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A VIRADA VEGETAL

O livro como imagem do mundo é de toda maneira
uma ideia insípida. Na verdade não basta dizer
Viva o múltiplo, grito de resto difícil de emitir.
Nenhuma habilidade tipográfica, lexical ou mesmo
sintática será suficiente para fazê-lo ouvir. É preciso
fazer o múltiplo, não acrescentando sempre uma
dimensão superior, mas, ao contrário, da maneira
mais simples, com força de sobriedade, no nível
das dimensões de que se dispõe, sempre n-1
(é somente assim que o uno faz parte do múltiplo,
estando sempre subtraído dele). Subtrair o único
da multiplicidade a ser constituída; escrever a n-1.
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Imaginemo-nos sem olhos. Ao redor, nem cores, nem
formas. Nenhum desenho ou silhueta. O mundo não
se apresenta a nós como variedade de corpos e de
intensidades de luz. É um corpo único, com diferentes
graus de penetrabilidade.
Imaginemo-nos sem ouvidos. Não há ruídos, não há
música, não há poesia. Nenhuma linguagem que possamos compreender. Tudo não passa de uma agitação
silenciosa de matérias.
Imaginemo-nos, também, sem pernas. Não podemos nos mexer, a menos que algo nos atinja. Ou melhor,
não podemos nos deslocar, mas sem parar somos
tocados e atingidos por outros corpos e elementos.
Não temos pernas, e o mundo à nossa frente não tem
profundidade. Tudo deve existir em nossa superfície.
Nossa pele coincide com os limites do mundo.
Imaginemo-nos sem braços e sem mãos para pegar
e tocar as coisas, destilar e distinguir, na vasta soma
de componentes do mundo, objetos, entidades fixas,
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estáveis, definidas. O mundo é um corpo fluido onde
nada pode estar separado de nada mais.
Imaginemo-nos sem órgãos de sentidos e de movimento, sem poder, entretanto, parar de crescer, modelar, remodelar, bricolar nosso próprio corpo, sua forma,
seu volume, seus contornos, sua extensão.
Imaginemos tudo isso, e busquemos definir em que
consistiria nossa experiência de estar no mundo.
Imaginemos tudo isso, e teremos uma ideia, por
certo imprecisa e aproximativa, do mundo tal como
se dá a ver e a viver às plantas. O mundo é, para elas,
um corpo antes ou depois do espaço, um corpo não
visível, não percorrível, um corpo não espacial.
Imaginar tudo isso não é uma experiência de pensamento ociosa e excêntrica. É a condição de possibilidade de toda cosmologia especulativa. As plantas,
de fato, representam o ponto de vista – ou melhor, o
ponto de vida – privilegiado para compreender e descrever o mundo enquanto tal, e de modo mais geral,
para apreender a relação entre vida e mundo. Se esse
exercício é necessário, se devemos imaginar o mundo
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do ponto de vida das plantas, é porque o mundo é literalmente produzido por elas. São as plantas que fazem
da matéria e do espaço que nos rodeiam um mundo,
que reorganizam e rearranjam a realidade tornando-a
um lugar habitável e vivível. O mundo, deste ponto de
vista, é antes de tudo uma realidade vegetal: é um jardim antes de ser um zoológico, e é somente porque
é um jardim que podemos ali viver. No fundo, nunca
saímos do paraíso, nunca abandonamos o jardim originário. Nunca poderemos deixá-lo. Estar no mundo
significa estar condenado a habitar o Éden. Estar ao
mundo significa para nós, humanos, estarmos condenados a nos nutrir do que a vida vegetal soube fazer
do sol e do solo, da água e do ar que compõem nosso
mundo. Mas se o mundo é jardim, não é porque as
plantas constituem seu conteúdo privilegiado (pois
o planeta seria habitado principalmente por elas): ao
contrário, é porque o mundo é feito, fabricado pelas
plantas. Elas são, portanto, os jardineiros: são elas
que fazem este mundo, elas que conservam este
mundo em vida. Nós, humanos, assim como todos os
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outros animais, somos o objeto da jardinagem cósmica das plantas. Somos apenas um de seus inúmeros
produtos culturais; um dos incontáveis objetos de suas
agriculturas. Traduzido em termos mais familiares: as
plantas não são a paisagem, elas são os primeiros
paisagistas. O que chamamos de paisagem é na realidade um povo de paisagistas; o que chamamos de
jardim é um exército de jardineiros que não para de
mudar e cinzelar o rosto do mundo.
De fato, as plantas estão entre as forças cosmogônicas mais importantes de nosso planeta, elas produzem literalmente o mundo tal como o conhecemos e
habitamos. Elas o produziram e continuam a produzi-lo, a instaurá-lo e a fabricá-lo ao menos em dois
sentidos, sob duas formas de cosmogonia, que são
as duas atividades de jardinagem que tornam possível
a vida sobre a terra.
Primeiramente, ao explorar, numa escala mais vasta,
um mecanismo inventado pelas cianobactérias, as
plantas permitiram a transformação da energia solar
em matéria viva: a vida orgânica em nosso planeta não
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é senão a consequência dessa capacidade de transformar o sol (a fonte de energia mais importante da terra)
em massa animada. As plantas são centrais nucleares
solares: a fotossíntese é, de fato, a única operação
alquímica que permite estocar a energia solar, sob a
