, em uma unidade viva, as dimensões
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opostas de um tempo que é, finalmente, coexistente ao ser"150. A terceira característica

da Naturphilosophie, para Merleau-Ponty, por sua vez, é aquela da "ideia de uma opera-

ção natural que não é nem mecanismo, nem teleologia, mas que é análoga àquela de um

Deus finito" (N, 81). Buscaremos desenvolver essas primeira e terceira características

da Naturphilosophie merleaupontiana – essas noções de uma 'produtividade natural' pela

qual o ser seja 'coextenso' ao tempo – na segunda seção desse capítulo.

Passemos, então, agora, à segunda das três características que compõem a Natur-

philosophie para Merleau-Ponty: "a ideia de filosofia como empirismo, como experiên-

cia do Absoluto: em certo sentido, eu estou nele; em certo sentido, ele está em mim" (N,

81). Ora, estamos aqui diante de uma das consequências do princípio ontológico de ser

de indivisão: partir da noção de ser de indivisão como do princípio da ontologia signifi-

ca admitir que o Absoluto, o Ser não se separa (absolutamente) dos entes; se devemos

admitir uma diferença entre ambos (na falta da qual os entes constituir-se-iam como

simples emanações do Absoluto, desprovidos de individualidade e liberdade próprias),

cumpre reconhecer que os entes surgem da própria atividade de (auto)produção de exis-

tências – e convivem, interagem entre si.

Chegamos, aqui, então, à questão da diferença entre a Natureza e o Ser. Aborda-

remos essa questão na conclusão dessa dissertação, mas devemos notar, agora, que a Na-

tureza constitui-se como um ente, em certa medida, "universal" (VI, 305), pois é conce-

bida como "folha ou camada do Ser total" (N, 265), Urpräsentierbar: primeira camada

de visibilidade do Ser na qual obtemos a presentação originária dos demais entes. Essa

ideia de Natureza, no entanto, envolve uma ambiguidade, pois ela também desempenha

a atividade de autoprodução de sentido – pela qual as existências são produzidas ou en-

gendradas. É esse movimento de produção, que percorre o caminho do Ser aos entes,

que possibilita, por sua vez, um movimento contrário, segundo pensa Merleau-Ponty,

que percorre o caminho inverso dos entes ao Ser, estabelecendo uma relação circular en-

tre ambos e abrindo espaço para a noção merleaupontiana de um método indireto151.

150 Signes, 197. Essa existência, segundo Merleau-Ponty, é concebida como "nossa existência de fato e
aquela do mundo" (S, 196), i.e.: é concebida a partir de uma contingência radical resultante da recusa em
pensar o real por meio do par possível-necessário, buscando assim "ultrapassar o criticismo" (S, 195) na
medida em que tal filosofia concebia o mundo como "o teatro de nosso conhecimento e de nosso livre
arbítrio". A dialética, por sua vez, foi reencontrada, no início do século XX, como "uma dialética do real"
(S, 196) que não se limitava a "aplicar mecanicamente a ordem e a conexão dialéticas" para "falar de to-
das as coisas sem nelas pensar" (S, 197) – a noção de dialética assumindo, então, segundo interpreta o
filósofo, o caráter de um movimento também contingente, negando-se a escolher entre o empírico e o
transcendental e fazendo do homem "o portador empírico do Logos" (S, 197). É nessa tradição que Mer-
leau-Ponty, ao que nos parece, busca se situar desde suas primeiras obras, estendendo-a e, por assim, di-
zer, polindo-a progressivamente até a abrupta interrupção de sua obra por conta de sua morte pré-matura.
151 Quer dizer: sem a concepção de uma relação circular entre o Ser e os entes (possibilitado pelo próprio
movimento de produção de seres individuais e livres por parte do Ser), o método indireto merleaupontia-
no cairia por terra.
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A partir desse ponto de vista de uma relação circular entre o Ser e os entes, que

implica uma experiência do Absoluto na medida em que, em certo sentido, estamos nele

e ele em nós; dizíamos, a partir dessa versão merleaupontiana do Ineinander152, o Abso-

luto não é mais concebido como "uma ideia no topo de uma hierarquia de seres" (N, 61).

Assim, a noção de infinito se modifica: deixa de se estabelecer como uma ideia, como

um "infinito de essência" – o qual, como essência, ou como Ser separado do tempo, im-

plica objetivação (e com isso já artificializa a ideia de Natureza) –, e passa a envolver a

noção de um "infinito de existência" (N, 60). Essa noção de infinito de existência com-

porta um sentido duplo: por um lado, ela envolve uma atividade de produção – 'análoga

àquela de um Deus finito' – por parte desse solo originário que engendra os entes. As-

sim, na medida em que o infinito não é mais pura essência, suma perfeição, o finito, o

ente produzido, "não é mais negação, não pode ser extraído analiticamente do infinito".

Com isso "a relação naturante-naturado deixa de ter mão única", quer dizer: o naturado,

ou o finito, não é algo que seja produzido absolutamente por uma operação distinta que

estabelece uma "ordem linear" entre o infinito e o finito – "por sua definição como Ab-

grund, [o infinito, o Absoluto] invoca o termo contraditório que vai produzir" (N, 61).

Essa produção, por sua vez, será infinita no sentido em que ela sempre se transformará

no tempo153, de modo que os produtos, ou os entes finitos, nunca serão exatamente os

mesmos.

Mas, por outro lado, uma vez que essa relação entre o Ser e o ente deixou de ter

'mão única', deixou de ser compreendida como uma produção causal em 'sentido linear',

a própria experiência do Absoluto, no qual os entes, em certo sentido, estão, também

implicará esse "infinito de existência". Quer dizer: a experiência que o ente finito, em

sua própria existência, realiza do Ser, será infinita: ela será inesgotável – e aqui chega-

mos à noção de infinito como abertura, da exploração desse Ser em que os entes se si-

tuam como Offenheit. Esse infinito de existência, da inesgotável experiência do Absolu-

to realizada pelo ente finito não é, diz Merleau-Ponty, Unendlichkeit, uma experiência

que nunca tem fim, endless – pois essa noção de infinito implica, "no fundo[,] o em-si, o

ob-jeto", e conduz a uma noção de ente "como finitude no sentido empírico, existência

de fato que tem limites" (VI, 300). Por esse infinito de existência, a exploração do Ser é

inesgotável, mas não no sentido daquilo que não tem um fim, ou um término – pois ex-

perimentamos o Ser em nossa interação com os entes, e os entes assim experimentados

152 Merleau-Ponty se apropria da noção husserliana de Ineinander como de uma relação "de inerência de
si ao mundo ou do mundo a si, de si a outrem e de outrem a si" (RC, 152), relação a qual, como vimos
nesse capítulo, é-nos assegurada pela Natureza como solo.
153 Em outros termos: a circularidade entre Ser e ente "é possível porque não estamos mais em uma filo-
sofia do Ser, que pode distinguir o Absoluto do finito, mas em uma filosofia do tempo. 'Nada existe so-
mente, mas tudo vem-a-ser'. Esse recurso à temporalidade é uma outra maneira de dizer que não há Abso-
luto separado" (N, 74).
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'estão lá'154, por inteiro, embora perspectivados a partir de um ponto de vista que os de-

forma coerentemente, por assim dizer. A dificuldade reside, aqui, em que nossa concep-

ção 'natural' dos entes se dá pelo pré-juízo da ontologia do objeto – que faz dos entes

blosse Sachen, quer dizer: 'naturalmente', concebemos a coisa percebida, por exemplo,

como se ela fosse um puro objeto atual – e o perspectivismo seria, assim, concebido co-

mo sendo proveniente de nossa finitude empírica frente à plenitude da coisa percebida.

Merleau-Ponty, a nosso ver, busca dar uma resposta a essa dificuldade – da pre-

cisa compreensão dessa relação circular entre o Ser e os entes, do infinito de existência

que, do lado dos entes, revela-se como a abertura a uma exploração infinita do Ser, e

que, do lado do Ser, revela-se como uma produção incessantemente retomada que pro-

duz entes diferentes ao longo da história ou do devir temporal – por meio da noção de

modulação155. Há uma relação de modulação entre os entes e o Ser. Na direção do Ser

aos entes, por meio da produção ou devir dos entes no Ser – pois é o próprio Ser que,

em certo sentido, está nos entes – pois, pelo princípio de indivisão ontológica, os entes

não se separam do Ser, sendo, entretanto, distintos tanto em relação ao Ser, quanto aos

outros entes. Na direção dos entes ao Ser, por meio da existência e experiência que é re-

alizada no Ser pelos entes – pois essa relação se dá por uma espécie de metamorfose,

que deforma coerentemente aquilo que pode ser experimentado por cada ente. A nosso

ver, a noção de meio como Umwelt156 nos permite iluminar essa intrincada noção de cir-

cularidade, pois Merleau-Ponty concebe o Umwelt – na medida em que estabelece um

comportamento na relação com o seu meio – como uma noção "destinada a religar aqui-

lo que habitualmente se separa: a atividade que cria órgãos e a atividade do comporta-

154 "A transcendência da coisa nos obriga a dizer que ela não é plenitude senão sendo inesgotável, quer di-
zer: não sendo inteiramente atual sob nosso olhar – mas essa atualidade total ela [a coisa] a promete, pois
ela está lá" (VI, 242).
155 Cf. La Nature, p. 165: "O homem é modo, assim como as células animais"
156 É por essa noção de Umwelt, como campo que não se deixa compreender pelas noções de interior e ex-
terior, que Merleau-Ponty quer se distanciar da filosofia de Schelling (cf. N, 232). Limitar-nos-emos,
aqui, a apenas apontar essa diferença entre a concepção merleaupontiana da atividade de autoprodução de
sentido da Natureza, e aquela schellinguiana, tal como Merleau-Ponty a interpreta. Não avaliaremos, por-
tanto, nessa dissertação, a justeza ou precisão dessa crítica, ainda mais se considerarmos a noção schellin-
guiana da relação entre a natureza inorgânica e a orgânica como duas potências (Potenzen) da Natureza –
o que parece apontar, juntamente com a relação entre a produtividade de sentido do ser humano e aquela
da Natureza, para a mesma direção da ideia merleaupontiana de ser de indivisão. Cumpre notar, entretan-
to, que Merleau-Ponty não desenvolve, e pouco aborda, após a seção dedicada a Schelling em seus cur-
sos, a noção schellinguiana de que a Natureza procede por cisão interna em naturans e naturata – apesar
de não deixar de utilizar, com uma ênfase cada vez maior, aquela ideia de um limite que faz com que au-
toprodutividade natural seja finita. Mas o filósofo francês não se alonga sobre esse entrave, quer dizer:
não o alça ao posto de princípio objetivo, oposto a outro princípio subjetivo – talvez com o intuito de, por
assim dizer, não dar pano para a manga da Gnose hiperfísica. O filósofo francês, antes de falar em um
princípio subjetivo que conduz a produção do organismo no entrave com o princípio objetivo apresentado
pelas partes, desenvolve a noção de uma totalidade que emerge da relação entre essas próprias partes, de
modo que a forma (Gestalt) pela qual Merleau-Ponty quer compreender o organismo é mais um "fantas-
ma" (N, 207), ou um princípio negativo, do que um princípio propriamente dito – ou um princípio positi-
vo, como poderia ser interpretado na filosofia de Schelling. Dessa maneira, parece-nos que Merleau-Pon-
ty conserva, de Schelling, sobretudo, além da ideia de uma autoprodutividade finita e limitada que abre
um devir processual, aquela da Natureza como resto ou solo inobjetivável do pensamento.



115

mento" (N, 228) – o que inscreve um processo de gênese dos entes por meio de uma ati-

vidade de produção e, relativamente aos organismos, envolve a maneira pela qual esses

organismos metamorfoseiam o Ser em suas próprias capacidades perceptivo-motoras.

Merleau-Ponty utiliza a noção de Umwelt a partir das descrições de Uexküll so-

bre o comportamento animal frente ao meio. Segundo a leitura merleaupontiana dos tra-

balhos do biólogo, o Umwelt é "o sentido do comportamento" do animal157, e, como tal,

essa noção marca uma dupla diferença na maneira de se compreender as interações entre

o organismo e o meio158: tanto em relação a uma concepção de meio como domínio pu-

ramente objetivo (que nos conduz à noção de uma Natureza puramente objetiva que de-

terminaria o comportamento do organismo por meio dos condicionamentos que ela lhe

impõe); quanto em relação a uma concepção puramente subjetiva da maneira pela qual o

organismo apreende ou percebe esse meio (que nos conduz ao problema da validade ob-

jetiva dessas percepções ou apreensões). Nesse sentido, segue o filósofo, "a noção de

Umwelt" estabelece uma espécie de interação entre o organismo e o seu meio pela qual

"a visão do mundo não se reduz a uma soma de eventos exteriores, nem à relação com

um interior que não é abarcado [prise] nesse mundo" (N, 232) – quer dizer: a divisão en-

tre interior (como um mundo à parte, interno ao organismo) e exterior (como mundo ob-

jetivo que age univocamente sobre o organismo) não faz sentido, e implica imprecisão,

se atribuída às relações entre o organismo e o meio. Afinal, como em A Estrutura do

Comportamento, o meio como Umwelt implica que o organismo só reaja frente aos

estímulos que ele esteja disposto a receber – isto é: cada estímulo do meio, agindo sobre

o sistema perceptivo daquilo que o animal é capaz de receber do meio, provoca uma rea-

ção do animal, possibilitada por sua constituição como corpo móvel, reação a qual colo-

ca o organismo frente a uma nova situação no meio, que provoca outros estímulos e as-

sim por diante... Assim, o meio que o animal percebe, no qual ele se comporta, age e in-

terage, não é um mundo pura ou simplesmente exterior: "entre a situação e o movimento

do animal, há uma relação de sentido que traduz a expressão do Umwelt. O Umwelt é o

mundo implicado pelos movimentos do animal, e que regula seus movimentos por sua

estrutura própria" (N, 229-30). Contudo, diferentemente de A Estrutura do Comporta-

mento, em A Natureza, Merleau-Ponty compreende o Umwelt a partir de um devir tem-

poral dos organismos por meio de uma atividade de autoprodução – pelo que a Natureza

deixa de ser concebida como um dado inerte.

157 La Nature, p. 220. Essa noção de sentido do comportamento do organismo em um meio que ele
próprio se dá é formulado por Uexküll a partir da observação das diversas maneiras pelas quais o animal
se comporta frente ao meio, as quais "se compreendem" (N, 220), quer dizer: elas se ligam em uma espé-
cie de unidade de conjunto frente aos diferentes estímulos aos quais o animal é submetido no laboratório.
158 Não passaremos, nesta dissertação, pelo Umwelt dos animais inferiores os quais se dividem em dois ti-
pos: os que "parecem [ont l'air] ser máquinas" pois, neles, "não há, absolutamente, nenhuma regulação
pelo meio" (N, 221); e animais inferiores organizadores. A esse respeito, cf. La Nature, p. 221-4.
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O Umwelt, segundo Merleau-Ponty, estabelece a abertura do percipiente ao mun-

do, abertura distinta da simples doação de uma réplica objetiva do 'mundo exterior'159 –

de modo que a relação do animal com o meio não é uma relação estabelecida no interior

do espaço e do tempo objetivos: é muito mais aquela do "signo" do que a da "causa" (N,

224)160. Assim, por exemplo, o carrapato. Desprovido de olhos, da audição e do paladar,

o sentido olfativo surge como signo de sangue quente (signo iniciado pela recepção do

ácido butírico secretado pela glândulas sudoríparas dos mamíferos), indispensável a sua

reprodução161. Cada corpo de cada animal possui poderes perceptivo-motores diferentes

dos demais – diferentes modos de perceber, ou diferentes capacidades de recepção de di-

ferentes tipos de estímulos que lhe podem ser dados; diferentes modos de ordenar e tra-

tar tais dados como signos de alguma coisa, de outros entes, de outros animais; e dife-

rentes maneiras de reagir sobre, contra ou a favor daquilo que lhe é possível perceber.

Dessa maneira, o Umwelt instaura a

"aparição, no mundo físico, de um campo radicalmente distinto em relação ao mundo
físico, com suas espacialidade e temporalidade específicas" (N, 227; grifos nossos).

O Umwelt, nesse sentido, "abre um campo espacial e temporal" (N, 232) específico a ca-

da espécie animal162 – e cada campo, de cada espécie, de cada animal, dessa maneira,

modula a Natureza, no sentido mais amplo de campo dos campos, a partir dos estímulos

que ele próprio está apto a receber como signo dessa esfera de presentação originária.

Aqui, a análise da percepção como "expressão primordial" (S, 84), que fora de-

senvolvida por Merleau-Ponty antes de suas investigações sobre a ideia de Natureza, te-

159 E tampouco é um mundo interiorizado à moda da representação. Seria, aqui, interessante estabelcer
um paralelo com a crítica merleaupontiana ao pré-juízo objetivista da perspectiva na pintura Renascentis-
ta (cf. S, 59-63).
160 É assim que se dá conta do fato de que "condições exteriores idênticas conduzam a diferentes possibi-
lidades de comportamento" (N, 231). É nesse sentido que caminham as investigações do instinto animal,
não como uma relação mecânica de resposta unívoca aos estímulos do meio, mas como uma espécie de
simbolismo: o instinto, diz-nos Merleau-Ponty, "é uma atividade primordial 'sem objeto', objektlos, que
não é primitivamente a posição de um fim. É uma atividade que quase se confunde com o uso do organis-
mo" (N, 249). Não desenvolveremos, contudo, tais investigações sobre o instinto animal. Basta-nos dizer
que a variabilidade do instinto, proporcionada pelo fato de que ele não põe um objeto, provém da produti-
vidade da Natureza: que ela não é um objeto puramente atual, que age univocamente sobre o organismo
cujo comportamento seria mero efeito. Pelo contrário: a Natureza é um tipo de ser aberto e transcendente
– o que faz do instinto "uma espécie de referência ao inatual" (N, 251) já que a própria Natureza não é in-
teiramente aquilo que ela atualmente é. A respeito do instinto animal (cf. La Nature, p. 248-59).
161 Cf. La Nature, 228-9: "Após o nascimento, o carrapato não tem patas nem órgãos sexuais; fixa-se em
um animal de sangue frio, como o lagarto, adquire sua maturidade sexual, é fecundado, mas o sémen é
guardado em reserva, encapsulado no estômago [...] O carrapato se instala em uma árvore e pode esperar
até dezoito anos [para procriar]. [...] Aquilo que o faz sair de seu estado letárgico é o odor das glândulas
sudoríparas [...]. Ele deixa-se cair sobre o mamífero, busca uma parte sem pêlos, aí se enterra e se nutre
de sangue. A presença desse sangue quente faz o sémen sair de sua cápsula; o óvulo do animal é fecunda-
do, e o animal morre após ter procriado".
162 Cf. as diferentes temporalidades do homem, cuja capacidade de diferenciação mínima possível é a de
1/18 de segundo, limite além do qual "tudo lhe é simultâneo" (N, 227); e a da fêmea do carrapato, que,
após ter sido fecundada, guarda o esperma, em letargia, por um período de até dezoito anos até que seja
alimentada por sangue quente – "pode-se dizer", conclui Merleau-Ponty, "que, nesse animal, dezoito anos
é o limiar além do qual nada é percebido" (N, 227).
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ria muito a contribuir para o esclarecimento dessa modulação realizada pelo Umwelt. A

percepção, repitamos, não se limita a simplesmente reproduzir um 'mundo exterior',

mas, de certa maneira, ela o recria a partir de um ponto de vista que lhe é próprio. Isso

se dá pois Merleau-Ponty concebe a abertura perceptiva, após a incorporação, nos anos

1950, da linguística saussuriana, a partir da doação de um sentido que

"não está isolado da constelação na qual ele aparece; o sentido da coisa percebida
não se pronuncia senão como um certo desvio [écart] a respeito dos níveis do espaço,
do tempo, da mobilidade e, em geral, da significação nos quais estamos instalados;
esse sentido não é dado senão como uma deformação, mas sistemática, de nosso
universo de experiência, sem que possamos, no entanto, nomear seu princípio. Toda
percepção não é percepção de alguma coisa senão sendo relativa impercepção de um
horizonte ou de um fundo que ela implica, mas não tematiza. A consciência
perceptiva é, portanto, indireta, ou mesmo invertida em relação a um ideal de
adequação que ela presume, mas que ela não contempla de frente [regarde en face]"
(RC, 20; grifos nossos)

