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1. INTRODUÇÃO  

 

O que me proponho nessa comunicação é fazer algumas reflexões como 

contribuição à necessidade de preencher uma grande lacuna do  contexto científico 

atual: elaborar um quadro referencial sobre a onto-epigênese dos processos 

cognitivo/afetivos dos seres humanos que contemple o quadro complexo da ciência 

contemporânea e, ao mesmo tempo, ajude os educadores a pensar novas práticas  

baseadas na cognição inventiva que se afastem daquelas voltadas para o formalismo, a 

recognição e a clivagem entre vida e conhecimento.  Com isso, tomo pois a liberdade de 

lançar um desafio aos colegas que pesquisam nesse campo: propor o termo de onto-

epigênese para designar esse processso de complexificação de um sujeito ao se acoplar 

com seu ambiente o que redundaria numa transformação integral de todas as dimensões 

desse ser.  

Reconheço o teor polêmico dessa comunicação mas penso que o melhor 

forum para poder discutir essas questões epistemológicas de fundo é a ANPED por suas 

características de rigor científico e abertura às mudanças paradigmáticas.   

O  eixo em torno do qual organizarei minhas idéias situa-se no entrelaçamento 

de alguns pressupostos fundamentais do Paradigma da Complexidade com ênfase na 

cibernética e, a partir daí,  dirigir o foco para  a teoria da  Biologia da Cognição de H. 

Maturana e F. Varela (1990). Esses cientistas construiram sua teoria na esteira do 

movimento cibernético e, assim,  fizeram um giro epistemológico na forma de abordar a 

realidade e o conhecimento.  A Epistemologia Genética de Jean Piaget, no meu 

entender, ainda que tenha o grande mérito de romper com as posturas inatistas e 

empiristas da tradição epistemológica moderna e, até mesmo, tendo incorporado alguns 

princípios cibernéticos (abstração reflexiva e outros), ainda está  presa às questões de 

invariância, equilíbrio representação, formalização, categorizações  e  fragmentações 

pela ênfase nos laços lógicos do conhecimento, tendência à estabilidade e referência 

externa. O fulcro da preocupação piagetiana é a gênese do pensamento racional e o 
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marcador de desenvolvimento desejável no sujeito adolescente é o pensamento 

hipotético-dedutivo.  

No desdobramento das investigações da Epistemologia Genética, os 

colaboradores de Piaget  realizam a psicogênese da inteligência em campos específicos 

para dar conta da necessidade da construção de uma ponte com a educação. Piaget 

nunca se envolveu diretamente nos assuntos relacionados à educação tendo deixado aos 

seus discípulos essa tarefa. É importante que seja lembrado aqui a importância desses 

estudos para a comprensão dos processos cognitivos na criança o que mudou muito os 

métodos educacionais.  

Fazer essa passagem da Epistemologia Genética para a Biologia da Cognição 

significa, em primeiro lugar, romper com a questão da psicogênese da inteligência 

voltada para as questões relacionadas com o processo de construção da inteligência a 

partir da lógica das ações dos sujeitos na sua relação com o mundo.  

A proposta é, portanto, pensar em integrações cada vez mais complexas de 

todas as dimensões da realidade e do ser vivo num processo onde o viver coincide com 

o conhecer. Isso nos leva à ontogênese e à epigênese numa associação inseparável. 

Para levar a cabo tal tarefa, além dos já referidos pressupostos, recorro a 

outros conceitos  e princípios do paradigma da complexidade que também servirão de 

instrumentos teóricos nessa construção tais como auto-organização, estruturas 

dissipativas, desordem organizadora, flutuações, etc . Minhas pesquisas empíricas com 

adolescenetes em situação de risco social em ambiente digital serviram-me muito com 

reflexões para pensar essas questões com as quais venho me debatendo Mas, ao fazer 

isso, não deixo também de resgatar alguns esforços revolucionários, que, ao longo da 

história, tentaram propor abordagens mais integradoras da realidade.  De Heródoto a 

Teilhard de Chardin, passando por Espinosa, Nietzsche e Bergson, o paradigma da 

complexidade pode buscar sua gênese. 

