gunta mais, com Kant - 0 que e uma coisa? - mas an~es, com? Hartmann ja havia antecipado desde 1950,e~ sua.teona esp~tal das
categorias(18)e Heidegger num de seus ultlmos hvroS(19),
pOlSben,t, 0
que ela pergunta hoje e: qual e a marfologia? ou em que conslSte
essa morfologia?
13. evidente, pois, 0 aporte metodol6gico da morfogenese de
Thorn. Visto por este angulo, toda a ratio cognoscendi do metodo
cientffico consiste no exame macrosc6pico da morfogenese de urn
dado processo, concomitante a uma investiga~ao l?c~l e global de
suas descontinuidades (singularidades), com 0 obJetlVo de tentar
reconstruir a dinamica oculta que gera esse processo(20).
4. Thom e a teoria das formas de PlatAo

E surpreensdente como 0 pensamento de Thorn se aproxima
da teoria das Formas de Platao e da teoria da ciencia de Arist6teles. A explica~ao complcta disto toma~a este !exto demasi~damente complicado, mas vale :l pena esbo~a-la sucmtament~, amd~ que
correndo 0 risco de omitir aguns detalhes que constltuem Justamente a be1eza onto16gica da morfodinamica.
Como fundamento e ponto de partida do enfoque mo~odinamico de Thorn encontra-se urn teorema aparentemente mocente demonstrado por urn matematico norteamericano em 1955,
Hassler Whitney, em que ele da uma des.cri~aoexaus~iva d~ singtilaridades de aplica~6es genericas de vanedades de d~e~ao 2 sobre variedades de dimens6es 2 - por exemplo, a proJe~ao de uma
superficie esferica sobre urn plano. Con;o o?se~~ Arnold, ~~
proje¢es de superfici~ "suaves" (quer dlzer, ll~tUltlvamente, mtetri~as, sem descontinUldades) em urn plano est~o par toda a parte
ao redor do observador. Nao somente os obJetos a nossa volta
estao delimitados por superficies suaves, mas seu;; .pr6pri?s .contornos visiveis representam proj~6es dessas superficIes delimitadoras
sobre 0 paIno de nossa retina. Quando examinamos 0 rosto de alguem, por exemplo, tentamos identificar uma "fision<?n:na:',estamos, de fato, analizando singularidades dos contomos VlSlvelSdess~
rosto. Essas singularidades sao captadas pela nossa m~nte a part~
das proje¢es desses contomos sobre 0 plano da retma. Ai esta
o n6 da questao: 0 que se passa no plano (0 "espa~ de controle"
de um sistema, par defini~ao accessive1 a observa~ao direta) e 0 reflexo do que se passa na superficie projetada (0 "espa~ substrato",

q.ue contem a dinamica.subjacente do sistema, em geral oculta). AsSlID- e tal como no ffilto de Platao ., as coisas que vemos constituem, no fundo, reflexos de.co~as q~e nao vemos. 0 pr6prio Thorn
se encarrega de mostrar a ~lgnifica~ao onto16gica deste fato: "( ... )
para ~hegar ao ser, e preclSo multiplicar por urn espa~ auxiliar e
de~
neste espa~ produto 0 ser mais simples que por proj~ao
da ongem a morfologia observada"(21).Mas nao e ~6 a teoria d~
Formas. d~ ~latao que res~lta surpreendentemente reabilitada pela
morfod~affilca de ~om. E tambem toda a metaffsica e a teoria do
conhe<;lID~ntode Arist6tel~ que ressurgem das cinzas acumuladas
por .tres s~ul<?s de modermdade. Como ja esta bem estudado, a
teona da Clencla de Arist6teles esta na origem tanto daquela como
d~ta: De fa~o, como os Anallticos Posteriores deixam claro, as
c~enclas.partlculares sa~ incapazes de fundar seus pr6prios princfptOSb~ICOSse~ q'!e calam numa regressao infinita ou em urn crrculo VlCIOSO.
Ai reside p~ecisamente 0 ponto fraco das ciencias . UJ]l
~e~a que Husserl havena de desenvolver a exaustao numa de suas
Ultimas obras(~), e"qu~ nao escapou a Arist6teles nos Anallticos.
Ora, ~ alguma lDStanclado saber devera estar reservada a tarefa de
ex~ar
e provar esses princfpios que as ciencias aceitam sem defini~ao e/ou .demonstra~ao. Essa instancia, segundo Aristoteles,
corresponde Justam~nte a !Detaffsica. Como se ve, 0 Estagirita ja se
preocupava ,C?m a dlScussao do que hoje n6s chamamos de fundamentos. da ffslca e funda~entos da ,matematica. Neste sentido, pode.s~ dlzer que ele anteclpou tambem a propria fenomenologia na
medlda em q~: H~serl a queria uma ciencia pura dos fundame~tos
de todas as ClenC18S.Como de resto antecipou a crftica kantiana
quando Kant refere-se aos "princfpios metaffsicos das ciencias d~
n~tureza"; ou Gauss, com sua "metaffsica das matematicas"· ou
amda ~umot, co~ ~ua "metaffsica do ceilculo infinitesimal".' Em
no~sos dlas, a metaffslca passou a ser encarada como urn saber ue
se mt~res~~ p~lo suprasensfvel, em contraposi~ao as ciencias ffsi~as
q~e saD clencI~ do s~nsfv~~.Isto mostra 0 veradadeiro espfrito ori~
:al d~ metaflSlca aflSt?te!l~a que, enraizada na teoria das Formas
Platao buscava .os pnnclplos do sensivel no suprasensfvel(23).Isto
~~esponde
preclSamente ao enfoque metodo16gico da morfomamlca de .Thom. Hei que considerar tainbem, neste mesmo cont~xto, a teona geral da mudam;a de Aristote1es, englobando 0 mo~ento
local, ~ mudan~a qualitativa (teoria hilemorfica) e a muan~a substanclal (gera~ao e corru~ao), que havia desaparecido dos

canones metodo16gicos desde a revolu~o operada por Descartes e
Galileo no seculo xvn e que e resgatada pelo conceito de "d~obramento universal" de uma singularidade, 0 qual conduz ao JS celebre "teorema da classifica'.(ao" de Thom. Js Whitney havia demonstrado que, na proje'.(ao de superficies sobre p~anos 56. duas
singularidades sao realmente estaveis, todas as.de~alS sendo mstsveis e desaparecendo com pequenas deforma'i0e8 unpostas sobre 0
objeto projetado. A estas singularidades ele chamou de "dob~a" e
"cUspide", sendo esta Ultima a mais importante pela sua virtual
ubiquidade. A forma da cUspide corresponde a da parabola semicubica. De um modo geral, singularidades mais complicadas podem sempre ser decompostas em singul~dades element ares , ~r
meio de pequenas "deforma¢es': dos obJetos, 0 q~e t~ma ~ CUSplde ou melbor, a catastrofe cuspldal capaz de aplica~o umversal,
pr~tando-se a descri'.(ao de fenomen~s tao diversos 9uanto a condu'.(ao dos impulsos nervosos, 0 mecams~o de agr~sao no com~rtamento animal, 0 funcionamento do musculo cardiaco, a transl'.(ao
de fase liquido/gas em termodinamica (por sinal a equa'.(ao de Vap
der Wael corresponde a urna superficie de catastrofe cuspidal em
que a temperatura e a press~o com~arecem como fatores de co~trole da densidade), as caUStleaslummosas, formadas pela reflexao
ou refra'.(ao da luz (de que 0 arco-iris, verdadeira integra'.(ao dC(.incontaveis superficies cOnieas caustieas produzidas por cada gotlCula
de vapor d'agua na atmosfera, constitui urn belo exemplo), a analise de ondas de choque em aerodinamica, 0 ~esenvol~ento
de um
embriao, a constru'.(ao de modelo~ metab6licos, a analise d~s ,chamados limiares de custo em planeJamento urbano -, enfim, mumeras aplica¢es, onde quer que 0 observad~r s~ depare com ,u~a
morfologia determinada. Ate mesma a explica'.(aode um proverblo
popular, como por exemplo - "devagar, que estou com pressa" -,
combinando de maneira aparentemente desconcertante um par de
contrarios, pode ter a sua morfologia decifrada por um~ catastrofe
do tipo cUspide. Como plano de ~ntrole nesta mort:0.log.atemo~ ~s
dois fatores que entram em conflito - a pressa e habilidade do s~Jelto que invoca 0 proverbio -, donde se per~be cl~ramente .0 mt~resse desta explica~ao morfol6gica para a pSlcolog.a e a soclolog1a,
que lidam com modelos de explica~ao das habilidades adquiridas e
de concilia<saoou supera<saode conflitos. Mas 0 mais surpreendente em todo este desenvolvimento, entre1a<sandoontologia e geometria, e 0 teorema da c1assifica<sao,que e de 1969, 0 qual estabelece

que, mantida a hip6tese do continuum tetradimensional existem
a.penas 7 padr6es .locais dt; singularidades na natureza - ~u seja, 7
tipos fun~~entats de catastrofes -, responsaveis por toda cria~ao
~u d.estrui~ao de formas. &sas catastrofes elementares sac de dois
tipos. gerats, cox;espond~ntes a formas estaveis fundamentais (arquetipos, podenamos dizer): catastrofes cuspidais (a "dobra" a
"cUsp~de",,~ "ra~ de .ando~a"
e a "borboleta"); e catastrofes
urnbilicas ( urnbilico hiperb6lico", "umbilico eliptico" e "umbilico
parab6lico ").
A ontologia que emerge da morfogenese de Thom, como a
refor~ a tese das rafzes platonicas e aristotelicas da ontologia hegeli~a - urn f~to.ja notado por Popper(24)e HaJtmann(2S- sera uma
u:ona da realidade que repousa sobre a categoria de conflito vindlcando a metaffsica de pre-socraticos como Anaximandro e Heraclito, como tambem de pensadores modernos da linha de Espinoza
Goethe, Hegel e Spengler.
'
Oe fat?, uma morfologia, n<;>
s~ntido de Thom, e sempre dad~ ~lo ~~to
de ~~o menos d0!8 ' atratores" estaveis. Atratores
s~o baclas de estabilidades definidas no campo de varia~ao de um
slStem~ Isto tem, realmente, tudo a ver com a nossa intui'iao do
q?e seJa uma fo~a. Werner Heisenberg, comentando em notas
blogra?~ os ~OtlvOSque 0 fizeram escolher a ffsica (na epoca ele
era mUSlCO,alias urn excelente pianista) interpreta bem este enfoque: "( .... ) Um problema interessante aparece agora no (... ) campo da mica atomica. Aqui teremos de nos enfrentar com a questao
fund.amental acerca da razao pela qual 0 mundo material manifesta
qualidades e formas que se repetem continuamente"(26) Ora essas
form·as que perslStem ao longo das transforma¢es naturais
.
, correspondem aos objetos, e sabemos que todo objeto pode ser ;epresentado por um atrator de um sistema dinamico(27).Se a forma e
es~vel, como acontece, por exemplo, com um objeto ffsico isto se
d8 Justamente. ~rque 0 atrator correspondente e estavei. Todo
p~
de cna~o/destrui'iao de formas - ou gera'iao/corru'iao na
~na ~a mudan~ de Arist6teles -, numa palavra, toda morfogineCOnslStefundamentalmente numa passagem de um atrator correspondente a forma inicial do processo para outro atrator' cor
respond en t e a'£ orma fin·'al. DlZ-se, em morfologia que este ultimo
,
~trator captura 0 primeiro, e nisto consiste essencialmente a catasrofe que define 0 processo. Dependendo da complexidade deste
as catastrofes poderao ser transi~es de um atrator a outro, OUd~

urn gropo de atratores a outr~. ~~a n~ao de gropo d~ atratores e
muito importante em !U0rf~m~ca,
dado 0 ~atur~l ~~~r~e em
biologia, em p~icologta, hist6na, antropol~gta e lingulStlca, ~r
exemplo, em processos cuja grande compleXldade toma a sua analise pelos metodos tradicionais simplesmente. ~ro~bitiv~. Um gropo
de atratores, considerado num contexto dmaIDlco, lStO e, numa
perspectiva temporal, constitui 0 que Waddington(28)denominou de
creodo _verdadeiras "ilhas" de estabilidades estrutural definidas no
campo de um sistema dinamico. Em geral, todo processo, natural
ou culturallato sensu, se decompoe em creodos. 0 conjunto desses
creodos . numa morfologia, obedece a uma sin,taxe multidimensional que: assoeiada a uma fun~ao codificad~ra,. constitui 0 ~~elo
semantico da morfogenese. Os creodos sao, portanto, as palavras" na "linguagem" multidimensional da morfodinamica, 0 "signifi~do" dessas palavras sendo dado pela topologia dos atratores
assoeiados e pelas catastrofes que e1es experimentam ao longo do
processo.
5. As formas significantes e a teorla dos catDstrofes
Chegamos, assim, a um dos resultados mais be1?s da ontologia geometrica de Thom: as formas sao, antes e acuna de tudo,
formas significantes - e a significa~ao pro~nda de uma fo~a sQ
pode ser conhecida pela catastrofe (ou catastrofes) que cnam ou
destroem essa forma.
A morfodinamica constitui, portanto, do ponde de vista filos6fico, uma semantica e uma hermeneutica da forma.
A partir deste ponto-de-vista, verifica-se que todo 0 progr~ma metodol6gico da epistemologia cientffica - a chama~a explica~ao cientffica ,-. resUqle~se, ao J?m e ao c~bo, em explic~r ~a
morfologia empmca, medIante a mterpreta~ao das descunt~Uldades que ocorrem no seu espa~ substrato, como tamb~m. da mterpreta~ao das condi':(oesde estabilidades dessas descontmUldades.
Nao estamos muito distantes,aqui, daquilo a que Kuhn chama de "revolu~ao cientffica" - uma mudan~a de "paradigma", uma
vasta reorienta':(ao no modo de pensar da "ciencia normal"(29).A
morfodinamica, enqunato semantica e hermeneutica da forma, coIoea em terreno comum as ciencias naturais e as cienciasem que a
compreensao - e, portanto, a significa~ao - sobrep6e-se a explicaC;80nomoI6gica, numa paIavra, as ciencias humanas. Da "16gica

do sentido" de u~ !?eleuze, p~r e~emplo, ja se pode passar suavemente para uma tIslca do sentldo - que corresponde precis amente ao ~tulo de urn ~vr~ ~ais recente de Thom (Semiophysique)(JO).
C? c~rate~ reV?IUClOna~odesta "naturaliza~ao" do problema da
slgnific~~ao, alias anteVlStapar C.S. Peirce no fim do seculo passado, resIde no fato por ~eD?aisimportante de que a morfodinamica
estende, talvez pela pnmerra vez em bases s6lidas e objetivas, uma
pont~, sobre 0 que Seymour Pappe~"se .queixava de ser "0 grande
f~sso entre as dU~s,,~turas - as clenclas da natureza e as humam?ades. ~ morfodmaIDl~a, enquanto hermeneutica da forma, amplia e ennqu~ 0 concel~o.de natureza, libertando-o do grilhao secular que a tIsIC~mecamclSta e naturalista the impOs, ao mesmo
tem~ q~e abre VlStasa um anova fenomenologia capaz de integrar
as CI~!lclashuma~~. as hard sciences sem os conhecidos perigos
emplflStas e POSltlVlStas.E que as descontinuidades qualitativas
r~ponsaveis pela sucessao das formas podem ocorrer em qualquer
tlpo de espa~ subs~rato, quer dizer, esse substrato tanto pode ser
um substrato m~tenal - como e 0 caso nas ciencias da natureZa -,
como pode mUlto bem ser um substrato semantico ou qualquer
s1!'b~tr~tomental: Thom e Petitot demonstraram a ex~ustao que ha
dinaIDl~asmentalS, e que ~qu~loq~e denominamos de significados,
ou entldades d?t~d~ de slgnifica~ao, constituem atratores e creo~os,.~a ~ossa dmaIDlca mental: A probl~matica da significa~ao, em
lingulSt~C~~rrespo~de perfeltamente a topologia do atrator, em
morf~dmaIDlca. Assun e que a no':(ao de "conceito", que ja havia
r~bldo das ~aos .de G. Frege no final do seculo XIX uma defim':(aoma~ematlca ngorosa - como uma fun':(ao (matematica) de tipo especIal ou, se se quer, uma f6rmula contendo uma variavelliv:e .que assu~e 0 valor verdadeiro (V) ou falso (F) quando se subtltUI essa vanavel por u~a constante -, pois bem, agora 0 conceito
reapa~ece sob a nova 6tlca morfodinamica como uma morfologia
espaclO-temporal bem definida, cuja dinamica subjacente e dada
po: ~a cat~!ro~e e1e~entar cujo espa~ substrato vema ser a
propna consclenCla. MalS uma vez e Hegel quem e vindicado pelo
novo enfoque morfol6gico. Na primeira parte da Ciencia da L6gi:a ~e corr~ponde mais fielmente a ontologia hegeliana, a dialedina ~ concelto .~pres~nta-o fundamentaIinente como uma forma
to mIca. Hegel Ja haVla estabelecido na fenomenologia do Espirifen~ue as .formas .f~no~ena~ do objeto correspondiam as formas
menalS do sUJeIto, IdentIficando, assim, no processo de objeti-

va~o, as transforma¢es operadas na consciencia com as transforma¢es do objeto dessa mesma consciencia. Ao longo desse processo algo permanece - 0 conceito. Mas entao cabem duas perguntas principais. A primeira: como pode 0 conceito, que desde Plamo
se tem na conta de uma unidade fixa - portador que ele e de uma