forma de ligações químicas de moléculas complexas. E
é somente graças à variante desse processo de construção de matéria viva desenvolvida pelas plantas que
a vida no planeta deixou de ser um fato marginal, de
um ponto de vista quantitativo e qualitativo, e passou
a representar sua característica principal, sua essência. As plantas são, assim, as responsáveis imediatas
ou indiretas pela produção da quase totalidade da
biomassa do planeta: elas representam a condição de
possibilidade energética da existência e da nutrição
de todo animal superior. Essa é a razão pela qual elas
estão na origem de praticamente todos os objetos e
instrumentos que nos rodeiam (alimentos, móveis, vestimentas, petróleo, medicamentos etc.).
Em segundo lugar, ao conquistar a superfície da
terra e ao se difundir por todo o globo, as plantas
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contribuíram para produzir (e continuam a produzir
perpetuamente) a atmosfera rica em oxigênio que tornou possível a vida de todos os animais superiores. Os
animais superiores só podem viver porque respiram o
resíduo, o subproduto do metabolismo vegetal, que é
o oxigênio. O universo que habitamos resulta da vida
e da ação das plantas, em razão de sua capacidade
de modificar irreversivelmente a natureza dessa parte
de nosso mundo a um só tempo a mais vulnerável
e a mais importante: a atmosfera. Desse ponto de
vista, a instalação dos viventes sobre a crosta terrestre coincidiu com a transformação radical do espaço
aéreo que engloba e inclui essa crosta: graças à invasão das plantas, a atmosfera pôde mudar de forma
duradoura sua composição interna e se tornar o primeiro ambiente de todos os seres vivos. As plantas
demonstram assim que nosso mundo não é, ou não é
verdadeiramente, a parte externa da massa sólida do
planeta, mas sim a circulação de corpos gasosos, fluidos, sólidos que chamamos de atmosfera. O mundo
só é um lugar de vida graças à atmosfera, e só é esse
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lugar de vida no interior do ciclo metafísico de transformação da matéria que a atmosfera encarna e ao
mesmo tempo torna possível.
As plantas são as jardineiras de nosso mundo e o
objeto de sua jardinagem não é exclusivamente o solo,
a crosta terrestre, mas também o céu: a primeira e
mais originária forma de agricultura não é a que se
faz na terra, mas a agricultura celeste que as plantas fazem em nossa atmosfera. Ou, para dizê-lo de
maneira mais direta, a paisagem é sempre uma figura
do céu, não uma configuração particular da superfície
do planeta. A paisagem é um ritmo do sopro. É sempre
uma configuração climatológica e meteorológica, não
uma construção geométrica ou geológica. A paisagem
originária é o clima: a terra e sua forma superficial são
apenas seus acidentes.
Pensar o mundo como um jardim cujos jardineiros
são as próprias plantas significa, antes de tudo, reivindicar seu estatuto de artefato: o próprio mundo nada
tem de puramente natural, no sentido de que a natureza seria a priori, dada de antemão; ele se acha, ao
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contrário, sobre o limiar de indistinção entre natureza
e cultura. Ele é um produto cultural dos seres vivos, e
não somente a condição de possibilidade da vida. Gaia
é assim a filha de Flora, ou melhor, a filha bastarda e
híbrida de todos os seus habitantes. A cosmologia é
um tratado de jardinagem: um manual sobre as inúmeras maneiras de agenciar os seres mais díspares e de
harmonizar seus ritmos e seus sopros. Inversamente,
a jardinagem não é uma atividade, mas o ser e a forma
das próprias plantas.
As plantas nos obrigam, portanto, a reformar a
cosmologia tradicional em ao menos três pontos.
Em primeiro lugar, elas nos mostram que o princípio
que engendra o mundo é um elemento intramundano,
não um superobjeto que seria anterior e exterior ao
mundo: só há mundo porque sua causa e sua consequência, sua origem e sua expressão, estão contidas
uma na outra. Logo, não pode haver reflexão sobre um
objeto mundano que já não seja reflexão cosmológica.
Em segundo lugar, a origem do mundo não deve ser
buscada num lugar longínquo, separado no espaço e
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no tempo: a origem do mundo está em todo lugar, e
existe em cada instante. Ela não é um acontecimento
singular, um big bang, mas um processo constantemente em curso (a fotossíntese). O mundo começa
sempre no meio, e não para nunca de começar. Não
há distinção possível entre cosmologia e cosmogonia
ou, melhor dizendo, não há senão uma cosmogonia
múltipla e perpétua. Em terceiro lugar, toda forma
de vida é também forma do mundo, que ela a um
só tempo produz e contempla. É por isso que, para
observar o mundo, não precisamos de um ponto de
vista, e sim de um ponto de vida: o universo vive, ele é,
em toda escala, um produto do vivente, e é somente
ao vivê-lo que se poderá explicá-lo, não o inverso. A
vida tende a devir mundo para si mesma e para os
outros: todo vivente é ao mesmo tempo origem de seu
mundo e mundo de um outro vivente. Deste ponto de
vista, a análise da vida das plantas deveria levar à
superação do conceito de meio.
Como jardineiras universais do cosmos, as plantas podem também ser vistas como o paradigma do

