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si, a metodologia da primeira pessoa e a preocupação com a inclusão do observador no sistema 

observado. E mais, o que importa agora é dar conta de forma concreta do sofrimento resultante 

de subjetividades esfaceladas como resultado de um longo processo cultural que marcou a 

modernidade. A temática situa-se portanto, no paradigma da complexidade na medida em 

defende a idéia de que uma abordagem do humano precisa integrar todas as dimensões do ser. 

Uma prática docente que envolve a cognição é inseparável do pressuposto da vida como um 

processo cognitivo. Um trabalho didático, portanto é inseparável da vida dos sujeitos 

envolvidos. Na esteira do movimento cibernético, principalmente na sua segunda fase dos 

fenômenos de segunda ordem surgem teorias biológicas que abordam de forma complexa a vida 

e a cognição e dão suporte a esta problemática aqui proposta. 

A partir disso, a a. considera a necessidade de repensar as práticas didáticas de um programa de 

Mestrado em Educação à luz deste novos pressupostos com o objetivo de provocar nos 

mestrandos perturbações tais que os levasse a sentir neles mesmos seu próprio processo de 

construção dando-se conta de quanto a educação se afastou da vida pulsante pela extremo 

formalismo que configurou uma educação fragmentadora das dimensões do humano. 

Este artigo trata de um relato de uma experiência didática com um grupo de alunos de Pós-

Graduação (strictu sensu) como parte das atividades de duas disciplinas “Educação e 

Autopoiesis” e “Educação, Auto-Narrativas e Virtualidade: o Papel das Novas Tecnologias na 

Invenção de Si”. Deste relato e baseada em alguns excertos das escritas dos sujeitos/alunos 

chega-se a inferências mais amplas sobre a inseparabilidade do processo de conhecer/auto-

constituir-se e mais focais como o papel das autonarrativas neste fluxo. 

Para levar adiante esta tarefa didática de abordagem de fenômenos subjetivos era preciso uma 

metodologia complexa que ainda não foi cartografada. Por este motivo, buscou-se em teóricos 

da cibernética elementos para construir uma epistemologia complexa que pudesse me dar 

suporte nesta presente tarefa. Neste sentido, resgataram-se as idéias de von Foerster, de G. 

Bateson, de H, Maturna, de F, Varela e H. Atlan. Von Foerster tem um papel importantíssimo 

na história da ciência em geral e nos rumos do movimento cibernético em particular ao propor 

uma passagem dos sistemas observados para os sistemas observantes. Com isso, ele inaugura 

uma segunda fase do movimento conhecido como a Segunda Cibernética com a inclusão dos 

fenômenos de segunda ordem. Não é mais, portanto, um pesquisador observando de fora uma 

realidade mas ele tem que dar contas de suas próprias operações. Ele expressa isso muito bem 

nas palavras:”Esta tarefa clama por uma epistemologia do “Como nós conhecemos” em vez de 

“O que conhecemos”. O artigo mostra então, a problemática da necessidade de um giro 

epistemológico de uma idéia de aquisição de conhecimento para um processo de cognição 
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como criação de si e de mundo através das autonarrativas. 

Palavras-chave: 

Cognição; complexidade; experiência didática; cibernética. 

 

1. Introdução 

Um novo paradigma que desafia a ciência clássica traz para a arena científica a investigação de si, a 

metodologia da primeira pessoa e a preocupação com a inclusão do observador no sistema 

observado.  E mais, o que importa agora é dar conta de forma concreta do sofrimento resultante de 

subjetividades esfaceladas como resultado de um longo processo cultural que marcou a modernidade.  

O tema deste artigo diz  respeito, portanto, ao paradigma da complexidade na medida em defende a 

idéia de que uma abordagem do humano precisa integrar todas as dimensões do ser. Uma prática 

docente que lida com as próprias questões do conhecimento é inseparável do pressuposto da vida 

como um processo cognitivo. Um trabalho didático, na perspectiva da complexidade, é inseparável do 

processo de auto-constituição dos sujeitos envolvidos. Na esteira do movimento cibernético, 

principalmente na sua segunda fase dos fenômenos de segunda ordem, surgem teorias biológicas que 

abordam de forma complexa a vida e a cognição e dão suporte a esta problemática aqui proposta. 