Com esse instrumental teórico e empírico parto para o trabalho de elaboração 

de um quadro de contribuições que possam ser úteis para a construção de um conjunto 

operatório de elementos que nos levem à compreensão da onto-epigênese como um 

processo que integra, na construção do ser,  todas as dimensões do viver.  
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2.  Plataforma teórica  

 

Um novo paradigma científico  coloca desafios profundos às práticas da 

ciência . Esse novo paradigma, o da complexidade, começa a emergir com mais 

intensidade a partir do movimento cibernético dos anos 40 e 50. Essa fase histórica viu 

nascer  um dos movimentos científicos mais instigantes  da História da Ciência.  Esse 

movimento foi antecedido e preparado por descobertas fundamentais que revolucionam 

a ciência a partir do final do século XIX com o aparecimento das equações não-lineares 

e de ciências que levavam em consideração o tempo como a termodinâmica e a biologia  

evolutiva.  No início do século XX, a Física Quântica e a Psicanálise  perturbam ainda 

mais o status quo científico ao inverter a lógica do aparente e substancial para priorizar 

o latente e relacional.  Trata-se de uma passagem do ser para o devir o que acarreta 

questões epistemológicas e metodológicas de fundo. Essas descobertas tem em comum 

o rompimento com uma abordagem linear ao se enfrentarem os cientistas com  objetos 

cada vez mais complexos e instáveis.  O movimento cibernético,  ao tratar das questões 

do funcionamento interno dos sistemas complexos, traz os princípios de auto-

organização e feedback como elementos-chaves para entendermos uma realidade  

desubstancializada  e circular em fluxo constante que se constitui continuamente com o 

efetivo operar de um sistema.  Voltaremos a isso. 

Se pensarmos a gênese desses movimentos podemos encontrar em momentos 

diferentes da História alguns sinais luminosos que nos indicam a emergência de um 

espírito de afirmação da vida em sua complexidade. Já em Heráclito, entre os pré-

socráticos, encontramos seu famoso fragmento 91: "Não nos banhamos jamais duas 

vezes no mesmo rio". Podemos inferir daí um universo de complexidade e, com isso, 

encontramos, já naquela época, a idéia de devir e fluxo constante do viver.  

No século XVII, contemporâneo, portanto, do cartesianismo, Espinosa enfrenta o 

dualismo de Descartes com sua visão integradora da realidade expresssa principalmente 

na inseparabilidade mente/corpo  e na idéia de substância única. Nessa abordagem, o 

papel dos afectos é fundamental para o conhecimento pois cumpriria a função de ligar as 

várias partes do mesmo sistema. O que Espinosa coloca na Ética é a idéia de um 

universo intricado  em eterno devir de onde emerge a questão da não-separação do 

conhecimento e ser. (ESPINOSA, 1983) 

É absolutamente impressionante a perspicácia de Espinosa em pensar coisas que 

seriam fundamentais para os teóricos da complexidade na atualidade. A idéia de conatus 
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(potência singular de cada ser) nos remete ao conceito de Autopoieisis (MATURANA E 

VARELA, 1990) no sentido da auto-organização e autonomia de cada ser como senhor 

de seu destino. E podemos ir mais longe com a idéia de conatus entendendo-o não 

simplesmente como o esforço de ser mas o esforço de devir,  o esforço de se manter no 

fluxo vital.  (ATLAN, 2003) 

Para Espinosa,  existe uma única substância no Universo e, por isso, somos 

afetados continuamente pelo que está em nosso redor. Somos afetados mas não 

determinados. Essas afecções dependem do que fazemos com elas. Essa idéia é central 

no modelo cibernético da cognição pensada por Maturana e Varela como veremos  

adiante. Nosso conatus se bem aproveitado faz com que nos potencializemos com essas 

afecções e, ao contrário, se não tomamos as rédeas de nossa vida, nossa potência de agir 

e conhecer diminui.  Aqui então, a questão que nos interessa nesse artigo: não dá para 

separar afetos de conhecimento  e esforço de ser de conhecimento. 

