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Pensando a natureza: uma introdução 

 

Gosto de chamar nosso planeta de Géia, como o faziam os gregos séculos atrás e 

como hoje o fazem alguns cientistas. Afinal, ele é o que é por nossa causa. Ou melhor, 

parafraseando uma afirmação do Buda, se somos assim é porque ele é assim, se ele é 

assim é porque nós somos assim: nos construímos, desconstruímos e reconstruímos 

reciprocamente o tempo todo. Em muitos lugares e diversas épocas, povos e indivíduos 

os mais diversos já experienciaram e descreveram a terra que todos pisamos como uma 

Grande Mãe generosa e acolhedora, uma Deusa equânime que tudo abraça e transforma, 

geradora permanente de vida a partir da morte, infinita teia acéfala da qual nós humanos 

não somos mais do que um fio. Ela já foi vivenciada como nossa irmã, como pai 

protetor e às vezes vingativo, como companheira inseparável nos caminhos da 

existência. Muitos de nós já se perceberam como simples células do seu corpo vivo. Se 

preferirmos usar uma linguagem mais em sintonia com o nosso tempo, onde o método 

de abordar, construir e narrar o mundo que predomina nos ambientes oficialmente 

prepostos para a produção de conhecimento fragmentou a realidade – pondo-se mais 

tarde o problema da sua religação – e especializou assim (às vezes até o extremo) os 

conhecimentos gerados sobre ela, diria que em muitas épocas e por muitos povos e 

indivíduos ela tem sido percebida - e ainda o é, inclusive por alguns produtores daquela 

mesma ciência que por vários séculos estilhaçou o universo – como uma entidade 

físico-bio-antropológica (admitindo que existam esferas ou dimensões de realidade que 

possamos chamar de “física”, “biológica” e “antropológica”, categorias sobre cujo uso, 

pelo menos não problematizado, sou cético), um sistema vivo em permanente auto-

recriação de cujo processo nós humanos somos ao mesmo tempo emergência e elemento 

indissolúvel, em simbiose com todos os demais organismos (temporariamente) vivos e 

(provisoriamente) não-vivos. Enfim, a forma como nossa Terra é experienciada, narrada 

e constantemente transformada é o produto do nosso incessante diálogo com ela, assim 

como o é a forma como nós somos, nos percebemos e nos transformamos 

continuamente. Na falta de outra denominação mais eficaz, gosto de referir-me a ela 

com o apelido mítico de Géia. O prefiro ao termo que traduz outro mito, bem mais 



recente, que foi criado no Ocidente e que muitos passamos depois a habitar 

experienciando-a até hoje como uma máquina perfeita, uma sorte de relógio impecável, 

um gigantesco aparelho biofísico minuciosamente concebido e movido por leis 

imutáveis, observáveis, reprodutíveis e quantificáveis, um deslumbrante cenário para 

nossos dramas, aventuras e paixões, um bonito pano de fundo para as nossas interações 

sociais, culturais, econômicas e políticas dela independentes, um reservatório de 

recursos para a satisfação plena das nossas necessidades, um inferno selvagem a ser 

domado e domesticado ou uma fascinante pintura, uma projeção materializada das 

nossas idéias de belo e de puro, uma entidade não “contaminada” pelas nossas ações e 

pensamentos, “selvagem” pois de nós separada, transformada em um bibelô a ser 

preservado intacto para despertar em nós experiências éticas e estéticas: esse mito 

através do qual a maioria de nós passou a percebê-la chamando-a de “natureza” e 

separando-a da “cultura” e da “sociedade”, isto é, afastando-lhe da humanidade. Falei 

em “mito” e não simplesmente em “conceito” porque este conjunto de idéias sobre a 

natureza e a sua relação com o que lhe seria “externo”, isto é, nós mesmos se tornou 

uma narrativa fundante, muitas vezes oculta, totalmente incrustada no olhar de 

indivíduos e povos – hoje não apenas no Ocidente - e que condiciona fortemente a 

maneira como a realidade é percebida/construída, assim como a forma como é 

produzido o conhecimento. 

 Mas vamos com calma. Estas minhas divagações sobre a natureza começaram 

quando me propus a refletir sobre as diferentes formas de conhecê-la e relacionar-nos 

com ela que emergem de experiências narradas ou (re)construídas em algumas narrativs 

literárias e cinematográficas de caráter biográfico. Minha idéia era traçar diferentes 

arquétipos de relação ser humano-natureza, mas nenhum caminho é reto e liso. Desvios, 

bifurcações, obstáculos que nos obrigam a mudar de rumo aparecem incessantemente e 

- a não ser que o percorramos com o rolo compressor de objetivos pré-definidos 

rigidamente fechados, aplanando tudo o que se depara na nossa frente para chegarmos 

sem sobressaltos à meta esperada, já determinada desde o começo – dificilmente o 

ponto (sempre provisório) de chegada corresponde às nossas expectativas iniciais. 

Inquietações epistemológicas surgiram logo depois que comecei a interrogar-me 

sobre diferentes modalidades de interação entre ser humano e natureza, pois a simples 

idéia de “inter-ação” não me satisfazia conceitualmente. A expressão – “inter-ação” é 

“ação entre” dois sujeitos, dois objetos ou entre um sujeito e um objeto - presume a 

existência prévia de duas entidades independentes, com características inerentes, e põe a 



questão da natureza das “pontes” construídas para possibilitar a relação, para a 

cognoscibilidade de uma por parte da outra e a recíproca transformação. Ao procurar 

estratégias que me orientassem na definição de arquétipos de relação entre natureza e 

seres humanos me senti invadido por uma desagradável sensação, a de que uma visão 

não problematizada desta “interação” tendesse a criar três classes de realidades 

estanques: por um lado, uns sujeitos cognoscentes com características próprias e 

independentes; por outro lado, uma realidade externa regida por leis fixas observáveis e 

traduzíveis em fórmulas universais – como quer a ciência clássica, fundamentada na 

visão de mundo cartesiana – ou somente cognoscível a partir de “próteses” construídas 

pelos sujeitos que com ela interagem; no meio destas duas entidades, haveria um 

conjunto amplo e diversificado de “mediações” (linguagem, conceitos, mitos, aparelhos 

de observação, etc.) separadas das coisas, mas que de alguma forma encontrariam-se 

ligadas a elas para poder torná-las inteligíveis. Nos dois extremos desta percepção do 

real, como mostra Bruno Latour (2008), encontramos a objetividade e a subjetividade 

absolutas: a natureza existe independentemente dos sujeitos que a conhecem e o 

conhecimento que se baseia na experimentação e quantificação reflete a realidade tal 

como ela é; ou então a natureza não sou mais do que um produto de dinâmicas, 

interações e acordos entre sujeitos autônomos, a realidade coincide com as 

representações sociais que nós humanos construímos acerca dela ou, nos casos extremos 

em que se concebe que nada há além do discurso, com os enunciados que fazemos a seu 

respeito. Em todos os casos, tanto a realidade humana como a natural são pensadas em 

termos de subjetividade-objetividade, mundo-representações, realidade-discurso, etc. 

(mesmo que seja para negar um dos termos). 

Portanto, se não tivesse me posto tais questionamentos, uma análise das relações 

entre ser humano e natureza que emergem das obras que quis explorar teria me levado 

quase inevitavelmente à mera reconstrução das visões socioculturais da natureza que 

condicionam a percepção que os autores destas narrativas têm do ambiente natural, que 

por sua vez influenciam seus comportamentos com este último, e a partir destes 

diferentes conjuntos de representações – construções ativas do mundo e ações sobre ele 

a partir da maneira de percebê-lo/conhecê-lo – teria podido delinear diferentes 

arquétipos. Também teria podido analisar se e de que formas uma maior ou menor 

proximidade entre ser humano e natureza contribui na construção destas representações 

e na configuração destes arquétipos, se a aproximação de alguém que construiu sua 



visão de mundo afastado da “experiência direta da natureza” pode mudar suas 

percepções, suas relações com esta última e de que formas. Mas isso não me satisfazia. 

Sentia uma inquietação inicialmente indefinida, fluida, mas que aos poucos foi 

tomando forma e consistência até levar-me a uns irrenunciáveis interrogantes: é 

possível, me perguntei, falarmos em relação entre homem e natureza de um ponto de 

vista epistemológico? E, se pudermos definir melhor ambos os termos desta relação, 

qual seria a natureza das “mediações” entre um e outro? Trataria-se de elementos 

externos à natureza que funcionam como “pontes” entre esta e os homens, permitindo 

que estes últimos a intelijam? É epistemologicamente possível falar em relação direta 

entre natureza e ser humano? Caso o admitamos, que entendemos com isso? 