Desenvolvamos, rapidamente, e em linhas gerais, a noção de expressão linguística a

qual, segundo Merleau-Ponty, apresenta-nos o mistério da gênese do sentido. Ao invés

de conceber a linguagem como a tradução de um pensamento puro163, o filósofo com-

preende que é o pensamento que está apoiado sobre a linguagem. A linguagem estabele-

ce-se, fundamental e originariamente164, na oposição entre fonemas, os quais não pos-

suem sentido algum neles mesmos, esboçando, assim, um sentido apenas diacrítico,

quer dizer: o sentido linguístico nasce menos da correspondência ponto por ponto entre

o sentido e o signo do que na relação que os diferentes fonemas de uma mesma língua

estabelecem entre si. Isso resulta em dizer que o sentido nasce como que da oposição

entre os signos considerados em sua relação com o sistema total da língua como

"princípio de distinção" (PM, 46). Nessa direção, as palavras são concebidas como sig-

nos "opositivos, negativos e relativos" (Saussure apud Merleau-Ponty; PM, 45), "'coefi-

cientes', 'expoentes' ou ainda 'ferramentas linguísticas' que possuem menos uma signifi-

cação do que um valor de emprego" (PM, 41). Afinal, segue Merleau-Ponty, "o poder

expressivo de um signo se deve ao fato de fazer parte de um sistema e coexistir com ou-

tros signos, e não ao fato de ter sido instituído por Deus ou pela Natureza para designar

uma significação" (PM, 52). Toda significação será, dessa maneira, concebida, em sua

origem, como indireta: há uma espécie de "ligação lateral do signo com o signo [que

funciona] como fundamento de uma relação final do signo com o sentido" (S, 51) – um

163 O que nos conduziria ao problema da consciência como antiphysis e da cisão ontológica comum, e fa-
ria da linguagem um puro meio de comunicação, exterior tanto ao pensamento quanto ao sentido que ela
veicula – transformando-a em um "sistema de idéias positivas" (S, 50) forjado para traduzir nossos pensa-
mentos puros.
164 Originariamente, quer dizer: não enquanto tomarmos a língua como "fato concluído, [como] resíduo
dos atos de significação passados, registro de significações já adquiridas", mas enquanto utilizamos a
língua "como um meio de comunicação com uma comunidade viva" (S, 107) – isto é: não como fala já fa-
lada, simples sedimentação de expressões já instituídas, mas como fala falante: uso da língua numa tenta-
tiva nova de expressar aquilo que as expressões já sedimentadas não conseguem abarcar.
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ultrapassamento dos signos em direção ao sentido que faz com que o sentido não nos

seja dado diretamente, mas na intersecção das palavras, no espaço entre os signos, de tal

maneira que o próprio silêncio, como ausência de signo, pode significar enquanto se in-

sere em um contexto preciso que lhe fornece um valor de emprego165. Dessa forma, a

linguagem produz sentido por uma articulação interna entre o sistema total dos signos

que compõem uma língua, desenvolvendo um sentido que eles mesmos elaboram e, por

assim dizer, modulam. Ao criar sentido por essa relação lateral de ultrapassamento dos

signos tomados em conjunto numa relação, tal sentido se sedimenta, possibilitando, aí

sim, uma passagem direta do signo ao sentido já sedimentado. A prevalência da lingua-

gem como veículo que permite ao falante a possibilidade de passar, diretamente, dos sig-

nos ao sentido, surge, então, como um 'poder secundário' da linguagem – proveniente do

esquecimento, do hábito e da cristalização de operações expressivas que foram bem su-

cedidas no passado. É sobre os signos que expressam um sentido já sedimentado que o

falante opera criando um sentido novo, ao reorganizar um conjunto de signos a partir de

um "sistema de referência" (IP, 38) que deforma a relação que os signos, como conjunto,

estabelecem.

Esse esboço da noção de expressão linguística já nos permite desenvolver a con-

cepção merleaupontiana do sentido perceptivo. Analogamente ao sentido linguístico, a

percepção não procede ponto por ponto, mas pelo estabelecimento de um campo que de-

forma coerentemente o percebido a partir de um ponto de vista que articula esse campo.

"A percepção já estiliza" (S, 67), dizia Merleau-Ponty em A Linguagem Indireta e as Vo-

zes do Silêncio – quer dizer: se a Natureza não é um tipo de ser estritamente objetivo, se

a percepção, como abertura a um Umwelt, não se limita a nos dar objetos separados, par-

te por parte ou ponto por ponto, então a percepção já realiza, por princípio, uma defor-

mação coerente daquilo que nos pode ser dado ao estabelecer um sistema de equivalên-

cias que organiza esse dado166. A percepção já é o estabelecimento de um campo, de

uma dimensão – cujo sentido percebido é análogo ao movimento de criação de sentido

linguístico, quer dizer: o sentido só surge na interseção ou na relação lateral daquilo que

habita campo perceptivo, incluindo aí os níveis, horizontes, fundos e vãos que não são

165 "A ausência de signo pode ser um signo e a expressão não é o ajuste do discurso a cada elemento do
sentido, mas uma operação da linguagem sobre a linguagem que subitamente se descentra em direção ao
seu sentido" (S, 55).
166 Com mais razão ainda se inserirmos a percepção na história e na cultura – ao criticar a naturalização
da perspcetiva Renascentista na pintura, como técnica de represetação que nos permitiria "atingir a coisa
mesma" (S, 60), objetivamente, Merleau-Ponty nos adverte: "já a percepção dos [pintores] clássicos sur-
gia de sua cultura, nossa cultura pode ainda enformar nossa percepção do visível" (S, 61).
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propriamente percebidos, mas organizam o campo da percepção como que desempe-

nhando o papel de referência a partir da qual o percebido surge167.

Quanto àquele 'princípio' que 'não se pode nomear' – que faz com que o sentido

perceptivo seja dado por deformação coerente, ou sistemática, daquilo que nos é presen-

tado no campo perceptivo –, devemos apontar que se trata da Natureza como solo pro-

dutivo das existências. Lembremos que a longa citação precedente foi extraída do curso

O Mundo Sensível e a Expressão, ministrado por Merleau-Ponty entre os anos 1952-3 –

antes de suas investigações sobre a Natureza (ocorridas durante os anos 1956-60). Os

próprios cursos sobre a ideia de Natureza, desse modo, iniciaram-se, a nosso ver, como

uma primeira tentativa de responder a esse 'princípio' da deformação realizada pelo cam-

po perceptivo. É essa atividade da Natureza, afinal, que produz os corpos percipientes

em sua abertura a um Umwelt – seja nas modulações perceptivas próprias ao ser huma-

no, por assim dizer, seja nas modulações referentes a cada espécie animal, tanto os ditos

inferiores, quanto os superiores.

Assim, a Natureza, enquanto solo das existências, enquanto atividade autoprodu-

tiva que produz corpos por meio da "produção de um meio" (N, 227) próprio e

específico a cada tipo de corpo, é concebida como campo dos campos, ou Umwelt dos

Umwelten – o qual, reforcemos, não pode ser concebido à moda de um princípio ativo, à

moda de uma Natureza naturante ou, por analogia com a produtividade humana que se-

para fins e meios, como sujeito – sob a pena de artificializarmos e desnaturalizarmos es-

se principio obscuro, 'subjetivo-objetivo'. Mas, nessa produção de Umwelten específicos

a cada tipo de corpo, não se criam universos separados, sem nada em comum, solipsis-

tas, por assim dizer. É aqui que a noção de modulação adquire toda sua radicalidade. Os

diferentes Umwelten se entrecruzam e coexistem na esfera a mais geral da Natureza con-

siderada como solo, de tal maneira que haja "participação do animal em nossa vida per-

ceptiva e participação de nossa vida perceptiva na animalidade" (RC, 136), ou ainda: há

"envolvimento [enveloppement] dos Umwelten uns em relação aos outros" (N, 232). É

desse modo que, ao voltar-se para as relações entre diferentes espécies animais e entre

essas e o ser humano, não podemos, adverte-nos Merleau-Ponty, estabelecer hierarquia:

"há diferenças de qualidade, mas, precisamente por essa razão, os seres viventes não es-

tão superpostos uns aos outros, o ultrapassamento de um pelo outro é, por assim dizer,

antes lateral do que frontal" (RC, 136-7).

167 Com a diferença que, na percepção, o sentido "permanece aderente à 'cadeia perceptiva' de um modo
diferente e num maior grau do que na 'cadeia verbal'" (RC, 14). Sobre o nível, cf. VI, 240: "Não percebe-
mos senão figuras sobre níveis – E nós não as percebemos senão em relação ao nível, que entretanto não
é percebido – A percepção do nível: sempre entre os objetos, ele é aquilo em torno do qual...".
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Como dar conta, no entanto, de que, na produção de um Umwelt, "um campo ra-

dicalmente novo em relação ao mundo físico, com suas espacialidade e temporalidade

específicas" (N, 227) surja, e que a instauração de tal campo não exclua o envolvimento

por outros Umwelten? A chave para a resolução desse problema consiste, mais uma vez,

no deslocamento da maneira pela qual tradicional ou naturalmente somos levados a

considerá-lo – residindo, precisamente, na concepção de ser sensível como visível e

invisível. Aquele 'ultrapassamento lateral' entre os entes, cujos Umwelten estabelecem

diferenças qualitativas entre seus respectivos campos, só pode ser admitido caso os en-

tes entreteçam, entre si, relações no interior de uma mesma 'dimensão ontológica', por

assim dizer. Reencontramos aqui a noção de ser de indivisão, a qual deve ser admitida,

agora, entre o próprio conjunto dos entes de maneira geral – na dimensionalidade geral

do ser sensível. O ser sensível é, segundo Merleau-Ponty, aberto, ou transcendente168.

Essa transcendência do sensível desdobra-se de diversas maneiras, em vários extratos di-

ferentes – os quais são reunidos, pelo filósofo, sob a noção de invisível: como o lado es-

condido da coisa, que pode, portanto, por princípio, ser visto caso modifiquemos nossa

situação na malha do espaço-tempo, por assim dizer; como aquilo que, de direito, não

pode ser percebido: os animalia ou as outras 'consciências' humanas; os "existenciais"

(VI, 231) como níveis, fundos, horizontes, vãos e vazios que organizam o campo per-

ceptivo169; e os diferentes sentidos ideais, instituídos na história e na cultura170.

O fundamental a se notar nesse par visível-invisível é que eles não estão separa-

dos, à moda da cisão ontológica em duas realidades distintas, mas, mesmo assim, dife-

renciam-se. Por "não ser contraditório" (S, 30) esse par de noções pode estar articulado

numa mesma esfera de ser. A própria dimensão visível, diz Merleau-Ponty, "comporta

uma não-visibilidade" (VI, 295) – e essa 'não-visibilidade' surge, dessa maneira, por sua

vez, como "outra dimensionalidade" (VI, 285) própria à camada visível, ou 'material',

do ser sensível. Desse modo, tudo aquilo que, estritamente, "não faz parte" do visível é

concebido, por Merleau-Ponty, como estando "necessariamente envolvido [enveloppé]

nele" (VI, 305), sendo, assim, incrustado ou encarnado nessa dimensão visível – até os

sentidos ideais (que tradicionalmente são concebidos como entidades nativas de um uni-

verso de realidade separado do sensível) encarnam-se nessa dimensionalidade visível.

Não há, aí, portanto, transcendência no sentido de duas naturezas ou de duas realidades

– esfera da existência e esfera da essência – em relação às quais seja estabelecida uma

168 Cf. Le Visible et L'Invisible, p. 250: "O estofo comum do qual são feitas todas as estruturas é o visível,
o qual, ele mesmo, não é nada de objetivo, de em si, mas transcendente".
169 A partir de O Visível e o Invisível, Merleau-Ponty passa a chamar os níveis de existenciais. Os existen-
ciais são, assim, "as articulações de nosso campo" perceptivo, ou "a constelação na qual se lê o nosso por-
vir" (VI, 231) – quer dizer: os existenciais constituem-se como o nível invisível que estabelece o limite
atual de nosso campo perceptivo e oferece sequências possíveis de percepções futuras.
170 Sobre essas diversas acepções da noção de invisível, cf. Le Visible et Invisible, p. 305.
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relação de subordinação. Essa noção de ser sensível estabelece, dessa maneira, um "ser

duplo", "com duas faces ou dois 'lados'" (RC, 177) – ser duplo, que se diferencia em

duas dimensões, por assim dizer, 'principiais'.

É nesse cenário que devemos compreender a relação de modulação entre o Ser e

os entes, assim como o envolvimento recíproco dos entes no campo geral da Natureza.

Na medida em que o invisível estabelece o nível que situa e pelo qual é dada a dimensão

de visibilidade, devemos, forçosamente, ver uma relação de mão dupla entre os dois. O

visível não é uma coisa 'positiva', atual, fixada ou em si: é a partir do nível, ou do exis-

tencial, como pivô que articula a distância entre as coisas vistas, que o visível se mani-

festa; mas, inversamente, esse invisível é relativo à camada ou dimensão primeira de vi-

sibilidade do campo perceptivo próprio a cada Umwelt – de modo que, arriscaríamos a

dizer, o sentido olfativo, no carrapato, funcionaria analogamente à dimensão de visibili-

dade que articula o campo dos invisíveis da percepção humana e, como tal, instituiria

um campo de variação possível, para o carrapato, dos níveis a partir dos quais os dife-

rentes odores poder-lhe-iam ser dados.

Desenvolvamos essa noção um pouco mais longe. Em certa altura de suas notas

preparatórias para a redação de O Visível e o Invisível, Merleau-Ponty estende essa no-

ção de existencial ao próprio visível, de modo que o visível pode se tornar o nível que

funciona como dimensão a partir da qual os visíveis se articulam. Os diferentes 'sentidos

perceptivos' (visão, odor etc) abrem a diferentes dimensionalidades do Ser:

"cada 'sentido' [perceptivo] é um 'mundo', i.e.: absolutamente incomunicável para os
outros sentidos [perceptivos], e no entanto ele constrói um alguma coisa que, por sua
estrutura, é, de emblema, aberto sobre o mundo dos outros sentidos, e faz com eles um
único Ser" (VI, 267; grifos nossos).

Seja, por exemplo, a cor amarela. Na medida em que ela pode se tornar a "cor dominan-

te do campo" visual, a cor amarela "ultrapassa-se a si mesma", de modo que ela "cessa

de ser tal cor" e "torna-se apta a representar todas as coisas [...] Em um único movimen-

to ela se impõe como particular e deixa de ser visível como particular" (VI, 267). Cada

elemento presentado no campo perceptivo específico a cada Umwelt pode, assim, tor-

nar-se representativo dos outros elementos que compõem a mesma dimensão perceptiva

relativa ao mesmo 'sentido perceptivo' (visão, odor etc.) produzido pelo mesmo Umwelt

– o qual já emerge como modulação da Natureza na medida em que cada Umwelt pro-

duz "uma espacialidade e uma temporalidade específicas" (N, 227) no interior da Natu-

reza na medida em que ela se manifesta, enquanto solo, como campo de todos os cam-

pos. Cada Umwelt, cada 'sentido perceptivo' aberto por ele, e cada elemento dado no in-

terior de cada 'sentido perceptivo', assim, já modulam o campo no qual estão inseridos –

quer dizer: a cor amarela, se tomada como ponto de vista a partir do qual o campo da vi-
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são se articulará, "dá-se, simultaneamente, como um certo ser e [como] uma dimensão,

[como] a expressão de todo ser possível". Precisemos essa concepção: cada elemento vi-

sual pode se tornar o ponto perspectivo a partir do qual todo o campo visual se nos ofe-

rece; pode se tornar o princípio de distribuição que estiliza, mantendo o todo, mas

sistemática ou coerentemente deformado. Isso significa que cada elemento do campo

perceptivo pode ser particular e universal – o que, segundo Merleau-Ponty, não envolve

contradição, pois "é precisamente no interior de sua particularidade de amarelo, e graças

a ela, que o amarelo se torna um universo", um nível a partir do qual os elementos do

campo perceptivo são organizados. Assim, são as particularidade e universalidade do ser

sensível que compõem "juntos a sensorialidade mesma" (VI, 267).

Essa concepção de que cada elemento pode se tornar representativo de seu cam-

po não é devida a uma relação "de signo [à] significação", nem "de imanência das partes

umas às outras e ao todo", mas graças ao poder que cada 'sentido perceptivo' tem de

"imbricar [empiète] sobre o todo, transgredir as fronteiras dos outros" (VI, 267) – poden-

do estabelecer-se como dimensionalidade do campo perceptivo como um todo. Ora, essa

relação de representatividade não está fundada, a nosso ver, sobre uma reedição do

suprassensível, como em si acessível a um Umwelt de maior grau de envolvimento171.

Tal relação de representatividade se deve ao fato de que o sensível, como esfera

ontológica indivisa, instala-nos em uma camada de generalidade a qual, por diferença

interna, enseja o particular. Quer dizer, o particular não devém como particular por

"identidade" de si consigo mesmo (como indivíduo puramente atual que que se torna

indivíduo à moda de um efeito cuja razão suficiente se encontra na fonte de tudo aquilo

que pode ser), mas apenas na "diferença" (VI, 246) que ele estabelece no interior dessa

esfera de generalidade172. Assim, a percepção procede por estabelecimento de uma "dis-

tância [écart] em relação a um nível" (VI, 252) – ela é a diferenciação a qual, no interior

dessa esfera de generalidade, estabelece, entre os termos de um mesmo campo, a distân-

cia que nos permite articular uma relação dos termos entre si, instaurando o grau zero de

referência a partir do qual o geral se particulariza. E como cada campo de 'sentidos per-

ceptivos' (visão, odor etc.) emerge como Umwelt produzido pela Natureza, cada elemen-

to do campo perceptivo pode tornar-se representativo, estilisticamente, por assim dizer,

da Natureza como campo de todos os campos.

171 Como, aliás, Uexkull, durante uma fase de sua obra, interpreta essa relação de envolvimento recíproco
dos Umwelten: o Umwelt humano como envolvendo os demais Umwelten animais e sendo, por sua vez,
envolvido por um "Umgebung [entorno]" que poderia ser considerado "como o Umwelt de um ser superi-
or" (N, 232).
172 Assim, os 'sentidos perceptivos' são concebidos como "aparelhos para fazer concreções com o
inesgotável" (VI, 242), com o visível enquanto transcendente – e a percepção passa a ser compreendida
"como diferenciação", de modo que "a distinção figura-fundo introduz um terceiro termo entre o 'sujeito'
e o 'objeto'", entre o percipiente e o percebido, o que nos leva à constatação de que "é esse distanciamen-
to [écart-là], em primeiro lugar, que é o sentido perceptivo" (VI, 247).
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Assim, ao partir da noção de ser de indivisão como sensível, tudo aquilo que não

faz parte da dimensão de visibilidade do Ser (camada universal do ser sensível que ofe-

rece o campo de presentação originária) deve "necessariamente estar envolvido nela" –

de modo que essa dimensão de invisibilidade "não é senão modalidade da mesma trans-

cendência" (VI, 305). Mas, por meio dessa noção de transcendência, já estamos longe

da concepção clássica de modulação segundo a qual modo é "aquilo que existe em outra

coisa, por meio da qual é [o modo] também concebido"173. A concepção merleaupontia-

na de modulação entre Ser e entes, de uma relação circular entre ambos, impede-nos de

compreender que o Ser se separe dos entes como sua causa – como fundamento incondi-

cionado das existências por uma criação pura, ou absoluta, que separa os entes entre si,

em sua particularidade, ao oferecer a razão suficiente. O Ser, afinal, assegura-nos Mer-

leau-Ponty, não existe separado dos entes, de modo que é nesse entrelaçamento dos se-

res, dos campos (entrelaçamento esse possibilitado pela própria noção de ser sensível

como dimensionalidade geral e universal), que experimentamos e exploramos o Ser – e

passa a ser concebido, decididamente, como polimorfo.

Dessa maneira, terminamos o caminho que percorre o sentido dos entes ao Ser,

ou do acesso do Ser pelos entes. Resta-nos, agora, trilhar o caminho inverso, que vai do

Ser aos entes, por uma atividade de produção finita, cega e, por assim dizer, titubeante.

