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DEMANDAS PARADIGMÁTICAS DE UMA CIÊNCIA 
COMPLEXA: O RESGATE DO SUJEITO-AUTOR 

Pellanda, Campos, Nize Maria- UNISC 
 

Resumen 
La presente Comunicación presenta la cuestión central de la complejidad: la 
inseparabilidad conocer/subjetivarse a partir de un contexto paradigmático que rompe 
con la ciencia fragmentadora de la modernidad la qual anula el sujeto. En esta 
perspectiva, abogamos por un cambio radical en las prácticas docentes de modo a 
adoptarse estrategias que tienen que ver con la lógica de la auto-construcción 
(autopoiesis)   para que, através de ella, podramos llegar a la percepcion de que el 
conocer es aprender a vivir. Para lograr estos objetivos, hemos adoptado la práctica de 
autonarrativas como instrumento de autoconocimiento que se presentan aquí 
brevemente. 
 

Resumo 
Na presente comunicação apresentamos a questão-eixo da complexidade: a 
inseparabilidade conhecer/subjetivar-se a partir de um contexto paradigmático que 
rompe com a ciência fragmentadora da modernidade que negou o sujeito. Nesta 
perspectiva, defendemos uma mudança radical das práticas didáticas no sentido de 
adotar  estratégias que lidem com a lógica da auto-construção   (autopoiesis) para 
através dela se possa chegar à percepção de que conhecer é aprender a viver. Para 
atingir estes objetivos referidos, adotamos a prática das autonarrativas como um 
instrumento de auto-conhecimento às quais são apresentadas aqui de forma breve. 
 
Introducción 
O projeto cartesiano para uma ciência moderna continha em seu cerne epistêmico a 

lógica da  fragmentação. Depois de séculos de práticas científicas operando com o 

princípio da disjunção, a ciência clássica começa a entrar em esgotamento por não dar 

conta das dimensões mais sutis e complexas da realidade A base lógica da 

complexidade é a junção enquanto que a do paradigma clássico é a disjunção. (MORIN, 

1991)  

A partir destas considerações iniciais e como educadora começo a pensar em uma 

demanda complexa cognitivo-epistêmica para responder às necessidades de auto-

construção  de cada educador (a) em um paradigma complexo onde não se separam o 

educar e o educar-se. Por tudo isso, venho trabalhando em práticas didáticas 

autonarrativas para que os alunos de um Mestrado em Educação possam pensar nos 

seus próprios caminhos de auto-constituição e deles se apropriar potencializando seu 

viver. O que apresento aqui são alguns excertos de autonarrativas dos referidos alunos 

as quais leio à luz de marcadores teóricos nascidos no berço cibernético e atravessados 

por uma lógica complexa. 
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Marco teórico 
Ancorados no movimento cibernético, principalmente na sua fase de fenômenos de 

segunda ordem, desenhei o edifício teórico para minha investigação-intervenção 

focando nas questões de inseparabilidade de conhecer e subjetivar-se.  Com a 

expressão segunda ordem quero me referir  a uma lógica de recursividade subjetiva, 

em que o observador implicado se apropria de seus próprios processos, tais como: 

conhecer como se conhece, aprender a aprender, mudar na mudança e  

acrescentaríamos, ainda, observar o observador. Heinz Von Foerster inaugura uma 

Segunda Cibernética dentro do movimento cibernético, mostrando o papel do 

observador incluído no sistema observado. Seguiram os passos de Von Foerster os 

biólogos Henri Atlan com sua teoria da “Complexificação pelo ruído” (1992) e  H. 

Maturana e F. Varela com a “Biologia da Cognição” (1980). Em todos os estes estudos 

está presente, como marca cibernética, o princípio da auto-organização. O conceito de 

Autopoiesis, desenvolvido por Maturana e Varela (1980) se refere à condição de auto-

produção dos seres vivos. O importante é pensar esta nova epistemologia em termos 

de emergências, de fluxos e de processos, pois a existencia não é constituída de 

conteúdos pré-existentes, mas ela se dá no bojo do processo de participação num 

sistema. 

 

Metodología 
Praticas didáticas de auto-constituição 
Se me situo no meu trabalho como pesquisadora no paradigma da complexidade 

admitindo uma inseparabilidade conhecer/subjetivar-se   e se estou defendendo no 

meu processo de pesquisa a inclusão do observador tenho que ter,  como educadora, 

uma atitude lógica compatível com estes pressupostos paradigmáticos. Por isso, há 

anos uso a prática das autonarrativas para entender o processo cognitivo como 

autopoiético e, principalmente, para provocar uma consciência de auto-constituição 

no aluno(a) processo no qual, ele próprio assume o controle do seu destino.  

A  disciplina em questão é “Educação e autopoiesis” composta de 10 encontros de 4  

horas cada. Aos alunos é solicitada uma autonarrativa ao final de cada encontro. 

Qual a metodologia a ser adotada para romper com os essencialismos das 

subjetividades  pré-formadas ou da rigidez de categorizações que engessam a 

realidade?  Criamos no grupo de pesquisa no qual trabalho uma metodologia 

complexa que lida com fluxos e emergências que se baseia no pressuposto de Von 

Foerster (2003) e depois adotado por Maturana e Varela (1980) de que não existe um 

mundo objetivo lá fora a ser representado dentro de nós.  A realidade depende da 

ação de cada um de nós no presente. Por isso, não trabalhamos com captação de 

dados mas  geração de emergências; não usamos categorias mas marcadores  teóricos 

funcionais e busca de padrões para entendermos uma realidade genética, ou seja, que 

se gesta na “vida em ato” (ESPINOSA, 1983). Os marcadores usados foram “construção 

de autopoiesis”, “processo abdutivo” (lógica complexa) e “processo de 

complexificação”. 
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Resultados 
A seguir, de forma muito breve, para cumprir as normas de formatação deste evento 

mas  prometendo trazer mais elementos na apresentação oraal, abordo alguns 

excertos de autonarrativas dos alunos:  

- Aluno 1:  
É necessário, abordar o restante da aula, confesso que só esta música inicial que me 

desacomodou poderia ter sido a discussão de toda a nossa manhã, mas como diz o 

poeta, agora devo “levantar a minha âncora e partir, navega coração, as águas desse 

mar, voa coração” e passar para o além do arco-íris, da parte colorida da aula, para a 

monocromática, onde a modernidade capitalista e principalmente a ciência moderna 

surge pensando na parte biológica e acaba fragmentando o ser humano, separando o 

mesmo da natureza. Sujeito é sujeito, objeto é objeto, ou como diz mais um dos 

filósofos contemporâneos – #sqn (só que não) – Falcão em suas obras, homem é 

homem, menino é menino, macaco é macaco e veado é veado. Eis a invenção da 

modernidade. 
 

Este aluno depois de ser tocado pela audição de uma música plena de metáforas 

náuticas reelabora as noções de autopoiesis de uma maneira muito singular 

dizendo eu ao que aprende. Ao   trabalhar com metáforas pratica o pensamento 

abdutivo ao ligar dimensões muito diferentes da realidade. 

- Aluno 2: “Nosso primeiro encontro enquanto turma foi marcado por algo muito 

novo para mim: meditação. Nunca havia meditado antes, e fiquei feliz com a 

oportunidade de me experimentar.”Este aluno experimentou um auto-encontro 

através da meditação no qual teve a nítida percepção de autopoiesis. Ele teve 

também a afecção de alegria que emerge quando nos integramos com o todo 

através da integração de nós mesmos. Tudo isso aponta para um processo de 

complexificação no sentido de ir atingindo níveis mais elevados de consciência. 

- Aluno 3.  
Acredito que a meditação tanto enquanto momento para nos focarmos em nossa 

respiração, quanto momento de reflexão, vem de encontro perfeito a teoria da 

complexidade. Se somos seres complexos, necessitamos desenvolver nossa awareness 

para com nós mesmos. Eu defendo que cada ser humano é único e portanto tem sua 

maneira única de encontrar os caminhos que o levam de encontro a si mesmo, assim 

como acredito que é fundamental que encontremos esse caminho em nossa jornada 

pela vida, pois é ele que nos levará mais longe. A partir do momento que estamos 

conscientes de que somos seres auto-organizativos, sabemos que nossa auto 

organização se dá a partir do caos, e é a partir desse caos que partimos em direção a 

um novo caos desconhecido, o momento que nos pertence é o de autoorganizar-se da 

melhor maneira possível, por isso devemos estar atentos ao que nosso corpo e mente 

nos dizem, não devemos perder os sinais enviados de nós para nós mesmos, e é nesse 

sentido que a meditação e reflexão nos proporcionam seu maior serviço.  
 

Podemos ler esta narrativa como um processo de complexificação porque este 

sujeito junta de forma densa  e consistente os  processos cognitivos e 

subjetivos utillizando para isso estratégias abdutivas e afetivas. 
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Conclusiones 
Pela metodologia complexa que utilizamos que trabalha com processos emergências 

oriundas das ações dos atores da pesquisa que se transformam na experiência, fica 

difícil falar em conclusões. Por isso, o que podemos afirmar neste final de texto são as 

sinalizações de auto-construção e de complexificação potencializadas pelas escritas 

autopoiéticas  e pelo uso do pensamento abdutivo que é aquele que junta diferentes 

dimensões da realidade. O que podemos destacar com muita força da leitura das 

autonarraticas dos alunos do Mestrado em Educação é a emergência de uma nova 

consciência que atenta para a necessidade fundante, biológica e existencial, de sermos 

autores de nossa vida não separando o conhecer do viver. 
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