Inicialmente, assim que estas perguntas vieram à tona em minha consciência, 

tive a tentação de afastá-las temendo que levar adiante estas indagações teria me 

distanciado enormemente do objeto inicial da minha análise. Após uma longa reflexão, 

porém, percebi que elas radicam no âmago deste, pois dizem respeito à própria 

possibilidade de concebê-lo, e não seria sábio afugentá-las. Ao que levaria, de fato, 

traçar modelos de interação homem-natureza sem se pôr a questão da pensabilidade 

mesma de tal relação? Apenas, a reafirmar acriticamente uma dissociação ontológica e 

cognitiva que não é necessária nem inevitável, mas que atualmente condiciona 

inconscientemente todas as formas individuais e coletivas de ação do ser humano no 

mundo, não apenas as mais destrutivas, mas até mesmo – na maioria dos casos, sem que 

o percebamos – as que pretendem promover uma interação mais harmônica entre os 

mundos ditos “humano” e “natural”. 

Quando falamos, por exemplo, em “preservar a natureza” a estamos objetivando, 

transformando-a em uma realidade da qual não fazemos nem nos sentimos parte, e esta 

percepção repercute tanto em nossos comportamentos do dia a dia, como nas políticas 

locais, nacionais e globais de “conservação” daquilo que experienciamos como “meio 

ambiente”, isto é, um mero palco onde desenvolvem-se as nossas relações 

exclusivamente humanas. Por exemplo, como mostra Diegues (2008), o mito de uma 

natureza “pura” ou “intocada” – que exclui, portanto, o ser humano de seu incessante 

processo auto-(re)criador – repercutiu de forma dramática nas políticas de criação de 

unidades de preservação ambiental no Brasil, que até muito recentemente eram 

formadas expulsando de seus hábitats históricos inteiras comunidades (indígenas, 

ribeirinhas, quilombolas, caiçaras, varjeiras, etc.), que da noite para o dia passaram a ser 

consideradas “intrusas” em terras onde viviam há gerações, onde repousam seus 



antepassados e cuja diversidade biológica contribuíram a preservar, valorizar como 

fonte de sustento renovável e às vezes até a aumentar através de seus saberes, seus 

estilos de vida e suas formas tradicionais de manejo dos recursos locais. Essa mesma 

idéia de uma natureza “intocada”, separada do homem e a ser preservada “intacta” fez 

com que a realidade geo-bio-antropológica de grande parte do Brasil fosse esquartejada 

em “unidades de conservação” estanques - que as populações urbanas procuram em 

busca de relaxamento, de descanso, de experiências estéticas ou espirituais – e uma 

“sociedade” externa e independente de tais “santuários”, que segue seu curso 

autonomamente... como se a “natureza” enjaulada nestas unidades fosse imutável e 

como se os processos gestados na “sociedade” fora delas não fossem parte da constante 

desconstrução e reconstrução do nosso mundo comum, atingindo indistintamente 

humanos e não-humanos em toda parte. Se quisermos realmente mudar a maneira de 

relacionar-nos com o que está ao nosso redor é preciso que nos interroguemos primeiro 

sobre a natureza desta relação e, conseqüentemente, sobre a nossa própria natureza. 

 

Um homem nu na floresta: ser humano e natureza 

 
“O homem se aproxima da natureza da qual 
faz parte quando reconhece a capacidade 
revelada pelo sonho e pela fantasia e com 
elas abre as asas para vôos surpreendentes” 
(SOARES, 2002, p. 16). 

 

 Lentamente, um homem abriu os olhos. Um magma inicialmente indiferenciado 

de formas e cores foi, aos poucos, assumindo contornos mais definidos. Instantes 

depois, o homem sentiu que tinha acordado. Estava nu, no coração de uma mata. Altas 

árvores de copas frondosas fechavam o céu, criando um ambiente intensamente úmido e 

de escassa luminosidade. Uma miríade de árvores menores, plantas, flores das mais 

diversas cores e tamanhos, cipós entrelaçavam-se em uma intricada teia a primeira vista 

impenetrável, densa e grávida de vida. Tênues raios de sol infiltravam-se entre as frestas 

deixadas pela vegetação, reverberando-se nas infinitas formas da mata circunstante e 

originando um caleidoscópio multicolorido que confundia a visão. Não soprava um 

hálito de vento, tudo parecia imóvel, mas o homem percebia à flor da pele, pressentia 

que tudo estava em movimento, um movimento incessante que assemelhava-se a uma 

embriagante dança. Tinha a sensação nítida de que, da mais alta árvore ao mais fino fio 

de relva, nada estivesse parado. Melodias suaves e envolventes, macias como carícias 



no ouvido, entremeavam-se e fundiam-se com alaridos estridentes, cantos politonais, 

acordes arrítmicos, agudos desafinados ou harmonicamente compassados que 

compunham uma sinfonia que embalava e sacudia, abraçava e chocalhava. Seres 

estranhos pululavam por todo lado, silenciosamente ou emitindo gemidos, cantigas, 

sussurros, sibilos, grunhidos e outros sons indecifráveis, buscando-se, pegando-se, 

batendo-se ou ignorando-se. Seres alados de todos os tamanhos povoavam os galhos, 

tingindo-os com plumagens vibrantes ou confundindo-se com a vegetação, com bicos 

enormes e coloridos ou fininhos e discretos. Seres alongados, rastejantes, de peles de 

aparência viscosa de vez em quando apareciam entre as pedras ou pendurados nas 

árvores. Seres peludos, de manto levemente dourado ou cinza escuro com listras 

brancas, ou avermelhado com jubas escuras, com pernas, braços e mãos semelhantes 

aos humanos apareciam aqui e acolá entre os galhos e nos cipós, brincando, colhendo 

frutas para comê-las ou simplesmente observando, curiosos, o homem. Infinitas 

miríades de pequenos seres de aparência preta ou avermelhada, de diferentes tamanhos, 

formando longas filas compactas ou em pequenos grupos atravessavam os chão, 

galgavam as pedras, subiam ou desciam pelos troncos das árvores, saindo de buracos na 

terra ou sendo por estes engolidos. Outros pequenos seres alados, das mais variadas 

cores e tamanhos, zuniam esporadicamente nos ouvidos do homem, grudavam-se em 

sua pele, picavam-no causando-lhe ardência e coceira, rondavam a seu redor ou 

simplesmente o ignoravam, ocupados em outros afazeres. Fascinantes e diminutos seres 

alados de asas coloridas, listradas ou pontilhadas com tonalidades ora vibrantes ora 

suaves, deslumbrantes ou apaziguantes pousavam de vez em quando em seu ombro ou 

esvoaçavam livres ao redor dele. 

As luzes que penetravam em nos olhos do homem assumiam aos poucos cor e 

consistência, tornavam-se imagens... às vezes sobrepostas, entrelaçadas, mas com traços 

cada vez mais claros: estava vendo algo ao redor dele. Os ruídos que percebia, 

inicialmente informes, diferenciavam-se aos poucos tornando-se agradáveis, 

desagradáveis ou para ele indiferentes, despertando ou modificando outras sensações, 

convertendo-se em barulhos, melodias, gritos, sussurros... As exalações do ambiente 

que chegavam ao seu nariz começavam a tornar-se cheiros, a incomodá-lo ou a agradá-

lo, a estimular outros sentidos, a deixá-lo em alerta ou relaxado, transformando-se em 

aromas, em fedores... O que punha na boca, em contato com sua língua, parecia-lhe 

amargo ou doce, forte ou fraco, ardente ou aliviante... provocava-lhe diferentes 

sensações, que às vezes ligavam-se às produzidas por outros sentidos, como o nariz. O 



que tocava com suas mãos ou entrava em contato com sua pele tinha consistências, 

características superficiais, temperaturas diferentes; parecia-lhe duro ou macio, liso ou 

rugoso, molhado ou seco, sólido ou viscoso, frio, quente ou morno... o que tocava 

proporcionava-lhe dor ou prazer, calma ou agitação, aconchego ou alarme... Parecia-lhe, 

além do mais, que tudo o que experienciava com a vista, o ouvido, o olfato, o gosto e o 

tato estivesse inextricavelmente entrelaçado: qualquer sensação repercutia em todas as 

demais e as modificava, afetando o corpo inteiro. Percebia-se como um ser que 

experiência outros seres. 