A partir disso,  considero a necessidade de repensar as práticas didáticas de um programa de Mestrado 

em Educação à luz deste novos pressupostos com o objetivo de provocar nos mestrandos perturbações 

tais que os  levasse a sentir neles mesmos seu próprio processo de construção dando-se conta de 

quanto a educação se afastou da vida pulsante pela extremo formalismo que configurou uma educação 

fragmentadora das dimensões do humano. 

Este artigo trata de um relato de uma experiência didática com um grupo de alunos de Pós-Graduação 

(strictu sensu) como parte das atividades de duas  disciplinas “Educação e Autopoiesis” e “Educação, 

Auto-Narrativas e Virtualidade: o Papel das Novas Tecnologias na Invenção de Si”.  Deste relato e 

baseada em alguns excertos das escritas dos sujeitos/alunos chego a inferências mais amplas sobre a 

inseparabilidade do processo de conhecer/auto-constituir-se e mais focais como o papel das 

autonarrativas neste fluxo. 

Para levar adiante esta tarefa didático/epistêmica de abordagem de fenômenos subjetivos era preciso 

uma metodologia complexa que ainda não foi cartografada. Por este motivo, busquei em teóricos da 

cibernética elementos para construir uma epistemologia complexa que pudesse me dar suporte nesta 

presente tarefa. Neste sentido, resgataram-se as idéias de von Foerster, de G. Bateson, de H, Maturana, 

de F, Varela e H. Atlan. Von Foerster tem um papel importantíssimo na história da ciência em geral e 

nos rumos do movimento cibernético em particular ao propor uma passagem dos sistemas observados 

para os sistemas observantes. Com isso, ele inaugura uma segunda fase do movimento conhecido 
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como a Segunda Cibernética com a inclusão dos fenômenos de segunda ordem. Não é mais, portanto, 

um pesquisador observando de fora uma realidade mas ele tem que dar contas de suas próprias 

operações. Ele expressa isso muito bem nas palavras:”Esta tarefa clama por uma epistemologia do 

“Como nós conhecemos” em vez de “O que conhecemos”.( von FOERSTER, 2003,p. 248) O artigo 

mostra então, a problemática da necessidade de um giro epistemológico de uma idéia de aquisição de 

conhecimento para um processo de cognição como criação de si e de mundo através das 

autonarrativas. 

 

2. A revolução epistêmica da segunda cibernética 

A Cibernética surgiu nos anos 40 e 50 do século passado com uma proposta de uma abordagem 

complexa da  realidade. Neste sentido, a Cibernética foi a primeira ciência complexa na medida em 

que  reunia cientistas  de variados campos de conhecimento  tais como matemáticos, lógicos, 

psicólogos, epistemólogos, biólogos, teóricos da Inteligência Artificial e linguistas.  

A cibernética tinha, ao nascer, como escopo as questões do funcionamento interno dos sistemas 

complexos usando os princípios de auto-organização e feedback como elementos-chave para 

entendermos uma realidade  desubstancializada  e circular em fluxo constante que se constitui 

continuamente com o efetivo operar de um sistema.  Há um giro epistemológico aí porque a ênfase se 

desloca das coisas para os processos e, com isso, tornou-se possível o estudo de temas até então 

ignorados pela ciência como o estudo da mente que se tornou o principal objetivo do grupo 

cibernético.  

É importante esclarecer aqui as diferentes fases do movimento. Uma primeira fase que se chamou 

Primeira Cibernética ainda  que, presa a mecanismos rígidos através de objetos de estudo de 

mensagens de entrada (input) e mensagens de saída (output),  afasta-se do mecanicismo clássico por 

várias razões importantes. Ao trazer a noção de feedback e de recursividade começa a romper com a 

lógica linear de causa-efeito  configurando  uma lógica circular. Como marco de rompimento com a 

ciência moderna esse movimento em seu início traz também um outro fator complexo muito 

importante: não há mais separação entre coisas, natureza e seres vivos. Esses cientistas procuram 

identificar um mesmo dispositivo formal de feedback num animal e numa máquina. Von Foerster 

jogou um papel fundamental nessa nova epistemologia  que trazia o observador para o centro do 

processo de conhecer. Para ele,  os objetos “não estão simplesmente ali ” assim como as leis da 

natureza também não “estão simplesmente ali”. (von FOERSTER, 1996, p.17) O que importa é 

sabermos como aparecem e como estamos envolvidos nessa aparição. Isso é importantíssimo para a 

concepção cibernética do conhecimento que se ocupa dos processos mentais geradores de realidade. 