O primeiro campo que a Natureza, em sua atividade-passiva, produz é concebido, por

Merleau-Ponty, como a 'passagem' da própria Natureza, por meio de um desdobramento

espaço-temporal. Percorramos, então, esse caminho – o qual se inicia pela malha do

espaço-tempo – até chegar à atividade de autoprodução dos organismos.

***

A.3) A Produtividade da Natureza como Desdobramento Espaço-

Temporal

É por meio da noção de uma 'passagem', de uma espécie de atividade pela qual a

Natureza se desdobra no espaço e no tempo, que Merleau-Ponty concebe as bases para a

atividade de autoprodução natural do organismo. A Natureza se mostra, assim, como

"aquilo em que haure toda espacialidade e toda temporalidade" (N, 162-3).

Merleau-Ponty apóia-se, para desenvolver essa noção de um desdobramento

espaço-temporal, nas formulações de Whitehead sobre a Natureza, as quais o influencia-

ram profundamente. O matemático critica a noção tradicional, filosófico-científica, de

173 Spinoza, Ética I, definição V , p. 13.
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espaço e tempo como "como aquilo em que a Natureza está instalada"174, ou, nas pala-

vras de Merleau-Ponty, como "continentes" (N, 157). Espaço e tempo são, assim, tradi-

cionalmente concebidos, de acordo com o matemático, como "condições externas para a

existência natural"175 – sendo, segundo Merleau-Ponty "rigorosamente distintos e rigoro-

samente correlatos", quer dizer: não pode haver nenhuma confusão entre a ordem da si-

multaneidade, ou do espaço, e a ordem das sucessões, ou do tempo. Inversamente, "tem-

po e espaço formam sistema. Não podemos conceber um dos dois sem se servir do ou-

tro", de modo que "espaço e tempo se delimitam um ao outro" (N, 153). A concepção de

que a Natureza é partes extra partes, sendo assim composta por pontos individuais e se-

parados, perpassa essa noção clássica de tempo e de espaço – seja na figura do flash ins-

tantâneo do presente como "único ser real", pelo qual "o futuro é aquilo que não é ainda,

e o passado aquilo que não é mais" (N, 154); seja na figura da "localização única": ideia

segundo a qual cada existência individual exclui as outras, ocupando um lugar único no

espaço. Qualquer coincidência com a concepção cartesiana de espaço como realidade

puramente extensa, divisível e vazia, e do tempo como instante pontual causado pelo

momento imediatamente precedente (seja essa causalidade sustentada pelas leis que de-

rivam necessariamente de Deus, seja pela suma vontade divina), não é mero acaso.

Essa noção de que o tempo e o espaço constituem condições externas para a

existência de coisas na Natureza envolve uma inversão, advinda do conceito de matéria.

Tal conceito é analisado por Whitehead como o fruto confluente de duas empreitadas: a

da tentativa de pensar o elemento fundamental que compõe a Natureza, e a do conceito

de substância como substrato da relação lógica de predicação. A matéria é concebida,

assim, segundo a leitura merleaupontiana de Whitehead, como "uma entidade substan-

cial da qual todos os fenômenos serão os atributos" (N, 157). Primeiramente formulado

para expressar a relação lógica de predicação, o conceito de substância foi transposto

para a Natureza, que passou a ser pensada como composta pela matéria, a qual, a partir

de então, passa a ser concebida como o elemento que constitui a "textura última da natu-

reza"176. Mas esse conceito de matéria nos conduz a um problema. Ao postular que a ma-

téria, como substrato de atributos, compõe a realidade elementar da natureza no espaço

e no tempo, somos levados a bifurcar a Natureza em natureza aparente e natureza cau-

sal, uma vez que aquilo que percebemos no espaço e no tempo não são relações entre

substâncias materiais, mas relações entre os atributos da matéria. Assim, somos obriga-

dos a admitir uma segunda realidade como causa de nossa percepção.

174 Whitehead, A., The Concept of Nature. New York: Prometheus Books, 2004, p. 20.
175 Whitehead, op. cit., p. 20.
176 Whitehead, op. cit., p. 20.
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É precisamente aqui, a partir do momento em que se concebe o tempo e o espaço

como condições externas em que a natureza está instalada, que ocorre a inversão que

mencionamos. Já passamos pelos problemas envolvidos em uma tal bifurcação ou dupli-

cação da realidade. Cumpre, aqui, portanto, expor, rapidamente, como Whitehead inter-

preta essa duplicidade. O matemático vê nessa bifurcação uma passagem da revelação

sensível (sense-awareness), ordem na qual nos são dados os atributos da matéria, para o

nível do conhecimento discursivo (discoursive knowledge), pelo qual postulamos a ma-

téria, entidade individual que subjaz aos atributos, como a "coisa concreta"177 que existe

na natureza causal. Mas a substância, segue Whitehead, é um conceito obtido por meio

de uma abstração que separa, relativamente ao ser percebido, as qualidades sensíveis da

entidade metafísica que funcionaria como suporte individual dessas qualidades. E, ao as-

sim proceder, deslocamos a realidade efetiva de nossa experiência para a substância, hi-

postasiando essa entidade metafísica, fruto de uma abstração válida na esfera ideal do

discurso, na ordem da natureza causal como aquilo que a Natureza verdadeiramente é.

Em suma, postular que a Natureza seja composta pela matéria, como substrato de atribu-

tos, conduz-nos a "tomar 'nossas abstrações pela realidade'" (N, 158).

Whitehead busca uma alternativa a essa concepção dualista recusando-se a con-

ceber a Natureza por meio da noção de tempo como flash instantâneo e do espaço como

existência pontual. Assim, diz-nos Merleau-Ponty, Whitehead, em consonância com o

'pensamento moderno' da algumas doutrinas científicas e filosóficas, concebe que

"o 'processo' é o dado. Em um instante, não há nada", de modo que "não há Natureza
em um instante: toda realidade implica 'um prosseguimento [moving on] da natureza"
(N, 155; grifos nossos).

Assim, em contraposição ao conceito de substância como substrato permanente que fun-

ciona como suporte comum de suas variadas e sucessivas qualidades, Whitehead propõe

a noção de passagem da Natureza como "uma espécie de atividade de estado [...]

incomparável à atividade humana" (N, 160-1), atividade que procede por um "desdobra-

mento espaço-temporal" (N, 161) como aquilo que estabelece a realidade – fazendo com

que as coisas sejam, "a cada instante, impelidas à existência" (N, 157). Travamos, com

esse desdobramento espaço-temporal, uma relação perceptiva: cada percepção se dá co-

mo um evento – o qual se opõe duplamente ao objeto: como "aquilo que só aparece uma

vez, o único" se opõe a "aquilo que não passa"; e como aquilo que, nas palavras de Mer-

leau-Ponty, é dado pela "percepção em estado nascente" se opõe à abstração como enti-

dade discursiva que indica "um conjunto de relações" (N, 157). O evento, como percep-

ção única de algo que existe, não significa, contudo, que o existente assim percebido se-

ja composto por visadas únicas e excludentes: a coisa existente é, como dissemos, impe-

177 Whitehead, op. cit., p. 18.
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lida para a existência por virtude da própria passagem ou moving on da Natureza – e, a

cada instante, obtemos, desse prosseguimento, uma percepção diferente, única, da mes-

ma coisa que existe. E aí, na tentativa de unificar tais percepções únicas e variáveis, sur-

ge a noção de objeto como "propriedade focal à qual podemos ligar as variações" per-

ceptivas. Desse modo, o objeto e os eventos não são "alheios" uns aos outros: é a partir

do "entrelaçamento [enjambement] recíproco dos eventos uns em relação aos outros"

(N, 158), entrelaçamento proporcionado pela própria Natureza em sua atividade de pas-

sagem, que o objeto, como reconhecimento de algo que perdura à variação, surge178.

Daí, segundo Merleau-Ponty, surge um certo caráter, digamos, originário e origi-

nal da percepção frente ao discurso – uma vez que é ela que nos fornece a existência so-

bre a qual o discurso falará. Isso resulta, segue o filósofo francês, em que "só podemos

compreender a natureza do Ser ao nos referir ao 'despertar sensível' [self-awareness], à

percepção em estado nascente" (N, 158). Ao passar à percepção como modelo

originário de apreensão da realidade, abrimos a um campo "espaço-temporal por nosso

corpo" (N, 159) – modulamos, por nosso Umwelt, essa passagem da Natureza. Dessa

maneira, esse campo espaço-temporal aberto pelo corpo não está separado do campo

espaço-temporal de desdobramento da Natureza: ele não é efeito, exterior, da passagem

da Natureza nela mesma. Essa "passagem natural do tempo" da Natureza, como desdo-

bramento, não significa, assim, a recaída num tempo em si, separado do tempo modula-

do de cada um de seus entes; se podemos falar em 'passagem natural do tempo', trata-se

aí "de um tempo da Natureza enquanto participamos dela" (N, 162). Desse modo, diz-

nos Merleau-Ponty, essa passagem da Natureza, enquanto desdobramento espaço-tem-

poral, não consiste numa relação entre substrato e predicado, separando a Natureza co-

mo substância e a passagem como atributo exterior que compõe sua natureza, por assim

dizer. Pelo contrário:

"A Natureza é pura passagem. Ela comparável ao ser de uma onda, cuja realidade é
somente global, e não parcelar. A individualidade da ordem não é a individualidade
material. Assim como a onda não é senão um envolvimento, da mesma maneira a
Natureza é um envolvimento do espaço e do tempo seriais. Da mesma maneira, um
som é um [tipo de] ser não uniforme, ilocalizável em uma série de seres instantâneos,
e que não se encontra senão na passagem entre cada um deles" (N, 163; grifos
nossos).

Whitehead fala em relações não-seriais entre as 'partes' do espaço e entre os 'momentos'

do tempo. Como desdobramento, como passagem, cada porção de tempo ou de espaço

(obtidos por abstração dessa pura passagem) já implicará o envolvimento dessa com ou-

178 Novamente, não problematizaremos a concepção merleaupontiana do conhecimento, pela qual a esfera
do inteligível erigir-se-ia como dimensão invisível, metamorfoseada, do campo aberto pela percepção que
nos fornece o ser sensível – aberto e transcendente.
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tras 'porções'179. Como não estamos, aqui, separados ontologicamente da Natureza (à

moda de uma antiphysis instalada em uma segunda esfera de ser), e como a Natureza

não é substrato da passagem espaço-temporal, toda relação de 'sucessão' ou 'simultanei-

dade' que percebermos no interior de nosso campo perceptivo não serão sucessões ou si-

multaneidades subsistentes no ser em si, mas "espetáculos de sucessões e simultaneida-

des" (N, 155) – devidamente moduladas pelo Umwelt humano. É nesse sentido que se

pode falar de um desdobramento espaço-temporal da Natureza: não como desdobramen-

to em si mesmo, separado dos entes que o experimentam, mas enquanto "participamos

dele" (N, 162) – e, nessa participação, apreendêmo-lo a partir de nossas próprias modu-

lações. É assim que podemos dar conta do fenômeno da percepção das estrelas, cuja luz

é ainda vista por nós por mais que seu corpo celeste possa já não existir no universo

considerado objetivistamente, como ser em si.

Da mesma maneira, é por meio dessa relação de modulação que podemos com-

preender o envolvimento de diversos Umwelten enquanto campos temporais, sem cair

numa concepção relativista, nem solipsista. Cada Umwelt estabelece "uma perspectiva

sobre o tempo", sem que, com isso, coincida-se com "o próprio tempo" de uma Nature-

za em si. Assim, os tempos dos diversos Umwelten sobrepõem-se uns aos outros na pas-

sagem da Natureza, de modo que, segundo o filósofo, é preciso que esse desdobramento

temporal da Natureza "mude de aspecto para continuar sendo o mesmo quando se dis-

tancia" (N, 148). Há, portanto, um tempo único que se revela no desdobramento da pas-

sagem da Natureza, tempo o qual é vivido por cada Umwelt ao transformá-lo, deformá-

lo e modulá-lo – ou melhor: já que a Natureza não se separa do tempo e nem dos entes

que ela produz, não há um tempo único, mas a coexistência e envolvimento de cada

tempo relativo a cada Umwelt, que se vão entretecendo na própria passagem da Nature-

za.

Abordaremos essa questão da temporalidade, sob o prisma da generatividade da

Natureza, na última subseção dessa dissertação. Percorramos, agora, o caminho pelo

qual a Natureza, por meio de uma espécie de nova articulação entre os elementos espa-

ço-temporais, engendra "relações inéditas" (N, 232) à esfera espaço-temporal em sua

atividade de autoprodução de organismos.

179 Cf. La Nature, p. 156-7: "Os minina temporais não serão feitos de momentos indivisíveis de tempo,
mas terão sempre uma certa espessura de tempo".
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***

B) A Atividade de Autoprodução de Sentido na Natureza Orgânica

B.1) O Comportamento Embriológico

Pois bem, dissemos, no capítulo anterior, que Merleau-Ponty radicaliza o uso da

noção de comportamento ao voltar-se para a investigação das tendências da biologia

moderna. O filósofo, dessa maneira, estende a noção de comportamento dirigido a um

meio, com base nos estudos provenientes da biologia, a três níveis: o comportamento

embriológico, o morfológico e o instintivo (ou o comportamento propriamente dito)180.

Essa biologia, segundo o filósofo, não se restringe às oposições da biologia clássica, na

qual reinava o debate entre o materialismo ou mecanicismo e o vitalismo. No início do

século XX, diz-nos Merleau-Ponty, "houve deslocamento dos problemas" (N, 187) em

torno dos quais gravitava o debate da biologia e, por fim, "mutação dos conceitos

biológicos" (N, 188). Nessa renovação da biologia, podem-se observar "autores de no-

ções inclassificáveis do ponto de vista clássico (mecanismo-vitalismo)". Mas nem todas

concepções clássicas em biologia, que estabeleciam as bases para um debate antitético

entre os cientistas de então, foram descartadas: nesse 'deslocamento de problemas', algu-

mas ideias, como as de maturação e aprendizagem, "reagruparam-se" adquirindo novo

sentido, de modo que, se "no início, havia antítese, agora esses dois processos [matura-

ção e aprendizagem] não são mais considerados como realmente distintos". Na biologia

moderna, manter-se isoladamente numa dessas posições, sem considerar a outra, é valo-

rado como uma "abstração". Nesse sentido, afirma o filósofo, "a biologia deixa de ser

substancialista para tornar-se dialética" (N, 187). Essa concepção de uma 'biologia dialé-

tica' implica, por sua vez, não apenas as ações do organismo na relação com o seu meio

(Umwelt), o que poderia ser interpretado de modo inerte e unívoco, como ocorria em A

Estrutura do Comportamento; o próprio comportamento será agora concebido "como

um organismo que se desenvolve", quer dizer: a própria noção de comportamento

envolverá um desenvolvimento orgânico no sentido em que o organismo, considerado

em seu desenvolvimento temporal, apresentará, em um certo momento, "um conjunto de

comportamentos, fixos em determinada época, e que, em seguida, desenvolvem-se orga-

nicamente" (N, 188). Em suma, o organismo não só será considerado em seu comporta-

180 Já passamos por aquele Umwelt do comportamento morfológico – o qual nos ofereceu a ocasião para
apresentar a noção de ser de indivisão gestada e implicada no próprio desenvolvimento da ciência
biológica, uma vez que a própria forma externa dos animais supõe a referência a uma esfera sensível
aberta à percepção dos outros animais e à sua inserção, relação ou interação com o meio. Abordaremos o
Umwelt em seu aspecto embriológico, na próxima seção desse capítulo, mas não passaremos por aquele
instintivo.
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mento na relação a um meio, como a própria noção de comportamento abrigará um de-

senvolvimento, 'orgânico', nessa relação com o meio, transformando-se temporalmente.

Para tanto, a fim de abordar a produtividade morfológica em seu desenvolvimen-

to temporal e, por assim dizer, genético, deveremos voltar-nos ao comportamento

embriológico. O embrião também será interpretado na relação comportamental com o

seu meio (Umwelt), mas envolverá, de uma maneira óbvia, um desenvolvimento tempo-

ral – tanto em relação à morfologia que vai, pouco a pouco, engendrando-se, como em

seu próprio comportamento motor na relação com o seu meio, quer dizer: o embrião

apresentará, em seu próprio processo de formação, diversos tipos de comportamento em

cada 'fase', e entre eles, um desenvolvimento ou uma sequência, ela mesma, 'orgânica'.

Tomemos, aqui, o caso do desenvolvimento embriológico do axolotl, tal como

investigado por Coghill, o qual enfatiza o seu comportamento motor na relação com a

formação anatômico-morfológica e nervosa do embrião. O axolotl é uma salamandra,

anfíbio que nasce e se desenvolve na água até formar quatro patas, passando, então, à

terra. Há, assim dois 'atos' anatômico-motores de maturação do organismo: o primeiro

envolve o comportamento adaptado à natação; o segundo, à marcha terrestre. No com-

portamento adaptado ao nado, em sua fase embrionária, o axolotl desenvolve a capaci-

dade de nadar após cinco, por assim dizer, 'cenas' anatômico-motoras: num primeiro mo-

mento, o axolotl não possui mobilidade, nem patas (aqui não há, ainda, ligação entre o

sistema motor e o sistema sensorial). Começa a se formar, então, uma diferenciação en-

tre dois polos: a cauda (polo aboral ou vegetativo) e a cabeça (polo oral ou animal); nes-

sa diferenciação, relativamente ao comportamento motor do axolotl, a cabeça adquire a

capacidade de se flexionar lateralmente, já que é nela que as primeiras conexões nervo-

sas começam a se formar. Na terceira 'cena', na sequência e prolongamento do movi-

mento de flexão da cabeça, a cauda também se move na mesma direção, formando a fi-

gura de um anel, bruscamente desfeito e refeito na direção oposta. Em seguida, cauda,

tronco e cabeça já estão maturadas a tal ponto que podem adquirir um comportamento

motor relativamente independente: se a cabeça se curva para um lado, a cauda se curva

para outro, num movimento em 'S'. Por fim, fechando o primeiro ato motor do axolotl, o

embrião realiza vários movimentos em 'S' em sequência, nadando. Aqui, diz-nos Mer-

leau-Ponty, observa-se "uma ordem temporal" no desenvolvimento das fases em que se

formam conexões anatômicas cada vez mais complexas – de tal modo que o sistema ou

comportamento motor é "produzido em virtude do desenvolvimento embrionário", o que

revela que a produção da capacidade de nadar no embrião é, "de alguma maneira, reali-

zada pelo calendário do desenvolvimento", ou pelo "próprio ritmo de maturação céfalo-

caudal" (N, 189).
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No segundo ato motor, de adaptação do organismo à marcha terrestre, observa-se

um mesmo processo de maturação em 'cenas': as patas anteriores desenvolvem-se antes

das posteriores. Mas, por se tratar de um processo temporal de maturação, só pouco a

pouco as patas anteriores adquirem sua independência em relação ao tronco: numa pri-

meira 'cena', estão integradas ao movimento do tronco. Em seguida, adquirem uma rela-

tiva independência do movimento do tronco, mas suas 'coxa', 'panturrilha' e 'pés', por as-

sim dizer, funcionam em conjunto, sem independência motora entre si, e só gradua-

lmente a 'panturrilha' adquirirá independência motora em relação à 'coxa' e aos 'pés'. Na

sequência, o mesmo ocorre com os 'braços', 'antebraços' e 'mãos'. Desse modo, diz-nos

Merleau-Ponty, nessa marcha em direção a uma relativa independência dos membros pe-

riféricos, "as reações locais estão", num primeiro momento, "estreitamente envolvidas

[enveloppées] no comportamento total" (N, 190) – nesse exemplo, é a ramificação do

sistema nervoso que, enquanto atividade global do desenvolvimento do embrião, pouco

a pouco se estende para as partes do organismo. Também nesse segundo 'ato', a descri-

ção dessas 'cenas' de maturação embriogênica, do ponto de vista da formação do sistema

ou do comportamento motor, admite uma explicação anatômica: os nervos motores dos

membros periféricos (patas anteriores e posteriores) ramificam-se a partir do tronco, an-

tes mesmo que os músculos de tais membros estejam formados.