 Aquelas que inicialmente vivenciou como sensações indefinidas, experiências 

corporais não-determinadas, tornavam-se aos poucos imagens, sons, odores, sabores, 

texturas cada vez mais definidas, cada uma afetando as outras, cada uma provocando 

nele novas sensações que imediatamente transformavam-se em novas percepções. A 

cada instante estas percepções tornavam-se mais estáveis, mais consistentes. O mundo 

ao seu redor ia definindo-se aos poucos, ganhando contornos menos fluídos, e isto dava-

lhe cada vez mais a sensação de que era um corpo sólido que percebia outros corpos. 

Não via fraturas entre ele e o que o circundava, sentia-se parte da dança na qual estava 

mergulhado, nem conseguia conceber-se fora dela, mas ao mesmo tempo tinha 

começado a perceber-se como alguém com suas próprias características, como um ser 

único. Não vivenciava estas duas formas de perceber-se como antagônicas, elas apenas 

se complementavam. Sentiu-se algo mais do que um aglomerado de sensações e 

percepções: vivenciou-se como uma unidade corporal onde tudo compenetra-se, onde 

tudo repercute em tudo o mais e que possui a capacidade de auto-conceber-se como tal, 

como se houvesse alguma força que integrasse este conjunto e lhe desse significado, a 

mesma força que transformava o que entrava em contato com seus sentidos em 

percepções nítidas do mundo. Esta força estava imbricada em seu próprio corpo, 

permeava todas suas sensações e percepções: ele não era um ser dilacerado em um 

aparelho sensorial e alguma misteriosa entidade imaterial que o comandava, mas um 

único corpo cognoscente que experienciava a realidade à sua volta, era transformado 

por ela e – quem sabe – talvez a pudesse transformar. 

No exato momento em que percebeu-se como tal, deu-se conta de que tinha a 

capacidade não somente de estabelecer diferenciações sensorial-perceptivas, mas de 

pensar a si próprio e – ao fazê-lo – de pensar o mundo ao seu redor. Sentiu, então, uma 

necessidade premente: a de organizar o universo que deparava-se diante dos seus olhos. 

Como na Macondo de Cem Anos de Solidão poucos dias após seu surgimento: “O 



mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome e para mencioná-las era 

preciso apontá-las com o dedo” (MÁRQUEZ, 1971, p. 1998). Ao apontá-las, 

estabeleceu uma diferenciação. Viu que, no instante em que o fazia, em sua cabeça 

surgia uma imagem daquilo que apontava, que sua percepção daquilo tornava-se algo 

mais abstrato. Sua relação com os seres ao seu redor era naquele momento uma relação 

corpo a corpo, individual, singular: uma relação com o vivo, com o concreto... um 

concreto definido pelo abstrato daquelas imagens. Estabelecendo relações entre estas 

imagens e os seres que elas constituíam, percebeu que podia atingir um nível um pouco 

maior de abstração e aplicar a diversas manifestações parecidas daquela realidade que 

estava configurando uma imagem mais geral, transformando-a em categoria. Através 

delas, conseguia distinguir mais facilmente e dar um sentido mais abrangente às coisas à 

sua volta. Nasceram assim as folhas, os galhos, a relva, os pássaros, as cobras, os 

macacos, as formigas, os mosquitos, as borboletas... Quando via ligação entre alguns 

destes elementos, como por exemplo folhas, galhos, troncos, flores e frutos, agregou-os 

em novas imagens, como a das árvores. Deu forma mental e nome a percepções visuais 

(terra, pedras...), auditivas (cantos, gritos, sussurros...), olfativas (perfumes, fedores...), 

gustativas (doce, amargo, picante, salgado...) e a experiências tangíveis que vivenciava, 

como o calor que grudava em seu corpo. Para facilitar seu trabalho de organização do 

mundo, algumas destas imagens – por exemplo, as dos mosquitos e das formigas – 

foram ordenadas em categorias ainda mais abstratas: nasceram, então, os insetos. Isso 

não aconteceu, porém, com tudo o que ele diferenciava e nomeava. A sua relação com o 

mundo naquele momento tinha se tornado essencialmente uma relação com idéias, 

mesmo assim privilegiava o singular ao plural, o individual ao genérico, o vivo à vida. 

Determinadas configurações sensoriais e perceptivas sobressaiam do real 

tornando-se entidades que via, ouvia, cheirava, saboreava e tocava e, ao fazê-lo, 

assumiam para ele existência e significado. Acumulou assim um acervo de significações 

e, cada vez que uma nova diferença sensória emergia, se assemelhava-se a algo já 

experienciado dava-lhe forma através das imagens que já possuía. Nem todos os 

estímulos, porém, sobressaiam com a mesma intensidade e tornavam-se entidades 

definidas. Alguns nem sequer chegaram a tornar-se percepções, permanecendo traços 

indiferenciados. O mundo, para aquele homem, era apenas aquilo que emergia das 

relações que estava construindo. Alguma força, de cuja ação não estava plenamente 

consciente, fazia com que determinadas recepções sensórias brotassem do magma 

indiferenciado de luzes, ruídos etc. assumindo uma configuração para ele significativa, 



enquanto outras ficavam esquecidas, eram excluídas e às vezes nem mesmo percebidas. 

Parecia ter mais sensibilidade para certos estímulos do que para outros, nem tudo ao seu 

redor o afetava da mesma maneira. Antes de acordar naquele lugar sozinho, nu e sem 

lembrar de nada, tendo que re-criar o mundo do começo e (re)criar-se com ele, tinha 

nascido de um útero, tinha tido uma mãe e um pai e certas características destes últimos, 

suas sensibilidades, tendências de comportamento e de (re)ação, predisposições 

sensoriais e emotivas – produtos das configurações materiais e das histórias de vida 

deles – deviam ter-lhe sido transmitidas e deviam estar contribuindo, sem que se desse 

conta, a definir suas propensões e preferências atuais. Talvez tivesse participado de 

relações com outros seres humanos e estas tivessem deixado marcas na maneira como o 

mundo à sua volta o afetava, assim como na forma como ele dava sentido ao mundo à 

sua volta. 

Simultaneamente à emergência das imagens que diferenciavam a realidade que 

experienciava, surgiam em sua cabeça conexões entre elas: aproximações, oposições, 

identificações... Ao mesmo tempo, as percepções originavam imagens e estas se 

organizavam mentalmente de uma determinada forma: nasciam representações sobre o 

mundo e uma maneira de organizá-las coerentemente, conferindo sentido e unidade ao 

todo. Alguns princípios de organização fixaram-se e foram incorporados à maneira 

como a realidade se definia, outros foram excluídos. Estas inclusões e exclusões 

dependiam de exigências – segurança, redução da incerteza, proteção, integração, 

aconchego, etc. – e dinâmicas internas às próprias relações que estavam sendo 

construídas. Simultaneamente à escolha das operações lógicas que lhe permitiam 

compreender o mundo e dar-lhe coerência – algumas disjuntivas, determinando 

identidades fixas; outras inclusivas, possibilitando identidades fluidas, plurais e 

cambiantes – surgiram conceitos e narrativas que, dentro destas regras de organização e 

utilizando-se dos elementos configurados a partir das percepções do homem, deram 

forma a uma visão global, orgânica, polilógica do mundo, expressa em histórias prenhes 

de toda a experiência da recíproca constituição do sujeito e do ambiente ao seu redor. 

Existia agora um sujeito que experienciava e se relacionava com um mundo; um 

homem nu dentro de uma floresta. Tanto este sujeito quanto este mundo tinham se 

construído e definido reciprocamente, cada um era produto e produtor do outro. Cada 

um dos dois tinha atualizado, feito emergir, dado forma a possibilidades inscritas no 

outro. Luzes tinham se tornado formas e cores, ruídos tinham se tornado sons, exalações 

tinham se tornado cheiros, experiências da língua tinham se tornado sabores, sensações 



da pele em contato com o ambiente tinham se tornado texturas, um conjunto de 

recepções sensórias e percepções tinha se tornado um corpo sólido que conhece, auto-

percebe-se, cria representações sobre si mesmo e sobre a realidade, esta tinha definido 

seus contornos e características a partir das percepções do sujeito e os conceitos e 

lógicas construídos na relação com ela. O homem não teria sido o que é sem os seres 

vivos e não-vivos em relação aos quais se percebeu e definiu; a floresta não teria sido 

como é sem a percepção, as representações e as ações do homem que contribuíram a 

configurar (provisoriamente) suas características e atualizar um determinado conjunto 

de suas possibilidades. 

Tinham nascido um sujeito e um mundo, a partir da experiência do primeiro 

pelo outro. A palavra “experiência” carrega em seu corpo a marca semântica da 

travessia: o prefixo grego ex, “para fora”, e o radical per de onde derivam o verbo 

perao, atravessar, e o substantivo peras, limite. Travessia é ir para fora dos próprios 

limites. Travessia é um caminho que se faz ao andar, uma redefinição constante dos 

próprios limites. Ser humano é travessia, como afirma sabiamente o jagunço Riobaldo 

em Grande Sertão: Veredas (ROSA, 2005). Experiência, então, é travessia do mundo, 

incessante reconfiguração de seus limites. E, por ser travessia, é simultaneamente uma 

redefinição permanente de si mesmo. 

A situação que acabo de narrar é fruto da minha fantasia. Porque a contei e a 

estou utilizando para uma reflexão sobre a recíproca co-definição do humano e o não-

humano? Porque, como William Irwin Thompson (1990), acredito que a imaginação 

(ação através da imagem) desempenha um papel importante na produção de 

conhecimento: 

 

A capacidade de imaginação de nossa mente não é a resultante 
epifenomenal de processos mais depurados de uma lógica de 
computação [...]. Não, a imagem é o resultado da consciência de 
outras dimensões de sensibilidade. A canção que você ainda não 
ouviu e que pode começar a assobiar. A bactéria que você não viu e 
que pode vislumbrar em sua mente.  
A capacidade de pensar por meio de imagens e depois transformá-las 
em outras dimensões de referência é vital para a arte, a poesia e a 
ciência. (THOMPSON, 1990, p. 8). 

 

O que poderia ter acontecido com este homem na floresta? Podemos imaginar 

infinitas possibilidades de continuação. O homem poderia, por exemplo, perceber de 

repente que está respirando, inalando e exalando ar do seu corpo. Tentando interromper 



momentaneamente este processo para ver o que acontece, poderia perceber que se 

permanecer por muito tempo sem respirar morreria. Poderia também dar-se conta de 

que a luminosidade do dia muda a cada certos intervalos e que isso afeta os seus estados 

físicos e psíquicos. Estaria, então, vendo que a realidade que o seu aparelho perceptivo e 

as atividades da sua mente conceitual contribuíram a definir o afeta e que não poderia 

sequer existir sem ela. Poderia sentir fome e ver que esta sensação aparece ou é mais 

aguda em determinados momentos do dia, experienciando a estreita ligação dos seus 

metabolismos com o aparente movimento do sol. Ao buscar formas de saciar sua fome, 

poderia começar a coletar raízes e frutos e, comendo-os, perceberia que alguns fazem 

mal a seu organismo e outros não. Poderia, então, estabelecer taxionomias, elaborar 

critérios de classificação do mundo vegetal. Ao perceber a agressividade de alguns 

outros seres vivos na sua procura de alimento, poderia querer fabricar elementos para se 

defender. Dependendo da sua sensibilidade sensorial, poderia de repente perceber que 

uma pedra lascada tem um poder cortante, ainda mais se polida e afiada. Ao realizar 

estas operações, estaria simultaneamente – usando uma expressão de Maia (2009) – 

definindo a sua sintaxe operatória, uma lógica de produção de um utensílio, constituída 

pela interação entre características da pedra e as suas faculdades, necessidades e 

representações. Esta sintaxe, quando estabilizada, tornaria-se uma prática: algo ao 

mesmo tempo material e simbólico, um híbrido indissociável de matéria e significação. 

O utensílio assim produzido passaria a integrar o seu dia a dia, tornaria-se uma sua 

prótese, tanto quanto as representações e a linguagem através das quais contribui a 

configurar o mundo. 

Talvez, refletindo sobre isso, o nosso personagem chegasse à idéia de que a 

realidade não é mais do que um incessante processo de (re)configurações recíprocas de 

elementos humanos e não-humanos sem características inerentes, um processo no qual 

as suas representações desempenham um papel relevante. Então, poderia integrar esta 

percepção nas suas narrativas descritivo-fundadoras do mundo, vivenciando-se como 

parte de um processo em permanente devir e não percebendo-se-se como 

substancialmente diferente de tudo o mais que existe, sentindo a presença da sua 

percepção, das suas representações e da sua ação nas coisas com as quais se relaciona, e 

a presença destas últimas nas configurações da sua percepção e das suas representações. 

De repente, porém, poderia esbarrar em outros humanos. Sentiria que a presença 

destes, tanto quanto a de outros seres não-humanos, o afeta física e emocionalmente. 

Perceberia o poder que as palavras e ações dos outros têm de modificar/reconfigurar 



suas percepções, suas representações, suas tendências comportamentais e sensibilidades 

sensoriais, suas narrativas e até mesmo as operações de pensamento que adotou para 

inteligir o real. Veria que os seus pensamentos, palavras e ações também afetam e 

modificam os seus semelhantes. Novas práticas, representações etc. emergiriam da 

relação com eles e a realidade ao seu redor seria novamente reconfigurada. Surgiriam 

novos processos de produção daquilo que aqueles homens precisam, novas relações 

seriam estabelecidas entre aquele grupo e os seres vivos e não-vivos ao seu redor, 

definiriam-se e fixariam-se modalidades de relação entre eles mesmos. Dependendo das 

dinâmicas destes processos e dos arranjos assumidos por estas práticas produtivas, pelas 

relações entre humanos e não-humanos e pelas relações entre humanos o nosso 

personagem imaginário e seus semelhantes poderiam perceber-se como ainda 

umbilicalmente vinculados a tudo o mais, inseparáveis do ambiente que os rodeia, ou 

cada vez mais (aparentemente) distanciados deste, cada vez mais (aparentemente) 

diferentes, passando a experienciar-se como seres de natureza distinta e a habitar esta 

nova configuração da realidade. Nasceria, então, o conceito de uma “natureza” da qual 

eles – ao construírem a “cultura” e a “sociedade” – diferenciariam-se, seja para 

domesticá-la ou para admirá-la, para usá-la como fonte de recursos ou como espaço de 

regeneração ética e estética. 

Neste momento, eles se perceberiam como sujeitos capazes de conhecer uma 

realidade externa e deles separada, sobre a qual – como mera ação mental de mentes 

independentes – projetariam suas representações. Passariam a perceber sua relação com 

esta realidade como “mediada” por construtos mentais que ou refletem o real, ou são 

meros mapas que possibilitam sua inteligibilidade – a única realidade à qual eles teriam 

acesso, não tendo-o às coisas-em-si – ou então o constroem tornando-se eles próprios a 

realidade. 

Mas também é possível que isso não aconteça, que as associações que se 

estabelecerem entre nosso homem imaginário, seus semelhantes e o ambiente não-

humano ao seu redor configurem outra realidade. Poderiam fazer com que os membros 

daquele grupo humano se percebam como filhos de uma Grande Mãe ubérrima e 

generosa, ligados por uma relação de parentesco a outros seres não-humanos; como 

partes de um único, gigantesco organismo vivo; como participantes ativos de uma 

infinita dança cósmica; como fios indissociáveis de uma imensa teia; como criações ou 

reflexos de uma mente criadora todo-poderosa; como manifestações temporárias de 

possibilidades do ser... ou, em diferentes momentos do seu dia ou da sua vida, 



miscigenar, compenetrar, fundir diferentes percepções/(re)configurações deles mesmos 

e do mundo. 

Diferentes dinâmicas associativas (re)definem incessantemente o humano que 

(re)define incessantemente o não-humano – que incorpora em sua configuração a 

percepção e as representações humanas – que, assim redefinido, (re)define 

incessantemente o humano e suas representações... Se tudo define e redefine tudo o 

mais, é sensato falar em “relação ser humano-natureza” de um ponto de vista 

epistemológico?  Como Bruno Latour (2008), prefiro pensar a realidade em termos de 

múltiplas redes de associações entre elementos - humanos e não-humanos, simbólicos e 

materiais, mentais e físicos, etc. - sem características próprias inerentes, imbricados uns 

nos outros e que se (re)definem, (re)criam e (re)configuram reciprocamente o tempo 

todo, atingindo em determinados momentos e por determinados períodos arranjos 

estáveis (paradigmas de inteligibilidade do real, conceitos, práticas sociais e culturais, 

instituições, etc.), invariavelmente híbridos e sujeitos a transformações. Não existem, 

portanto, “natureza” (seja concebida como entidade objetiva ou construída pelo homem 

através das suas representações), “sociedade” (como entidade composta por meras 

relações intersubjetivas entre humanos) e “mediadores” (sejam simbólicos ou materiais) 

entre uma e a outra ou entre os sujeitos humanos e o mundo: existe, apenas, o nosso 

mundo simultaneamente humano e não-humano, material e imaterial, físico e simbólico. 

O ser humano - uma emergência na história da matéria, da vida e do processo de 

evolução das espécies – é uma manifestação entre as múltiplas possíveis de 

possibilidades do real, uma expressão da realidade intrinsecamente híbrida, definida e 

impregnada por elementos não-humanos que reconfiguram incessantemente suas 

características e propriedades. É por isso que Latour (2008) sustenta que só podemos 

pensar o homem no cruzamento entre os domínios biológico, psicológico, sociológico, 

tecnológico, ideológico e do sagrado, sendo por sua vez todos eles híbridos não 

concebíveis fora das suas redes de interações. O corpo humano, como afirma Boris 

Cyrulnik (1999), é um corpo poroso que permeia e é incessantemente permeado pelo 

ambiente do qual é parte, cujas características por sua vez contribuí a definir. O etólogo 

e neuropsiquiatra também mostra que o dito “artifício” – que, na visão dele, inclui as 

representações que o homem constrói a partir das suas interações com o mundo e depois 

passa a habitar – é a própria “natureza” do ser humano (CYRULNIK, 2004b). Um 

utensílio obtido a partir de uma pedra lascada, um arado, uma palafita à beira de um rio, 

um apartamento com ar condicionado em um centro urbano, um microscópio, um 



aparelho capaz de cindir o átomo, uma sonda espacial não são artifícios, categoria que 

se constitui em contraposição a fenômenos ou processos considerados naturais: são 

apenas diferentes manifestações, atualizações ou configurações de possibilidades 

inscritas no real, expressões de um mesmo universo de possíveis, diferentes associações 

de elementos humanos e não-humanos, materiais e simbólicos. Então, eles são tão reais 

– e, por isso mesmo, naturais – quanto uma árvore, uma flor ou uma montanha: são 

apenas diferentes configurações de possibilidades de existência. 

O “humano”, o “não-humano” e o que o humano pensa e constrói são 

associações, híbridos permanentemente sujeitos a mudanças e re-definições e são todos 

expressões de uma mesma natureza. Eugênio Pereira Soares (2002), que reconta a 

história das relações entre o ser humano e as outras espécies pela voz do boi, 

problematizando a distinção conceitual entre natureza e cultura mostra como se 

transformou ao longo do tempo a percepção da “natureza humana”, construída em 

contraposição à “animal”: 

 

Como você deve saber, é muito difícil estabelecer uma diferença 
taxonômica entre os homens e os outros animais. Apesar das 
aparências, nem mesmo o mais avançado saber científico abandonou 
completamente a tentativa de encontrar um fator específico que possa 
diferenciar os animais das plantas, e sobretudo, dos seres humanos; o 
animal poderia ser definido como não humano. Mas todas as buscas 
têm sido insatisfatórias: nenhum dos critérios propostos é totalmente 
aceitável, exceto, talvez, aquele que assinala a posição ereta do 
homem, e é o menos metafísico de todos. Podemos deduzir então que 
a procurada diferença não é biológica, mas essencialmente cultural, 
mesmo que saibamos [...] que o desejo de caracterizar a cultura como 
especificamente humana hoje está fadado ao insucesso. (SOARES, 
2002, p. 15). 
 

 A medida que incessantes processos de associação foram desconfigurando e 

reconfigurando as propriedades de humanos e não-humanos, novas formas dos 

primeiros compreenderem-se, conhecer-se e conhecer o mundo emergiram re-definindo 

a “natureza” de uns e de outros. Como conta ainda Soares (2002), pela voz do boi: 

 

Geneticamente os homens não possuem código mais complexo do 
que o de uma mosca e chegou-se à conclusão que nem a 
comunicação, nem o símbolo, nem o rito são exclusivamente 
humanos e de que têm raízes muito remotas na evolução das espécies. 
O homem, que já estava habituado à idéia de que a sua fisiologia, sua 
anatomia, “descendia” da dos primatas deve habituar-se também de 
que sucede o mesmo com seu corpo social. (SOARES, 2002, p. 31). 



 

Almeida (1997) afirma que a cultura – que em uma visão dicotômica de homem 

e natureza constituiria um fenômeno exclusivamente humano, externo às dinâmicas 

“naturais” - é “[...] produto de emergências de complexidades oriundas da natureza” 

(1997, p. 39) e Claude Lévi-Strauss (1992) mostra que não é possível distinguir 

rigidamente fenômenos naturais e culturais, mas apenas compreender de que formas 

estes se articulam, moldam e configuram reciprocamente. Se hoje no Ocidente alguns se 

põem o problema de religar natureza e cultura, é porque ao longo de séculos pensaram a 

realidade nestes termos. Se eles deixarem de ter consistência, não haverá mais 

necessidade de religação: tudo aparecerá imediatamente como uma única realidade, 

cujas configurações híbridas se co(re)definem reciprocamente o tempo todo. 

Parafraseando Edgar Morin (2003), caso ainda se deseje usar os conceitos de natureza e 

cultura como operadores do pensamento, diria que a cultura é cem por cento natureza e 

a natureza é cem por cento cultura. 

Nesta perspectiva epistemológica sujeitos (percebedores), objetos (percebidos) e 

conceitos/representações estruturam-se mutuamente, definindo uma forma determinada 

de manifestação e de percepção da realidade. Não há sujeitos, objetos e “pontes” que os 

ligam: há codefinição e (re)configuração contínua de associações de humanos e não-

humanos, de processos e elementos mentais e materiais. Os conceitos não são um mero 

produto de mentes separadas que dão forma a uma realidade externa somente 

cognoscível por meio destes “intermediários”, mas frutos de associações em que as 

propriedades desta realidade, dos sujeitos que a experienciam e das representações 

através das quais o fazem determinam-se mutuamente. A presença ou ausência, por 

exemplo, de conceitos como os de “natureza” e “cultura” nos sistemas de 

representações de determinadas populações e diferentes concepções do ambiente em 

que os humanos estão imersos (como casa, como rede de relações de parentesco da qual 

os homens participam, como sugestivo cenário externo de dramas e paixões, como 

reservatório de recursos, como inferno a ser domado, como entidade “incontaminada” e 

esteticamente inspiradora a ser preservada, etc.) não são nem o produto de meras 

práticas discursivas ou organizações lingüísticas do real diferentes, nem um mero 

reflexo conceitual e lingüístico de diferentes organizações materiais. São associações – 

situadas no entrecruzamento entre a dimensão neurobiológica, a dimensão psíquica e a 

dimensão sociocultural - que emergem a partir de uma teia de relações em que sujeitos 

perceptores, ambiente percebido e representações produtoras de sentido – entidades 



híbridas não pensáveis fora das suas redes de interações - definem reciprocamente as 

suas características. Nesta perspectiva, seja a idéia das mediações como “pontes” 

mentais entre sujeitos e objetos com características inerentes, seja a noção de que as 

representações humanas sobre o mundo não seriam mais do que reflexos das 

configurações materiais assumidas por suas relações, seja ainda a concepção da 

realidade como uma criação de práticas discursivas todo-poderosas fora das quais nada 

existiria parecem visões extremamente redutivas que em pouco auxiliam na 

compreensão das maneiras como o humano e o não-humano se (re)definem mutuamente 

o tempo todo. 

A mesma inquietação/pulsão que me levou a problematizar as idéias de natureza 

e de ser humano como entidades “puras”, separadas e com características inerentes me 

instigou a buscar possíveis conexões entre esta perspectiva epistemológica e outra 

matriz cognitiva fortemente impregnada em minha maneira de olhar e interagir com o 

mundo: a filosofia budista. 

 

Interser: sujeitos e objetos em uma perspectiva budista 

 

Há alguns anos pratico (pelo menos tento) meditação a partir dos ensinamentos 

do mestre zen vietnamita Thich Nhât Hanh, apelidado Thây pelos seus discípulos. Thich 

Nhât Hanh é também escritor, poeta e um histórico pacifista que participou da 

Delegação Budista de Paz nas conversações de Paris durante a guerra do Vietnã e foi 

amigo do reverendo norte-americano Martin Luther King Jr., que em 1967 o candidatou 

ao Prêmio Nobel da Paz. Em meados dos anos Sessenta do século passado, Thây fundou 

junto a um grupo de jovens monges e monjas o movimento do Budismo Engajado, que 

levava ajuda às populações rurais vítimas da guerra e participava da reconstrução das 

aldeias destruídas. Perseguido pelos comunistas de um lado e pelos pró-americanos de 

outro, o movimento pregava a não-violência e a compaixão não-discriminante para 

todos os seres (humanos e não-humanos) como caminhos para acabar com as 

atrocidades da guerra e reconstruir a sociedade a partir de novas bases, não percebendo 

separação entre meios e fins. Pelo seu engajamento em prol da paz, Thây foi obrigado 

ao exílio pelo governo sul-vietnamita e, após o fim do conflito e a unificação do país, o 

governo comunista vencedor também lhe proibiu o regresso. Vive há mais de quarenta 

anos no Sul da França, onde fundou a comunidade e centro de meditação de Plum 

Village, e dirige retiros em todo o mundo. É um dos principais divulgadores dos 



princípios e a prática do Budismo Engajado, que desde os anos Sessenta cresceu 

enormemente disseminando-se em muitos países, sobretudo no Ocidente, e hoje conta 

com milhões de praticantes e de sanghas (comunidades de prática) no mundo inteiro. 

A experiência meditativa tem me proporcionado em determinadas ocasiões – 

embora de forma descontínua e não duradoura, devido à falta de sistematicidade na 

minha prática – mudanças significativas na percepção de mi mesmo e do ambiente ao 

meu redor: na meditação, às vezes, consigo deixar por alguns instantes de experienciar-

me como entidade e passo a vivenciar-me como processo. 

Os ensinamentos budistas possuem insights sobre a natureza da consciência1

                                                 
1 Na psicologia e na ontologia budistas a consciência não se reduz a uma dimensão meramente psíquica, 
nem apenas ao aspecto “ciente” da mente, mas configura-se como uma “base de ser” que abrange e 
possibilita todas as manifestações do real, permitindo o cosurgimento do sujeito e do objeto de qualquer 
percepção.  Como explica Thich Nhât Hanh (2002): “Vamos supor que eu traço um círculo e, passando 
uma linha vertical, divido-o em duas partes. O círculo é a base – a consciência – e a partir dessa base o 
sujeito e o objeto da consciência se manifestam. Porém, essas duas metades nunca deixam a totalidade de 
círculo, exatamente como as ondas nunca deixam a água” (p. 176). Portanto, continua o autor: “Sujeito e 
objeto nascem ao mesmo tempo. [...] A consciência pode se manifestar ou não, dependendo de como os 
aspectos do percebedor e do percebido se apresentarem. [...] O sujeito da percepção se manifesta no exato 
momento em que o objeto da percepção se manifesta, e nada é possível sem a base” (HANH, 2002, p. 
177). Na visão budista, conseqüentemente: “A natureza da consciência é manifestar a percepção em que 
sujeito e objeto se apóiam um ao outro para que o percebedor e o percebido se tornem possíveis. A 
consciência manifesta-se como rios, montanhas, estrelas e céu. Quando olhamos os rios, as montanhas, as 
estrelas e o céu, podemos ver pensamento no profundo azul das águas e percepção nas estrelas. Isso é real 
porque todos os fenômenos são manifestações da consciência, objetos de percepção tanto coletiva quanto 
individual. O que acreditamos ser uma realidade objetiva é, antes de tudo, objeto da nossa percepção” 
(Idem, p. 181). Mente e realidade são, portanto, indissociáveis. Não, como alguns interpretam, no sentido 
de que a primeira geraria a segunda, mas na medida em que ambas coemergem de forma interdependente. 
O Budismo, como mostra sempre Thich Nhât Hanh (2002), não é sob nenhuma hipótese uma forma de 
idealismo: a realidade é “[...] uma manifestação de percepção e cognição na qual sujeito e objeto de 
percepção apóiam mutuamente um ao outro, a fim de tornar possíveis sujeito, objeto e manifestação da 
consciência” (p. 182). 

 e 

da realidade que apresentam afinidades enormes com a perspectiva epistemológica que 

venho construindo ao longo destas reflexões. Na percepção budista não existem 

entidades com características inerentes que interagem entre si: a realidade é um 

processo incessante de coemergência interdependente de fenômenos, entendidos como 

relações que constituem os seus componentes – sejam estes biofísicos, psico-

socioculturais, lingüísticos, etc. – definindo o que percebe, o que é percebido e a forma 

como a inteligibilidade dos elementos co-surgidos se produz. Sujeitos, objetos, idéias, 

linguagem, espaço, tempo, matéria, etc.: nada existe por si só, independente de causas e 

condições que possibilitem seu surgimento e configurem suas propriedades de forma 

inter-relacional. Todas as realidades materiais e imateriais, físicas e simbólicas, 

humanas e não-humanas são, portanto, híbridos em constante reconfiguração e tudo 

contribui na definição de tudo o mais. Como no princípio hologramático concebido por 



Edgar Morin (MORIN, CIURANA e MOTTA, 2003) como um dos eixos norteadores 

do pensamento complexo, na visão budista cada ponto do real contém em si todos os 

pontos e é contido no todo. 

É o que expressa a mais sugestiva afirmação do Sutra do Coração da Grande 

Perfeição da Sabedoria (Bhagavati Prajñaparamita Hridaya Sutram, em sânscrito), a 

escritura mais concisa e uma das mais importantes do Budismo Mahayana2

Como afirma Karen Barad (2003), as associações “[...] decretam a 

separabilidade pelo agenciamento

, que contém 

o âmago de seus ensinamentos: “[...] forma é vacuidade, vacuidade é forma, forma não 

difere de vacuidade, vacuidade não difere de forma. O mesmo é verdadeiro para com o 

sentimentos, percepções, formações mentais e consciência” (s.a. apud HANH, 2000, p. 

12). A forma – sujeitos e objetos – não difere da vacuidade ou vazio, que nada mais é do 

que a ausência de propriedades inerentes de tudo o que existe - incluindo a consciência, 

as representações (que no Budismo são denominadas “formações mentais”), as 

percepções, os sentimentos: tudo aquilo que na visão do Dharma constitui o agregado 

temporário e instável do homem -, isto é, que manifesta uma possibilidade de ser do 

real. Sujeitos, objetos e representações são o vazio: suas características não são 

intrínsecas, mas constituem-se nas suas recíprocas relações. 

3

                                                 
2 O desenvolvimento da filosofia e da prática budistas costuma-se dividir em duas grandes correntes: a 
Theravada, cuja prática baseia-se exclusivamente nos ensinamentos do Cânon Pali, composto no atual Sri 
Lanka aproximadamente um século após a morte do Buda e considerado uma transcrição dos discursos do 
mestre, antes transmitidos oralmente pelos seus discípulos; e a corrente Mahayana, surgida entre o século 
I a.C. e o século I d.C. - cujos sutras (escrituras) não pretendem ser reproduções das palavras do Buda, 
mas incorporar a essência de seus ensinamentos e transmiti-la através de metáforas e imagens capazes de 
despertar novas percepções nos discípulos - que põe ênfase na capacidade de todas as pessoas de se 
iluminarem (em contraposição à tradição Theravada, focada nos monges) e no ideal do “Bodhisattva”, 
alguém que desenvolve uma compaixão não-discriminante para todos os seres e o desejo de que todos se 
libertem do sofrimento, em contraste com a prática mais antiga centrada essencialmente na libertação 
individual. O Mahayana - que originou e engloba diferentes tradições, entre as quais a Zen, a Vajrayāna e 
a Terra Pura, por sua vez divididas em miríades de escolas – nasceu nas regiões meridionais e norte-
ocidentais da Índia e, atualmente, é o tipo de Budismo praticado no Tibet, no Nepal, na China, na Coréia, 
no Japão e em partes do Vietnã. 

 – a condição local da exterioridade dentro dos 

fenômenos” (p. 815, grifo da autora, tradução minha). É tal exterioridade interna aos 

fenômenos – a co-definição recíproca do percebedor e o percebido - que torna possível a 

inteligibilidade da realidade: “[...] o conhecimento é um processo em que uma parte do 

mundo torna ela própria inteligível para outra parte” (BARAD, 2003, p. 829, tradução 

minha). Nós sujeitos humanos, assim como qualquer ser cognoscente, não conhecemos 

a realidade porque a observamos desde fora, mas porque somos ela. Como afirma ainda 

3 Com o termo “agenciamento” entendo, como Barad (2003), uma relação constitutiva das partes nela 
envolvidas. 



Barad (2003): “[...] nós conhecemos porque somos do mundo. Somos parte do mundo 

em seu devir diferencial” (p. 829, tradução minha). 

Na epistemologia budista, portanto, não há sujeitos cognoscentes, uma realidade 

externa cognoscível e mediações que tornam possível a relação entre os dois. Conceitos, 

representações, linguagem não são nem meros construtos mentais sem ligação nenhuma 

com a realidade que “representam” nem entidades todo-poderosas produtoras do real e 

fora das quais nada existe, mas associações material-simbólicas parte integrante do 

processo de (re)configuração permanente do mundo junto aos sujeitos e os objetos, 

também híbridos, que contribuem a definir e pelos quais são definidos. 

No processo de associações/dissociações que (re)configura permanentemente o 

real, há constituição (embora sempre provisória) de padrões. A emergência do aparelho 

biopsíquico humano, por exemplo, como produto de um longo ciclo de agenciamentos 

cumulativos (em constante reprodução e reconfiguração), fez emergir um padrão 

constitutivo de determinada maneira de organizar sensorialmente e perceptivamente o 

mundo. Como mostra Thây (2002): 

 

Quando os olhos entram em contato com a forma e a cor, no mesmo 
instante é produzia a consciência da visão. Mas esse instante é fugaz. 
Entretanto, se nossos olhos continuarem em contato com a forma e a 
cor, o lampejo de consciência se repete, momento após momento. 
Encarreirados, esses lampejos instantâneos formam o rio da 
consciência da visão, no qual sujeito e objeto continuamente apóiam 
um ao outro. O processo continua somente se há contato entre um 
órgão dos sentidos, no caso os olhos, e um objeto –forma e cor. 
(HANH, 2002, p. 170). 

 

O surgimento e a estabilização temporária de um padrão, o aparelho biopsíquico 

humano, articulou uma determinada maneira de perceber o mundo. Um koan4

                                                 
4 Na tradição Zen budista, os koans (transliteração do japonês; em chinês: gōng-àn; em coreano:  gong'an; 
em vietnamita: công an) são narrativas, diálogos, problemas ou afirmações que não podem ser inteligidas 
pelo pensamento racional – baseado nos princípios de identidade, de não-contradição, do terceiro 
excluído e no método dedutivo – e cuja função é desestruturar os padrões de percepção e de pensamento 
consolidados no ouvinte, estimulando o surgimento de intuições e de outras possibilidades de 
compreender o mundo. 

 Zen reza: 

“Se uma árvore cair na mata e não houver ninguém perto para ouvir, ela faz barulho?”. 

Este interrogante - que como todo koan não pede resposta – nos estimula a repensar 

nossa maneira de conceber os fenômenos que chamamos de “naturais” e a ver a 

participação ativa das nossas configurações biopsíquicas na definição das propriedades 

de tais fenômenos. 



A realidade configurada de uma determinada forma – como uma colméia de 

imagens, sons, cheiros, sabores, percepções táteis, representações etc. - pelas 

características do aparelho perceptor humano, por sua vez modifica/(re)define este 

último nas suas recíprocas interações (gerando novas sensações e percepções, afetando 

seus metabolismos, mudando suas representações, etc.). Além do mais, cada associação 

provisoriamente estabilizada, mesmo inserindo-se em determinados padrões 

constituídos (como, por exemplo, o aparelho biopsíquico humano), é ao mesmo tempo 

uma manifestação única e irrepetível do real. Nenhum ser humano - por quanto partilhe 

de determinadas configurações físico-biopsíquicas, de contextos socioculturais, de 

universos noológicos, etc. - percebe, (re)constrói e define as outras partes da realidade 

da mesma forma, nem é por estas da mesma forma afetado. Boris Cyrulnik (2004a) o 

ilustra claramente ao afirmar que tudo aquilo que consideramos “acontecimento” é um 

recorte sensorial e sensato - no significado que o neuropsiquiatra e etólogo atribui a este 

adjetivo, o de “impregnado de sentido” - do real operado pelo sujeito a partir da própria 

sensibilidade a determinadas informações e não é, portanto, o mesmo para todos. A 

sensibilidade de cada indivíduo, por sua vez, é produto da sua ontogênese, dos vínculos 

construídos no decorrer da sua existência, dos universos de sentido que estas relações – 

familiares, sociais, etc. - contribuíram a configurar. As mesmas causas não produzem 

sempre e em todos os mesmos efeitos, a biografia de cada indivíduo é um conjunto 

indissociável e único de fatores –genéticos, neurofisiológicos, biológicos, psíquicos, 

sócio-culturais, noológicos etc. - e é nesta teia inextricável de elementos compenetrados, 

cujas relações internas nunca são lineares nem previsíveis, que se configura a maneira 

como cada ser humano afeta e é afetado pelas inter-relações das quais participa. 

Na perspectiva budista do conhecimento do mundo por parte do sujeito – que, 

como vimos, é parte ativa da definição do objeto que conhece - não existe separação 

entre conhecimento pelos sentidos, conhecimento pelo intelecto e conhecimento pela 

emoção. O indivíduo humano, este híbrido temporariamente estabilizado que emerge de 

um longo ciclo de agenciamentos cumulativos constitui-se, como afirma Teresa Vergani 

(2009) comentando a percepção do ato de conhecer no pensamento tibetano, em “[...] 

um suporte unitário de conhecimento que integra seis ‘consciências primárias’, das 

quais cinco são sensoriais e uma é mental” (p. 173, grifo da autora). As consciências 

dos sentidos – que possibilita na interação com os objetos a formação de sensações e 

percepções – estão totalmente imbricadas e dependem da consciência mental – que 

engloba aquilo que na psicologia ocidental representaria o conjunto composto pelo 



inconsciente e a parte consciente da psique, incluindo a mente conceitual - e a 

consciência mental está contida em cada uma das consciências sensoriais. Corpo e 

mente são um único, incessante processo cognoscente (re)configurador/(re)construtor 

do mundo, por sua vez continuamente (re)configurado/(re)construído pelas suas 

interações. Nesta perspectiva cognitiva, como afirma Vergani (2009): “[...] não há lugar 

para clivagens entre emoção e intelecto” (p. 173, grifo da autora). 

A visão budista das relações entre humanos e não-humanos, entidades materiais 

e imateriais, realidades físicas e simbólicas ganha, a meu ver, corpo e vida nestas 

palavras de Thây, que para traduzir o sentimento de que nada simplesmente é, que tudo 

“é com” e “devido a” tudo o mais forjou o fascinante verbo interser. Escreve Thây 

(2000): 

 

Se você for um poeta, verá claramente que há uma nuvem flutuando 
nesta folha de papel. Sem uma nuvem, não haverá chuva; sem chuva, 
as árvores não podem crescer e, sem árvores, não podemos fazer 
papel. [...] Logo, nós podemos dizer que a nuvem e o papel intersão. 
[...] 
Se olharmos ainda mais profundamente para dentro desta folha de 
papel, nós poderemos ver os raios do sol nela. Se os raios do sol não 
estiverem lá, a floresta não pode crescer. [...] E, se continuarmos a 
olhar, poderemos ver o lenhador que cortou a árvore e a trouxe para 
ser transformada em papel na fábrica. E vemos o trigo. Nós sabemos 
que o lenhador não pode existir sem o seu pão diário e, 
conseqüentemente, o trigo que se tornou seu pão também está nesta 
folha de papel. E o pai e a mãe do lenhador estão nela também. 
Quando olhamos desta maneira, vemos que, sem todas estas coisas, 
esta folha de papel não pode existir. 
Olhando ainda mais profundamente, nós podemos ver que nós 
estamos nesta folha também. Isto não é difícil de ver, porque quando 
olhamos para uma folha de papel, a folha de papel é parte de nossa 
percepção. A sua mente está aqui dentro e a minha também. Então 
podemos dizer que todas as coisas estão aqui dentro desta folha de 
papel. Você não pode apontar uma única coisa que não esteja aqui - 
tempo, espaço, a terra, a chuva, os minerais do solo, os raios do sol, a 
nuvem, o rio, o calor. Tudo coexiste com esta folha de papel. É por 
isto que eu penso que a palavra interser deveria estar no dicionário. 
"Ser" é interser. [...] Esta folha de papel é porque tudo o mais é. 
(HANH, 2000, p. 14-16). 
 

Uma sugestiva imagem do filme sul-coreano Primavera, Verão, Outono, 

Inverno... e Primavera de Kim Ki-duk (2003), uma porta sem paredes que separem o 

quarto de dormir do resto do templo construído no meio de um lago onde um mestre 

budista e seu jovem discípulo vivem, é uma esplêndida metáfora dessa percepção. 

Como um koan, cuja função é desarticular a percepção linear, lógica e disjuntiva do real 



que predomina no nosso dia a dia abrindo caminho a outras possibilidades de 

experiência do mundo, a imagem da não-porta é um exercício vivo de sensibilidade que 

golpeia visualmente o espectador, instigando-o a redefinir sua visão compacta, fechada 

e estilhaçada da realidade. Mais evocativa ainda é a imagem de uma porta que se ergue 

no vazio, à beira do lago, que desde a primeira cena do filme me sacudiu levando-me a 

repensar os meus conceitos de “dentro” e de “fora”, assim como a minha percepção de 

ser humano e natureza. As paredes que compartimentam a realidade, que a estilhaçam 

em pedaços - parecem perguntar estas imagens - serão reais ou apenas uma das 

possíveis maneiras em que a mente humana percebe o mundo? Estes autênticos koans 

visuais sugerem outras possibilidades de experienciar o real. 

Mas se, seja na visão budista como na perspectiva epistemológica sobre a 

relação homem-natureza que esbocei no capítulo anterior, as fronteiras entre o que seria 

propriamente “humano” e o que não o seria desmoronam-se, a realidade torna-se híbrida 

e todos os fenômenos aparecem como manifestações possíveis de um único, incessante 

processo, isto quer dizer que não podemos mais falar legitimamente em “ser humano” e 

em “natureza”? Como Bruno Latour (2004), acredito que podemos sim, desde que 

deixemos de concebê-las como entidades rígidas, separadas, puras, inteiramente 

“subjetiva” a primeira e inteiramente “objetiva” a segunda, que reconheçamos a 

presença de cada uma dela na definição da outra e que as percebamos como 

manifestações de possibilidades de um único, incessante processo de associação, 

dissociação, emergência, atualização, (re)configuração e (re)definição da realidade. O 

ser humano e seus “artifícios” são totalmente natureza; a natureza é composta também 

pelo homem e suas construções materiais e mentais. Parafraseando Lévi-Strauss (1992), 

diria que natureza e cultura são conceitos que possuem um valor lógico, representam um 

operador útil para a construção de conhecimento sobre o mundo, mas não têm nenhum 

valor ontológico. 

A epistemologia budista, mais uma vez, converge com esta perspectiva. Na 

visão do Dharma, embora o “eu” – e, conseqüentemente, o conceito de “pessoa” – não 

seja mais do que a solidificação perceptiva de um agregado temporário de elementos 

(forma, sensações, percepções, formações mentais e consciência) sem existência 

inerente que co-define a realidade que percebe, isto não implica de forma alguma na 

não-existência dele. O “eu” não é uma mentira, uma ilusão, uma percepção “falsa” da 

realidade: é a própria realidade em uma das suas possíveis manifestações, uma das 

possíveis formas de se (re)configurar/(re)definir interativamente, uma das possíveis 



maneiras de ser experienciada. O fato do ser humano não ser uma entidade sólida e 

estanque, mas um híbrido material-simbólico que emergiu de determinadas dinâmicas 

interativas, que incorpora em sua constituição o não-humano e está em constante 

(re)configuração não quer dizer que seja uma ilusão ou não exista. Apenas, como o “eu” 

na visão budista, é uma possível forma da realidade se manifestar/(re)definir/ser 

experienciada. Por isso, diria que mais do que uma entidade ser humano é um tipo de 

experiência da realidade. 

Nesta perspectiva, faz sentido afirmar que a relação do homem com a natureza é 

“mediada”? Se o homem é natureza, se as supostas “mediações” são também natureza, 

então não há relação “direta” nem relação “mediada”: há apenas híbridos de humanos, 

não-humanos e representações, co-definição interativa destes três elementos 

mutuamente implicados. Há relações internas à própria natureza. As representações 

existem, sim, e contribuem de forma determinante na maneira como o ser humano 

experiência a si próprio e ao mundo, mas não são “mediações” entre entidades 

separadas, de natureza distinta. 

Se não há relação direta nem mediada entre ser humano e natureza, mas apenas 

associações/dissociações internas à própria natureza, é possível pensar em diferentes 

níveis de proximidade entre ser humano e natureza? Afirmar que uma comunidade 

indígena, uma comunidade ribeirinha amazônica ou uma comunidade de pescadores do 

Nordeste vivem mais próximas da natureza do que populações urbanas que moram em 

prédios de apartamentos, freqüentam shopping centers etc. tem fundamento, nesta sua 

perspectiva? À luz das reflexões anteriores, acredito que seja mais apropriado 

considerar estas configurações geo-bio-antropológicas como diferentes associações de 

humanos e não-humanos, diferentes arranjos material-simbólicos, diferentes 

manifestações de possibilidades igualmente inscritas na natureza. 

Sem pretender adentrar em uma reflexão mais aprofundada, pois esta 

pressuporia um longo desvio do eixo principal deste trabalho, penso que esta 

perspectiva nos instiga a repensar sob novas bases a problemática da sustentabilidade 

sócio-ambiental do desenvolvimento humano. Se a realidade é transformação e 

redefinição constantes, uma maior ou menor “harmonia” entre o ser humano e o mundo 

não-humano não consistiria na manutenção estática de configurações temporariamente 

estabilizadas – algo, em definitiva, impossível a longo prazo dada a natureza da 

natureza – mas na constituição de redes de associações que permitam à biosfera – 

composta por híbridos humanos, animais, vegetais, minerais e simbólicos - desenvolver-



se e (re)definir-se em novas, permanentes interações. Os modos de vida urbanos – de 

matriz ocidental, mas hoje disseminados em boa parte do planeta – baseados no 

acúmulo de riquezas e de tecnologia, fundados na adoção paradigmática de um modelo 

de desenvolvimento baseado no crescimento ilimitado e uma percepção da qualidade de 

vida como capacidade de consumo individual e coletiva, estão contribuindo de forma 

dramática na emergência de processos que a médio e longo prazo ameaçam seriamente 

a sobrevivência, pelo menos na sua configuração atual, da maioria das espécies. As 

conseqüências deste modelo em países como o Brasil são trágicas: desmatamento 

selvagem para produzir madeira e ampliar a criação de gado, que contribui a elevar a 

temperatura do planeta; aniquilação da diversidade biológica em prol de monoculturas 

para a exportação, que empobrecem os solos e contribuem na sua desertificação; 

poluição de rios, lagoas e praias, matando inúmeras espécies não-humanas tirando suas 

fontes de sustento a milhares de populações humanas; contaminação dos lençóis 

freáticos; destruição de dunas e florestas, expulsão de comunidades dos seus hábitats 

para promover o turismo de massa; destruição das matas ciliares, dos últimos vestígios 

de mata atlântica, de manguezais para a implantação de carcinicultura e outras 

atividades de produção em larga escala; concentração da propriedade da terra; cidades 

construídas segundo modelos urbanísticos originários de outros contextos, onde a 

enorme quantidade de asfalto, a proliferação de shopping centers e condomínios 

fechados e auto-suficientes incentivam o uso cada vez mais radical de ares 

condicionados esquentando o ar de todos para esfriar o de poucos; um modelo 

econômico baseado no acúmulo contínuo de riqueza e na exploração maciça de 

combustíveis fósseis que está prejudicando cada vez mais a capacidade de resiliência 

dos ecossistemas, levando gradualmente ao colapso das suas configurações atuais e a 

inevitáveis futuras re-organizações que poderiam não contemplar mais a espécie 

humana; etc. Um modelo que, além do mais, está transformando o riquíssimo caldeirão 

de modos de conhecer a realidade e de viver que ferve no seio da sociedade brasileira 

em diferentes níveis de adequação – com seus correspondentes “atrasos” e “avanços” 

por parte de setores determinados da população – a uma modernidade entendida como 

crescimento do acúmulo de riqueza e do poder de consumo, não enxergando-as e 

vivendo-as como diferentes formas interativas de configurar/(re)definir o mundo. 

Uma perspectiva epistemológica que concebe a natureza como um incessante 

processo de associação/dissociação, como permanente (re)configuração interativa de 

possibilidades pode ajudar a mudar as percepções que temos de nós mesmos e do 



ambiente ao nosso redor incentivando a emergência de novas práticas de interação e 

novas redes de associações, que poderão dar origem a um novo modelo de 

desenvolvimento. 
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