Há, portanto, uma inflexão paradigmática fundamental nessas concepções foersterianas com a 
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passagem dos sistemas observados por observadores supostamente externnos para os sistemas 

observantes que se observam a si mesmos.  (DUPUY, 1996) 

Esses estudos vão abrir caminho para as ciências cognitivas  que, nos seus começos, ainda são 

marcadas por idéias behavioristas e representacionistas mas estariam destinadas, com o 

desdobramento do movimento cibernético,  a tornarem- se instrumentos revolucionários como as 

teorias cognitivas que não separam o biológico do cognitivo. (MATURANA; VARELA, 1980,1990; 

ATLAN, 1992) 

A circularidade entre conhecer e viver vai ser demonstrada em teorias complexas da biologia a partir 

de pressupostos cibernéticos.  

A primeira teoria nesse sentido foi a de Henri Atlan “A complexificação pelo ruído” publicada em  

197114 a partir dos pressupostos da II Cibernética movimento que surgiu no interior do grupo 

cibernético liderado por Heinz von Foerster que elaborou o princípio da “ordem pelo ruído”. Esse 

princípio vai ajudar Atlan na elaboração de sua teoria e, mais especificamente, na produção de um 

conceito complexo de aprendizagem que envolve, basicamente,  adaptação biológica e produção de 

diferença. Nesse sentido, Atlan nos explica que: “o processo de aprendizagem pode ser compreendido 

como uma criação de padrões por diminuição de redundância, onde algumas especificações de padrões 

muito particulares excluem outros”. (ATLAN, 1992, p. 122) Esses padrões vão se auto-organizando 

numa complexificação crescente. 

Maturana e Varela, logo a seguir, publicaram a sua teoria da Biologia da Cognição em 1972 através do 

livro “De máquinas e seres vivos”. (MATURANA; VARELA, 1995) Eles vão usar em seu sistema 

teórico os pressupostos da II Cibernética que se baseiam no princípio de que os seres vivos são 

sistemas fechados e abertos ao mesmo tempo. São fechados para informação e abertos para a troca de 

energia.  Tratam-se de constatações inferidas de pesquisas empíricas em termos de  que nada externo 

pode determinar o que acontece com os seres vivos e, portanto, toda a informação é produzida 

internamente pelo funcionamento do sistema. O que vem de fora apenas perturba mobilizando os 

movimentos de auto-organização do sistema. Isso tem implicações ontológicas e epistemológicas da 

maior importância. Temos que conceber,  então, de um lado, a constituição dos seres humanos como 

auto-constituição através de processos autopoiéticos que dizem respeito à responsabilidade de cada um 

pela sua própria construção e de outro, a cognição como auto-produzida.  Sobre esse aspecto 

epistêmico Maturana comenta que dar-se conta do fechamento do sistema fez com ele se encontrasse 

frente a  questões fundamentais que reorientaram completamente o seu pensar: “O que significa 

conhecer quando se concebe o sistema nervoso como fechado? Como entender o processo cognitivo?” 

(MATURANA; PORKSEN, 2004, p.72) 

                                                           
14 O nome do livro de Henri Atlan no qual publica a referida teoria é “Organisation biologique et theórie de 
l´information”. 
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Para dar conta da explicação desses auto-mecanismos Maturana e Varela conceberam o conceito de 

Autopoiesis, que é central nesse sistema teórico. Essa palavra foi concebida a partir de dois vocábulos 

gregos: auto - por si e poiesis – criação. Com isso, eles vão tratar dos processos de auto-produção dos 

seres vivos como processos autopoiéticos. Esses elementos nos levam a uma reconfiguração das 

concepções de conhecimento em termos de invenção em detrimento da recognição/reprodução e, 

portanto, de representação. 

As teorias biológicas surgidas no berço cibernético vão ter forte influência na configuração de um 

novo paradigma que começa a se impor com força crescente. Começa a emergir uma epistemologia da 

complexidade a partir dos princípios lançados por von Foerster e desdobradas pelos cientistas aqui 

referidos.  

A concepção de conhecimento que surgiu em conseqüência do movimento cibernético foi realmente 

revolucionária.  O grande insight do movimento em sua segunda fase foi, sem dúvida, a explicitação 

da ilusão de que pode haver observação sem um observador.  Esse seria sempre transformado pela sua 

observação. O que está no centro da discussão, portanto, é o pressuposto de que não existe um mundo 

objetivo exterior a ser observado independentemente da ação do sujeito observador.  Sujeito, mundo e 

cognição emergem simultaneamente com a ação do sujeito. Esse pressuposto foi fundamental na 

organização de minha pesquisa. 

A Epistemologia Cibernética,  ancorada nos princípios de funcionamento de um sistema recursivo e 

auto-produtor vai se constituir a partir da premissa do efetivo desempenho e não de um desempenho 

previsto. Esse fator do efetivo desempenho tem implicações epistêmicas e ontológicas profundas 

porque depende da ação autônoma do sujeito no momento presente envolvendo-o por inteiro. Nesse 

sentido, é complexa porque as perguntas feitas nessa epistemologia são perguntas que se dirigem ao 

ser e ao conhecer ao mesmo tempo e são perguntas que envolvem a experiência pessoal de cada 

sujeito epistêmico-  um “como faço para conhecer” e não - “o que é isso”? Dessa forma, como já 

referido, nessa abordagem da realidade não haveria um mundo objetivo lá fora a ser captado e 

representado pelo sujeito mas esse mundo depende de sua participação dinâmica nele em termos de 

organização e  de auto-experimentação.  

Bateson mostra com muita lucidez que “ não existe uma clara demarcação entre epistemologia e 

ontologia” (BATESON, 2000,p. 32). von Foerster foi muito influenciado por  Bateson que teve um 

lugar destacado no movimento desde as primeiras conferências cibernéticas.  A contribuição lógica 

deste cientista foi fundamental ajudando a configurar um nova epistemologia mais condizente com os 

novos pressupostos paradigmáticos. Foi ele que destacou o papel da abdução ao enfatizar a 

importância dos isomorfismos e das metáforas que ajudam a articular as diferentes dimensões da 

realidade enfrentando, portanto, a fragmentação da tradição newtoniana-cartesiana  e ultrapassando os 

movimentos de mão única da indução ou da dedução.  Daí a complexidade da obra batesoniana pois 
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para Morin, o pensador da complexidade, “complexus é aquilo que se tece junto. (MORIN, 1991, p ). 

E foi exatamente o que Bateson passou sua vida fazendo, juntando o que foi separado. Neste trabalho 

de articulações profundas Bateson traz o “si mesmo”, a “auto-construção” e até mesmo o sagrado para 

o campo da investigação chegando a propor que evolução e aprendizagem é a mesma coisa ao mostrar 

que ambos os fenômenos são produtores de diferenças. Os seres humanos sobrevivem e se 

transformam porque são produtores de diferença num movimento onde a auto-organização é fundante. 

O princípio de auto-organização do ser vivo, no que diz respeito à sua construção subjetiva, está 

relacionado com a capacidade que têm de ultrapassar sempre níveis de aprendizagem em direção a 

outros mais complexos. Esta complexificação está ligada, portanto, à capacidade auto-organizativa de 

superar o mais indiferenciado pela criação de significado para a vida de um indivíduo. (BATESON, 

2000)  No fundo deste processo está o fenômeno da reversão da entropia graças à capacidade de 

transformar ordem através da construção de sentido vital. 

Varela  tenta sistematizar, com base no princípio da auto-organização e da concepção de sistemas 

vivos com clausura operacional, uma metodologia de primeira pessoa. (VARELA, 2000) Quando faço 

referencia à necessidade de dar conta das operações do próprio observador estou pensando na questão 

de tratar a experiência pessoal dos sujeitos envolvidos seja na pesquisa, seja no próprio ato de 

conhecer em geral. A ciência da modernidade nos ensinou a falar sempre na terceira pessoa para  

descrever um mundo que estaria fora de nós e com o qual mantemos uma suposta relação de 

neutralidade. Tudo se passa como se não fôssemos co-autores da realidade que vivemos e autores de 

nossa própria vida. A complexidade dos fenômenos de segunda ordem nos alertam para esta falácia de 

exclusão do sujeito cognitivo/ontológico. Varela é um dos mais entusiasmados críticos desta atitude. 

Diz ele: 

...os desenvolvimentos mais recentes da filosofia e da história da ciência sugerem que esta 

aparente objetividade não pode caracterizar-se  por uma relação com coisas lá-fora de 

maneira independente dos conteúdos mentais-aqui-dentro. (VARELA, 2000, p. 296)  

 

O importante é pensar  esta nova epistemologia em termos de emergência, de fluxos  e de processos 

pois experiência não é constituída de conteúdos pré-existentes mas ela se dá no bojo do processo de 

participação no mundo. Isto não quer dizer, como nos alerta Varela (op. cit.) que seja uma 

investigação menos rigorosa que uma investigação em terceira pessoa. Ele passou os últimos anos de 

sua vida tentando provar isso.  O que ele defende é não deixar de fora a experiência do ser humano 

que constrói a si mesmo ao construir a realidade. 

 

 



4638 

 

3. Pensando as práticas didáticas à luz de uma epistemologia complexa 

O princípio da auto-organização refere-se ao próprio  funcionamento da vida conforme dos 

pressupostos desenvolvidos por von Foerster (2003) Este elemento nos leva a pensar em mecanismos 

auto-organizativos que garantem a passagem de estados de indiferenciação para estados de construção 

de diferença, ou singulares e, portanto, portadores de significados para a vida. Neste processo, que é 

explicado pelo princípio de von Foerster da “ordem pelo ruído” a entropia vai sendo revertida o que 

aumenta a ordem interna do sistema.  Todos estes fenômenos compõem um sistema que vai se 

complexificando. A auto-organização cria mais caos (ruído) que vai sendo transformado em mais 

ordem, o que , por sua vez, cria novos ruídos e assim segue-se o processo vital numa espiral cada mais 

complexa. Como  resultado deste operar surgem emergências que são constituintes do sistema. 

Caracterizo este processo de complexificação.  

O alcance desta idéia da produção de diferença e do processo de singularização abordada no parágrafo 

anterior é revolucionária sob o ponto de vista epistêmico e ontológico porque ela faz uma ruptura de 

fundo com a epistemologia moderna e, ao mesmo tempo com uma ontologia essencialista.  Para a 

modernidade, o sujeito está dado e a cognição também. A idéia do ser em processo fazendo-se no 

processo de viver traz a questão dos dispositivos de auto-construção o que se choca com a noção de 

conhecimento como possessão propondo em seu lugar o conhecimento como construção e como auto-

construção rompendo com as generalizações das metanarrativas da modernidade. 

Nesta perspectiva, instrumentos de auto-organização, como a autonarrativa, por exemplo, podem 

ajudar os sujeitos narradores de si a se organizar construindo novos sentidos para a sua vida e, 

portanto, a se complexificar.  As autonarrativas funcionam como perturbações constantes que ajudam 

a transformar situações caóticas em ordem. Situações caóticas entendidas aqui como ruídos 

desestabilizadores incluindo o próprio processo cognitivo.  