Ora, afirma Merleau-Ponty, o fato de que há, nos membros periféricos, um "es-

boço de fibras motoras", anterior à formação da musculatura própria aos membros, evi-

dencia que, "nesse caso, o sistema nervoso antecipa o desenvolvimento do organismo",

de modo que tais membros "começam a funcionar no âmbito de um comportamento glo-

bal" – o que nos conduz à constatação de que "a montagem [embriogênica] do animal

não se faz peça por peça". Essa concepção é reforçada pela própria, por assim dizer,

história da morfogênese do axolotl: o desenvolvimento do movimento céfalo-caudal na

natação, segundo o filósofo, perdura, até certo ponto, na maturação dirigida à locomo-

ção terrestre do axolotl – uma vez que o movimento independente dos membros passa

pela eliminação gradual de sua integração a movimentos correlatos do tronco. Nesse

sentido, é por um processo de autodiferenciação que o organismo se forma – na medida

em que "a conduta do conjunto invade a periferia do corpo", uma vez que as partes indi-

viduais do organismo se vão formando gradualmente, tanto em suas capacidades moto-

ras, quanto em sua anatomia; mas, interpreta o filósofo, no seio dessa atividade global

de regulação, os membros periféricos, os quais, num primeiro momento, estão "subjuga-

dos absolutamente ao tronco", subitamente se voltam, num segundo momento de seu

processo de formação, contra essa submissão – e "lutam por sua liberdade" (N, 190). Ve-

mos, então, que nesse processo pelo qual uma atividade global 'invade' as demais partes



131

e integra o organismo como um todo, o próprio desenvolvimento de partes especializa-

das implica uma espécie de 'luta' e 'resistência', por parte do processo local, contra essa

própria regulação global a fim de adquirir (relativa) independência e 'liberdade' dessa

atividade global de regulação das partes – desenvolvimento esse que, por conseguinte,

procede por meio de um processo de autodiferenciação no qual a atividade global cria

partes que, em seu processo de maturação, passarão a resistir a essa atividade global.

Podemos notar duas coisas nessa descrição da gênese do axolotl. Em primeiro

lugar, na passagem do primeiro ao segundo ato motor do axolotl, os movimentos do

tronco desempenham papel fundamental: na anatomia adaptada ao nado, os movimentos

do tronco, na oposição entre cauda e cabeça, faziam com que o embrião nadasse; na ana-

tomia dirigida à marcha terrestre, os movimentos dos membros prolongam os movimen-

tos do tronco, e só gradualmente tornam-se independentes. Logo, não há, nesse processo

de maturação do organismo, dois momentos 'estanques' ligados exteriormente entre si

por uma instância também exterior a eles181: as possibilidades motoras do segundo ato

inicialmente estendem as possibilidades desenhadas no primeiro ato, e é a partir desse

processo de prolongamento que, ao seu término, o axolotl pode, por assim dizer, 'ultra-

passar' o campo das possibilidades motoras desenhadas no primeiro ato. Assim, a anato-

mia presente no segundo ato motor do axolotl é, diz-nos Merleau-Ponty, "derivada" (N,

190) da anatomia adaptada à natação. Isso quer dizer que a adaptação anatômica que

permite o comportamento motor dirigido à marcha terrestre realiza-se sobre as bases es-

tabelecidas pelas anatomia e possibilidades motoras próprias à adaptação à vida na

água182 – o próprio processo 'genético' de maturação do organismo estabelece, assim,

uma sequência temporal que se desenvolve, ela mesma, organicamente – de modo que

as possibilidades motoras de determinado momento surgem a partir de um movimento

de transformação das possibilidades do momento anterior. Ora, reconhecer uma espécie

de ligação, ou de mediação gradual na passagem entre o primeiro e o segundo atos –

mediação que 'se serve' das respostas dadas pelo organismo aos desafios proporcionados

pelo meio aquático para transformá-las em novas respostas dirigidas aos desafios de ou-

181 Cf. N, p. 190: "Não há dispositivos locais postos, em seguida, em conexão. As reações locais estão im-
plicadas no interior do comportamento local".
182 Cf. N, p. 190: "inicialmente, a marcha é apenas o sucedâneo da natação; só pouco a pouco o animal
elimina os movimentos do tronco"
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tro meio183 – consiste em constatar uma unidade que se desenvolve e transforma imanen-

temente, desenhando e reforçando a noção de uma atividade global operando no proces-

so de formação do organismo. Essas comprovações de uma maturação do organismo, de

um desenvolvimento temporal do embrião, e de uma atividade global que engendra as

diferentes partes do organismo por um processo de autodiferenciação no qual tais partes,

primeiramente integradas no processo global, voltam-se e resistem à submissão ao pro-

cesso global, adquirindo sua independência anatômico-motora; essas comprovações

conduzem-nos à concepção de que, em cada fase de seu desenvolvimento, o embrião é

dotado de um "certo poder", daquilo que ele pode fazer e da maneira pela qual ele pode

interagir e se relacionar com o seu meio. Mas esse 'poder de ação', por assim dizer, mo-

difica-se em cada fase de seu desenvolvimento – de modo que tal poder, em determina-

da fase de seu crescimento, foi anteriormente gestado na fase antecedente – o que permi-

te a Merleau-Ponty dizer que "já existe, no embrião, uma referência ao porvir". Não se

pode, portanto, definir o organismo, e com muito mais razão o embrião, por seu funcio-

namento imediato – não se pode, por conseguinte, compreender seu comportamento, e

mesmo sua anatomia, de um modo estático, mas apenas dinamicamente. Afinal, "a or-

dem do desenvolvimento céfalo-caudal envolve a natação" – o próprio processo morfo-

gênico inscreve, no embrião, um campo de possibilidades motor-comportamentais, e is-

so de modo duplo: tanto relativamente àquilo que ele pode fazer durante o processo de

formação da fase atual de seu desenvolvimento (as conexões nervosas iniciam-se no po-

lo oral, na cabeça, e é ali que começa a possibilidade motora do embrião do axolotl);

quanto na fase seguinte a um estágio de maturação, na medida em que o próprio campo

de possibilidade de seu desenvolvimento na fase subsequente surge como um desenvol-

vimento interior do campo de possibilidades circunscrito por sua fase atual (lembremos

que a possibilidade motora das patas está, incialmente, submetida ao movimento do

tronco, pelo qual o embrião do axolotl tinha o poder de nadar em seu primeiro ato anatô-

mico-motor). Ora, isso consiste em admitir que "há, no organismo, o possível", e que,

183 Coghill, segundo Merleau-Ponty, fala em "transferência" da "solução do problema posto pelo desloca-
mento na água, para o problema posto pelo deslocamento na terra", mas o biólogo, diz-nos o filósofo,
aponta para parcialidade dessa noção a qual "supõe um problema e a consciência do problema". Os
fisiólogos não aceitariam essa noção, continua Coghill, pois eles se perguntam se a adaptação não se re-
duz a um simples funcionamento – o que implica na abstração do meio (Umwelt) e, levado às últimas
consequências, no tratamento do organismo como mecanismo. Coghill, apesar de considerar legítimo es-
se ponto de vista metodológico, admite "situar-se no ponto de vista biológico", pelo qual "se deve consta-
tar a adaptação realizada pelo organismo, e pôr-se o problema de sua origem" (N, 193). De nossa parte,
falar em 'transferência' da solução do problema apresentado pela adaptação a um meio para outro meio
parece conduzir-nos à antropomorfização da atividade de autoprodução de sentido da Natureza, ao supor
que essa atividade procede analogamente à atividade consciente, humana – razão pela qual nos limitamos
a falar em passagem ou mediação do primeiro ao segundo atos de maturação do axolotl.
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por fim, "o embrião não é simples matéria, mas matéria que faz referência a um futuro"

(N, 193)184.

Em segundo lugar, se se pode dizer que há uma atividade global operando na gê-

nese do organismo, e se se pode interpretar que o sistema nervoso funciona como uma

espécie de atividade global da morfogênese na maturação anatômico-comportamental

do segundo ato de desenvolvimento do axolotl (os nervos ramificam-se para os mem-

bros antes que a musculatura desses esteja formada), o mesmo não se pode dizer a res-

peito do primeiro ato de formação anatômico-motora do axolotl. Isso significa que, por

um lado, durante esse primeiro ato, já constatamos uma adaptação "precoce" do organis-

mo à locomoção na água, isto é: nesse primeiro ato, o embrião já está globalmente inte-

grado; por outro, que há uma atividade, um "ritmo" (N, 190) que produz o desenvolvi-

mento gradual do sistema nervoso. Assim, uma vez que devemos dizer que o axolotl,

em seu primeiro ato embrionário, está adaptado à vida na água, e que o sistema nervoso

não se encontrava formado durante esse primeiro ato motor, então não se pode imputar

ao sistema nervoso a atividade de regulação global do organismo durante o processo de

maturação do primeiro ato anatômico-motor do axolotl. Portanto, cumpre reconhecer,

segundo Merleau-Ponty, que "o embrião seria integrado muito antes do aparecimento do

sistema nervoso" – revelando uma "fase pré-neural" (N, 191) na qual o embrião já cons-

tituir-se-ia em uma espécie de 'unidade imanente' ou em uma totalidade que não se resu-

me à soma das partes, nem se deixa compreender de modo transcendente, pela suposi-

ção de que essa totalidade consistiria em um princípio exterior às partes, que as organi-

zaria de modo também exterior.

A explicação tradicional pelo sistema nervoso como 'motor' do comportamento

motor não resolve o problema de saber como o embrião se comporta ou engendra, pois

esse sistema é produzido durante a fase embrionária na qual já podemos observar uma

relação do tipo estímulo-resposta do embrião em sua relação com o seu meio (Um-

welt)185. Devemos, então, perguntar-nos como esse sistema nervoso, por meio de qual

atividade, é produzido. É nessa direção, da investigação da gênese, ou da emergência do

sistema nervoso "a partir de uma dinâmica pré-neural" (N, 192), que os estudos de Cog-

hill se encaminham.

184 Esse desenvolvimento temporal de maturação não implica, contudo, segundo Merleau-Ponty, que a
possibilidade da formação do movimento independente das patas estivesse pré-formada durante o primei-
ro ato morfogênico do axolotl – pois então cairíamos na Gnose, supondo uma atividade que já estivesse
em posse de todas as suas possibilidades ulteriores de antemão. Voltaremos a esse tópico na sequência.
185 Lembremos ainda que essa relação estímulo-resposta não é indiferente a qualquer tipo de estímulo,
mas, desde A Estrutura do Comportamento, é concebida no sentido de só reagir aos estímulos que o
próprio organismo está aberto a responder.
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Coghill ensina-nos, segundo Merleau-Ponty, que as células nervosas são, nessa

fase pré-neural de formação do organismo, do mesmo tipo – isto é: sua futura especiali-

zação em células nervosas cuja função se dirige à sensibilidade ou à motricidade não é

dada pela "natureza das células" (N, 191), por uma espécie de pré-formação que deter-

minaria o 'destino' de sua especialização, por assim dizer. No entanto, tais células nervo-

sas diferenciam-se nas funções sensível e motora. Como se produz esse processo de di-

ferenciação? O biólogo desenvolve, então, uma noção sobre a qual Merleau-Ponty se

baseará a fim de pensar essa atividade de autoprodução de sentido orgânica: a noção de

gradiente como de uma variação gradativa de suscetibilidade e resistência do embrião

aos variados estímulos físicos ou químicos de seu meio. Por estarmos, aqui, às voltas

com uma noção de meio como Umwelt, devemos admitir que "a noção de gradiente não

é dada de uma vez por todas nem imposta localmente", de modo que ela envolve uma

"flexibilidade relativa" (N, 191), podendo modificar-se ou inverter-se por meio da inter-

ferência humana, por exemplo, em seu desenvolvimento186. A atividade dos gradientes

diferencia-se, segue Merleau-Ponty em sua exposição sobre os estudos de Coghill, con-

tudo, de acordo com os diferentes polos pelos quais o embrião inicia seu processo gené-

tico de autodiferenciação (cabeça e cauda como polos oral e aboral no axolotl), isto é:

cada polo apresenta um funcionamento distinto frente ao mesmo estímulo do meio. Há,

assim, segundo Merleau-Ponty, dois gradientes (relativos à suscetibilidade de cada polo)

cuja atividade gestará o sistema nervoso na embriogênese do axolotl: os tecidos ectodér-

micos, e os mesodérmicos. Os tecidos ectodérmicos se expandem da cabeça em direção

ao polo aboral e formarão, em seu desenvolvimento, o sistema sensível; os mesodérmi-

cos, por outro lado, são mais estimuláveis na cauda do que no polo oral e produzirão,

gradualmente, o sistema motor. A atividade pré-neural de formação do sistema nervoso,

por uma diferença de polaridade, gera então aqueles sensitivo e motor.

Ora, pelo simples fato de os neurônios só cumprirem sua função condutora uma

vez sendo irrigados pela vasculação sanguínea, e que o organismo cresce, desenvolve-se

e se forma antes mesmo de os neurônios serem vascularizados; por esse simples fato já

devemos admitir que o sistema nervoso não constitui o "princípio" (N, 192) da morfogê-

nese do embrião, e sequer constitui o 'princípio' da geração do sistema nervoso. E, con-

tudo, o organismo cresce. Nesse sentido, devemos admitir que "o sistema nervoso emer-

ge a partir de uma dinâmica pré-neural", de modo que não podemos dizer que esse siste-

ma se desenvolva por meio da excitação nervosa – o que consistiria em flagrante contra-

dição: dizer que o próprio sistema nervoso, não constituindo a atividade pela qual ele se

186 Como exemplo, Merleau-Ponty refere-se à menção de Coghill ao estudo da regeneração das hidras
após uma secção. Geralmente, essa atividade de regeneração é iniciada na região da boca e depois se es-
tende ao resto do corpo; mas, caso a secção tenha sido feita após eletrização, o sentido desse processo de
regeneração se inverte, inciando-se pelo resto do corpo e, por fim, regenerando a boca (cf. N, p. 191).
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forma, desenvolve-se por si próprio na medida em que opera, em que cumpre sua fun-

ção de condução. Assim, a própria formação do sistema nervoso "não é tanto devida ao

funcionamento do neurônio quanto ao [processo de] crescimento do organismo total",

de modo que "o sistema pré-neural de integração 'envolve' ['enjambe'] o funcionamento

nervoso". Lembremos ainda que, quando o sistema neural já cumpre sua função de con-

dução, mas ainda não está completamente formado, há crescimento da massa neural – o

que, por fim, conduz-nos à concepção de que essa atividade pré-neural "não cessa" (N,

192) com a aparição do sistema nervoso. Merleau-Ponty, nesse sentido, conclui:

"É necessário, portanto, admitir uma potencialidade intrínseca de crescimento [da
massa neural e do organismo], um sistema dinâmico que reaja a seu entorno à
maneira do organismo, e que substitui a função de condução como sendo uma
consequência e não como o princípio deste sistema" (N, 192; grifos nossos).

Há, aqui, assim, a concepção de que "a maturação do organismo e a emergência

do comportamento constituem um só processo [ne font qu'un]". Durante o primeiro ato

motor-comportamental do axolotl, diz-nos Merleau-Ponty, "existir da cabeça à cauda e

nadar é uma e a mesma coisa" – quer dizer: o embrião, durante essa primeira fase, já se

nos apresenta como uma totalidade (gradualmente cada vez mais) integrada. Mas esse

processo único (existir da cabeça à cauda e nadar; maturação do organismo e emergên-

cia do comportamento) não se resume numa unidade, por assim dizer, simples: desdo-

bra-se em um "fenômeno duplo [...] em dois sentidos contraditórios". Por um lado, "no

início, o animal não habita todo o seu corpo, e só pouco a pouco a conduta se desenvol-

ve através do corpo como um todo" (N, 193) – isto é: se o comportamento está incrusta-

do no corpo a partir do campo de possibilidades de ação que esse corpo abre, se o com-

portamento está fundado na maturação do organismo, então há uma atividade, prévia ao

comportamento motor, pela qual tal corpo se constitui e que, justamente, estabelece o

campo de possibilidades motoras do comportamento do embrião. Mas, por outro lado,

na medida em que tal atividade de maturação do organismo, como atividade global, de-

senvolve-se gradualmente através do corpo, "as partes do organismo adquirem uma exis-

tência que lhes é própria, e isso na ordem mesma em que elas são invadidas pelo padrão

[pattern] total" (N, 193-4). Isso quer, em última medida, dizer que as diferentes partes

do organismo total, formadas pelo desenvolvimento da atividade global, vão nos mos-

trar um comportamento próprio e (relativamente) independente do organismo total após

terem sido formadas por essa mesma atividade – a atividade de formação do organismo

total procede, como já o dissemos, por meio de um processo de autodiferenciação que

nega, resiste e luta contra a submissão à atividade global de sua formação.

Com essa noção de Umwelt, podemos falar em duas espécies de atividade ou de

comportamento no processo de formação do organismo: a atividade de formação do em-
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brião ou o comportamento embriológico, que procede do todo às partes num processo

de autodiferenciação que nega a atividade do todo a fim de conceder liberdade às partes;

e a atividade motora ou o comportamento propriamente dito, sua conduta, a qual proce-

de das partes ao todo, pois o movimento só é possível quando as partes, agindo de modo

especializado e 'livre', põem-se a funcionar em conjunto (cauda e cabeça, como dois po-

los diferenciados, possibilitam a natação do embrião quando se movimentam sucessiva-

mente em direções contrárias). Dessa maneira, em suma, o comportamento motor, que

se traduz nesse contexto por meio do movimento próprio às diferentes partes do organis-

mo, emerge dessa atividade global de geração de diferentes partes ao exercer seu

domínio sobre essas mesmas partes – e assim colocar o organismo como um todo em

movimento. "A vida", diz-nos Merleau-Ponty, "esconde-se na medida mesma em que se

realiza" (N, 194) – a vida se realiza: o comportamento embriológico, como atividade

que vai do todo às partes e que estabelece as bases para o comportamento motor, forma

o organismo; mas simultaneamente a vida se esconde: nesse movimento de formação, a

conduta motora do organismo, que é aquela diretamente observável pela percepção,

mostra-se-nos na atividade independente das partes dispostas em conjunto, ocultando,

assim, aquela primeira atividade187.

Desse modo, conclui Merleau-Ponty188, "a justaposição final", a impressão de

que as partes são anteriores ao todo, "resulta da integração inicial" (N, 194), daquela ati-

vidade de formação que se esconde quando da emergência de um comportamento motor.

Esse duplo sentido, essa dupla direção contraditória, do processo de formação do orga-

nismo, que vai do todo às partes e das partes ao todo, constituem um só processo – afi-

nal, é a partir da atividade que procede do todo às partes que o organismo pode desenca-

dear aquela outra atividade, que vai das partes ao todo; e essa última, por sua vez, é limi-

tada pelo campo de possibilidades aberto pela constituição do corpo enquanto corpo, pe-

la primeira atividade comportamental embrionária. "O organismo", por fim, desde o

início de seu processo de desenvolvimento, "é forma [Gestalt] do organismo articulado"

187 Pelo que se fundamenta a concepção tradicional segundo a qual as partes prevalecem sobre o todo e
que esse todo deve ser formado na ligação externa das partes externas entre si comandada por um
princípio também externo – seja esse princípio concebido como o mecanismo estabelecido pela predomi-
nância do sistema nervoso, seja concebido como um princípio vital ordenando a relação das partes.
188 Conclusão à qual Coghill, segundo Merleau-Ponty, talvez não subscreveria, embora, como interpreta o
filósofo, o biólogo concordaria com a concepção segundo a qual o organismo articulado apresenta uma
totalidade, desde o início de seu processo de maturação (cf. N, 194).
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(N, 194), e nos revela uma totalidade sob o fenômeno duplo da atividade de formação

embriogênica e da atividade motora189.

Após essa exposição dos estudos de Coghill sobre a embriogênese do axolotl,

Merleau-Ponty volta-se para os estudos de Gesell sobre a embriogênese humana, bus-

cando aproximar ambos estudos a fim de mostrar a mesma tendência em compreender a

gênese do organismo a partir da noção de comportamento. Segundo esse autor, diz-nos o

filósofo, "não há diferença entre a organização do corpo e o comportamento", já que o

corpo é "definido como o lugar do comportamento" (N, 196). Também em Gesell, há

um "caráter recíproco entre a noção de corpo e aquela de comportamento" – o desenvol-

vimento do corpo é concebido em termos de comportamento, e o comportamento em

termos de corpo – e a totalidade que emerge a partir do duplo fenômeno da atividade

embrionária de maturação do corpo e da atividade motora em cada fase do desenvolvi-

mento também é concebida por meio de um desdobramento espaço-temporal do organis-

mo compreendido como forma190: "por um lado, o corpo é como o envoltório [envelop-

pe], o esboço do comportamento; por outro lado, o comportamento é, literalmente, um

segundo corpo que se junta ao corpo natural". A relação entre esses 'dois corpos' tam-

bém será, em Gesell como em Coghill, a de "antecipação" dos comportamentos motores

sobre aqueles próprios à maturação do corpo assim chamado 'natural' – mas o desenvol-

vimento do organismo como um todo nesse 'duplo comportamento' será concebido co-

mo um "desenvolvimento 'em espiral'", na medida em que, analogamente à passagem do

primeiro ao segundo ato motor do axolotl, "o tema motor da vida embrionária [humana]

pode ser considerado como um tema que será elaborado em um nível superior na vida

pós-natal" (N, 197) – o movimento do tronco, como possibilitador do nado no primeiro

ato motor do axolotl, é retomado nas 'cenas' inicias do comportamento motor adaptado à

marcha terrestre, em seu segundo ato. Essa concepção de um desenvolvimento 'em espi-

ral' do organismo é análoga à concepção pela qual Merleau-Ponty compreendia a noção

de integração entre as diferentes ordens de sentido em A Estrutura do Comportamento,

189 Poderíamos, aqui, utilizar o par visível-invisível para compreender a relação entre esses 'comporta-
mentos' ou 'corpos': a atividade motora é a camada visível cuja dimensão invisível é aquela da atividade
de formação embriogênica que se esconde quando da emergência do comportamento motor. A formação
embriogênica, por sua vez, quando investigada concretamente em seu processo temporal e em sua con-
frontação com o meio (Umwelt) o qual ela mesma estabelece, constitui-se como a camada visível cuja di-
mensão invisível é a Natureza como princípio objetivo-subjetivo, 'obscuro'. A atividade de formação em-
briogênica, entretanto, não é unívoca, mas, decerto, limitada por seu próprio meio e pela, por assim dizer,
matéria que ela tem à sua disposição e que lhe resiste: o conjunto de células as quais se diferenciam por
meio dessa própria atividade – gerando, no sistema nervoso, por exemplo, os tecidos ectodérmicos e me-
sodérmicos.
190 Também Gesell chegará, segundo Merleau-Ponty, à ideia de uma "morfogênese dinâmica" (Gesell
apud Merleau-Ponty; N, 197) que implica a noção de forma como princípio constitutivo da maturação do
embrião – cf. La Nature, p. 197: "Com nove semanas e meia, os principais aspectos do eletrocardiograma
humano se presentam do mesmo modo que no estado adulto. Ora, naquele momento, não há controle ner-
voso do coração", e, no entanto, o coração começa a pulsar a partir da quarta semana.
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com a diferença de que, agora, o processo de desenvolvimento entre uma e outra ordens

não está submetido à história da constituição da consciência do ponto de vista da consci-

ência, mas está "assegurado" (N, 111) e fundado sobre a atividade de autoprodução da

Natureza como ser pré-objetivo, pré-constituído ou pré-dado – e as diferentes ordens

deixam de ser compreendidas como ordens de sentido para a consciência, passando a se

revelar como ordens inscritas nesse próprio pré-ser. Dessa maneira, o organismo se de-

senvolve ao "reincorporar" o comportamento dito "inferior", a atividade de maturação

do organismo, em uma ordem dita "superior", o comportamento motor, num movimento

"em espiral" (N, 198) que opera (relativamente) de modo livre sobre as bases estabeleci-

das por aquele 'inferior'191.

Gesell vai mais longe ao descrever o modo pelo qual tal transição entre uma e

outra ordem se realiza, caracterizando-a como um processo de "flutuação autorregulado-

ra" (Gesell apud Merleau-Ponty; N, 199). Ao compreender o organismo a partir de um

ponto de vista dinâmico, deve-se reconhecer, na passagem ou mediação da ordem 'infe-

rior' para a 'superior', realizada por 'reincorporação em espiral' da primeira ordem, que o

organismo já se nos apresente como uma totalidade desde o começo de seu processo de

maturação. Entretanto, com efeito, se o embrião já apresenta uma totalidade desde o

início de sua gênese, como e por que o organismo se desenvolveria? Ora, embora deva-

mos admitir que o embrião esteja integrado no início de seu processo de desenvolvimen-

to192, o embrião, obviamente, apresenta-nos um processo pelo qual ele se forma. Assim,

se, por um lado, o embrião deve estar em certo sentido formado, quer dizer: constituir

uma totalidade no início de seu processo de gênese, cumpre reconhecer, por outro, que

ele não esteja inteiramente formado durante esse processo. Esse momento no qual a to-

talidade ainda não está ainda inteiramente formada é interpretado por Gesell como apre-

sentando-nos, simultaneamente, por um lado, "um estado de equilíbrio relativo", pois já

há uma totalidade (relativamente) integrada, e, por outro, "de um estado de

desequilíbrio" (N, 199), pelo qual a atividade formadora age sobre o organismo levan-

do-o mais adiante, a fim de conduzir essa totalidade a um novo equilíbrio, o qual, por

sua vez, também será entravado por um novo estado de desequilíbrio, que será integrado

num novo estado de relativo equilibrado e assim por diante. Desse modo, constatamos,

na embriogênese, um processo de formação (Gestaltung) realizado por meio de um esta-

191 Essa 'liberdade' não é, assim, absoluta, pois opera sobre o campo de possibilidade formado pela ativi-
dade precedente. O modelo dessa operação de reintegração da atividade de formação de um campo 'inferi-
or' em um nível 'superior' foi primeiro pensado por Merleau-Ponty (ao incorporar as investigações saussu-
rianas sobre a linguagem) como um fenômeno da expressão linguística a qual, por uma deformação coe-
rente de um sistema expressivo, ao manter os elementos desse sistema mas modificar a relação que eles
estabelecem entre si, cria um devir de sentido. Voltaremos a essa questão ainda nesse capítulo.
192 Por falta do que caímos numa concepção artificial da Natureza como puro mecanismo ou mecanismo
orientado (finalismo).
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do de equilíbrio dinâmico – processo pelo qual a forma se torna, por assim dizer, cada

vez mais formada, integrando-se gradualmente até atingir uma forma relativamente ma-

dura – relativamente madura pois esse processo de formação não cessa quando do final

do processo embriogênico193. O organismo embrião, nesse sentido, "antecipa o compor-

tamento futuro" (N, 197) tanto no desenvolvimento embrionário, quanto em sua vida

pós-natal, na medida em que, por meio de seu processo de gênese, forma o corpo estabe-

lecendo, com isso, os poderes de ação do organismo na relação com o seu meio e no

campo mais amplo da Natureza em geral.

Gesell trata do processo de desenvolvimento orgânico de um modo mais

explícito do que Coghill194, embora, segundo a interpretação merleaupontiana, ambos

biólogos convirjam no essencial: na noção de desenvolvimento temporal do organismo

enquanto forma, buscando conceber o corpo como comportamento e o comportamento

como corpo. Tratar o comportamento à moda de um corpo, diz-nos Merleau-Ponty, per-

mite-nos chegar a uma compreensão fundamental da noção de corpo vivo: se "todas as

atitudes motoras constituem uma dimensão suplementar do corpo", ao considerar o de-

senvolvimento motor do embrião do corpo vivo, então "observamos que certos atos ad-

quiridos separadamente subitamente se encaixam [télescopent] em um ato único" – de

modo que "o corpo é um sistema de poderes [puissances] motores que se entrecruzam

para produzir um comportamento" (N, 198). O próprio processo de gênese do organis-

mo procede desta maneira: por um "entrelaçamento recíproco" (Gesell apud Merleau-

Ponty; N, 198) segundo o qual diversos processos locais, num primeiro momento, apa-

rentemente desconexos entre si e passíveis de explicação mecânica e isolada do proces-

so total, entrecruzam-se e engendram um poder-fazer específico195.

Deparamo-nos, aqui, com a noção de campo pela qual Gesell quer compreender

o organismo. A noção de campo comporta uma relação entre as partes e o todo que não

se deixa interpretar por meio de uma relação exterior das partes entre si e dessas com o

todo. A investigação do comportamento embriogênico, sobretudo nos fenômenos dos

processos de 'entrelaçamento recíproco' das reações locais pelo qual diversos processos

parciais se entrelaçam em determinado momento para dar lugar a uma função, capacida-

de ou poder articulado; de desenvolvimento em espiral pelo qual, agindo sobre si mes-

mo, vemos emergir no organismo um comportamento de outra ordem, que opera sobre

as bases estabelecidas pela anterior; e de flutuação autorreguladora pela qual a totalida-

de dada no início caminha, por uma série de desequilíbrios, em direção a uma maior in-

193 Vide a passagem pela puberdade no ser humano (cf. N, 207). Voltaremos a esse ponto quando formos
discutir a temporalidade do organismo, na próxima seção desse capítulo.
194 A esse respeito, cf. em especial os sete princípios de sua 'morfologia dinâmica', in La Nature, p. 198-9.
195 Cf. a descrição de Gesell da formação da capacidade de preensão fina na oposição entre polegar e indi-
cador no ser humano, in La Nature, p. 199.
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tegração, a uma forma cada vez mais formada; dizíamos, a investigação da formação do

corpo do embrião, revela-nos, assim, o mistério de uma 'adesão' das partes entre si na

qual emerge uma totalidade – um "princípio regulador" das partes entre si, o qual não

pode ser concebido à moda "de uma fonte [source] exterior ao organismo ele mesmo"

(N, 200), sob a pena de duplicar a realidade numa esfera ideal e naturante, desnaturando

a Natureza e projetando um modelo técnico, humano, para a própria atividade de auto-

produção natural.

A investigação do processo de formação do corpo biológico dos organismos,

processo concebido temporalmente a partir de uma unidade orgânica – isto é: unidade

imanente ao organismo que se desenvolve por integração global dos fenômenos parci-

ais, buscando estabelecer um equilíbrio cada vez mais englobante entre suas partes, as

quais, na medida em que se vão formando, resistem à atividade global adquirindo uma

atividade independente, fazendo com que o organismo como um todo volte-se sobre si

mesmo entretecendo uma totalidade por dentre as diversas fases de maturação da forma

enquanto forma – aponta-nos à atividade de autoprodução de sentido da Natureza. Se

Merleau-Ponty parte da noção segundo a qual "é natureza aquilo que possui um sentido,

sem que esse sentido tenha sido posto pelo pensamento" (N, 19), e se, voltando-nos ao

fenômeno de gênese do organismo, encontramos uma atividade que funciona como um

princípio regulador da relação das partes entre si pelo qual não só o corpo se forma, co-

mo também dele emerge um comportamento, então deparamo-nos, nessa própria ativi-

dade de gestação da totalidade, com a atividade de autoprodução de sentido – sentido,

aqui, podendo ser concebido tanto como a direção "orientada"196 que essa atividade ad-

quire na formação específica a cada espécie particular; quanto na relação das partes en-

tre si que, em seu processo, desenham uma totalidade; quanto, ainda, no sentido tempo-

ral pelo qual cada momento desse processo de formação da forma liga-se, 'organica-

mente', com o seu momento antecedente e o seguinte.

***

B.2) A Totalidade Orgânica como Princípio Negativo

Merleau-Ponty, entretanto, ciente dos riscos do dogmatismo pré-crítico ao qual

essa ideia de Natureza se expõe, busca se afastar das concepções, por assim dizer, natu-

ralizantes que fixariam o movimento traçado por essa atividade duplicando-a em uma

196 O segundo princípio da 'morfologia dinâmica' de Gesell, cf. La Nature, p. 198. Voltaremos a essa ques-
tão da orientação dessa atividade de autoprodução do embrião quando formos discutir a totalidade orgâni-
ca, na terceira parte dessa seção.
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segunda realidade estática que conteria todos os seus desdobramentos ulteriores de ante-

mão – resolvendo a questão do mistério desse obscuro princípio (auto)produtivo, nem

inteiramente sujeito, nem simplesmente objeto, numa esfera absolutamente separada que

forneceria a explicação última e definitiva sobre o porquê dos fenômenos presentarem-

se-nos assim. Ora, a esse respeito, a tradição do pensamento filosófico-científico no oci-

dente, contra a qual Merleau-Ponty luta a fim de libertar a ontologia dos pré-juízos

arbitrários engendrados por essa mesma tradição, já se pronunciara longamente, e sob

diversas reedições de uma mesma concepção: se essa atividade não deve ser imputada a

nenhum princípio exterior à natureza, diríamos: a Deus ou à consciência, então o fenô-

meno da totalidade que observamos na ordem orgânica da Natureza deve estar fundado

sobre um princípio vital, encarregado de dirigir a realização das potencialidades desde

sempre contidas no embrião enquanto totalidade. Como, afinal, o organismo pode tor-

nar-se algo que não lhe era possível, justamente, vir-a-ser? Assim, a esfera das possibili-

dades ou potencialidades inerentes ao organismo circunscreveria um campo anterior e

mais largo do que aquela de sua realidade, das coisas possíveis que passaram à existên-

cia, atualizaram-se e vieram-a-ser. No entanto, essa concepção, a da enteléquia197, recai,

precisamente, na Gnose – naturalizando, ou utilizando a ideia de Natureza para fixar es-

sa atividade de autoprodução de sentido ao inserir, retrospectivamente, no início do pro-

cesso de formação dessa totalidade, o seu estado final de perfeição como uma possibili-

dade, desde sempre, nela contida.

Mas se, de acordo com Merleau-Ponty, não podemos naturalizar a atividade de

produção dessa totalidade, fixando um campo de possibilidade anterior ao seu próprio

desenvolvimento que, ao recair na Gnose, elimina suas contingência e imprevisibilida-

de; qual estatuto conceder, então, a essa noção de totalidade ou forma desvelada por

meio da atividade de autoprodução natural relativa ao processo de gênese do comporta-

mento orgânico?

Mesmo as noções de gradiente e campo pelas quais Coghill e Gesell buscaram

apreender essa atividade da Natureza, diz-nos o filósofo, não devem ser concebidas, in-

genuamente, como "soluções" ou "respostas" (N, 202) para a intrincada questão da ativi-

dade de autoprodução de sentido da Natureza, quer dizer: caso as naturalizemos, caso as

concebamos como explicações últimas que re-produzem o processo da atividade de au-

toprodução naquilo que ela tem de natural, objetivamos a Natureza, artificializando-a –

e, com isso, fechar-nos-íamos as portas para o desenvolvimento ulterior de novas no-

ções científicas que descobririam os condicionamentos ainda não abarcados pela biolo-

gia então moderna – pelo que a ideia merleaupontiana de Natureza cairia no dogmatis-

197 À qual voltaremos, rapidamente, na próxima subseção desse capítulo.
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mo fácil do operacionalismo científico (cf. N, 263-4), hipostasiando as descobertas

científicas no ser, aniquilando a historicidade do saber e alçando o estado então presente

da biologia como uma doutrina que conseguiria desvencilhar-se de sua inerência ao ser

e contemplá-lo como puro objeto. No entanto, essas noções extraídas da biologia moder-

na, se, por princípio, não podem ser concebidas como nos oferecendo a atividade da Na-

tureza nela mesma, ao menos, afirma o filósofo (cf. N, 202), indicam-nos o campo de

problemas no qual tal investigação se situa – notadamente por conceberem o organismo

a partir da atividade de formação de uma totalidade que se desenvolve temporalmente e,

nesse processo, incessantemente (re)institui o seu campo de possibilidades presentes por

força de sua própria atividade produtiva.

Digamos, então que o organismo, sendo engendrado por essa atividade natural,

forme uma totalidade por meio de um jogo opositivo de suas partes, sem, contudo, cons-

tituir-se como uma força nova em relação a essas mesmas partes. Como conceber, então,

essa noção de totalidade ou forma como algo que não se separa das partes mas surge ou

emerge delas?

Já passamos por aquilo que essa totalidade não é: mecanismo ou vitalismo. O

mecanicismo artificializa a Natureza ao concebê-la por composição de partes exteriores,

cuja unidade seria, por conseguinte, exterior a elas, situada na ideia do artesão ou na ati-

vidade sintética da consciência; no vitalismo, a concepção de uma finalidade agindo so-

bre as partes, "fornece a essa montagem [das partes] uma unidade, mas esse fim perma-

nece exterior ao ser vivo" (N, 87). Dessa maneira, devemos recusar em ver, nessa ativi-

dade de autoprodução natural do organismo, um princípio finalista, vital, que regularia,

exteriormente, a relação das partes entre si – o que nos reconduziria à Gnose.

No entanto, diz-nos Merleau-Ponty, ao nos voltar para o fenômeno desse

princípio regulador das partes na atividade autoprodutiva da Natureza, temos a impres-

são de que esse princípio se constitui como um fim exterior às partes: o próprio resulta-

do dessa atividade de produção, o produto na medida em que nos apresenta um

indivíduo livre, "tem o ar de ter sido construído com conceitos". Daí uma nova dificul-

dade: como compreender que "a Natureza, embora apresente todo o caráter de um pro-

duto teleológico, não é propriamente teleológica" (N, 63)?

Merleau-Ponty trata, com um pouco mais de detalhe, de sua crítica ao finalismo

quando expõe o pensamento de Bergson sobre a Natureza, o qual, se não conhecia

Schelling, está "impregnado" (N, 63) de sua filosofia198. Bergson também se recusa a ver

198 O próprio Merleau-Ponty nos diz que a filosofia de Bergson, ao partir da concepção de que o Ser é
aquilo que é primordialmente constatado, sendo anterior ao pensamento e, como tal, irredutível às tentati-
vas de fazer dele um objeto para a consciência, é uma Naturphilosophie que comporta as três
características que abordamos na seção anterior (cf. N, 80-1).
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na Natureza, mais especificamente: no organismo ou na vida, um mecanismo ou um pro-

cesso finalista. Percorramos, então, em linhas gerais, a interpretação de Merleau-Ponty

da filosofia bergsoniana, começando pela crítica ao finalismo vitalista.

A teleologia, ou o finalismo de um princípio vital, permite-nos ver um certo pro-

cesso na produção dessa totalidade orgânica: como regulação exterior da 'montagem' das

partes, também exteriores entre si, que, assim, imprime uma unidade, ela mesma exteri-

or, ao organismo. Mas esse 'processo' não se constitui como um verdadeiro processo de

devir do organismo, diz-nos Merleau-Ponty, pois, aí, durante essa atividade de composi-

ção das partes por meio de um fim, supõe-se "uma forma imutável, simultaneamente na

origem e no término do desenvolvimento" (N, 88). Com essa concepção finalista, fixa-

mos o devir natural, excluindo as imprevisibilidades e a própria capacidade generativa

da Natureza que, ao produzir-se no confronto com um limite à sua própria atividade, de-

ve, forçosamente, ser capaz de resultar em produtos imprevistos no começo de seu

próprio processo de desenvolvimento. Em suma, com o finalismo, também artificializa-

mos a Natureza, por causa da suposição de que a unidade das partes esteja pré-formada

ao próprio processo de sua formação. Assim, também o finalismo vitalista recai numa

concepção antropomorfizante da produtividade natural, por analogia com a produção

técnica humana – mas, dessa vez, diferentemente da concepção mecanicista, não a partir

dos meios relativos ao processo de produção técnica, ou do como desse processo técni-

co; o finalismo artificializa a produtividade da Natureza a partir do ponto de vista do ob-

jetivo, do término ou do fim, para o qual a montagem dessas partes exteriores aponta,

fornecendo uma unidade, ela mesma exterior, a essas partes.

Dessa maneira, diz-nos Merleau-Ponty, conceber a Natureza a partir de um mo-

delo artificial "é uma perda de tempo" (N, 63). Nessa produtividade, se podemos falar

em relação entre fins e meios, deve-se reconhecer que "os fins sejam imanentes aos mei-

os" (N, 87), quer dizer: o fim não se separa dos meios pelos quais ele 'se realiza'. Assim,

segundo a interpretação merleaupontiana da filosofia de Bergson,

"a vida nunca se conduz como pensamos que se poderia conduzir: ela está
simultaneamente abaixo e acima do finalismo. Abaixo, nos detalhes, pois ela
frequentemente cria monstros; acima pois, assim como a ideia resulta da obra de arte,
antes de ser seu princípio motor, e que ela [ideia] não está presente em seu autor,
sendo descoberta pela crítica [de arte], a vida não cria ao propor-se a ideia de um fim"
(N, 87).