12

vivente enquanto tal. No lugar de uma tradição milenar de especulação zoocêntrica que sempre fez do
animal seu centro e seu modelo canônico, a filosofia
por vir deverá instaurar uma metafísica de inspiração
botânica que redescubra na vida vegetal o ponto de
indiferença entre microcosmo e macrocosmo, entre
indivíduo e mundo, entre natureza e técnica. É só
dessa maneira que ela poderá renovar seus problemas e seus enigmas. O que significa fazer o mundo
a partir de seu interior e não o colocando à frente ou
acima de si? Qual é a forma do mundo que se dá a ver
no corpo do próprio vivente? Tais são as questões que
as plantas, enquanto jardineiras cósmicas e cosmogônicas, permitem a um só tempo colocar e resolver.
A cosmogonia não é o que precede a constituição dos
viventes, mas o ato de vida de cada um deles. Nessa
coincidência vertiginosa entre estar-no-mundo e
fazer-o-mundo, ao menos dois aspectos merecem ser
analisados. Em primeiro lugar, ex parte subiecti, trata-se de compreender como se estrutura anatômica,
metabólica e metafisicamente um vivente que não

pode mais distinguir em seu sopro a cosmogonia e a
somatogênese. Em segundo lugar, ex parte objecti, se
tratará de compreender qual é a forma de um mundo
que não é mais concebível como a casa universal onde
todas as espécies podem coabitar harmoniosamente
(o oikos da ecologia), mas sim a matéria a partir da
qual toda espécie busca produzir seu próprio jardim,
seu próprio corpo.
II

13

A ideia de que o mundo é um fato vegetal é bem mais
antiga do que se pensa. Ela coincide com a ideia
segundo a qual o nascimento do mundo se confunde
com o nascimento de seus habitantes, e que são
antes os seres vivos que engendram o mundo do que o
inverso. Essa intuição alimentou uma tradição especulativa que vai do estoicismo antigo à genética moderna,
e que pode ser condensada na fórmula grega logos
spermatikos, a razão seminal: a razão tem a forma de
um grão, e, reciprocamente, os grãos, as sementes,
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são a encarnação paradigmática do que chamamos
razão. Assim, se queremos compreender o que é a
razão, não devemos considerar o cérebro ou o sistema
nervoso, mas o órgão ou o estágio da reprodução. Por
que essa doutrina é tão importante? Em que sentido
podemos considerar a planta ou, melhor dizendo, o
grão, como seu suporte epistêmico privilegiado? Para
compreender essa doutrina, é preciso compreender o
alvo de sua polêmica: a doutrina cosmogônica platônica enunciada no Timeu. Para demonstrar a racionalidade do mundo, Platão pressupõe que este foi criado
tecnicamente: ele é o produto de um técnico, de um
artesão, de um demiurgo, para falar grego, capaz de
transformar a matéria caótica em forma. Se, de acordo
com a explicação platônica, racionalidade e técnica
coincidem, três elementos são então necessários para
que se compreenda a tecnologia: a matéria (que muda
perpetuamente e representa o objeto da tecnologia),
as ideias (eternas), mas também um terceiro sujeito
(o intelecto divino ou humano), que reúne os dois primeiros elementos. A doutrina do logos spermatikos
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constitui uma resposta polêmica à doutrina da criação
platônica. Segundo ela, a razão é como uma semente,
pois todo grão é relação íntima e imanente entre
matéria e forma, sem exigir um técnico, um artesão
que conecte os dois elementos. Contra a criação como
acontecimento único ocupando um lugar particular na
linha do tempo, ou, melhor dizendo, anterior ao tempo,
os estoicos afirmam a ideia de uma gênese contínua,
de um processo interminável e inseparável da própria
história do mundo. Em vez de pensar em ideias atemporais e transcendentes, modelos das coisas terrestres que não passam de cópias, os estoicos afirmam
que a gênese se opera sempre através das sementes:
forças existem no mundo, na matéria, e não são, portanto, exteriores ao processo do devir como pode ser
um sujeito, um técnico, um artesão. A racionalidade
não é transcendente ao devir, ela é seu próprio ser. No
grão, de fato, o sujeito, o objeto, o meio e o processo
do devir (de geração) coincidem na mesma porção de
matéria. Os grãos são a prova de que é impossível,
em qualquer processo de geração, distinguir, de um
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ponto de vista ontológico e material, sujeito, objeto,
processo, meio, mas também percepção. E eis aqui
o ponto mais importante, por duas razões. Se, no
modelo platônico, o demiurgo primeiro percebe, e em
seguida segue, as formas que estão em seu exterior,
no caso do grão a percepção da forma coincide, não
só com a forma, mas também com o processo do devir,
com o próprio grão: trata-se de um tipo de percepção
imanente à forma, não de uma percepção que toma
como objetos realidades existentes no exterior. O ato
de perceber e o ato de fazer coincidem, na medida em
que a própria forma do grão conduz e é a matéria conduzida em direção à forma.
Ora, pensar a razão como fato vegetal e não mais
de acordo com o modelo da vida animal significa,
antes de mais nada, fazer coincidir matéria e razão. A
semente exprime uma racionalidade que não se opõe
e não pode se opor a um corpo, que não é da ordem
da consciência ou do eu, nem mesmo de uma consciência puramente sensível. Ela é antes a forma imanente que define e torna possível seu desenvolvimento.
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Tornando-se todo órgão fato espiritual e lógico, a racionalidade não pode mais ser identificada a um único
órgão (o cérebro, o sistema nervoso). Ela se estende à
totalidade dos órgãos, à totalidade do corpo: a racionalidade do mundo não pode e não deve ser pensada
em termos de consciência, mas como algo que anima
de dentro toda porção da matéria.
Dizer, portanto, que a gênese do mundo não se
parece com o ato de um técnico (com um gesto técnico qualquer de um sujeito sobre uma matéria separada), mas com a vida de uma planta (pois a semente é
precisamente a vida da planta em sua totalidade, sua
existência concebida como um destino) significa antes
de mais nada negar que haja uma distinção material
e formal entre a vida de um indivíduo e a gênese do
mundo. As plantas permitem pensar essa coincidência: graças a elas, o mundo se revela como em vias
de se engendrar em cada um dos viventes que parece
alojar e sustentar.
Além disso, esse modelo sugere que para ver o
mundo, para vê-lo devir e dirigir seu devir, não é preciso

estar numa posição de exterioridade temporal e espacial. É ao se engendrar a si mesma que a semente (logo
a planta) pode ver o mundo. A visão de si e a visão do
mundo coincidem, e toda planta é precisamente a
invenção de um corpo que permite fazer coincidir a
contemplação de si com a contemplação do mundo.
III
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No seio dessa longa tradição se produziu, em um
certo momento, uma variação inesperada: a substituição da semente e do grão pela flor como paradigma da existência vegetal e assim da racionalidade
do mundo. Essa mudança de paradigma, que teve
uma origem romântica, conheceu diferentes versões.
Entre elas, uma das mais interessantes se encontra
em Lorenz Oken, aluno genial de Schelling e Goethe
e autor, dentre outros, de um livro magnífico sobre O
universo como continuação do sistema sensível. De
fato, Oken defende uma concepção bastante próxima
da doutrina que acaba de ser resumida, concepção

segundo a qual existe, entre o sistema nervoso interno
e o mundo, uma continuidade física e cósmica.
Em seu monumental Manual de filosofia natural,
Lorenz Oken escreve:
Se alguém quiser comparar – para além da relação
sexual – a flor com um órgão animal, só poderá fazê-lo
com o órgão nervoso mais importante. A flor é o cérebro
das plantas, aquilo que corresponde à luz, que permanece aqui no plano do sexo. Pode-se dizer que o que é o
sexo para a planta é o cérebro para o animal, ou que o
cérebro é o sexo do animal.1

Não se trata aqui simplesmente de generalizar a antiga
tese estoica segundo a qual a razão (logos) tem a
forma da semente; Oken, ao contrário, se engaja numa
forma de radicalização que permite compreender um
outro aspecto da identificação entre mundo e existência vegetal.
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1. Lorenz Oken, Lehrbuch der Naturphilosophie. Zurique: Schultheß,
1843, p. 218.
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Em primeiro lugar, enquanto instrumento de reprodução sexual, portanto enquanto espaço de elaboração, de produção e de engendramento de novas
identidades individuais e específicas, a flor se revela
como dispositivo que reverte a lógica do organismo
individual: ela é o umbral derradeiro em que o indivíduo e a espécie se abrem aos possíveis da mutação,
da alteração, da morte. No seio da flor, as totalidades do organismo, bem como as da espécie, são a
um só tempo decompostas e recompostas através
do processo meiótico. Nisso, as flores são um lugar
fora da totalidade, além de toda e qualquer compatibilidade individualizante. É isso que está expresso
em sua quantidade: se os animais superiores dispõem de órgãos reprodutivos estáveis e únicos, a
planta, de sua parte, constrói em massas incontáveis seus apêndices de reprodução, para logo depois
se livrar deles.
Esse excesso – que, por sua vez, causa um outro,
o das legiões de polinizadores (animados ou inanimados) – dificulta a redução da sexualidade vegetal
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a uma simples estratégia de duplicação de si. Neste
sentido, pensar a razão como flor (ou a flor como
encarnação da razão) acaba modificando profundamente a ideia de razão, de racionalidade. Uma flor
não é propriamente um órgão: é um agregado de
diferentes órgãos modificados para tornar possível
a reprodução. O que explica também sua natureza
efêmera e instável. Imaginemos ter de nossos órgãos
sexuais uma experiência similar àquela que temos de
nossos cabelos, de nossas unhas ou, pior ainda, de
uma espinha ou um furúnculo. Imaginemos que seu
crescimento seja sazonal, ligado à atmosfera exterior. Imaginemos o que significaria para nós o fato
de devermos, para nos reproduzir, construir a cada
vez novos órgãos sexuais, sem estar seguros de
sua perenidade. A flor encarna de modo flagrante o
caráter principal da vida vegetal: a impossibilidade
de deter o crescimento, a impossibilidade de passar
a um estado diferente daquele do work in progress,
de estar em construção. A tradição goethiana e a da

morfologia biológica atual (penso em James White)2
definem esse caráter pela oposição entre Gestalt e
Bildung, forma e formação. A não-separação entre
reprodução e crescimento é precisamente a radicalização desse caráter eminentemente poiético, criativo,
antiprático da existência vegetal. Se é impossível
distinguir reprodução e crescimento, então não se
pode mais distinguir artificialidade e naturalidade:
o corpo não é jamais puramente natural, é também
sempre um construto. Inversamente, a construção, a
poiésis, perde seu caráter artificial, pois nunca ultrapassa os contornos, as fronteiras do corpo individual.
Viver significa sempre se construir e se reconstruir.
Impossível se limitar a habitar o mundo: seria preciso ter um corpo já completo, acabado, construído.
As plantas não habitam o mundo; imersas nele,
não param de transformá-lo. Habitar significa fazer
uso de sua própria forma, mas, para uma planta, a
dimensão do uso é estritamente impossível. Viver é
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2. James White, “The plant as a metapopulation”, Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 10, 1979, p. 109-145.
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expandir-se, transformar a luz, o dióxido de carbono
e a água em corpo próprio, fazer do mundo aéreo sua
forma própria, sem nunca “comer”. Pode-se dizer que
a vida das plantas é um ato constante e incessante
de autodesign. Como não há uso possível, como não
há forma de vida, a vida é sempre formação de si e
da matéria. O ser é design: não forma, mas produção
de formas. É isso o que, me parece, poderia fornecer
a significação metafísica da centralidade dos meristemas, tecido celular especializado no crescimento,
próprio do corpo e da anatomia dos vegetais.
Numa vida em que ser é design, nenhuma vala pode
ser aberta entre práxis e poiésis, produção e ação. O
corpo está sempre por construir, nunca é um dado,
nunca um esquema. A flor exprime a quintessência
dessa coincidência entre ação e produção. Ali onde
o homem não faz senão agir, pois ele não deve se
construir, a flor desdobra o espaço em que toda ação
é a um só tempo produção e reprodução. O primado
do crescimento e da produção sobre a forma implica
também que a existência vegetal não é, em sentido
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estrito, uma existência orgânica, mas metaorgânica:
uma planta nunca é definida por seus órgãos, ela é
uma máquina de construir órgãos apropriados a funções específicas: ela não é um corpo dado, mas um
ato de bricolagem somática. A vida como ato incessante de bricolagem somática, eis aí o que é existir
para uma planta.
Mas algo há ainda mais interessante. Se tomamos
ao pé da letra a coincidência em questão e a levamos
até suas últimas consequências, a flor aparece como
o contrário, o exato oposto da consciência. A consciência é um instrumento de interiorização do mundo:
ela miniaturiza, por assim dizer, o que se passa no
exterior, visando controlar, permitir uma decisão, uma
tomada de poder sobre o espaço, mas sobretudo
sobre o futuro. Uma flor é a construção de um espaço
enganoso, uma pura aparência que não serve para
interiorizar o mundo circundante nem para controlá-lo,
mas para produzir uma pura superfície de conjunção,
de agenciamento. É certo que se pode enxergar aí, a

exemplo de Francis Hallé,3 um mecanismo de manipulação. Mas numa flor há uma exposição suplementar à
exterioridade, ao acaso, à decisão dos outros. Mais do
que enxergar aí a inteligência da manipulação, eu proporia concebê-la como a inteligência (bem superior)
do abandono e da confiança no mundo, como uma
inteligência inclinada a delegar aos outros a decisão
quanto a seu próprio destino.
De fato, na flor, a reprodução deixa de ser um instrumento a serviço do narcisismo individual ou específico
para se tornar ecologia da condensação e da mistura,
pois o indivíduo, se ainda podemos chamá-lo assim,
faz mundo, e o mundo inteiro dá à luz esse novo indivíduo. A relação entre indivíduos da mesma espécie
está mediada pela relação com outros indivíduos de
diferentes reinos, gêneros ou espécies. Não somente
não há nada de privado ou de oculto no ato sexual,
mas esse ato exige precisamente passar pelo mundo:
a sexualidade é o que há de mais mundano e cósmico.

25

3. Francis Hallé, Éloge de la plante: pour une nouvelle biologie. Paris:
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O encontro com o outro é sempre necessariamente
união com o mundo em sua diversidade de formas, de
estatutos, de substâncias. Não sendo simplesmente
possível se encerrar numa identidade de gênero, de
espécie ou de reino, a sexualidade aparece como prática originária de descontração da identidade.
Desta perspectiva, a flor apresenta igualmente
uma estrutura exatamente oposta à dos instrumentos. Segundo a definição clássica de Ernst Kapp,4 o
instrumento é a projeção para o exterior do corpo
de uma estrutura orgânica. É a teoria clássica da
Organsprojektion, que vê no martelo uma projeção do
punho, nos óculos, a projeção dos olhos, no computador, a projeção do cérebro. Essa ‘extroflexão’ serve
para prolongar a ação do sujeito no mundo, para
que se aproprie deste e decida sobre o destino dos
objetos ao redor em função de suas metas. A flor, ao
contrário, não projeta seu organismo para o exterior,
mas constrói como que um terreno ou um espaço de
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4. Ernst Kapp. Principes d’une philosophie de la technique, trad. do
alemão por G. Chamayou. Paris: J. Vrin, 2007.

aterrissagem para que o mundo possa nele se estabelecer. Acima de tudo, esse não-órgão, esse não-instrumento põe seu destino (sexual e evolutivo) nas mãos e
na vida dos outros.
Na obra que se tornou um clássico, Shumaker,
Walkup e Beck propõem a definição tradicional de
instrumentação no mundo vivo:
Uso externo de um objeto circundante destacado ou
manejável, visando modificar mais eficazmente a forma,
a posição ou a condição de um outro objeto, de um
outro organismo ou do próprio usuário, enquanto este
segura e manipula diretamente a ferramenta durante ou
antes de sua utilização, e é responsável pela orientação
eficaz da ferramenta.5

O contraste é contundente. Tudo se passa como se a flor
abrisse caminho para uma dimensão anti-instrumental,
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5. Robert W. Shumaker, Kristina R. Walkup, Benjamin B. Beck, Animal
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antiorgânica. Acima de tudo, a flor orienta de uma
maneira bem particular a relação do indivíduo com o
mundo circundante, ou, melhor dizendo, com as espécies circundantes. Com ela se desdobra algo como uma
agricultura invertida, abertura na qual outras espécies
de devir devêm agricultoras ou, melhor, geneticistas,
decidindo quem se mescla com quem.
Donna Haraway, com seus conceitos de becoming
with e de companion species,6 e Natasha Myers, com
a noção de involutory momentum,7 já franquearam o
caminho para pensar essa abertura interespecífica
que se manifesta com tanta força nas plantas e nas
flores. Mas resta ainda na flor, parece-me, alguma
coisa a pensar. No fundo, a estrutura orgânica da flor
rompe a um só tempo com a ideia de seleção sexual
no sentido de Darwin, e com a ideia de seleção natural
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em geral. A ideia de seleção sexual, tal como Darwin a
formulou, é desfeita na medida em que a competição
se opera entre seres de diferentes espécies. Acima de
tudo, a própria ideia de seleção natural se vê igualmente desfeita, pois o polinizador (o inseto) ocupa
aqui a mesma posição que o agricultor. Ele opera
uma seleção artificial ou, mais exatamente, põe um
termo à oposição entre seleções artificial e natural.8 A
agricultura e a história natural não estão em oposição.
O homem não é o único a influenciar e a determinar
o destino das espécies. Toda espécie, provavelmente,
decide, a sua maneira, sobre o destino evolutivo das
outras. O que chamamos de evolução não é nada mais
que um tipo de agricultura interespecífica generalizada, um intercultivo cósmico – que não visa necessariamente ao útil. O mundo, em sua totalidade, se torna
assim uma realidade puramente relacional em que
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cada espécie é o território agroecológico9 da outra ou
das outras: todo ser é jardineiro de outras espécies, e
jardim para outras mais, e o que chamamos de mundo
não é senão a relação de cultivo recíproco (jamais
definido puramente pela lógica da utilidade, mas tampouco pela da gratuidade). Não há ecologia possível,
pois todo ecossistema resulta de uma prática e de um
engajamento agrícolas das outras espécies. Não há
espaço selvagem (nem espécies selvagens), pois tudo
está cultivado e estar no mundo significa ser objeto da
jardinagem dos outros. Estamos condenados a nunca
sair do jardim do mundo.

Tradução Felipe Augusto Vicari de Carli
Revisão Fernando Scheibe
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