No final do século XIX.  Nietzsche fazia “ filosofia a martelo”   iniciando aquele 

processo de descontrução da modernidade que outros seguiriam de diferentes formas. 

Nietzsche teve o papel inegável de arauto da complexidade ao atacar energicamente os 

pilares mais caros da modernidade: a representação, a formalização, a hegemonia do 

aparente sobre o latente (foi por aí que Freud andou)  e, principalmente, a separação dos 

conceitos da própria vida.  

Em uma das  melhores biografias do filósofo escreve Safranski: “Ele não se 

limitara a desenvolver pensamentos, mas mostrara como os  pensamentos nascem da 

vida,  e tornam para a vida modificando-os“.  (SAFRANSKI, 2001, p.47)  Pergunto-me: 

isso não seria a própria afirmação da vida sobre todo o resto expresso em uma equação 

cibernética, ou seja, através da recursividade? 

Em Humano, Demasiadamente Humano, Nietzsche traz a questão do devir e 

ataca a susbstância objetiva numa postura claramente revolucionária  considerando-se a 

tradição moderna. Diz ele:  

Nós próprios nada somos senão aquilo que sentimos dessa correnteza a 
cada instante. Até mesmo aqui, se quizermos entrar no rio de nosso ser 
aparentemente mais próprio e mais pessoal, vale a proposição de Heráclito- não 
se entra duas vezes no mesmo rio. (NIETZSCHE, 1983, pp.138/139) 

 

Essas atitudes descritas implicam numa genealogia em oposição a origens 

fixadas no tempo e, é por aí que podemos caminhar em busca de uma onto-epigênese na 

perspectiva complexa. É muito significativa  a presença muito ativa dos elementos 
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pensados em Nietzsche na configuração de muitas ciências da complexidade.  Entre eles 

poderíamos citar como os mais expressivos a lógica circular  expressa na idéia do 

Eterno Retorno e os rudimentos do princípio de auto-organização fundamental para no 

novo paradigma. Há na obra desse filósofo a afirmação da imanência  e um rompimento 

com a “coisa em si” . No sentido auto-organizador podemos afirmar que Nietzsche 

derruba a possibilidade de representação como sugere claramente um princípio 

autopoiético através de um mundo visto a partir de dentro. Não é exatamente essa idéia 

que defendem Maturana e Varela ao tratar da invenção de cognição e de realidade?  Foi 

por essa razão que eles cunharam o termo Autopoiesis.  (MATURANA, VARELA, 

1990, 1995) 

Bergson, por sua vez, no começo do século,  defende a idéia de uma “Evolução 

Criadora”  através de mecanismos vitais criativos.   Ele criou o conceito de “elan vital”  

para mostrar o papel criador dos seres na evolução oferecendo uma idéia de uma 

cognição inventiva inseparável  do movimento de devir evolutivo. Nesse sentido, 

Bergson destaca o papel da intuição na construção do ser e do conhecimento. (1979, 

1994) 

A cibernética surgiu a partir dos esforços de um grupo de cientistas oriúndos de 

campos do conhecimento muito diferentes (Epistemologia,  Psicologia, Linguística, 

Inteligência Arificial, Matemática e outros), reunidos durante quase 10 anos para 

discutir soluções complexas para problemas que desafiavam a ciência da época. Como 

consequência desses estudos emergiu uma lógica circular, recorrente, para abordagem 

de fenômenos complexos.  Ficou evidente no funcionamento de sistemas não-lineares 

uma circularidade entre causa e efeito onde o último rebate sobre o primeiro, formando 

um ciclo que se abre em espiral. Surgiram, então, algumas formalizações lógicas que 

levaram aos conceitos de feed-back e auto-organização, fundamentais para entender-se  

uma realidade de complexidade. 