Aqui, se podemos falar em imanência entre fins e meios na produção do organismo, já

estamos longe da finalidade interna kantiana. Essa concepção, como dissemos no pri-

meiro capítulo, não postula que a imanência entre fins e meios, segundo Merleau-Ponty,

seja "interna a um organismo" – pelo que Kant vê "na semelhança entre pais e filhos, e

mesmo na sexualidade, uma marca da finalidade interna" (N, 87). Essa imanência entre
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fins e meios não é, assim, atribuída ao organismo enquanto tal, mas devida à necessida-

de da maneira pela qual a consciência deve poder pensar o organismo – do que resulta,

segundo Merleau-Ponty, que a finalidade interna kantiana seja transcendente ao organis-

mo199. Nesse sentido, se Bergson se serve da noção kantiana de imanência entre fins e

meios, ele adiciona um outro componente ao processo de desenvolvimento do organis-

mo que, em última medida, segundo Merleau-Ponty, subverte aquela concepção kantia-

na: a de história natural. Tal noção já se encontrava na Crítica da Faculdade do Juízo,

mas, em Bergson, o próprio organismo comporá uma história de modo que "a duração

se torne o princípio de unidade interna" (N, 88) – o que marca a Natureza e a própria

história do organismo no confronto com o meio de uma contingência radical, permitindo

a Merleau-Ponty desenvolver uma concepção de produtividade natural que elimine todo

resquício de prevalência do fim sobre os meios200.

Assim, a operação natural relativa ao organismo frequentemente 'cria monstros',

isso quer dizer: "ela não é, por conseguinte, um princípio de interioridade que domina-

ria, à sua maneira, a exterioridade. Entre o produtor e o produto há uma discordância

necessária que não se pode lamentar, pois ela constitui a própria realização da vida" (N,

90). Se se pode falar em imanência entre fins e meios, então devemos reconhecer, se

quisermos conceber a Natureza como um tipo de ser natural, que o fim não apenas "do-

mina os meios, mas também que os meios podem desnaturar o fim, que sua resistência,

sua inércia, levam a melhor sobre o fim" (N, 90) – o que, além do mais, faz com que o

"insucesso", a prevalência da resistência dos meios sobre o fim, seja "a regra"201.

Nessa mesma direção, a vida está 'acima do finalismo': se, por um lado, o fim es-

tabelece, de antemão, o término pré-determinado de um processo produtivo, artificiali-

zando-o; por outro, o processo de formação da vida "não exclui, de modo algum, diver-

gências no resultado, imprevisíveis no ponto de partida" (N, 89) – isto é: a vida se de-

senvolve de modos muito mais variados e imprevisíveis do que se desenvolveria segun-

199 Cf. La Nature, p. 200-1: Merleau-Ponty se refere a Ruyer, o qual critica a noção kantiana de totalidade
proveniente da finalidade interna. Para Ruyer, falar em totalidade resulta de uma indecisão do pensamen-
to: procuramos um objeto num quarto e, não o encontrando nem na metade direita, nem naquela esquer-
da, concluimos, erroneamente, que ele deve estar no quarto como um todo. Merleau-Ponty, baseado nessa
crítica, lê a finalidade interna kantiana como um exemplo dessa indecisão do pensamento: "A finalidade
interna reconecta um fenômeno parcial ao padrão [pattern] do comportamento total: não há finalidade,
portanto, senão externa [ao organismo], ou então não há finalidade do todo. A totalidade é transcedente
ou não existe". Quer dizer, segundo Merleau-Ponty, a noção de finalidade interna não concebe o organis-
mo a partir de uma relação imanente entre os fenômenos parciais, reconduzindo-os a uma totalidade ex-
terna a eles – o que, por fim, aproximaria Kant do vitalismo.
200 Bergson, entretanto, segundo Merleau-Ponty, cede à prevalência dos fins sobre os meios. Voltaremos a
essa questão na sequência.
201 Cf. N, 90: "O sucesso da vida é ambíguo. Decerto há sucesso, já que há formas viventes, mas, se as
compararmos ao movimento do qual elas surgem, o insucesso é a regra. Das quatro direções da vida indi-
cadas por Bergson, duas são impasses, e, nas outras duas, o esforço [para a produção de formas vivas] é
desproporcional ao resultado".
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do a ideia de um fim pré-determinado, o qual não pode ser, por isso, considerado como

princípio motor dessa produção. Decerto, olhando retrospectivamente para o processo

de produção do organismo, podemos, ou antes: somos levados a ver aí, no organismo re-

sultante, uma ideia, uma causa final dirigindo esse processo – mas essa é uma concep-

ção que formamos ao final desse processo de produção, e não o processo ele mesmo.

Bergson, desse modo, vai conceber o organismo como "um tipo de temporalida-

de", em oposição à concepção mecanicista, inspirada na ontologia cartesiana do objeto,

do sistema físico segundo a qual o estado presente do sistema, ou o sentido de seus ele-

mentos ou partes, é idêntico ao seu passado, ou é puramente atual – toda diferença ou

mudança não sendo senão compreendida como simples troca da localização objetiva

ocupada pela parte no plano mais geral da extensão. O organismo, pelo contrário, por

um lado, "jamais é idêntico ao seu passado", quer dizer: ele se transforma no tempo, e

com mais razão ainda se considerarmos o embrião em seu processo de formação; mas,

por outro lado, o organismo, em seu momento presente, "também não se separa [de seu

passado]: ele se continua" (N, 88), ou: ele se transforma no tempo202.

Assim, continua Merleau-Ponty, Bergson concebe "a natureza viva" como "um

princípio de unidade finito que compõe com a contingência, que não a domina mas está

encarregada de se fazer na contingência" (N, 90). Essa contingência é devida à resistên-

cia que a matéria oferece à atividade de produção da vida. A matéria, segundo Bergson,

apresenta-se como o "solo" (Bergson apud Merleau-Ponty; N, 90) sobre o qual a ativida-

de de formação do organismo se desenrola, mas isso não é tudo: se, por um lado, a maté-

ria "põe-se como obstáculo" àquela atividade de formação da vida, fornecendo-lhe "o

terreno sobre o qual ela pode se realizar"; por outro, a matéria também fornece à ativida-

de de formação da vida "a maneira de se realizar" (N, 91). Deparamo-nos, aqui, com a

noção do limite da atividade de autoprodução natural, dos meios que podem efetiva-

mente desnaturar os fins. Desse modo, se se pode falar em unidade entre as partes que

desenha um Todo, Bergson identifica essa unidade "no início" ou na "origem" (N, 88)

desse processo produtivo, e não mais no final. Essa noção de unidade, à qual Bergson

chama de elã vital, segue o fenomenólogo, "designa uma coisa que havia começado, que

dispunha, ao começar [seu processo produtivo], de uma força limitada, mas que, gradua-

lmente, graças a sua duração, perdia essa força". O elã, como princípio de unidade da vi-

da, encontrado no início da atividade pela qual a vida se forma, "é finito" (N, 89)

A noção de elã vital, contudo, diz-nos Merleau-Ponty, se, no início de seu desen-

volvimento (nos dois primeiros capítulos de A Evolução Criadora), constitui um

princípio finito e limitado de unidade que se faz na contingência, acaba, no final (a par-

202 Voltaremos a essa questão da temporalidade do ser vivo na próxima subseção desse capítulo.
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tir do terceiro capítulo de A Evolução Criadora), caindo na Gnose ao transformar-se em

"um princípio indiviso que persegue um fim e é acessível a uma intuição mística" (N,

89). Assim, o elã, por fim, passa a ser concebido, de acordo com Merleau-Ponty, como

"um princípio em pensamento" (N, 91-2), "uma unidade transcendente às manifestações

contingentes da vida" – o que marca uma "passagem da vida como princípio equívoco e

dialético" concepção que Merleau-Ponty utiliza para auxiliá-lo a pensar a produtividade

da Natureza, "à vida como princípio unívoco e intuitivo", concepção da qual Merleau-

Ponty também se serve como daquilo que sua filosofia não se pode tornar. Dessa manei-

ra, o elã, como atividade de produção da vida, acaba por se separar da matéria, dos mei-

os pelos quais a vida se realiza e passa a ser concebida "como uma realidade transcen-

dente" (N, 92) – à moda de uma separação entre a operação de produção da vida e os li-

mites a essa operação. É, portanto, sob essa ressalva, a saber: não transformar o elã em

um princípio infinito e transcendente, que Merleau-Ponty se baseia na filosofia bergso-

niana para descrever a atividade autoprodutiva da Natureza em sua esfera orgânica203.

Em suma, o erro do finalismo é precisamente este: falsear a produtividade da Na-

tureza ao não compreender a relação entre o organismo e o seu meio, ou ao conceber es-

sa relação como exterior. E esse erro é duplo: por um lado, desconsidera a resistência

que os meios oferecem aos fins, que as partes impõem à atividade daquela totalidade

que, retrospectivamente, interpretamos como uma causa final a regular a relação das

partes; mas também, por outro lado, o finalismo erra ao fixar o devir do organismo, im-

pondo uma relação exterior entre o organismo e o seu meio (Umwelt), impossibilitando

a história mesma de seu desenvolvimento.

Como Merleau-Ponty concebe, então, essa noção de totalidade ou forma desve-

lada pela investigação do comportamento embriogênico?

Não se deve, segundo o filósofo, "nem 'platonizar', nem 'aristotelizar'" (N, 206) a

noção de totalidade que se desenha no processo de desenvolvimento do organismo –

nem duplicar a realidade sensível numa segunda realidade inteligível, superposta à pri-

meira, que eliminaria a atividade da Natureza ao transferir a unidade imanente ao orga-

nismo e realocar sua atividade nessa esfera inteligível; nem supor, ao reconhecer a uni-

dade do organismo nele mesmo, que o organismo seja, em potência, no início de seu

processo de formação, aquilo que ele vai se tornar no final de seu processo de desenvol-

vimento, o que falsearia a atividade da Natureza ao fixar o seu processo de devir e des-

considerar a contingência pela qual a Natureza incessantemente se transforma, ou tratá-

la como empecilho à atividade de produção da forma orgânica. É preciso, assim, evitar

este erro: introduzir, por detrás dos fenômenos, "um princípio positivo (ideia, essência,

203 A esse respeito, cf. Bergson se faisant, in Signes, em especial p. 236-40.



147

enteléquia)" (N, 207) que determinaria, fixaria ou naturalizaria de uma vez por todas o

processo pelo qual tal atividade se dá.

Mas com essa dupla negação: o organismo não é mecanismo, nem mecanismo fi-

nalizado por um princípio vital, ainda não dissemos aquilo que o organismo, para Mer-

leau-Ponty, é. Segundo o filósofo, para além do erro da duplicação da realidade numa

esfera inteligível (seja essa compreendida como essência, seja como enteléquia), ainda

há um segundo equívoco a ser evitado: "não ver, de alguma maneira, um princípio regu-

lador" (N, 207), acrescentemos: inerente ao organismo, pela falta do qual artificializa-

mos a Natureza em sua atividade (auto)produtiva. Como conceber, então, esse 'princípio

regulador'?

Se devemos conservar a ideia bergsoniana de que a Natureza viva, de que o orga-

nismo, é um princípio finito que se forma e desenvolve no confronto com a contingên-

cia oferecida pela matéria num processo de transformação temporal, então a atividade

de autoprodução da Natureza, que forma a totalidade orgânica no embate com a resistên-

cia do meio e de suas próprias partes, não pode ser considerada como algo cujo produto

final já esteja definido ou formado, anteriormente a sua própria realização. Dessa manei-

ra, não se deve considerar a Natureza como "um princípio que desce na matéria", procu-

rando-a "por detrás dos fenômenos" (N, 203); a totalidade orgânica não está, segundo

Merleau-Ponty, atrás das aparências – essa totalidade "está em todas as partes, e em ne-

nhuma parte" (N, 240), na "aderência entre as partes espaciais do embrião e as partes

temporais de sua vida" (N, 203). Se buscarmos fixar essa totalidade por meio de um

condicionamento, como faz Coghill ao falar em gradientes, ou por meio de uma noção,

como faz Gesell ao falar em campo, a Natureza, como princípio regulador que opera a

formação do organismo, à moda do fundamento da existência divina, como nos ensina

Schelling, retira-se sob nossos olhos – caso contrário, caímos na Gnose, duplicando a re-

alidade sensível, tangível e visível, numa segunda realidade ou causalidade hiperfísica.

E no entanto, garante-nos Merleau-Ponty, essa totalidade, está lá: "a vida não é uma

espécie de quase-interioridade, é apenas uma dobra [pli], a realidade uma passagem [...]

inobservável de perto mas que seguramente se faz, e que é uma realidade" (N, 208).

O filósofo, dessa forma, busca encontrar uma saída para essa intrincada aporia

do pensamento ao "introduzir no organismo um princípio que seja negativo ou ausên-

cia" (N, 207).

A dificuldade está aqui em circunscrever precisamente o sentido desse 'princípio

negativo'. Merleau-Ponty se refere, então, a Espinosa e nos alerta sobre três possíveis in-

terpretações de sua famosa noção segundo a qual 'toda determinação é negação'. A onto-
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logia do Grande Racionalismo do século XVII, concebe essa negação como irrealidade

do ser finito, determinado, em relação à suma perfeição – o que nos reconduz ao infini-

tamente infinito e à artificialização da Natureza como produto criado. Hegel, por sua

vez, segundo o filósofo francês, interpreta essa negatividade como sujeito, as determina-

ções como "frutos do trabalho do negativo" (N, 208) – o que, caso identificássemos tal

negatividade à Natureza, reconduz-nos-ia à Gnose da Natureza-naturante, como

princípio subjetivo e transcendente que opera e age livre ou soberanamente sobre a ma-

téria sem se deparar com nenhum limite a sua atividade que não se constituísse como

mero empecilho – segunda causalidade por detrás dos fenômenos e anterior a sua ativi-

dade de autoprodução, encarregada, portanto, de fenomenalizar o Ser. Mas, diz-nos Mer-

leau-Ponty, pode haver um terceiro sentido nesse 'toda determinação é negação' – preci-

samente aquele sentido que Merleau-Ponty adota e busca desenvolver em seus cursos:

"A negação não seria sinônimo de irrealidade ou princípio que podemos fazer
trabalhar, mas de princípio que deveríamos, antes, reconhecer como distância
[écart]" (N, 208; grifos nossos).

É nesse sentido que o organismo não nos apresenta "uma totalidade transcenden-

te", nem "uma totalidade por somação" (N, 204) – sua unidade não se pode resolver nu-

ma esfera separada, e previamente formada, de ser que operaria sobre a matéria a des-

peito da matéria; mas também deve ser diferente da simples soma das partes. Merleau-

Ponty serve-se, aqui, novamente, para compreender o que é essa totalidade orgânica, da

analogia da atividade de autoprodução natural do organismo com o tema da melodia. Na

melodia, diz-nos Merleau-Ponty, "há uma influência recíproca entre a primeira e a últi-

ma nota, e devemos dizer que a primeira nota só é possível pela última, e vice-versa";

no organismo, essa reciprocidade das partes em seu desenvolvimento impede-nos de

afirmar "a prioridade do efeito sobre a causa". Na melodia, segue Merleau-Ponty, "do

mesmo modo como não podemos dizer que a última nota seja o fim da melodia, e que a

primeira seja seu efeito, não podemos distinguir o sentido como separado do sentido pe-

lo qual ela se exprime". Ou seja, na melodia, assim como no organismo, "é impossível

de distinguir o meio e o fim, a essência e a existência" (N, 228).

Assim, no organismo, a existência não se separa da essência como duas realida-

des distintas separar-se-iam. A essência, ou aquilo que tradicionalmente se concebeu co-

mo a unidade das partes do organismo, está intimamente ligada à existência, ou àquilo

que a tradição concebe como suas partes desconexas. Como compreender essa relação?

Em primeiro lugar, o fato de que o embrião se desenvolve, de que ele não é simples ma-
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téria, mas matéria que "faz referência ao futuro"204, faz com que "o organismo não seja

aquilo que ele atualmente é sob os olhos do espectador" (N, 239) – sua existência com-

porta transformação e mudança. Em segundo lugar, essa existência que ultrapassa o esta-

do atual e pontual do organismo, e que nos conduz à passagem, no axolotl, entre seus

dois atos motores, implica, diz-nos Merleau-Ponty, uma "relação interna de sentido" (N,

203) entre as diferentes fases de desenvolvimento – sua 'essência' como tema em torno

do qual suas transformações gravitam. É essa relação interna de sentido estabelecida en-

tre as partes espaciais do organismo em seu desenvolvimento temporal; é essa regulação

da relação de partes específicas no tempo e no espaço que traduz, por assim dizer, a tota-

lidade orgânica – aquilo que se buscou compreender como o Todo 'anterior'205 às partes

que lhes fornece uma unidade de conjunto. Dessa maneira, o organismo, como totalida-

de que não está em nenhuma parte, mas se espalha por todas, pode ser compreendido co-

mo um tipo de ser "transespacial e transtemporal" (N, 233).

Princípio negativo, no sentido de uma diferença, estabelecimento de uma distân-

cia em relação às partes, a totalidade orgânica, produzida pela atividade de autoprodu-

ção de sentido da Natureza, não se separa da matéria numa esfera duplicada de ser – sen-

do-lhe, entretanto, distinta. Essa totalidade, dessa maneira, transcende a ordem material

sem que, nessa transcendência, acedamos a uma outra realidade, fixada e determinante

das determinações específicas da outra, por assim dizer.

Essa totalidade orgânica, dessa maneira, como princípio negativo da unidade das

partes espaciais e temporais do organismo, como dimensão invisível, é aquilo que, por

princípio, não pode ser percebido – nas palavras de Merleau-Ponty: "o invisível está lá

sem ser objeto, é transcendência pura, sem máscara ôntica. E os 'visíveis' eles mesmos,

no final das contas, não estão senão centrados sobre um nó [noyau] de ausência" (VI,

278). É essa ausência, negatividade ou distância, como ingrediente, por princípio, funda-

mental do ser sensível, que faz com que a Natureza jamais seja plenamente atual, jamais

se desdobre inteiramente como simples objeto sob nossos olhos – e que mesmo nossas

formulações endereçadas a conhecê-la jamais a atinjam absolutamente, ou nos forne-

çam, dela, a determinação completa ou exaustiva. Em suma, essa totalidade negativa é

uma estrutura, ou uma Gestalt: "um princípio de distribuição, o pivô de um sistema de

204 N, 193, 202. Fato esse que, remetido à crítica ao atualismo das noções ontológicas tradicionais, reúne
as concepções de Schelling (em sua própria noção, segundo a interpretação merleaupontiana, de uma filo-
sofia do tempo que estabelce um infinito de existência, oposta à filosofia do Ser e seu infinito de essên-
cia, cf. N, 60, 74), Bergson (que também define, segundo Merleau-Ponty, a filosofia em termos de tempo,
cf. N, 80-1; sobretudo na aproximação com o conceito husserliano de Stiftung, cf. N, 88), Coghill (explici-
tamente in N, 193) e Gesell (explicitamente in N, 202) sobre a Natureza.
205 Quer dizer: esse Todo não pode ser efetivamente anterior às partes, caso contrário fixaríamos essa tota-
lidade como um princípio regulador separado das partes. A totalidade, assim, constitui-se como distância,
ausência: ela não pode se positivar.
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equivalências, o alguma coisa [Etwas] cujos fenômenos parcelares serão a manifesta-

ção". Como não podemos fixar, determinar ou encontrar essa totalidade em nenhuma

parte, ela não se deixa compreender como um "indivíduo espaço-temporal, mas está

pronta para se integrar em uma constelação que envolve [enjambe sur] o espaço e o tem-

po" – sem que, com isso, ela se situe em uma esfera separada do espaço-tempo: "ela não

é livre em relação ao espaço e ao tempo, ela não é a-espacial, nem atemporal; ela só es-

capa ao tempo e ao espaço concebidos como uma série [pontuais] de eventos em si" (VI,

255). Ela é, como Merleau-Ponty o diz em A Natureza, "um elemento transespacial e

transtemporal do qual não podemos dar conta ao supor uma essência fora do tempo" (N,

230), ela se faz no desdobramento do espaço-tempo. Mas, nesse sentido, a Gestalt não

se mostra como uma pura negatividade, sem relação às partes específicas que ela articu-

la: ela é um "padrão [pattern] de negações" (N, 302) que não nos permite compreender

a produtividade como separada das partes sobre as quais ela se realiza, como pura nega-

tividade. Isso inscreve uma certa "inércia" (N, 232) nessa atividade produtiva do ani-

mal; certamente, não aquela inércia sobre a qual discorremos no primeiro capítulo dessa

dissertação, como inércia que interdita e impede o início do movimento – mas inércia

como tendência do movimento em continuar e seguir na mesma direção206. Nesse senti-

do, a Gestalt estabelece-se como "um peso que a fixa, decerto, não em um lugar objeti-

vo e em um ponto do tempo objetivo, mas em uma região, um domínio, que ela domina,

em que ela reina, em que ela está presente por todas as partes, sem que possamos dizer:

'ela está aqui'. Ela é transcendência" (VI, 255).

Eis, enfim, o caráter fundamental da noção de invisível: mais ainda do que o ape-

lo a uma vaga ideia de negatividade, é a noção transcendência207 que melhor traduz essa

dimensão invisível do sensível, e mesmo do Ser. Em O Visível e o Invisível, Merleau-

Ponty reformula sua concepção sobre aquele princípio negativo: "para mim, o negativo

não quer dizer absolutamente nada, e nem o positivo (eles são sinônimos) [...] Para mim,

é a estrutura ou a transcendência que explica" (VI, 285)208. Agora, essa noção de trans-

cendência, como recurso destinado a impedir o estado puramente atual do objeto, estará

206 Por tendência queremos aqui expressar que essa atividade apenas tende para uma mesma direção, sem
que, nessa tendência, algo novo, pela própria resistência e contingência oferecida no seu confronto com
as partes e com o meio, não possa surgir. Buscaremos abordar essa questão na próxima subseção.
207 Precisemos: não como transcendência objetiva, no sentido de uma realidade transcendente à esfera da
imanência da consciência, mas em sua acepção "moderna": como "um ser, por princípio, à distância, aves-
so [em] que a distância é um nexo [lien], e com o qual não poderia haver coincidência" (RC, 79).
208 Lembremos, como tentamos mostrar no capítulo anterior, que Merleau-Ponty já reservava um lugar
central para a noção de transcendência na Fenomenologia da Percepção. Nessa obra, essa noção era mo-
bilizada para descrever o movimento pelo qual a consciência se lança, ou se polariza em direção ao mun-
do – mas, ao não conceber, ali, o ser a partir da indivisão principial entre consciência e objeto, o filósofo
enredava-se na própria trama de conceitos ontológicos que ele buscava superar – fazendo da consciência,
como esfera puramente negativa, a instância encarregada de fazer o objeto, a Natureza como tipo de ser
puramente atual e inerte, fenomenalizar-se.
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inscrita na própria Natureza209, na esfera mesma do ser sensível – e, como tal, reforçará

a ideia de Natureza como um tipo de ser fundamentalmente aberto e produtivo, o qual

instaura uma sequência de desdobramento espaço-temporal e, como tal, uma história.

***

B.3) A Produtividade Desvelada pela Temporalidade do Organismo

Recapitulemos, pois, o movimento percorrido nessa seção. Ao reconhecer a Na-

tureza como solo da existência, Merleau-Ponty recorre às ciências a fim de evitar pensá-

la a partir de conceitos, investigando-a a partir da "experiência sob a sua forma a mais

regrada" (N, 122). No entanto, admitir, ingenuamente, que os desenvolvimentos

científicos atingiriam a Natureza nela mesma, reconduzir-nos-ia à Gnose do operaciona-

lismo científico. As descobertas das ciências, contudo, indicam a questão, notadamente

ao conceber o organismo por uma regulação total das partes que se desdobra no tempo e

no espaço. Essas descobertas são, assim, utilizadas como recursos para pensar essa ativi-

dade de autoprodução natural de sentido, desde que não as naturalizemos no próprio mo-

vimento produtivo da Natureza. A filosofia também traz auxílios a essa tarefa hercúlea,

ou de sísifo – mas equivoca-se quando busca determinar e fixar a atividade produtiva da

Natureza por jogos conceituais ou por um princípio, por assim dizer, positivo, fixado, de

produção que se separe de seus produtos. Resta-nos, então, conceber a Natureza por

meio de um princípio, ele mesmo, negativo – negatividade específica que emerge da re-

lação entre as partes do organismo e se manifesta como ausência que inscreve uma espé-

cie de unidade de sentido que se desdobra no tempo e no espaço – esboçando, pois, "a

modulação de uma mesma vida" (N, 203).

Ao considerar o embrião pré-neural, Merleau-Ponty se questiona sobre o estatu-

to dessa totalidade 'negativa', desse organismo que já nos apresenta uma certa unidade

total no próprio processo de regulação global de formação das partes, mas que não pode

ser identificado em nenhuma parte sua; cuja atividade de formação, entretanto, resultará

no organismo maduro. Como conceber, assim, esse organismo pré-neural, pergunta-se

Merleau-Ponty, "que é, em potência, aquilo que sua vida completa no futuro será?" (N,

209 Uma distinção faz-se necessária aqui: não se deve identificar a dimensão invisível à produtividade da
Natureza. Caso contrário, seríamos reconduzidos à Gnose, ao negativo como princípio operante. A produ-
tividade da Natureza, portanto, revela-se como a atividade que não só produz, mas também articula essas
dimensões visível e invisível uma com a outra – que garante, "assegura" (N, 111) e gera o seu acordo.
Lembremos que um dos sentidos do invisível é o lado não atualmente visto de um objeto mas, por
princípio, visível, caso modifiquemos o lugar de onde o percebemos (cf. VI, 305). Nesse sentido, a trans-
cendência não seria um caráter exclusivo da dimensão invisível do sensível: a própria produtividade da
Natureza, na medida em que resulta no ser sensível, visível e invisível, é emblema dessa transcendência.
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203). Ao examinar o processo de maturação desse ser pré-neural em um organismo ma-

duro, devemos reconhecer que "a pluralidade de fenômenos se ligam e constituem um

conjunto que tem um sentido" (N, 204) – o que se deixa verificar no desenvolvimento

temporal do embrião. Esse conjunto, essa adesão de partes espaciais e temporais dotada

de sentido é ainda mais evidente caso nos voltemos para a passagem, no axolotl, do pri-

meiro ato motor, aquático, para o segundo, terrestre: o movimento do tronco do embrião

enquanto girino, já antecipa, ou esboça o que o organismo maduro será após o seu pro-

cesso de gênese – sobretudo se atentarmos para o fato de que o movimento das patas

surge, em primeiro lugar, como integrado ao movimento do tronco. A dificuldade toda

está, aqui, repitamos, em conceber a passagem entre esses dois atos motores sem cair na

Gnose da enteléquia ou da essência como esfera separada daquela da existência.

Pensamos o tempo, "naturalmente", diz Merleau-Ponty, como se "o passado se-

cretasse o futuro diante de si" (N, 228), por causalidade linear, isto é: como se o passado

possuísse, em seu interior, diversos futuros pré-formados, dos quais apenas um realizar-

se-á – desde que haja razão suficiente para que esse futuro apenas possível possa efeti-

var-se. Nesse sentido, o passado é concebido como fonte de onde se extrai o futuro

realizável – pelo que a esfera dos futuros possíveis deveria constituir-se como uma esfe-

ra mais ampla do que aquela da realidade, dos futuros efetivamente realizados. Mas a in-

vestigação do processo de formação do organismo durante suas fases embrionárias nos

ensina que não devemos pensar o tempo assim, pois esse pensamento, em última

análise, além de retirar do organismo sua totalidade (ao conceber esse organismo por

causalidade mecânica cuja unidade refugir-se-ia naquela fonte de todas as possibilidades

cuja causalidade ascendente nos levaria até Deus como infinitamente infinito) impossi-

bilita que as coisas aconteçam e se transformem no tempo (tornando a evolução das

espécies e a história natural, por exemplo, noções acessórias e inúteis). Todas as possibi-

lidades, desse modo, seriam atuais, quer dizer: já estariam (pré-)formadas, na fonte eter-

na de todas as possibilidades, exatamente do mesmo jeito pelo qual elas seriam se pas-

sassem à esfera do real efetivo.

Segundo Merleau-Ponty, essa concepção 'natural' da temporalidade é vítima de

uma ilusão retrospectiva210. Ao voltarmo-nos sobre o fenômeno do embrião pré-neural e

seu processo de desenvolvimento e formação em um organismo maduro, somos obriga-

dos a admitir, como na melodia, que o organismo maduro não seja o efeito do pré-neu-

ral, e nem esse último o efeito do primeiro. Caso postulemos que o pré-neural seja efeito

do organismo maduro, somos conduzidos à concepção de que a esfera do possível é an-

210 Cf. N, 99-100: "Ao considerar o passado, vêm-me a ideia de projetar o presente no passado, e de crer
que ele estava contido no passado em estado de germe, [sendo] preparado por ele; qualquer que seja o de-
senvolvimento das coisas, podemos ver e mostrar que o passado o tornava possível".
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terior àquela do real – falseamos a produtividade da Natureza, impossibilitando a totali-

dade das partes como totalidade do organismo, e artificializando seu processo de trans-

formação e maturação orgânica. Afinal, em última medida, somos reconduzidos à con-

cepção de um tipo de ser inteiramente atual, na medida em que tudo está, de antemão,

dado – a possibilidade sendo compreendida como um atual possível que ainda não se re-

alizou, situada na fonte eterna, por assim dizer, que constitui o reservatório de todos os

possíveis, tanto daqueles que se atualizam, quanto daqueles que nunca vieram-a-ser.

Mas, se a possibilidade não pode ser concebida como uma esfera de futuras atua-

lidades pré-formadas, como deveremos pensá-la? Antes de abordarmos a posição mer-

leaupontiana, há, ainda, uma segunda concepção tradicional da possibilidade criticada

por Merleau-Ponty, não aquela da "filosofia da coisa", mas a da "filosofia da ideia": a do

"possível como introduzido [no ser] pelo espírito" (N, 302) – noção essa próxima daque-

la da relação entre consciência e objeto na Fenomenologia da Percepção211. Caso admi-

tamos essa noção de possibilidade, aplicando-a à relação entre o organismo pré-neural e

o maduro, atribuímos ao pré-neural o status de efeito daquele maduro. Também essa no-

ção de possibilidade é insuficiente para dar conta da temporalidade da atividade de auto-

produção natural do organismo. Merleau-Ponty toma Hegel como representante dessa

tradição. Embora Hegel admita um movimento ou processo de transformação, por meio

de uma atividade negativa operando sobre o objeto a fim de determiná-lo, esse movi-

mento, segundo o filósofo francês, "é o movimento do pensador, não o da existência"

(N, 75). Com essa noção de processo, ou de trabalho do negativo, a totalidade só pode

ser atribuída, com efeito, ao Espírito – e a Natureza torna-se "a fraqueza da Ideia" (N,

302), mero momento da história da constituição do Espírito. Isso equivale a dizer, a nos-

so ver, que se hipostasia o movimento do pensador no movimento de produção das coi-

sas, vendo, no conceito, a "capacidade de produção" (N, 76) da própria realidade. Mas,

aponta Merleau-Ponty, baseado nas criticas de Schelling à filosofia de Hegel, "o único

princípio do movimento é o mundo real em sua contingência, e não o conceito" (N, 75).

Em suma, Hegel, segundo a interpretação merleaupontiana, falseia a atividade de produ-

ção da Natureza ao inserir o Espírito na Natureza, como conceito abstrato em vias de se

concretizar, eliminando a contingência dessa atividade produtiva.

A posição de Merleau-Ponty sobre o modo de se conceber a noção de possibili-

dade é, ao que nos parece, por assim dizer, intermediária entre aquelas da 'filosofia da

coisa' e a da 'filosofia da ideia'. Da 'filosofia da coisa', o filósofo conserva a noção de

que o organismo surge da atualização de uma possibilidade; mas a esfera da possibilida-

211 Quer dizer, tal como a interpretamos, no segundo capítulo dessa dissertação, apoiados nas leituras de
Bimbenet, Sacrini e De Moura.
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de não será anterior à da realidade: o possível será concebido "não mais como um outro

atual eventual, mas como um ingrediente do mundo atual ele mesmo, como realidade

geral" (RC, 137) – trata-se de um possível, portanto, que surge do próprio estado atual,

real ou concreto, do organismo. Da 'filosofia da ideia', Merleau-Ponty mantém a noção

de "um excesso do possível sobre o atual" (RC, 171), de uma atividade negativa que ins-

taura um processo de produção ou de devir; mas, ao partir da constatação do fato da

existência como resto que resiste às objetivações perceptivas ou cognitivas (excesso que

se retira, quando buscamos pensá-lo, como solo irrefletido dessas objetivações); ao par-

tir do ser sensível aberto pela percepção como ser transcendente, à moda de distancia-

mento, a esfera da realidade será reconhecida em uma contingência radical, e esse pro-

cesso negativo será concebido como órfão de qualquer sujeito, de qualquer princípio fi-

xa e positivamente operante, por assim dizer.

A vida, diz Merleau-Ponty, essa autoprodutividade orgânica, diríamos,

"não é negatividade: é um padrão [pattern] de negações, um sistema de oposições
que faz com que aquilo que não é uma coisa, seja outra coisa, campo, dimensão" (N,
302; grifos nossos).

Como dissemos na subseção anterior, essa negatividade é específica, a transcendência

instaurada por esse processo de produção é 'inerte': ela tende para a realização do mes-

mo que já foi produzido. Quer dizer, esse 'princípio negativo' não é anterior ou indife-

rente ao objeto ou matéria com o qual ele se confronta, e nem é todo-poderoso em seu

processo temporal: age sobre coisas específicas, instaurando nelas um campo de varia-

ções ou de possibilidades que se modifica no tempo, a partir da própria situação dada,

concreta, com a qual o organismo se confronta. Assim, a nosso ver, um organismo con-

siderado em um momento dado comporta um campo de possibilidades que se

modificará quando uma daquelas se tornar real, de modo que aquelas outras possibilida-

des que não vieram-a-ser deixem de ser possibilidades do novo campo de possíveis, ou

ao menos se transformem em novas possibilidades, mas não permaneçam iguais – fazen-

do com que o organismo efetivamente se transforme e se modifique no tempo, e de uma

maneira radicalmente contingente. Essa relação, frágil e de difícil compreensão, entre o

real, seu campo de possíveis e o movimento que, na atualização de um possível, reflui

sobre o campo anterior, modificando-o e levando aquele real mais adiante, inclusive por

caminhos imprevistos no início desse processo212, é a definição mesma de Stiftung, insti-

tuição: "um ato inaugural que abarca um devir sem ser exterior a esse devir" (N, 88).

Entretanto, se, por um lado, esse devir não é exterior a esse ato inaugural que institui um

campo originário de sentido que se desenvolve e transforma no tempo; por outro, esse

212 Segundo Merleau-Ponty, "na natureza, não há campo pré-estabelecido [...] e, mesmo assim, um campo
novo se realiza" (N, 303), de modo que nesse processo contingente de (auto)produção natural do organis-
mo, "o impossível devém possível" (N, 302).
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devir não está contido em seu 'ato inaugural', Urstiftung, como potência213. Mas, segue o

filósofo, essas analogias com a linguagem, com a instituição e, de modo geral, com a ex-

pressão humanas, "não esclarecem nada" da questão do desdobramento temporal da to-

talidade orgânica em seu processo produtivo – pois, "por um lado, a linguagem tem ne-

cessidade de ser esclarecida", enquanto, ao organismo, é indiferente ser ou não com-

preendido; "por outro lado, a linguagem se situa no nível humano. A dificuldade é se si-

tuar no nível do axolotl" (N, 209). A questão é, assim, recolocada em outro nível.

Ora, se o organismo maduro não está pré-formado no pré-neural, se aquele não é

efeito desse; se há, efetivamente, produção de um organismo maduro a partir de um or-

ganismo pré-neural por meio de um processo contingente, então "o porvir não deve ser

algo contido no presente" à moda de uma possibilidade desde sempre atual, apenas espe-

rando impassivelmente sua atualização. Inversamente, se o pré-neural não é efeito do or-

ganismo maduro, então o porvir do organismo, seu futuro, "não é, também, algo que vi-

ria se juntar ao presente por uma necessidade a tergo". Dessa maneira, diz-nos Merleau-

Ponty, se o futuro do organismo não está contido em seu presente pré-neural, e nem se

impõe exteriormente a esse presente, "o porvir viria do presente ele mesmo. Eles [pre-

sente e futuro] se continuariam um ao outro" (N, 203). Encontramos, aqui, uma noção

de continuidade do devir temporal na atividade de formação do embrião na qual, no

próprio devir do embrião, observamos "a experiência da iminência do porvir" (N, 204).

Nesse sentido, a relação entre presente e futuro no desenvolvimento temporal do em-

brião mostra-se como o desenvolvimento de um "esboço ou rascunho": uma "situação

aberta" (N, 303) que, uma vez iniciada, instaura uma "possibilidade de variação limita-

da" (N, 302), numa tentativa, tateante, de realização, finita, no confronto com o seu solo

e os meios pelos quais ela se pode realizar.

"Podemos dizer do animal", segue Merleau-Ponty, "que cada momento de sua

história está vazio daquilo que vai se seguir, vazio que será preenchido na sequência",

de modo que "cada momento presente está apoiado sobre o porvir, antes de ser mais am-

plo [gros] que o porvir" (N, 207). Esta relação: o futuro não surge do passado, mas o

passado se lança ao futuro, desdobra-se no organismo por meio de um desequilíbrio es-

trutural que leva o organismo a buscar um novo equilíbrio. A fim de ilustrar essa relação

temporal entre '(relativo) equilíbrio – desequilíbrio – novo equilíbrio (relativo)', o

filósofo utiliza uma analogia com a interpretação psicanalítica da passagem à puberda-

de:

213 Cf. La Nature, p. 209: "A língua contém tudo aquilo que as pessoas dirão (sem o que elas não se com-
preenderiam); não obstante, tudo aquilo que se dirá não é uma potencialidade da língua" – pois aquilo que
se dirá, como sentido inédito, é gerado e criado por um processo de deformação coerente no jogo
diacrítico das palavras, que rearticula a relação entre suas partes.
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"A ruptura do equilíbrio surge como um não-ser operante, que impede o organismo de
permanecer na fase anterior. Trata-se somente de uma ausência, mas ausência de
quê? É isso que é difícil de saber. Não há solução no sentido estrito. A passagem à
puberdade jamais é perfeita. Há uma falta que não é falta disso ou daquilo" (N, 207;
grifos nossos)

Mas essa figura de uma relação de reequilíbrio como aquilo que leva ao devir temporal

do organismo não é exata, quer dizer: ao organismo em busca de um novo equilíbrio,

não basta, analogamente à balança, retornar ao ponto zero de equilíbrio, ao seu estado

de equilíbrio anterior. Esse equilíbrio não é aquele econômico, ou dos sistemas físicos:

trata-se de um equilíbrio dinâmico que apenas chega ao novo equilíbrio "por [meio de]

um acréscimo de trabalho", estando à criança interditado o reequilíbrio por retorno ao

ponto zero da infância214. Essa figura do equilíbrio também é imprecisa por permitir a in-

terpretação de que o desequilíbrio possa ser imposto ao organismo por condições exte-

riores, quando, por se tratar do devir temporal do organismo, é o próprio organismo que

suscita seu desequilíbrio.

No mesmo sentido, a passagem à puberdade é análoga ao movimento de em-

briogênese do axolotl:

"Os esboços do organismo [maduro] no embrião constituem um fator de
desequilíbrio. Não é porque nós, seres humanos, consideramo-los como esboços que
eles são esboços, mas é porque eles rompem o equilíbrio atual e fixam as condições
do equilíbrio futuro. Os esboços devem ser considerados como corpos estranhos em
relação à situação presente, e como os a priori para o desenvolvimento futuro. O
princípio diretor [do organismo em seu desenvolvimento temporal] não está no final,
nem no começo [do processo], é um fantasma, é o axolotl, de que todos os órgãos
seriam o rastro; é o desenho no vazio de um certo estilo de ação que será aquele da
maturação, o surgimento de uma falta que estaria lá antes daquilo que a preencherá"
(N, 207; grifos nossos).

Deveríamos, nesse ponto, reforçar: se a maturação da totalidade orgânica deixa-se com-

preender como 'o surgimento de uma falta que estaria lá antes daquilo que a preencherá',

essa 'falta' não pré-existe, nem está pré-formada, à atividade de produção desse mesmo

organismo, mas é incessantemente posta e reposta em seu próprio fazer. Essa metáfora

da totalidade orgânica, em seu processo (auto)produtivo, com o esboço é mobilizada

com o intuito de afastar todas as interpretações sobre a totalidade orgânica como de uma

atividade separada e unívoca sobre as partes – o fator de desequilíbrio não é externo ao

organismo. A continuidade entre os diferentes momentos desse desenvolvimento tempo-

ral, diz-nos Merleau-Ponty, não procede "por dissolução das formas" específicas em ca-

214 Quer dizer: mesmo que a criança teime em permanecer na infância, esse suposto retorno não volta ao
estado anterior; mesmo presa ao passado, a criança já não é a mesma.
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da momento de seu devir215, mas por "uma relação de sentido entre elas" (N, 208)216 – re-

lação de sentido que estabelece uma sequência por desdobramento interno que reflui e

modifica o estado anterior, estabelecendo uma 'unidade de conjunto' constatada por nós

em nossa interação com essas formas – unidade fantasmagórica de conjunto, por assim

dizer, a que chamamos vida.

Assim, poderíamos estabelecer, agora, uma profunda diferença entre a ideia de

Natureza que é desenvolvida por meio da noção de atividade de autoprodução de senti-

do e aquela presente em A Estrutura do Comportamento. Já mostramos como, nessa

obra, a ideia de Gestalt resultava numa tensão entre a junção de um sentido ideal, gene-

ralizante, e da existência, estritamente singular, pontual e dada. A partir da investigação

sobre a Natureza como solo e como autoprodutividade, as Gestalten encontradas na ex-

periência perceptiva, ou "as numerosíssimas individualidades que a vida constitui", não

serão mais concebidas como "absolutos separados, dos quais toda generalidade a seu

respeito só constituem seres de razão" (N, 247). Pelo contrário: os próprios seres indivi-

duais serão o produto resultante de uma atividade a qual, ao não se separar de seus pro-

dutos, realiza-se por meio do estabelecimento de uma articulação entre partes de um

mesmo elemento indiviso: o ser sensível. Isso significa que a generalidade não se

restringirá à esfera dos sentidos ideais, mas que os 'numerosíssimos existentes' sejam

produzidos a partir de uma esfera de generalidade sensível, por meio de um processo de

diferenciação entre os elementos sensíveis – diferenciação essa, como pretendemos ter

mostrado, que instaura "diferenças qualitativas" (RC, 136) entre os entes graças ao

próprio processo genético pelo qual as partes se articulam em torno de um mesmo tema.

215 Merleau-Ponty marca, aqui, mais uma diferença em relação à concepção bergsoniana dessa produtiv-
dade da Natureza. Ao proceder por 'dissolução das formas' a produtividade da vida, como dissemos, resol-
ver-se-ia como uma "unidade transcendente às manifestações contingentes da vida", no sentido de um
princípio que, apesar de se realizar no solo e nos meios oferecidos pela matéria, quer se desvencilhar des-
sa matéria – sendo, portanto, um princípio "separável de sua operação", num momento progressivo pelo
qual, por força dessa 'unidade transcendente', as formas específicas que lhe oferecem resistência e limites
para sua atividade vão sendo dissolvidas, vencidas. Nesse sentido, interpreta Merleau-Ponty, "a vida se
torna uma causalidade eminente que contém toda a evolução em seu princípio" (N, 92), o que, por fim,
em última medida, faz com que a Natureza deixe de ser uma operação e se torne "uma espécie de
reservatório" (N, 93) de todas as formas específicas possíveis.
216 Uma pequena inflexão faz-se necessária aqui, embora seu preciso desenvolvimento merecesse uma
análise mais detida. Esse sentido da coisa natural como Gestalt é, portanto, muito diferente daquele senti-
do da coisa natural na Fenomenologia da Percepção. Nessa obra, o sentido era concebido como a simples
relação de fundação de cada parte sobre as outras (cf. PhP, 368: "há, na coisa [natural], uma simbólica que
religa cada qualidade sensível às outras"), que permitia à subjetividade, enquanto dotada de uma "função
simbólica" ou "uma potência de objetivação" (PhP, 140-1), tomar cada uma dessas partes como represen-
tante das outras. Mas, ali, por se manter preso à ontologia comum, esse sentido se realizava na relação de
"ek-stase", ou de "uma transcendência ativa entre o sujeito e o mundo" (PhP, 491), que fazia da Natureza
o ser inerte cujo sentido não se modifica no tempo senão pela interposição do sujeito. O cenário será dife-
rente a partir de A Natureza: a transcendência não instituirá a relação entre duas esferas conectadas, mas
distintas, de ser – estará inscrita na própria produtividade da Natureza. A partir de então, o sentido da coi-
sa natural modificar-se-á por virtude de sua própria produtividade – assinalando à própria coisa individual
uma sequência temporal de sentido, e ao próprio 'tipo' do qual esse individuo faz parte, analogamente à
espécie animal, uma transformação (ao longo do tempo de longa duração, por assim dizer) da produtivi-
dade de seus indivíduos.
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Princípio negativo específico ou orientado, a totalidade do organismo deixa, as-

sim, de se constituir como causa, ou fundamento diretor do desenvolvimento, causa do

porvir embriogênico. E essa própria produtividade, que se desenvolve no tempo e no

espaço, mostra-se, assim, como processo da

"forma que chegou a si, que é si, que, por seus próprios meios, põe-se – é o
equivalente da causa de si, é Wesen que é porque é sustentação [este], autorregulação,
coesão de si a si identidade em profundidade (identidade dinâmica), transcendência
como ser à distância, há" (VI, 258).

A produtividade natural deixa, desse modo, de ser pensada como efeito de um princípio

exterior – e passa a se erigir a partir de uma atividade que se desdobra no espaço-tempo

dando sequência às atividades de mesmo tipo que lhe precederam. A Gestalt que se vai

formando assim é o equivalente da causa de si: ela se põe, mas não o faz a partir de um

fundo de nada – senão que na esteira de atos passados, apoiando-se sobre eles e, como

os meios pelos quais ela se realiza mudam (por força da própria conjuntura 'externa' na

qual ela se faz, e da 'matéria' específica que ela articula), conduzindo-se em direção a

sentidos sempre alteráveis.

Afinal, "a vida", segue o filósofo, é "apenas uma dobra, a realidade de uma pas-

sagem, como diz Whitehead, inobservável de perto mas que seguramente se faz, e que é

uma realidade" (N, 208).
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CONCLUSÃO

A primeira coisa que devemos concluir é o próprio caráter incompleto dessa dis-

sertação. Afinal, se para não artificializarmos a Natureza, não devemos postular uma se-

gunda realidade sobreposta ou anterior à sua manifestação sensível; se devemos partir

do fato, irredutível ao pensamento, da existência e buscar na abertura perceptiva o mo-

delo para nossas relações com o Ser, então essa dissertação só completaria o ciclo do

movimento argumentativo de Merleau-Ponty se mostrássemos como o filósofo com-

preende a gênese da esfera das idealizações a partir dessa abertura primordial, pela per-

cepção, ao ser sensível.

Buscamos mostrar, contudo, como, de acordo com o filósofo, não se pode com-

preender a Natureza como um puro objeto, por analogia com a produtividade técnica hu-

mana, cujo todo seja composto pela adição de partes desconexas – fazendo da Natureza,

seja o objeto construído por um artífice todo-poderoso, seja o objeto que resulta da

síntese do múltiplo pelas operações da consciência constituinte. De qualquer maneira, a

Natureza resultava em um puro produto inerte e puramente atual, cujo sem sentido res-

guardava-se na fonte eterna de todas as possibilidades, ou na atividade sintética da con-

sciência. Afinal, qualquer concepção objetivista sobre a Natureza tem como resultado a

sua artificialização.

E aqui nos deparamos com uma nova dificuldade: se abordar a Natureza direta-

mente a converte em objeto artificial, como podemos estabelecer uma investigação que

não a desnaturalize? Foi dessa maneira que nos voltamos para a temática do método in-

direto merleaupontiano – pelo qual o filósofo busca, a nosso ver, esquivar-se da volta a

um dogmatismo pré-crítico na elaboração de sua ontologia. Esse método indireto, junta-

mente com a recusa em fazer da Natureza um objeto artificial, conduziu Merleau-Ponty

à noção de ser de indivisão segundo o qual, novamente, a esfera de sentidos ideais não

se separaria da dimensão sensível do ser.

Foi, então, com o intuito de melhor circunscrever a reflexão merleaupontiana so-

bre a Natureza, assim como o sentido dessa noção de ser de indivisão, que procedemos a

uma pequena inflexão sobre as primeiras obras do filósofo. Buscamos acompanhar, as-

sim, como, n'A Estrutura do Comportamento, o projeto merleaupontiano de incorporar o

real à fenomenologia resultava de uma tensão entre o sentido ideal, generalizante e

tributário da consciência, e a existência, singular, pontual e dada, de seus objetos – cujo

resultado interditava a completa realização de seu projeto. A Fenomenologia da Percep-

ção, por sua vez, ao aprofundar a relação entre percepção e ser percebido, estabelecendo
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uma esfera comum de existência entre a coisa natural e a subjetividade, enquanto corpo,

dava um passo a mais na realização de seu projeto. Mas, ao conceder à subjetividade o

privilégio de sede da temporalidade, o filósofo recaía na ontologia comum que cinde

consciência e objeto: fazendo da consciência o princípio encarregado de operar, mesmo

que pré-teticamente, a fenomenalização do ser, e da Natureza o puro dado inerte – pren-

dendo o filósofo nos marcos do pensamento tradicional que se tratava de superar.

Foi com o propósito de resolver esse impasse ocasionado pela cisão entre consci-

ência e objeto que a ideia de Natureza, como solo das existências e como atividade fini-

ta de autoprodução de sentido, insere-se no conjunto da obra merleaupontiana. E, aqui,

deparamo-nos, novamente, com a questão do método indireto – especificamente, já que

se trata, nessa dissertação, de desenvolver a concepção merleaupontiana de Natureza,

sob a forma das descobertas científicas do início do século XX as quais, ao desvelarem

novos fenômenos, fornecem, aos olhos do filósofo, instrumentos para criticar a ontolo-

gia comum.

E, finalmente, chegamos então à ideia de Natureza como camada total de visibi-

lidade do ser indiviso; como solo que resiste às objetivações do pensamento; como pro-

dutividade finita da existência e dos entes; como desdobramento e pura passagem do

espaço-tempo. Essas noções de Natureza como solo e como atividade finita de autopro-

dução de sentido passam, por conseguinte, a desempenhar o papel de conectivo entre

aquilo que tradicionalmente se separava em interior e exterior, subjetivo e objetivo – e

vão, assim, construindo e tecendo uma indivisão dos entes entre si. Um novo problema,

então, surge: se a Natureza apresenta-se como solo de presentação originária por meio

de atividade de autoprodução, como evitar que os demais entes não sejam reabsorvidos

e aplainados nessa esfera total de presentação originária do Ser? Como garantir a especi-

ficidade e liberdade de cada ente na esfera a mais geral da Natureza?

Foi, nesta direção, que tentamos reproduzir o movimento, incompleto e

fragmentário, pelo qual Merleau-Ponty busca formular a noção de visível e invisível, pe-

la qual o ser sensível deixaria de ser compreendido como objeto puramente atual, erigin-

do-se como um tipo de ser aberto e transcendente – que implica uma espécie de modula-

ção, metamorfose ou deformação coerente da própria esfera da presentação originária

do ser sensível. Novamente, a tematização do processo de gênese dos sentidos ideais a

partir do movimento de ultrapassamento e conservação da lógica alusiva presentada pela

esfera do ser sensível teria muito a contribuir, e nos permitiria melhor precisar esse mo-

vimento de modulação produzido pela própria Natureza na produção dos demais entes.

Contudo, não poderíamos deixar de passar pela concepção de expressão como estilo,

por assim dizer, 'metamorfoseador' – mesmo que sem dar o tratamento detalhado e rigo-
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roso que tal questão exigiria. Pois, sem a menção a esse processo de modulação realiza-

do pelos entes, correríamos o risco de aceder à concepção emanantista da Natureza – ne-

gando aos entes a liberdade, a especificidade e a produtividade que, de certa maneira, re-

torna e reflui sobre a Natureza, modificando-a e abrindo campos de possibilidades, co-

mo quer Merleau-Ponty, anteriormente imprevistas.

Uma nova dificuldade pôs-se, assim, em nosso caminho: essa noção de ser

sensível como visível e invisível é mobilizada em, ao menos, dois sentidos diferentes. A

nova noção de Gestalt, pela qual Merleau-Ponty quer compreender a articulação

invisível dos visíveis, é fundamentalmente ambígua: mobilizada para descrever tanto o

contato e acesso perceptivo que os entes estabelecem com aquela dimensão de visibili-

dade geral, quanto para dar conta da totalidade orgânica que é engendrada no desdobra-

mento espaço-temporal da Natureza. E cada um desses dois usos da Gestalt implica um

desenvolvimento temporal que instaura uma história, uma sequência – cuja precisa ava-

liação não pode deixar de passar pela noção de instituição – o que inscreve mais um li-

mite em nossa dissertação. Essa junção das noções de Gestalt e instituição significa, em

última medida, que tanto a percepção (que passa a ser concebida como enformada histo-

ricamente pela cultura), quanto a produtividade natural, (que instaura, a partir de então,

uma sequência cujos produtos nunca são exatamente iguais aos precedentes, abrindo es-

sa produtividade para o surgimento do imprevisto e do inédito), realizam-se por uma

espécie de "lógica na contingência" (S, 110), na confluência de uma série de fatores que

modificam a dimensão perceptiva ou a esfera da produtividade natural.

Foi tendo essa ambiguidade, além de nossas próprias limitações, em vista, que

apresentamos, em nosso último capítulo, as investigações sobre a ideia de Natureza tal

como ela fora desenvolvida por Merleau-Ponty ao longo de seus últimos anos de vida.

Para tanto, valemo-nos de sua tripla definição de filosofia da Natureza: como da recusa

em conceber o ser como estático, o que inscreve uma temporalidade, uma gênese e um

devir no ser; como da inseparabilidade entre Ser e entes, que resulta e reforça a concep-

ção de ser de indivisão ao estabelecer uma espécie de modulação ou metamorfose na re-

lação entre ambos; e como de produtividade natural, que não pode ser compreendida por

meio de um princípio ou atividade operante que se separe daquilo que é produzido.

É aí que o limite ao uso das ciências, como meio para acessar a Natureza sem ce-

der à Gnose, revela-se: se, por um lado, as ciências nos oferecem a experiência sem a

qual toda reflexão sobre a ideia de Natureza reconverter-se-ia em mero jogo conceitual

de palavras; por outro, tomar os resultados científicos como traduções exatas da produti-

vidade natural resultaria em fixar sua sempre renovada atividade-passiva, sua transcen-

dência. A noção de gradiente, diz-nos o filósofo, pode significar um retorno ao "meca-
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nismo" (N, 202); a de campo, aquilo que nos fornece a razão de suas "propriedades" (N,

308). Contudo, ambas noções apontam não só para o problema da produtividade natural,

como também encaminham a biologia para a concepção de que o ser, ou a totalidade or-

gânica, não se separa do tempo. É dessa maneira que a Natureza é concebida, por Mer-

leau-Ponty, como uma atividade negativa, ou transcendente.

A própria noção de transcendência, à qual reiteradas vezes nos voltamos nessa

dissertação, mostra-se como um eixo capaz de organizar o movimento da obra merleau-

pontiana tal como a apresentamos aqui. Da transcendência como polarização a uma es-

fera distinta de ser, à transcendência como distância e negatividade inerentes ao ser indi-

viso, há uma diferença marcante. Buscamos, assim, passar por duas acepções dessa no-

ção renovada de transcendência: como estabelecida pela relação perceptiva aberta pelo

Umwelt; e pela própria produtividade natural.

Essa noção de transcendência relativa à produtividade natural, pela qual o

filósofo quer introduzir a possibilidade da gênese de algo que era, anteriormente, impre-

visto, abrindo, assim, espaço para a produção de algo inédito, permanece um mistério

para nós. Afinal, para além do fato de que, repitamos, a precisa compreensão desse fenô-

meno de gênese do novo exigiria uma análise detida da noção de instituição; para além

desse nosso limite, Merleau-Ponty desenvolve suas reflexões sobre a ideia de Natureza

a partir de variadas e díspares fontes: da filosofia moderna à contemporânea; da física

clássica à quântica (pela qual, infelizmente, não passamos); da embriologia à filogenia –

e o filósofo jamais ancora sua própria concepção em nenhuma dessas bases nas quais

ele se apoia para circunscrever essa intrincada questão da atividade de autoprodução na-

tural. Optamos por focar nossas análises sobre a autoprodutividade da Natureza nas pes-

quisas embriológicas (que, a nosso ver, melhor, ou mais didaticamente, expressam essa

atividade-passiva da Natureza) – enquanto que a precisa compreensão do processo de

produção do novo deveria dar uma maior ênfase à filogenia e ao debate que o filósofo

busca estabelecer com o darwinismo. Mas nenhuma dessas fontes, filosóficas e

científicas, sozinha seria capaz de circunscrever, com exatidão, a ideia merleaupontiana

de Natureza – de modo que nos vimos obrigados a ter de passar, mesmo que rápida e es-

boçadamente, por (quase) todas, a fim de, ao menos, apontar o campo geral no interior

do qual as investigações do filósofo se realizam.

Por fim, lembremos que a investigação sobre a ideia de Natureza surgiu a Mer-

leau-Ponty, como questão, a fim de fornecer-lhe um meio que, por assim dizer, pavimen-

tasse o "caminho para a ontologia" (N, 265) – como via para "saber se 'o ser é' é uma

proposição idêntica, se podemos dizer sem mais que 'o ser é' e que 'o nada não é'" (RC,

125). Mas a Natureza, segundo Merleau-Ponty, não é, relembremos "por ela própria,
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uma solução do problema ontológico" (RC, 92) – isso quer dizer: a Natureza não é o

Ser, ela é "folha, ou camada do Ser total" (N, 265), dimensão primeira, geral e universal

de visibilidade e fenomenalização. Contudo, a Natureza não se resume à camada estrita-

mente visível do ser sensível; como atividade de autoprodução de sentido, como

princípio específico de negatividade que articula os elementos visíveis em torno de uma

totalidade ausente, a Natureza é também, a nosso ver, invisível. E, mesmo assim, não

podemos dizer que ela componha o 'Ser total' – já que esse, ao que nos parece, envolve-

ria também o processo de metamorfose dessa dimensão sensível estruturada primordial-

mente pela atividade-passiva da Natureza no sentido figurado dos diferentes estilos ex-

pressivos criados histórica e culturalmente pelo ser humano (a pintura, a literatura e o

conhecimento, ou o fenômeno da verdade). Todavia, não podemos, sem passar detida-

mente pela noção merleaupontiana de instituição, demonstrar esse nosso ponto de vista

– sem o qual nos seria tentador atribuir à Natureza, enquanto solo das existências e ativi-

dade autoprodutiva, a denominação de 'Ser total', 'vertical' ou 'Selvagem'.

Entretanto, podemos, enfim, concluir que, com essa concepção da totalidade or-

gânica como princípio específico de negatividade, ou ausência; com essa concepção de

uma gênese da totalidade orgânica que não deixa de se mostrar, ela mesma, como produ-

tiva, instaurando uma história, uma sequência e "a modulação de uma mesma vida" (N,

203); com essa concepção pela qual a atividade de produção dos entes não se separa dos

meios pelos quais ela se realiza, conduzindo-nos, em última medida, a um ser indiviso;

com essa concepção de "um 'sempre novo' e 'sempre o mesmo'" (VI, 315) de um ser in-

diviso cuja produtividade, pelo próprio caráter finito de sua atividade, pode resultar em

produtos inéditos e imprevistos; em suma, com essa concepção de autoprodutividade de

sentido que se desdobra no espaço-tempo e constitui o solo das existências, acreditamos

que Merleau-Ponty respondeu a sua 'questão ontológica'. Afinal, diz-nos o filósofo,

"a realidade dos organismos supõe um Ser não parmenidiano, uma forma que escapa
ao dilema do ser e do não-ser" (N, 239; grifos nossos).
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