Faço, portanto, uma tentativa de trazer estas idéias para minha prática didática com as duas disciplinas 

das quais sou encarregada referidas na introdução deste trabalho. São dez encontros em cada uma. São 

momentos muito dinâmicos com uso de oficinas para que os alunos possam se experimentar o tempo 

todo em seu devir subjetivo e cognitivo. No primeiro encontro de cada disciplina peço a eles que após 

cada manhã de aula registrem o que aquele encontro provocou neles. Deixo claro que não se trata de 

um simples relato do que aprenderam naquele dia focando nos conteúdos mas o que importa é o 

processo de experimentar.se a si próprio  com as emoções envolvidas, etc.  Para Maturana, um 

pressuposto fundamental oriundo da Segunda Cibernética é a não representação ou captação de uma 

realidade externa. Ele afirma, ao contrário, a idéia de que os seres vivos são fechados à informação e 

abertos para a troca de energia seguindo a lógica forsteriana. Neste sentido, somos os criadores de nós 

mesmos e o que vem de fora apenas nos perturba e não nos determina. (MATURANA, 1999) Assim, 

os alunos vão pensando sobre si mesmos, se auto-organizando através das narrativas em exercícios 
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metacognitivos nos quais podem refletir sobre seus próprios processos apropriando-se deles nos seus 

próprio termos. 

  

4. Autonarrativas como processo cognitivo complexo através da auto-experimentação 

Nesta parte tento trazer as emergências cognitivo-afetivas ocorridas a partir do ambiente didático 

ruidoso criado com a intenção de provocar processos auto-organizativos a partir das auto-

experimentações das autonarrativas. A seguir seleciono alguns trechos das escritas dos alunos (as) 

onde podemos identificar padrões auto-organizativos e complexificantes que emergiram no bojo do 

trabalho com as autonarrrativas.  Entendo complexificação aqui como a capacidade de fazer relações 

cada vez mais intrincadas entre dimensões diferentes da realidade e em relação a si mesmo como ainda 

a emergência de padrões a partir da ação. No fundo, há um claro processo de constituição de si através 

da linguagem. Ou seja, a linguagem é considerada como ontológica. 

Em coerência com a metodologia complexa adotada e em construção esclareço que não uso categorias 

de análise mas marcadores no sentido de sinalizar o que emerge no fluxo dinâmico de uma realidade 

sempre em trânsito. Assim, seleciono para análise do material aqui apresentado os marcadores  

“complexificação” e “percepção de autopoiesis”.  

Trechos de algumas autonarrativas: 

Aluno1: 

“Primeiro dia de aula, uma turma acolhedora, pessoas agradáveis, um clima ótimo, no 

entanto estou em completo desespero. A sensação de vazio toma conta de mim, parece que não 

sei mais nada. Ao mesmo tempo em que começo a entender a teoria da complexidade, tudo fica 

complexo. Por enquanto a sensação é essa, acho que estou me desprendendo de mim..”  

“Para o segundo dia de aula, tínhamos a tarefa de ler: A arte cavalheiresca do arqueiro zen 

do Eugen Herrigel. Pelo título fiquei curiosa, afinal o que tem a ver a sabedoria 

transcendental com a disciplina? Tudo, tem tudo a ver! Percebi que estava justamente 

racionalizando demais sobre as coisas que deveriam ser sentidas, estava querendo resultados 

visíveis, queria encontrar respostas para minhas angustias. A leitura dessa obra contribuiu 

significativamente em mim, aprender com o corpo é a proposta. Não se pode assimilar pelos 

olhos e pelos ouvidos, precisa ser vivido, compreendido através do treinamento físico, e a 

respiração é fundamental nesse processo.” 

 

Aqui podemos perceber claramente o ruído  inicial dado por atitudes didáticas fora do habitual: 

professor ensina, aluno aprende numa situação de transmissão e representação o que é impossível na 
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perspectiva autopoiética. A partir do ruído, a aluna vai se organizando depois de passar por uma 

desconstrução. Neste processo,  vai se complexificando pois vai aprendendo a trabalhar com as 

emergências e construindo novos sentidos para a sua vida. 

Aluno 2: 

“Tive que entender que o ser humano não aterrizou no mundo vindo do além e sim ele emerge 

do movimento cósmico num processo de auto-constituição. Isso foi extremamente difícil devido 

aos meus conceitos ainda um pouco cartesianos. O que chamo a atenção é que todos artíficios, 

técnicas, artes, ou seja a cultura em geral fazem parte de um processo de emergência onde 

existe um fluxo constante de devir.” 

 

O que destaco aqui é o processo autopoiético quando a percepção da aluna de que ela é responsável  

pela sua própria vida e, ao mesmo tempo, de maneira complexa, ela é parte de uma rede maior. 

Aluno 3: 

“Conforme Ortega y Gasset coloca: “...o homem começa quando começa a técnica....”, me fez 

pensar que dependemos completamente de uma técnica? Ou dependemos de nossa auto-

fabricação?” 

 

Novamente aqui a consciência de sua autopoiesis, da percepção da auto-construção e do trabalho que 

isso implica para si mesmo. 

Aluno 4: 

“Não sou telespectadora da minha própria vida.” 

 

Novamente a captação  de que somos observadores implicados. 

Aluno 5: 

“Buscamos fora de nós o que não podemos encontrar a não ser dentro de nós mesmos.” 

 

Em todos os fragmentos notamos um nítido processo de complexificação marcado pelo modo de lidar 

com as emergências, com a capacidade abdutiva de inventar metáforas sobre o viver e a auto-

percepção de mudança de níveis de complexificação.  



4641 

 

No entanto, o que  gostaria de destacar com maior ênfase é a percepção da inseparabilidade 

ser/conhecer pois é nosso objeto central de pesquisa no grupo de investigação ao qual pertenço.15 Para 

expressar este fenômeno complexo do viver cunhamos no grupo o conceito de ontoepistemogênese 

com a intenção de abordar o ser humano de forma integrada articulando todas as dimensões do viver. 

Temos teorizado no grupo sobre este conceito e socializado através de artigos e apresentação em 

eventos os frutos destas teorizações. 

 

5. Considerações finais 

Uma das primeiras inferências que podemos fazer sobre as narrativas descritas é a implicação de um 

outro nível de pensamento lógico- a abdução no sentido em que não foram do geral para o particular 

(dedução), nem do particular para o geral (indução) mas trabalharam no sentido de juntar dimensões 

psíquicas e cognitivas fazendo disparar a ação que emergia sob a forma de auto-proposição de 

alternativas de vida e de invenção de novos sentidos. Tudo isso se constitui num emergente processo 

de complexificação dos sujeitos narradores e na percepção de que somos os autores da nossa vida no 

sentido da autonomia sugerida pela teoria da Autopoiesis. (MATURANA; VARELA, 1980) 

Nesse devir, a vida de cada um de nós vai se configurando com nossas ações, hábitos e pensamentos 

pois não nascemos prontos. E, autopoieticamente, precisamos nos construir no fluxo do viver ao 

mesmo tempo em que construímos cognição. Um instrumento poderoso de constituição de 

conhecimento/realidade é a narrativa. Somos seres de linguagem. O humano, como afirma sempre 

Maturana, se constitui na linguagem. E, dentro da linguagem, a narrativa é o instrumento poderoso de 

constituição de si na medida em é um instrumento complexo pois leva os sujeitos a perceber a 

emergência do conhecer e do ser de forma inextrincável.  Somos aquilo que narramos de nós 

mesmos e, ao fazer isso, vamos nos complexificando no sentido de maior autonomia e, portanto, de 

autoria de nós mesmos. Os temas propostos na disciplina foram se articulando de maneira complexa 

com a subjetivação dos alunos de tal forma que cognição e subjetivação num processo inseparável 

mostram a presença de uma lógica circular rompendo com a linearidade causa-efeito. O que vimos nas 

auto-narrativas dos mestrando ilustra estas últimas palavras. 

Para concluir as reflexões de Connely e Candinin: 

 A razão principal para o uso da narrativa na investigação educativa é que os seres humanos 

são organismos contadores de histórias, organismos que, individual e socialmente, vivem 

vidas relatadas. O estudo da narrativa, portanto, é o estudo da forma na qual nós, os seres 

humanos, experimentamos o mundo.  (CONNELY; CANDININ, 1995, p. 11)  

                                                           
15 Trata-se do GAIA- Grupo de Ações e Investigações Autopoiéticas em desenvolvimento na UNISC. 
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