O movimento cibernético desdobrou-se pelas mãos de Heinz von Foerster na 

Bio-Cibernética para o estudo dos sistemas vivos. A Teoria da Biologia da Cognição 

dos biólogos Humberto Maturana e Francisco Varela surgiu na esteira desse último e 

revolucionou não somente a Biologia como também a Epistemologia pois,  devido ao se 

caracter complexo, não separa o processo de viver do processo de conhecer.  Esses 

estudiosos costumam afirmar, aforísticamente: “Viver é conhecer”(MATURANA E 

VARELA, 1990, p. 116). Nesse sentido, viver é sempre ação efetiva que implica em 

construção de conhecimento/realidade/sujeito. Essa construção é resultado de 
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experiência do sujeito em seu acoplamento com o meio. Para explicar esse fenômeno 

esses cientistas  desenvolveram, então o conceito de acoplamento estrutural.  Para eles, 

o acoplamento estrutural é o  mecanismo que subjaz à evolução e à aprendizagem. 

O acoplamento estrutural  sempre nos transforma sendo que essa transformação 

se dá anatômica, fisiológica e subjetivamente devido à plasticidade de nosso sistema 

nervoso e psíquico.  A dimensão rede do funcionamento dos  seres vivos nos mostra o 

papel das conexões em seu desenvolvimento.  A vida tem como modelo a rede que está 

presente não somente no nível relacional com o mundo externo mas também 

internamente com as redes de conexões orgânicas. 

No centro da Teoria da Biologia da Cognição está o conceito-chave de 

Autopoiesis que, como todos os outros aspectos que estamos descrevendo aqui, também 

é complexo na medida em que expressa que os seres vivos são sistemas fechados à 

informação e, ao mesmo tempo, sistemas abertos à troca de energia. Fechados à 

informação significa que são auto-produtores de si mesmos o que torna a representação 

impossivel. O que vem de fora apenas perturba disparando mobilizações internas que 

não são determinantes do que acontece com os seres vivos. Por outro lado, os seres 

vivos são sistemas abertos às trocas externas o que os mantém em reorganização 

constante e reversão de entropia.  Isso corresponde ao que Ilya Prigogine chamou de 

Estruturas Dissipativas o que deu a ele o Prêmio Nobel em 1977 (PRIGOGINE, 2004) 

As perturbações externas desestabilizam os sujeitos exigindo deles reequilibrações 

constantes. Daí a questão da complexidade trazida no início desse texto o que 

corresponde àquilo que von Foerster, ciberneticamente falando, denominava de “a 

ordem pelo ruído”  (order from noise). (von FOERSTER, 1993) Atlan ampliou essa 

denominação para complexificação pelo ruído para dar mais visibilidade ao processo de 

funcionamento de um sistema complexo. (ATLAN, 2000)  

Para Prigogine, a vida somente é possível em situações longe do equilíbrio. 

(op.cit) Nesse sentido, as flutuações são aquelas atividades que obrigam o sistema a se 

auto-organizar. Trata-se de um movimento da desordem para ordem em cujo bojo 

encontra-se o processo de complexificação.  Nesse processo vital, diferentemente do 

mundo dos objetos inertes que tendem a perder energia de uma maneira constante, há 

uma reversão da entropia. 

Para Teilhard de Chardin (1974) como também para Atlan (1992) há um 

processo de complexificação  da realidade que procede da não-vida para a vida numa 

dinâmica tal que cada mudança de nível responde por uma construção ôntica. (ATLAN, 



 7 

2000) Assim, haveria uma organização provocada por perturbações do nível atômico 

para o molecular, desse para o celular, daí para a formação de organismos, etc, numa 

espiral complexificadora onde encontramos em cada nível propriedades emergentes que 

não estavam presentes no nível anterior.  O surgimento da consciência seria uma 

propriedade do ser que somente foi possivel a partir de um certo grau de organização e 

complexificação.  Por esse motivo, Teilhard chama essa tendência de complexificação-

consciência pois há um movimento em direção à formação da consciência. Teilhard 

sugere que caminhamos para o ponto Ômega através através da presença de um outro 

mecanismo evolutivo inseparável de todos os outros processos vitais que é a 

convergência. (TEILHARD DE CHARDIN, 1959) Para ele, o universo estaria em 

estado de cosmogênese: “…um universo em estado de Cosmogênese- e mais 

particularmente em estado de convergência…”  (TEILHARD apud CHOISY, 1967, 

p.18) A cosmogênese aqui, para fazermos mais uma convergência, refere-se aquilo que 

Bateson falava do papel de cada um na evolução e, ao mesmo tempo, da identificação 

da aprendizagem com a própria evolução.  (BATESON e BATESON, 2000) 

Para complexificar ainda mais nosso trabalho com convergências, poderíamos 

fazer uma tentativa de fazer convergir a idéia de Substância Única de Espinosa com o 

princípio da convergência de Teilhard para entender a realidade de forma complexa em 

termos de uma rede que vai se densificando mais e mais o que a complexifica e a 

empurra para patamares cada vez mais elevados do ser. A partir dessas considerações e, 

tendo sempre presente a questão do processo de complexificação pelo ruído, dirijo-me 

na próximo bloco para as questões da construção da onto-epigênese do humano que é o 

pretendo perseguir. Há uma ampliação dos conceitos acima referidos para o sistema 

cognitivo e ôntico dos seres humanos e é sobre isso que vou discorrer. 

 

3. Psicogênese da inteligência ou processos onto-epigenéticos do viver: em 

busca de um devir/sujeito inteiro 

Por que onto-epigênese e não psicogênese como tratava Piaget? Com todo o 

reconhecimento da importância da obra desse epistemólogo, o conceito de psicogênese 

não nos serve aqui pois esse cientista priorizava o desenvolvimento lógico-formal sobre 

as demais dimensões humanas. Para Maturana e Varela (1990), para Maturana 

(1995,1999) e para Varela (1991) é impossivel separar as diferentes dimensões do 

humano porque o ato cognitivo é parte do processo de viver. Ao viver, não podemos 

separar nenhuma instância do nosso ser que sobrevive porque aprende enquanto vive. 
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Dessa forma, proponho um repensar as questões de psicogênese colocadas por Piaget à 

luz de outras abordagens. 

Tendo como suporte teórico as considerações anteriores, tres  questões 

organizadoras se impõem aqui:  

1- Podemos falar em onto-epigênese ao nos referirmos a um processo onde 

cognição e subjetividade emergem juntas constituindo um todo integrado sempre em 

devir?  

2- Como emerge a cognição/sujeito considerando-se que não existe  um mundo 

anterior à ação do sujeito ou a possibilidade de representação de um mundo externo por 

esse sujeito?  

2- Podemos fazer referência  à invariância e à equilibração  quando constatamos 

a existência de fluxos energéticos e flutuações que dissipam continuamente os estados 

dos sistemas vivos? 

Não responderei linearmente a essas questões mas vou tentando tramar alguns 

fios teóricos e empíricos para dar conta do que me propus. 

No contexto teórico no qual me situo, aprendizagem é isomórfica com a 

evolução, como já foi sugerido,  porque implica em transformação individual com 

repercussões para toda a espécie. Portanto, o que nos interessa é a cognição que porta 

potencial de mudança e que é o resultado de acoplamentos estruturais que nunca são 

pré-dados mas acontecem no processo de viver. É preciso ficar claro, porém, que ainda 

que haja essas relações com o exterior, o resultado desse acoplamento nunca é instrutivo 

mas apenas perturbador. A organização (auto-organização) é sempre um trabalho no 

interior do sistema. 

Clara Oliveira considera a cognição como complexificação que se dá como 

consequência de um acoplamento estrutural. (OLIVEIRA, 1999) