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Capítulo I

SOBRE ORGANISMO Ε ORGANIZAÇÃO
Sou um formidável dinamismo obrigado
ao equilíbrio
De estar dentro do meu corpo, de não
transbordar da minh'alma.

Álvaro de Campos

O termo organismo foi conceituado no século XIX segundo uma abordagem
morfológica, definindo-se como a unidade do ser vivo composta de partes que realizam, de forma coordenada, diferentes funções. Concebido dessa maneira, o conceito
de organismo ficou fortemente marcado por uma visão dual de homem, que o divide em corpo e alma.
Essa dualidade apresenta-se de forma sistematizada desde Aristóteles, ao mesmo tempo que nele também já se encontra a noção de 'órgão' vinculada à de
corpo. Canguilhem (s/d) assinalou a importância que teve, na história da biologia, a
maneira como Aristóteles conceitua o termo órgão. Pensando o corpo vivo como
animado e organizado e nele enfatizando a subordinação dos órgãos em relação à
alma, Aristóteles afirma que os órgãos são instrumentos dos fins da alma. Com essa
concepção, assevera que a alma é necessariamente uma "entidade enquanto forma
específica de um corpo natural que em potência tem vida", isto é, entidade de um
corpo natural que "possui em si mesmo o princípio do movimento e do repouso".
Ao delimitar a alma, Aristóteles compara-a ao ato de ver, ressaltando que "se o olho
fosse um animal, sua alma seria a visão. Esta é, então, a entidade definidora do olho.
(...) Dessa maneira, tal como Ό olho é a pupila e a visão', o animal, por analogia,
também seria formado de corpo e alma" (Aristóteles, 1988:11,1).
Se em Aristóteles essa afirmativa é apresentada e sustentada mediante um discurso
lógico e biológico, no qual a matriz dos conceitos de corpo orgânico e biológico se encontra separada das vivências do pensar e do sentir, tal abordagem não encontra aí sua
origem. Remonta ao surgimento da própria civilização ocidental, no século VI a.C. Anterior a esse momento, ainda em sua origem mítica, o corpo do homem vivo era apreendido
como um todo dotado de pneuma - sopro vital. O corpo era concreto e total, ainda
que enigmático. Somente com a morte é que emergiam sôma - que correspondia ao
corpo imóvel e inerte - e psyché, presente ao abandoná-lo (Bohadana, 1990).

Pensar o homem atribuindo-lhe dualidade é então um dos sinais do refluxo da
abordagem mítica de mundo, que reforça a formalização da lógica explicadora de
um princípio organizador do ser com o objetivo de desvelar, por intermédio do conhecimento, o que antes era vivenciado como sagrado e oculto. A partir dessa
perspectiva, o vocábulo indicador da 'coisa' corpo passa a prevalecer sobre sua materialidade. Neste processo, converte-se em abstração a ser pensada; os enigmas
tornam-se mistérios a serem desvendados. Expresso pela dualidade sôma - corpo e psyché - alma - , o homem manifesta-se como hierarquizado, privilegiando-se a
alma - invisível, imortal e imaterial - , que submete o corpo - mortal e desprovido
de inteligência (Bohadana, 1990).
A crença numa ordem invisível - a alma - que ordena e define o visível - o
corpo - conduziu o homem a substancializar o mundo na tentativa de compreendêlo através de conceitos ou representações. A palavra distancia-se da coisa para explicá-la
num processo de abstração. Assim, seu corpo concreto passou a ser representado por
meio de conceitos que vão mediar a relação do homem com seu corpo. Imagem
conceituai, este passou a ser valorado segundo o ponto de vista de quem o observa,
ganhando assim diferentes sentidos, conforme virá a ser percebido pelo biólogo, psicólogo, religioso etc. Submetidos às várias perspectivas teóricas, sempre redutoras,
os diferentes conceitos distanciam-se cada qual da 'coisa' corpo (Bohadana, 1990).
Essa maneira de pensar, ainda que marcada por diferenças significativas como
as ocorridas durante os períodos medieval e renascentista, constitui a base das
transformações às quais o conhecimento será submetido no século XVII. Ainda no
Renascimento, tanto os seres quanto as coisas eram percebidos como uma continuidade, assemelhando-se em movimentos, influências e propriedades. A ordem no ser
vivo não era distinguida daquela que reinava no universo. A proximidade e a vizinhança, por exemplo, indicavam afinidades entre animais, plantas, homem, céu,
terra, mar etc. O conhecimento da realidade humana, nessa época, configurava-se
mediante sistemas de semelhanças, analogias, similitudes e assinalações. A observação objetiva não rompia, de certa forma, com a magia e a fé. O divino e o erudito
valiam-se da mesma base para a interpretação do mundo (Foucault, 1995).
O século XVII caracteriza-se por uma ruptura indicada por outra maneira de
produzir e conceber o saber no mundo ocidental. A antiga forma de produção de saber
passa a ser percebida como erro e confusão. Ordem e medida tornam-se eixos que, servindo de referentes, passam a estabelecer ligações entre diferentes elementos. O
conhecimento será identificado a valores que se constituirão no método e na racionalidade científica moderna: análise, clareza, precisão, distinção, transparência,
neutralidade, certeza ou probabilidade. O saber separa-se dos seres; distancia-se,
dissocia e fragmenta para viabilizar o método analítico. Modifica-se toda forma de
relação do pensamento com a cultura: os Signos separam-se definitivamente das
Coisas (Foucault, 1995).

Relacionada ao caráter analítico que se imprime à racionalidade científica moderna há a proliferação, a partir de 1650, dos termos derivados do vocábulo 'órgão'
- organização, organizado, orgânico, organismo - , o que mostra a tentativa de filósofos e médicos no sentido de encontrar uma ordenação capaz de explicar a vida.
O organismo passou a representar uma ordem de relações entre as partes de um
todo, um mecanismo (Canguilhem, s/d). O ser vivo, a partir de então, foi compreendido por meio do desvendamento do seu funcionamento, comparável ao das coisas.
A ordem dos seres vivos passou a ser concebida como a de uma máquina e pensada
mediante as leis da mecânica. Não por acaso foi nessa época que Harvey explicou o
funcionamento da circulação sanguínea, comparando o coração a uma bomba hidráulica e analisando-o em termos de volume e fluxo (Jacob, 1983:41).
O projeto de pensar o corpo como um objeto da mecânica viu-se, porém, limitado. Os recursos do mecanicismo demonstraram-se claramente insuficientes para
explicar os seres vivos. Mesmo Descartes, que chegou a propor a comparação entre o
funcionamento do organismo e o de um relógio, foi obrigado a integrar ao ser vivo atributos rebeldes à jurisdição da mecânica (Canguilhem, s/d). Sentimentos como os de
sede, por exemplo, podem testemunhar a existência de um vínculo entre alma e corpo:
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... da necessidade de beber, nasce daí certa secura na garganta que move seus
nervos e, por intermédio deles, as partes interiores do cérebro; e esse movimento faz com que o espírito experimente o sentimento da sede porque,
nessa ocasião, nada há que nos seja mais útil do que saber que temos necessidade de beber, para a conservação da saúde. (Descartes, 1983:141)
Admitir que haja um ímpeto próprio ao ser vivo que o compele à autoconservação, sugere a idéia de alma como inegável elemento diferenciador entre o vivo e
o não vivo. Como forma de expressar a existência do movimento, a alma não pode
ficar restrita ao humano, devendo ser concebida como comum a todo o ser vivo.
Hanna Arendt, pensadora contemporânea, ao distinguir alma de espírito,
apresenta elementos que ajudam a evidenciar o papel que a idéia de alma teria na
autoconservação do ser vivo. À alma corresponderiam as sensações decorrentes do
processo vital. Sua expressão, segundo a autora, é anterior à linguagem e ao pensamento; não se afasta dos sentidos, ultrapassa os limites do corpo, mas, ao mesmo
tempo, ancora-se nele. As emoções, ao se manifestarem sem a interferência da reflexão
e sem se transferirem para a linguagem, não se diferenciam dos modos de comunicação
entre outras espécies de animais superiores (Arendt, 1993). As emoções da alma se¬
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A explicação mecanicista compreende o ser vivo como análogo em natureza às máquinas construídas
pelo homem, sendo portanto passível de ser considerado mediante elementos objetivamente repre¬
sentáveis. Opõe-se, assim, a métodos que estabelecem relações funcionais abstratas entre os fenômenos (Lalande, 1993).

riam elementos ordenadores e de preservação da vida, exercendo funções de sustentação dos órgãos internos "com os quais compartilham a circunstância de que
apenas a desordem e a anormalidade podem individualizá-los" (Arendt, 1993:29).
Exemplifica que uma emoção como o medo é indispensável à sobrevivência, por indicar o perigo e fornecer um sentido de advertência que preserva a duração da vida.
Distingue-se dessa forma alma de espírito. O espírito, também invisível como a
alma, é manifesto pelo discurso metafórico conceituai adequado à atividade do pensamento. Nem toda sensação produz pensamento. Não se tem consciência da totalidade
do processo vital. A abstração do pensamento mediada pela linguagem desconecta o
espírito do corpo. É o espírito que possibilita a experiência de identidade pessoal
(Arendt, 1993). O pensamento torna o homem consciente de uma distinção entre
seu ser e aquilo que o cerca. Arendt chamou a atenção para o modo como, na filosofia, a idéia de alma e de espírito foram indissociáveis, opostas ao corpo em virtude
da invisibilidade que os caracteriza. A concepção da alma humana, inseparável da
linguagem e da consciência, aumentou essa distância, aprofundando as conseqüências da cisão produzida no pensamento ocidental.
2

A idéia de alma mantém-se, assim, até os dias atuais. A necessidade de recorrer, nas mais distintas formas, a substitutos da idéia de alma evidenciou, no decorrer
da história da biologia, que a questão da autoconservação do ser vivo não poderia
se reduzir a explicações com base em uma concepção mecanicista de corpo, que
impregnou a cosmovisão norteadora da racionalidade científica moderna desde o
seu nascimento (Luz, 1988).
Dessa maneira, durante o século XVIII a 'força vital' ocupou o espaço da idéia de
alma na biologia. O vitalismo predominante até o século XIX foi fator de abstração que
permitiu separar o vivo do não vivo. A vida distinguia-se então não através da matéria, mas
das forças. O ser vivo difere das coisas por uma fração de desconhecido (Jacob, 1983).
Com base em concepções vitalistas, a natureza da vida foi concebida mediante forças que
lutam contra a destruição. Liebig, por exemplo, afirmou que a vida é " a força motriz
que neutraliza as forças químicas, é a coesão e a afinidade que agem entre as moléculas"
(Jacob, 1983:98); Bichat definiu a vida como "o conjunto de funções que se opõem à
morte" (Jacob, 1983:97); Cuvier considerou os seres "... como que locais para onde as
substâncias mortas são levadas sucessivamente para serem combinadas entre si (...) e um
dia escapar para voltarem a se submeter às leis da natureza morta" (Jacob, 1983:98).
O mecanicismo também sofreu transformações no século XVIII, quando se incorporou o mundo das substâncias à mecânica, o que deu origem à química. O espaço
passou a ser pensado então como um vazio em que se movem partículas, corpúsculos
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" O que fica manifesto quando falamos de experiências psíquicas nunca é a própria experiência, mas
o que pensamos delas quando sobre elas refletimos ...O que aparece no mundo externo, além dos
sinais físicos, é apenas o que deles fazemos por meio do pensamento. Toda demonstração de raiva,
distinta da raiva que sinto, já contém uma reflexão que dá à emoção a forma altamente individualizada, significativa para todos os fenômenos de superfície" (Arendt, 1993:26).

que apresentam diferentes propriedades e se ligam entre si por afinidade e atração.
Essa transformação tornou acessível à análise as funções da digestão e da respiração, capazes de serem traduzidas por meio dos conceitos e métodos da química (Jacob, 1983).
Os progressos no estudo da fisiologia permitiram que se desvelasse uma ordem
oculta no interior dos seres vivos. Porém, essa ordem ainda pertencia a um domínio que
não se integrava ao modo como o estudo dos seres se estruturava de forma mais ampla
nesse período. Durante o século XVIII, os seres vivos eram classificados mediante a
comparação das suas estruturas visíveis. A história natural, precursora da biologia,
configurava-se como taxonomia, ainda não conseguindo adquirir métodos, conceitos e linguagem próprios a uma disciplina científica. A classificação dos seres tinha
como finalidade agrupar os indivíduos e as espécies em unidades gerais, formando um
quadro em que cada indivíduo ou grupo ocupava o seu lugar (Foucault, 1995).
Somente no início do século XIX é que as relações entre a superfície e o interior dos seres serão estabelecidas de modo a possibilitar o surgimento da biologia
como uma ciência da vida. As ciências da vida estruturaram-se com o objetivo de
estudar a organização dos seres vivos e não mais com o de realizar sua classificação
(Jacob, 1983). A forma, as propriedades e o comportamento dos seres vivos são entendidos como regidos pela sua organização, ou seja, pelo modo como ocorre a
interação das partes, as quais cooperam entre si para formar um todo. A anatomia
não se restringiu mais a descrever os órgãos, mas procurou articulá-los para compreender suas funções (Jacob, 1983). Cuvier demarca essa mudança ao afirmar que
é preciso estar atento mais às funções do que aos órgãos, tornando-se necessário reportar os órgãos às funções que asseguram (Foucault, 1995:279).
Nesse período buscou-se também estudar as leis que operam as combinações
de partículas e moléculas vivas. A química orgânica constituiu-se no final do século
XVIII, quando se passou a procurar na natureza as substâncias próprias aos seres
vivos, as quais se distinguiam das que se estudam na química mineral. Elaboraram-se
conceitos e linguagem próprios ao estudo dos compostos moleculares orgânicos. A
química orgânica tornou evidente e material a distinção entre o vivo e o não vivo,
porém as mudanças na forma e no movimento da matéria foram ainda relacionadas
a uma força vital capaz de combinar os elementos das substâncias que alimentam o
organismo (Jacob, 1983). A força vital era concebida como força necessária para:
3

... perturbar as atrações que solicitam suas partículas sem cessar, desvia de
sua direção as forças químicas de maneira a agrupar à sua volta os elementos das substâncias alimentares e a produzir novos compostos (...), destrói
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Foucault ressalta que nesse período não existia ainda a biologia nem o conceito de organismo. A repartição do saber que nos é familiar ocorreu somente no século XIX, não sendo válida para um período anterior. Segundo o autor, a categoria 'vida' - fundamental para a constituição da biologia - ainda
não existia. Existia apenas o estudo dos seres vivos, através da história natural (Foucault, 1995:141).

a coesão das substâncias alimentares e obriga os novos produtos a se unirem em novas formas, diferentes das que assumem quando a força de coesão age livremente. (Liebig apud Jacob, 1983:101)
Jacob ressalta que o vitalismo foi condição de possibilidade para o surgimento
da biologia, e que a importância que a força vital adquiriu no início do século XIX,
relacionou-se, em parte, ao papel que exerceu ao ocupar o espaço que, já na segunda metade do século, seria atribuído aos conceitos da termodinâmica, como será
visto adiante. Nos seus primórdios, a biologia só era capaz de reconhecer um fluxo
de matéria, não tendo ainda condições de conceber o ser vivo como triplo fluxo de
matéria, energia e informação, conforme atualmente é entendido:
4

Para a biologia moderna, a ordem molecular, a escolha entre estruturas
possíveis é expressa pelos conceitos de entropia e informação. Para a química
orgânica do começo do século XIX, é necessário que uma força misteriosa
intervenha para mostrar aos átomos o seu lugar. (Jacob, 1983:103)
A força vital foi compreendida por Liebig como uma quantidade de força
... que deve ser gasta, seja para manter os elementos dos princípios azota¬
dos em ordem, na forma e na composição que os caracterizam seja também
para resistir à ação incessante do oxigênio secretado pela atividade dos
vegetais. (Jacob, 1983:102)
Jacob assinala como a bioquímica moderna diz a mesma coisa, substituindo
força vital por energia.
Se na segunda metade do século XIX os conceitos da termodinâmica já existiam,
mesmo assim a biologia, que constituiu o solo onde germinou o conceito de organismo
- fundamento do conceito moderno de doença - , só foi capaz de reconhecer a vida
como um fluxo de matéria. Essa biologia problematiza a vida através da estrutura material visível, não a olho nu, mas por meio de instrumentos. Não se conceitua o organismo
vinculando-o ao conceito de energia. Na primeira metade do século XIX, o corpo é
pensado como reunião de órgãos que desempenham funções que, integradas, formam
as propriedades do todo. Logo em seguida surge a estrutura que vai garantir à biologia
um nível de elaboração mais básico no estudo da organização: a célula.
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" O recurso a um princípio vital decorre da própria atitude da biologia, da necessidade de separar os seres
das coisas e de fundar esta separação não na matéria, cuja unidade é reconhecida, mas nas forças. O vitalismo funciona como fator de abstração. A vida desempenha um papel preciso no saber. Ela é aquilo
que se investiga no animal ou na planta, é o objeto da análise. É esta fração de desconhecido que faz
com que o organismo seja diferente da coisa e a biologia da física. O vitalismo é tão essencial nos primórdios da biologia quanto o era o mecanicismo na Idade Clássica" (Jacob, 1983:99).

A possibilidade da teoria celular surgiu quando o corpo deixou de ser visto como
simples associação de elementos e se passou a procurar uma unidade que fosse já uma
formação complexa, capaz de em si conter os atributos da vida. Inicialmente estudou-se
a estrutura dos órgãos, composta por tecidos - nível intermediário de organização entre
o órgão e a molécula. Em seguida encontrou-se a estrutura elementar dos corpos organizados. A célula, unidade do ser vivo, é a individualidade que detém as propriedades da
vida e a origem necessária do corpo organizado (Jacob, 1983).
A teoria celular foi capaz de se opor ao vitalismo em um dos seus principais
fundamentos. O vitalismo via o ser vivo como totalidade indivisível. Do ponto de
vista vitalista, as causas de fenômenos como a nutrição e o crescimento estariam situados no conjunto e não em partes consideradas isoladamente (Jacob, 1983). A
teoria celular, ao contrário, fortalece a perspectiva de a biologia atribuir as propriedades do ser vivo a cada parte, a cada unidade morfológica elementar, a cada célula.
Dessa forma, o conceito de organismo e a noção de corpo que dele derivou no
século XIX foram impregnados da cisão entre corpo e alma. A lógica da organização dos
seres vivos foi problematizada a partir da sua estrutura material. Nesse processo de
construção de teorias e conceitos da biologia, os elementos não materiais e não
morfológicos contidos na idéia de alma e espírito - especificamente a comunicação,
a linguagem e os afetos - ficaram delegados à competência de outros campos do
conhecimento. Grosso modo, o corpo orgânico correspondeu, no imaginário que
acompanhou a disjunção do saber entre campos de conhecimento, ao natural e às ciências da natureza. Já o invisível correspondeu ao psíquico, ao humano e ao social.
Sem dúvida, o corpo que se estudou para desvendar o organismo por meio da
anatomopatologia foi estrutura morta, desvitalizada, sem emoções e sem movimento.
Foi o corpo sôma, já abandonado por psyché. Os clínicos encontraram na morte a possibilidade de dar ao olhar e à linguagem descritiva do corpo um fundo de estabilidade,
visibilidade e clareza. A constituição da anatomia patológica foi fundamental na construção do conceito moderno de doença. Estudou-se a morte como recurso epistemológico
de apreensão da doença, e, desse modo, a doença ganhou corpo e pôde então, já
construída como conceito, ser integrada no corpo vivo dos indivíduos (Foucault, 1987a).
Diferentemente da anatomia patológica que compreendeu o corpo a partir do
estudo da morte, a fisiologia o fez a partir do estudo da vida. Claude Bernard considerou que a medicina é a ciência das doenças e a fisiologia, a ciência da vida (Canguilhem, 1978). Canguilhem observou que Claude Bernard entendeu a vida por intermédio
da integração entre os órgãos e funções do organismo. A doença foi por ele percebida
como expressão de uma perturbação na sua função normal. Nenhum sintoma de doença:
... é propriamente um fenômeno novo, estranho ao estado normal, nenhum é uma produção espontânea da natureza. Pelo contrário, todos
preexistem, exceto por sua intensidade, que varia no estado normal e no
estado de doença. (Claude Bernard apud Canguilhem, 1978:46)

Entre a saúde e a doença "... há apenas diferenças de grau: a exageração, a
desproporção, a desarmonia dos fenômenos normais constituem o estado doentio"
(Claude Bernard apud Canguilhem, 1978:49).
Esse autor destacou que Claude Bernard afirmou a identidade material de todos
os fenômenos físico-químicos, qualquer que seja sua sede e seu comportamento. A
vida é uma forma de expressão de fenômenos físico-químicos, e a doença é a variação quantitativa dos fenômenos que constituem a vida em seu estado normal
(Canguilhem, 1978).
Como Descartes, no século XVII, Claude Bernard também considerou, no século XIX, a evidência da originalidade radical do vivo em relação ao não vivo. Reconheceu que as condições físico-químicas se organizam de forma especial nos seres
vivos: "Não há um único fenômeno químico que se realize no corpo da mesma forma
como fora dele" (Claude Bernard apud Canguilhem, 1978:51). A química no homem
diferencia-se da química natural apesar de se desenvolver a partir dela. Mesmo reconhecendo a diferença qualitativa entre o vivo e o não vivo - o que significa assumir
que a continuidade entre fenômenos não significa desconhecer sua originalidade - ,
Claude Bernard afirmou contraditoriamente a identidade da saúde e da doença
como variação físico-química apenas quantitativa (Canguilhem, 1978).
Na base dessa contradição está a constatação de que a qualidade que demarca
a originalidade do vivo em comparação ao não vivo não poderia ser efetivamente
explicada pelos fenômenos da física e da química. Ao explicar os fenômenos da vida
a partir da sua estrutura material incorreu-se nessa inevitável redução. O conceito de
função fisiológica e de doença traduziu-se como realidade objetiva, contínua e quantifi¬
cável: a fisiologia do organismo referiu-se ao corpo vivo, mas excluiu da definição
deste os elementos invisíveis.
Qualificar é valorar, significar, simbolizar. A ambigüidade que Canguilhem detecta
no pensamento de Claude Bernard e que indica a persistência de um problema na
conceituação da doença diz respeito a essa parcialidade que excluiu, entre outras
invisibilidades possíveis, a linguagem e a simbolização: " a diferença de valor que o
ser vivo estabelece entre sua vida normal e sua vida patológica seria uma aparência
ilusória que o cientista deveria negar?" (Canguilhem, 1978:53).
Mesmo que não tão radicalmente como um conceito de doença construído tendo
como base a morte e mesmo que inclua uma idéia de movimento, a fisiologia e, no
geral, a ciência da vida do século XIX reduzem o vínculo vivo entre os homens e a natureza ao conceituarem a doença sem considerar elementos invisíveis do processo vital.
Essa questão não traz conseqüências supérfluas se avaliarmos que a medicina
acreditou na onipotência da técnica baseada na ciência. A clínica coloca o médico em
contato com homens concretos e não com seus órgãos e funções (Canguilhem, 1978). A
despeito das concepções que estão implicadas na construção do conceito de doença e
das técnicas a ele relacionadas, a doença concreta ocorre na experiência dos homens
na totalidade do seu processo vital. Ε este processo se dá no concreto das relações do

ser vivo com o que o cerca. O homem concreto doente encontra-se em tensão com
uma prática médica que tenta reduzi-lo a um corpo orgânico, e o ato clínico concreto, mesmo que o pretenda, não se reduz a uma aplicação científica.
A fisiologia, ao descrever o funcionamento do organismo por meio de fenômenos físico-químicos, impôs a redução, referida na introdução deste livro, que
construiu na medicina uma representação do corpo isolado, desconectado de relações (Mendes Gonçalves, 1990). Como uma das disciplinas que se desenvolveu
vinculada à biologia do século XIX, a fisiologia problematizou a vida como uma articulação entre estrutura, função e meio. Essa nova concepção do ser vivo modificou radicalmente a representação da disposição dos seres no espaço (Jacob,
1983). Porém, mesmo tendo construído representações que reduziram o movimento
e as articulações do corpo com seu meio a fenômenos físico-químicos, a idéia do
ser biológico como isolado e independente não encontra base na própria biologia.
O ser vivo, pelo contrário, é assumido como um sistema aberto, que se apresenta
radicalmente dependente do meio que o cerca. Claude Bernard assumiu que o fenômeno vital "... não reside inteiramente nem no organismo, nem no meio: é de
certa forma um efeito produzido pelo contato entre o organismo vivo e o meio que
o circunda" (Claude Bernard apud Jacob, 1983:193).
O ser vivo é considerado por Lavoisier como um reativo ao seu meio, conforme enuncia Francois Jacob:
5

Em última análise, pode-se mesmo considerar o organismo como
um reativo a seu meio, como Lavoisier já o considerava. Mas o meio
não é mais somente o fluido, ar ou água, em que o organismo está
imerso. A partir de Augusto Comte, é também o calor, a pressão, a eletricidade, a luz, a umidade, o teor de oxigênio ou de gás carbônico, a
presença de compostos químicos, benéficos ou tóxicos. Em suma, é tudo
que está em contato com a parte externa do ser vivo e que exerce algum
efeito sobre ele. (Jacob, 1983:193)
Sem dúvida que nos organismos superiores somente os elementos de superfície estão em contato com o meio externo. Os componentes mais profundos estão
imersos no 'meio interno', ou orgânico, que intermedeia a ligação com o meio externo:
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"Em alguns anos, na curva dos séculos XVIII e XIX, a cultura européia modificou inteiramente a especialização fundamental do ser vivo: para a experiência clássica, o ser vivo era um compartimento ou uma série de compartimentos na taxinomia universal do ser; se sua localização tinha um papel (como em Buf¬
fon), era para fazer aparecer variações que já eram possíveis. A partir de Cuvier, o ser vivo se envolve sobre si mesmo, rompe suas vizinhanças taxinômicas, arranca-se ao vasto plano constringente das continui¬
dades e se constitui um novo espaço: espaço duplo, na verdade -pois que é aquele, interior, das coerên¬
cias anatômicas e das compatibilidades fisiológicas, e aquele, exterior, dos elementos onde ele reside para
fazer seu próprio corpo" (Foucault, 1995:290).

A atmosfera, as águas, a terra, são um segundo invólucro em torno
do substrato da vida, já protegido pelo líquido sanguíneo que circula por
toda a parte formando uma primeira camada protetora em torno de todas
as partículas vivas. (Claude Bernard apud Jacob, 1983:194)
Problematiza-se assim, no estudo da vida, a delimitação do que é interno e
do que é externo ao ser vivo. Essa delimitação encontra nas membranas de revestimento corporais sua superfície de encontro e de separação: "qualquer que seja o
organismo considerado, os fenômenos da vida só podem se efetuar se estiverem
protegidos por um invólucro contra os elementos exteriores" (Cuvier apud Jacob,
1983:108), ou: "Tudo que tem vida, tudo que age como algo dotado de vida possui um invólucro" (Goethe apud Jacob, 1983:108).
A evidência da delimitação entre o interno e o externo é relativizada na medida
em que o organismo não sobrevive sem estar imerso em seu meio. Cuvier compreendeu o plano de organização dos seres vivos ocorrendo na articulação de duas
variáveis, uma externa e outra interna aos corpos: "as diferentes partes de cada ser devem ser coordenadas de forma a tornar possível o ser total, não somente em si mesmo,
mas em suas relações com o que o circunda" (Cuvier apud Jacob, 1983:115).
Cuvier denominou as circunstâncias em que vive o ser vivo como suas 'condições de existência'. O ser vivo prolonga-se para além das delimitações das estruturas
do próprio corpo, como a terra, o ar e os alimentos (Jacob, 1983). Esta dependência
é também expressa radicalmente na afirmação de Uexkül (1928):
... em torno de cada animal se circunscreve um mundo novo, totalmente
distinto do nosso: seu mundo circundante. Este mundo é o marco concreto em que se acha enquadrada a vida do animal, sem poder sair dele: todo
animal leva nas costas, enquanto vive, como uma casca impenetrável, seu
próprio meio ambiente (Uexkül apud Cassirer, 1986:245).
Em meados do século XIX houve nova modificação na representação dos seres
através do conceito de energia, o qual proporcionou fundamento a diversas atividades do organismo. Além disso, este foi percebido como capaz de contrariar provisoriamente o segundo princípio da termodinâmica - que afirma a inexorável tendência do
universo à desordem. Afirmou-se que a sua existência decorre da capacidade de
auto-regulação, capaz de se contrapor às forças que tendem a levá-lo à degradação.
O organismo preserva-se nessa relação entre forças que tendem a manter a organização e forças que tendem à destruição, conservando-se assim em equilíbrio instável.
Esse processo ocorre através de um constante fluxo de energia na sua relação com o
meio externo (Jacob, 1983). Dessa forma o ser vivo não pode ser um sistema fechado:

Não pode parar de absorver alimentos, de expulsar dejetos, de ser constantemente atravessado por uma corrente de matéria e de energia vinda de
fora. Sem um afluxo constante de ordem, o organismo se desintegra. Isolado
só lhe resta morrer. Todo ser vivo está, de certa forma, permanentemente conectado com a corrente geral que leva o universo em direção à desordem.
Representa uma espécie de derivação ao mesmo tempo local e transitória que
mantém a organização e permite reproduzir-se. (Jacob, 1983:257)
Mesmo com essa mudança, a construção conceituai da biologia não teve elementos para explicar a originalidade dos fenômenos da vida. A propriedade de autoconservação do ser vivo era concebida de modo funcional. Cassirer aponta de que forma
Roux assinalava, em 1905, a peculiaridade do organismo mediante uma multiplicidade
de manifestações especiais. Distinguia dez funções características do organismo como os
que asseguravam a existência da vida, realizadas por ele próprio e que permitiam seu
reconhecimento: mudança, eliminação, recepção, assimilação, crescimento, movimento, multiplicação, conformação e conservação, herança de caracteres. Roux assumia que estas funções necessitavam basicamente de uma 'auto-regulação estrutural'
definida como: "... capacidade do organismo compensar as perturbações de fora
que continuamente o ameaçam e restaurar-se constantemente em sua estrutura
peculiar" (Roux apud Cassirer, 1986:232).
Porém, essas funções que determinam a autoconservação dos seres vivos, embora
sendo constatáveis e descritas, não eram passíveis de serem explicadas por um mecanismo. Insuficiência provisória ou estrutural da concepção mecanicista, permaneceu a
pergunta na biologia daquele período: o enigma da vida poderá algum dia ser resolvido
somente com a ajuda da física e da química? A declaração de Verworn, fisiologista
alemão do final do século XIX, situa sugestivamente que a questão entre vitalismo e me¬
canicismo não havia sido superada, pois o mecanicismo permanecia tão incapaz
de responder ao problema da vida quanto em qualquer outra época:
Sabemos que a respiração, a circulação do sangue, a digestão, a
reabsorção etc, se ajustam às leis da física e da química; porém a fisiologia
não foi ainda capaz de nos ensinar como se pode explicar a capacidade de
seleção das células. Compreende-se, pois, que 'o velho fantasma da força
vital' assuma constantemente nos domínios da ciência; porém, em vez de
crer nele, devemos procurar seguir adiante e levar nossos métodos cada
vez mais além. (Verworn apud Cassirer, 1986:254)
O conceito de energia logrou substituir algumas das funções da força vital, mas
não todas. Permaneceu algo inexplicado - por exemplo, a articulação e integração
das milhares de células que existem em um organismo complexo. A idéia de especi¬

ficidade vital ainda persistiu, portanto, evidenciando os limites da caracterização do
processo vital por meio da descrição de fenômenos físico-químicos.
Configurada no estudo das estruturas visíveis com auxílio de instrumentos, a
biologia em cada época definiu-se não só pelas teorias e concepções de mundo vigentes, mas pela natureza dos objetos acessíveis à análise. A transformação no estudo
dos seres vivos esteve relacionada à possibilidade da análise de novos objetos. As
mudanças na maneira de olhar o organismo iluminaram novos aspectos até então
invisíveis. Se não basta 'ver' algo para transformá-lo em objeto de análise, é fato que
se tendeu a visualizar a arquitetura do vivo, revelando-a em camadas cada vez mais
profundas, em estruturas cada vez menores e cada vez mais ocultas:
Não há uma organização do vivo, mas uma série de organizações encaixadas umas nas outras como bonecas russas. Atrás de cada uma esconde-se
uma outra. Além de cada estrutura acessível à análise acaba se revelando uma
nova estrutura, de ordem superior, que integra a primeira e lhe confere suas
propriedades. (Jacob, 1983:23)
Inicialmente, nos séculos XVI e XVII, estudou-se a organização a partir das estruturas visíveis a olho nu. Posteriormente, no final do século XVIII e no XIX, a organização
passou a ser estudada a partir dos órgãos e funções e, a seguir, da célula. É nesse espaço
de visibilidade que se fundam as ciências da vida e a concepção de organismo configurada na anatomia patológica, na fisiologia e na microbiologia, quando surge também a
epidemiologia. No século XX, a biologia ganha novos espaços de visibilidade. Inicialmente, os cromossomos e os gens e, a partir da metade do século, a molécula de ADN
reconfiguram as propriedades de organização e de sucessão dos seres vivos, exprimindo
mudanças profundas na própria natureza do saber (Jacob, 1983).
Com a descoberta da estrutura do A D N surgem novos conceitos como programa, mensagem, teleonomia. Os termos que se conservam da terminologia anterior,
dos quais destacamos o de organização, vão adquirir novas significações. Organização, auto-organização, autopoiese reconceituam, no século XX, o tema histórico da
biologia - a autoconservação dos seres vivos.
O trabalho de Jaques Monod, O Acaso e a Necessidade, apresenta uma série
de questões filosóficas reconfiguradas com as descobertas da biologia desde a segunda metade do século XX. O estudo dos sistemas microscópicos revelaram uma complexidade no sistema vivo que os estudos anteriores, baseados em estruturas e funções mais globais, não poderiam visualizar. A biologia, no século XX, encontrou uma
base de compreensão para o fato de a vida ser capaz de criar ordem e transcender o
princípio da entropia. O ser vivo tem a propriedade de transcender as leis físicas,
observando-as, na realização de um projeto próprio. Teleonomia é essa capacidade
do ser vivo de não depender de forças exteriores para manter suas características de
organização. O ser vivo transmite de uma geração a outra um conteúdo de invariân¬

cia que garante a realização de um projeto essencial orientado, coerente e construtivo.
A diversidade das estruturas vivas está apoiada em constituintes químicos pouco numerosos, que, ao se integrarem de acordo com a informação codificada, produzem
uma multiplicidade de formas macroscópicas (Monod, 1989).
A descoberta do A D N marca nova mudança na representação do ser vivo. O
A D N é o equivalente lógico não de uma estrutura morfológica, mas de um alfabeto
que informa, mediante um programa, a própria estrutura da sua organização. O ser
vivo continua sendo comparado a uma máquina, que agora, muito distante da analogia a um relógio, funciona como um sistema cibernético complexo, codificado por
meio de uma físico-química biológica.
Certamente que nesta mudança se modificou a noção do que é uma máquina.
A organização - característica irredutível da vida - passa a ser uma característica
também da máquina. A máquina cibernética apresenta funções de controle, re¬
troalimentação, tratamento da informação quantificada (Atlan, 1992). Os seres vivos
permanecem, contudo, com uma diferença ante a máquina tão radical quanto
anteriormente. São os únicos sistemas, agora pensados como cibernéticos, que
apresentam autonomia na integração de suas funções e que são capazes de se
reproduzir. Daí a ênfase no prefixo 'auto' na descrição da sua propriedade fundamental -auto (organização, conservação).
Os conceitos da termodinâmica já haviam apontado para o fato de que a
vida ocorre contrariando o seu segundo princípio, o que implica uma relação paradoxal. A vida é capaz de preservar ordem e manter assim sua organização em
um universo em que os sistemas evoluem no sentido da degradação da ordem.
Ela ocorre através de uma relação entre forças que preservam sua organização
ante às forças que tendem a levá-la à desorganização. A descoberta do A D N colocou de forma mais contundente o quanto os fenômenos da vida se constituem
em um paradoxo. A diversidade dos seres vivos formou-se no decorrer do processo evolutivo devido à propriedade de manter invariante sua estrutura e, ao
mesmo tempo, de captar, absorver e preservar o acaso.
Alterações acidentais, como erros na reprodução da molécula do A D N , são
capazes de produzir transformações que passam a se tornar, também, invariantes
na sua estrutura. O acaso é a fonte de toda a novidade. Uma mutação é um
acontecimento imprevisível por sua própria natureza. A estrutura replicativa do
A D N é capaz de absorver o 'ruído' e de conservá-lo. Esta repetição diferencial é
a base da diversidade e também da complexidade no mundo vivo. Na raiz dessa
prodigiosa abundância está o puro acaso, o caos, a desordem que, ao se integrar à
estrutura viva, se torna necessidade (Monod, 1989).
Monod considera, assim, a irreversibilidade da evolução uma expressão do
segundo princípio da termodinâmica na biosfera. Dessa forma, o princípio da entropia,
que afirma a tendência à desorganização, paradoxalmente relaciona-se ao aumento do
nível de organização e, portanto, da autonomia do ser vivo. Contudo, se erros aciden¬

tais na reprodução das estruturas vivas são fonte de novidade e de revitalização, estão também envolvidos nos processos degenerativos da vida. O processo que leva à degradação e morte das estruturas vivas envolve uma seqüência de erros acidentais na
tradução da estrutura do A D N durante a reprodução celular (Monod, 1989). Vida e
morte estão, assim, interligadas.
Atlan amplia a reflexão a respeito do acaso poder contribuir para criar uma
complexidade organizacional ao invés de ser apenas um fator de desorganização. A
auto-organização seria essa capacidade de integrar o ruído, transformando-o em fator
de organização mediante um processo constante de desorganização-reorganização.
Dessa forma, afirma que os processos de morte fazem parte da vida; sem desorganização não há reorganização adaptativa ao novo, e sem um processo controlado da
morte, não há processo de vida. Extrai dessa reflexão uma ética que se orienta por
uma sabedoria em lidar com o paradoxo, fluindo entre a ordem e a desordem, o
fechamento e a abertura, a permeabilidade e a impermeabilidade. Uma ética:
... que nos permitisse a cada instante, saber como intervir nesse incessante
combate entre a vida e a morte, a ordem e a desordem, de modo a continuar evitando um triunfo definitivo de qualquer deles sobre o outro, que
constitui, na verdade, uma das duas maneiras possíveis de morrer completamente, se assim podemos dizer, pela interrupção do processo, seja
numa ordem definitivamente estabelecida, inamovível, seja numa desordem total. (Atlan, 1993:52)
Uma outra reflexão já introduzida por Monod, que se amplia em desenvolvimentos mais recentes, diz respeito ao surgimento da linguagem no homem. Considerada como a ponta do processo evolutivo, a linguagem simbólica abriu caminho,
em seu desenvolvimento, para um novo nível de complexidade da estrutura viva: a
cultura. A capacidade lingüística faz parte da própria natureza do homem, definida
na sua estrutura genética (Monod, 1989).
Essa constatação poderia nos levar a uma compreensão da sociabilidade humana como fenômeno biológico no sentido estrito, cujo paroxismo redutor poderia ser
exemplificado pelos desenvolvimentos atuais da sociobiologia, que compara o comportamento social dos homens ao de animais como macacos, formigas ou abelhas.
Contudo, ao contrário, deve-se admitir que assumir a origem natural da linguagem
não implica reduzir as conseqüências da sua emergência a explicações restritas
aos conceitos da biologia. A complexidade da estrutura viva no ser humano faz surgir as capacidades de percepção, conhecimento e ação. Com a linguagem,
que insere o homem na cultura, emergem novas realidades - humanas - as quais
ultrapassam em muito os esquemas explicativos que os conceitos da biologia foram
capazes de formular.

Nesse sentido, Francois Jacob ressalta a existência de uma flexibilidade na execução do programa genético do ser vivo, entre os quais o homem é o que apresenta
o programa mais aberto. Essa 'flexibilidade' manifesta-se na totalidade da vida humana, em todas as suas expressões. Reconhece-se, assim, que a biologia se dilui
no estudo do homem, da mesma forma que a física no estudo da célula (Jacob, 1983).
Considerar, porém, que os conceitos das ciências apreenderam a realidade
como descontínua e fragmentada não implica assumir que o homem seja concreta¬
mente descontínuo e fragmentado, tal como os conceitos o definem. Da mesma forma, interrogar a pertinência da fragmentação imposta pelos conceitos não significa
deixar de reconhecer a originalidade dos fenômenos da vida e, no interior dela, da
emergência da linguagem e do pensamento. Não se diria então que "não há uma
descontinuidade entre o social e o humano e suas raízes biológicas" (Maturana &
Varela, 1984:14), mas que há uma descontinuidade na forma até então possível de
explicar os fenômenos, decorrente da maneira como foram construídos os conceitos
que falam em nome do biológico, do psíquico e do social.
Questiona-se, dessa maneira, a visão que, com base nas representações construídas pelos conceitos científicos, considera a cultura como extranatural, superposta
a uma natureza biológica, com a perspectiva de humanizá-la. Considerando a linguagem como propriedade natural, pode-se compreender o homem como ser cultural por
natureza, e a conformação do humano como tendo dimensão ontológica enraizada
na natureza (Morin, s/d). Nessa perspectiva, não cabe reduzir a natureza do homem
ao 'biológico', mas interrogar a própria 'natureza' dos conceitos da biologia quando
tentam falar em nome do natural.
Os conceitos formulados pela biologia superaram obstáculos no decorrer do seu processo histórico, e, nesse sentido, pode-se falar em progressos. No entanto, permanecem
fronteiras de desconhecimento que evidenciam como o fenômeno da autoconservação
do ser vivo não conseguiu ser totalmente explicado. Os desenvolvimentos recentes
da biologia moderna realmente não explicam em termos físico-químicos e mecani¬
cistas todos os fenômenos do ser vivo. Especialmente o funcionamento do sistema
nervoso central do homem. O desenvolvimento da linguagem e do pensamento
apontam para uma complexidade da estrutura viva que segue sem ser totalmente
explicada por meio de mecanismos ou operações. Nesse sentido, Monod afirma
que permanece uma fronteira:
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...quase tão intransponível para nós quanto o era para Descartes. Enquanto não for vencida, o dualismo conservará em suma sua verdade operacional.
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A emergência de novas propriedades foi problematizada também através de 'níveis de organização' ou
'patamares de integração'. Jacquard propõe que estes conceitos sejam encarados como substitutivos que
expressam a "nossa compreensão provisória e parcial do mundo real". A emergência dessa forma "não
se refere a uma propriedade desse mundo real e sim a uma modificação daquilo que o nosso olhar capta. O que emerge em cada nível são funções, propriedades, que no nível inferior não teríamos conseguido constatar, nem prever, nem sequer imaginar" (Jacquard, 1989:63).

A noção de cérebro e a de espírito, atualmente, não se confundem mais
para nós do que para os homens do século XVII. A análise objetiva nos obriga a ver uma ilusão no dualismo aparente do ser. Ilusão, porém tão intimamente vinculada ao próprio ser que seria vão esperar um dia dissipá-la
na apreensão imediata da subjetividade, ou aprender a viver afetivamente,
moralmente sem ela. (...) Renunciar à ilusão que vê na alma uma 'substância' imaterial não é negar a sua existência, mas começar a reconhecer a
complexidade, a riqueza, a insondável profundidade não só da herança genética e cultural, como também da experiência pessoal, consciente ou
não, que juntas constituem o ser que somos, única e irrecusável testemunha de si mesmo. (Monod, 1989:176)
Na tentativa de superação dessa constatação surge, em vários autores, a reivindicação de uma nova perspectiva na compreensão do corpo, que busca prescindir
da dualidade entre corpo e alma, origem de outras dualidades clássicas cristalizadas
no pensamento ocidental. Procura-se assim chegar a ultrapassar o conceito de organismo construído no século XIX mediante o conceito de sistema auto-organizado.
Ampliam-se as abordagens da físico-química para uma biofísica e, com base em noções
cibernéticas, busca-se teorizar os organismos vivos situando pontos de articulação entre
matéria e pensamento, considerando-se que matéria e energia representam duas possibilidades de uma mesma coisa. A consciência, a vontade e as emoções não seriam forças extrafísicas em oposição à matéria, mas uma emergência que surge vinculada à própria matéria. Tenta-se, dessa maneira, diminuir ainda mais o espaço do vitalismo na
7
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Atlan, citando Morin refere-se, por um lado, a uma abertura da biologia moderna através da físicoquímica biológica, que é "ao mesmo tempo e em si mesma uma abertura psicossocial, em função do
papel central, simultaneamente diferenciador e unificador, nela desempenhado pela complexidade. É
a complexidade que diferencia a físico-química biológica da outra físico-química. Ε é a complexidade
que aproxima a biologia físico-química da lógica das relações psicossociais". Por outro lado, a uma
abertura por meio da "introdução de conceitos como comunicação, informação, código, mensagem,
programa, extraídos da experiência de relações humanas que até então pareciam indissociáveis da
complexidade psicossocial" (Atlan, 1993:162-163).
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Cabe destacar que, já no final do século XIX, Freud, em " O Projeto", ao iniciar a construção de uma teoria
do corpo psíquico, desenvolveu conceitos que, descolando-se da biologia de sua época, problematizaram a
vinculação entre quantidade e qualidade - ponto de articulação entre a matéria e o pensamento. Freud concebeu a estrutura do sistema nervoso humano sendo constituída de um sistema em que três tipos de neurônios (permeáveis, impermáveis e perceptuais) integram as funções de receber, reter, transformar e descarregar
quantidades de energia. O sistema psíquico humano é capaz de se autoconservar ao integrar funções de contato e barreiras de contato, resistência e facilitação, permeabilidade e impermeabilidade (Freud (1895),
1990). A ciência da vida no século XIX, como Canguilhem observou, só reconheceu a objetividade mensurável do quantitativo. A teoria da psicanálise conceituou a quantidade naquilo que nela há de não mensurável,
definindo estruturas corporais que, não podendo ser vistas, são apreendidas por diferentes efeitos que se dão
através da linguagem: o inconsciente, a pulsão. O conceito de pulsão foi definido como fronteira entre o psíquico e o somático. Tendo origem no interior do soma e vinculando-se ao psíquico, o conceito de pulsão
desfaz a dualidade entre corpo e alma, ressaltando, mediante a energia pulsional, a ligação entre o psíquico e
o somático (Freud (1915), 1990).

biologia. Contudo, esses desenvolvimentos situam-se muito mais em uma perspectiva de projeto do que de formulação que efetivamente explique como se realizam os
desempenhos propostos. "Complexidade e complexificação - sem falar em organização ainda são conceitos vagos e intuitivos" (Atlan, 1993:163).
De qualquer forma surge a busca de outra lógica na abordagem dos fenômenos da vida. A história da biologia caracterizou-se pelo estudo de estruturas cada vez
menores. Foi analiticamente, decompondo o organismo em unidades elementares,
adotando a atitude das ciências experimentais, que se buscou desvendar a complexidade da vida. O conhecimento das moléculas, apesar de possibilitar a elaboração
de conceitos que traduziram uma complexidade crescente, não permitem apreender as propriedades que surgem na sua interação. No interior da lógica da análise
micro e fragmentária produziu-se o questionamento da pertinência dos conceitos
que essa racionalidade autoriza (Stengers, 1990). Buscou-se então substituir o procedimento analítico pelo procedimento sistêmico, tentando-se descrever não os elementos,
mas as relações que se estabelecem entre eles(Jacquard,1989).
Cabe, nesse sentido, interrogar o quanto os desenvolvimentos recentes no interior
da biologia rompem com os limites que foram demarcados na sua própria constituição
histórica. Os conceitos específicos da biologia estão comprometidos com a racionalidade que acredita que conhecer é saber como se faz, desvendando o processo de
fabricação das coisas (Arendt, 1987). O corpo na biologia foi sempre pensado tendo
como referência a complexidade que o homem já conseguiu encontrar no seu próprio processo técnico de fabricar coisas. A biologia sempre pensou o corpo tal qual
uma máquina. Se, por um lado, pensando o organismo como uma máquina cibernética foi possível transformar uma série de questões em falsos problemas, por outro,
várias outras foram acrescentadas. Ou melhor, os velhos problemas não foram resolvidos e sim ressignificados, tornando-se, desta forma, novos (Atlan, 1993).
Os novos problemas, sem dúvida, colocam em questão a visão antropocêntrica
de humanismo que orientou o pensamento ocidental na modernidade. A concepção
do homem racional, desconectado da sua condição animal, controlando e dominando
a natureza, deparou-se com a constatação de que a produção racional contém um
incontrolável resíduo de irracionalidade. O homem não é capaz de controlar o acaso e
os acontecimentos sempre surpreendem. A ciência, com sua busca de precisão, é
essencialmente ambígua. Toda ação controlada, toda previsão traz também coisas
inesperadas. A constatação de motivações inconscientes nos discursos e nas ações
humanas impôs limites à crença de uma transcendência absoluta do homem em
relação à natureza e à própria raiz no mundo animal. O homem, portanto, permanece como um ser cunhado de enigmas.
A reflexão no interior da biologia, ao reconceituar a organização promovendo
a abertura da noção de vida, reencontra a filosofia. Não se trata, portanto, de festejar
que a biologia enfim conseguirá se aproximar da revelação da verdade sobre o segredo da vida. Pelo contrário, no interior da biologia surge a constatação de que o
conceito científico não pode ser considerado dogma, e que teorias científicas serão
pertinentes na medida em que encontrarem um sentido filosófico, ético e estético.

Com essa perspectiva retoma-se não só a questão da autoconservação como
acontecimento da vida, mas também a problematização dos conceitos que tentam
explicá-la produzindo práticas e tecnologias que efetivamente interferem nos processos
da vida. Deve-se reconhecer o quanto o conceito de organismo, historicamente datado
no século XIX, é ainda nuclear e norteador das práticas que se efetivam através da
medicina. O conceito de transmissão, datado do mesmo período, é um dos exemplos da potência explicativa dessa construção fundada na estrutura morfológica e
orgânica do corpo. Construção essa que participa de forma importante na configuração de uma determinada representação de corpo e de espaço.
No entanto, a relação entre 'meio interno' e 'meio externo' é passível de ser
reconfigurada, caso seja recolocada para o ser na sua integralidade e não apenas
para o Organismo'. Podemos apreender, assim, em uma perspectiva filosófica mais
abrangente, uma condição fundamental da existência: a capacidade do ser de manter a unidade e a identidade estando em relação. O que delimita o que é interno e
o que é externo em um ser que mantém a sua organização, ao mesmo tempo em
virtude da sua abertura ao externo e apesar desta abertura (Canguilhem, s/d), é pergunta passível de exceder com propriedade a esfera de trocas orgânicas físico-químicas.
Tem sentido vital não restrito às estruturas anatômicas envolvidas dizer que a fronteira que protege a autonomia de um ser vivo do universo que o cerca - espacial¬
mente delimitada por uma pele e por mucosas - ao mesmo tempo que barreira, é
também um lugar de trocas que se deixa atravessar (Atlan, 1993:129).
Procurar-se-á demonstrar que as interfaces do corpo estiveram de distintas
formas tematizadas e constituem aspecto essencial na elaboração e avaliação de um
conceito de doença. O conceito de transmissão é uma forma de apreensão da interface do corpo, a qual será analisada posteriormente.
Ressalte-se que um importante contraponto à conceituação de corpo e doença
orgânica é o pensamento de Freud, que utiliza uma abordagem não morfológica,
mas energética, ao conceituar o corpo psíquico. Embora tenha se afastado da construção conceituai de corpo orgânico, Freud não deixou de conceituar o corpo concreto, problematizando não só sua autoconservação como também sua interface. O
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A abordagem freudiana da autoconservação parte da suposição de que os eventos psíquicos estão regulados pela tendência do seu aparelho de manter baixa a quantidade de excitação - tendência a descarregar energia -, uma vez que a quantidade no sistema é sentida como adversa e desprazerosa. A autoconservação e a doença psíquica estão relacionadas à proteção e interação do corpo com os estímulos que
chegam a ele, produzindo sensações de prazer e desprazer. A relação entre prazer e desprazer é paradoxal, pois os mesmos estímulos que são fonte de sensações de prazer são os que produzem desprazer. Os
órgãos dos sentidos - partes do sistema nervoso que foram deixadas na sua superfície - são os aparelhos
receptores de certos efeitos específicos de estimulação que incluem dispositivos especiais de proteção e
exclusão de quantidades excessivas de estimulação e de estímulos impróprios. A estrutura corporal, através desses complexos mecanismos, é capaz de se autoconservar e, no caso do homem, processar as
quantidades de energia vinculando-as às qualidades que se tornam imagens de sensações conscientes
(Freud (1920), 1990).

aparelho psíquico também faz-se interface entre o externo e o interno e a doença
psíquica relaciona-se com distúrbios na sua delimitação.
Considerando-se pertinente a afirmação de que ambos os conceitos - de
doença psíquica e de doença transmissível - problematizam as interfaces do corpo,
chama-se a atenção para a importância do estudo do pensamento freudiano não
somente para compreender o psiquismo. O diálogo que Freud estabelece com a
biologia é rica fonte de reflexão no sentido de abrir horizontes para novas concei¬
tuações de corpo e de doença na perspectiva de alcançar a reivindicada superação
da dualidade entre corpo e alma.
Ao estudar o organismo, os médicos e biólogos do século XIX abordaram a vida
de uma forma compartimentada, sem entrar em contato com a radicalidade das
questões vitais que estavam trabalhando. Reconceituando a organização, reconfigu¬
ra-se também a constatação de que os seres vivos se autoproduzem, caracterizandose por sua autonomia, mas que, ao mesmo tempo, só vivem em relação. A vida
constitui-se num paradoxo: o ser vivo distingue-se do todo e, simultaneamente, só
vive a ele vinculado. A identidade e autonomia do ser vivo não pode estar dissociada da interação com o que o cerca. O sentido de relação é tão primordial ao ser
vivo quanto o de autonomia.
Os limites da ciência, ao serem colocados como conseqüência do seu próprio
desenvolvimento, ganham nova maturidade, tal como propõe Henri Atlan ao considerar que a questão não é
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... basear uma ética em novas teorias biológicas, mas utilizar essas teorias
no que elas têm de ambíguo e contraditório para colocar o problema da
ética em termos de vida e de morte que, por sua vez, também são ambíguos e contraditórios. (Atlan, 1992:235)
A questão seria utilizar a teoria científica "...como uma fonte de novas interrogações que talvez permitam colocar melhor a questão da ética, e com isso, reencontrar interrogações que talvez atormentassem os antigos" (Atlan, 1992:235).
Não se trata, portanto, de reivindicar um retorno ao passado, no sentido de interpretar os fenômenos da vida tal qual os homens o fizeram em tempos antigos,
mas sim de interpretar os achados da ciência resgatando e ressignificando sentidos,
que foram problematizados anteriormente sob outras formas. Trata-se de reencontrar questões fundamentais para a vida humana, que foram esquecidas ou significadas
segundo uma crença desmedida nas possibilidades da razão e de controle e domínio do homem que marcou a modernidade.
10 Freud, em Além do Princípio do Prazer (1920), destaca como o sistema nervoso central origina-se do ectoder¬
ma, " a matéria cinzenta do córtex permanece um derivado da camada superficial primitiva do organismo e
pode ter herdado algumas das suas propriedades essenciais" (Freud, 1990:41). Em Mal-Estar na Civilização
(1930) afirma que: "A patologia nos familiarizou com grande número de estados em que as linhas fronteiriças
entre o ego e o mundo externo se tomam incertas ou incorretamente traçadas. (...) Assim, até mesmo o sentimento de nosso próprio ego está sujeito a distúrbios, e as fronteiras do ego não são permanentes" (Freud,
1990:83-84).