essencia -, conter 0 dinamismo dessas transforma¢es fenomenicas? A resposta de Hegel, como se sabe, e que nao pode. 0 conceito ha de ser, antes, uma unidade m6vel, uma forma dinamica. Dai 0
que ele chamava de 0 pensamento "dialetico-especulativo" exigir
do sujeito, neste primeiro momenta da ratio da dialetica, um esfor~ conceptual, para 0 sujeito poder captar a face tluida do conceito, indo portanto alem dessa "face de esfinge" rigida, se nao morta,
que ele normalmente the apresenta. A segunda leva-nos diretamente ao n6 da questao: se 0 conceito e apreendido nesta sua tluidez dialetica, que retlete as transforma¢es do seu referente in re,
o que nele poderia permanecer identico? Ha algumas respostas 6bvias e imediatas, como por exemplo: 0 sujeito que concebe 0 conceito; ou 0 objeto formal mediante 0 qual 0 sujeito considera 0 objeto na apreensao da ideia, etc. - respostas, infelizmente, todas trlviais. Apenas uma resposta, que coincide justamente com a de Hegel, e nao trivial, tendo, ao contrario, se demonstrado riqufssima de
conteudo. Para bem a compreendermos teremos, no entantol~ de
fazer um leve "esforgo conceptual" ... Um conceito, do pontO"de
vista do seu conteudo,e determinado por um conjunto de notas.
&se conjunto esta longe de ser fixo, isto e, de ter um efetivo constante, pois um mesmo conceito pode ser sujeito de predicados diferentes. Cada novo juizo sintetico pode - e geralmente 0 faz - acrescentar uma nova nota ao conceito, como pode tambem fazer caducar outras notas. Mas, nesse movimento dialetico do conceito algo
permanece identico - a estrutura da sua intensAo (equivalente it
compreensao na terminologia de Port-Royal) ou, em outros termos, a rede de conexoes entre suas notas, que da ao conceito 0 seu
carater de sistema. Numa palavra: 0 que Hegel ja divisava em sua
ontologia dialetica era este fate crucial, que e 0 de ser 0 conceito,
antes e acima de tudo, uma forma exatamente como Thom redescobre hoje atraves da aplicacsaoda morfodinamica a semantica.
Nao estamos aqui diante de meras coincidencias, ou de
ilus6es geradas por uma reinterpretac;ao vesga do passado em
func;ao das condic;6es do nosso presente. Trata-se da hist6ria concreta do desenvolvimento de uma ideia, talvez tao velha quanto 0

pr6prio ~omem, que une como ,0 cordao de um colar as diferentes
concepgoes do Mundo desde a Antigiiidade ate nossos dias. Tanto a
palavra grega ~s~~s quanta a sua versao latina, moodus, referem.se a ~ pnnclplo de ordem da realidade - forma, portanto _
que substitwu as du8;Sp~avras utili;zadas por Platao e Arist6teles:
morph~ e e!d~ a pnmetra das quaIS aplicava-se primariamente as
formas senstvelS, e a segunda as formas conceptuais.
6. ConclusAo
.
Como vimos, a morfodinamica contemporanea, no que realiza 0 sonho de Hegel e de ~instein, estabel~ uma linguagem comum ~ntr~ estas d~ espeeles fundamentais de forma _por um lado, S?lidana a teona da rela~o que leva Hegel em sua ontologia a
conslderar 0 Mundo um "sistema de formas 6mco e conexo" ~o
mesmo tempo que, na Fenomenologla, exp6e a sucessao das fo~as
ou fendmenos da consciencia ate alcancsar0 "saber absoluto'" e por
01.!tro!ado, legitimando a visao central da geometrodinamica de
~tem,
segundo a qual toda teoria ffsica sUpOe uma geometria
sUbJace~t~, dada por um gropo de invariancia (no caso, um gropo
de relatiVldade, ou gropo das isometrias do continuum esparn•
tempo).
3"~
Q~do
um sonho vira, assim, realidade, os fil6sofos sabem
que 0 espmto h~ano chega mais perto da verdade, muito embora
a busca deva C?ntinu~ para sempre. Com um pouco de sorte e boa
v~ntade, daqw por diante eles estarao cada vez menos 80S na medida <:mque os cientistas comecsarem a trafegar pela "pont~" que 0
r.r6pno progresso da ciencia se encarregou de lancsar sobre as
.duas culturas".
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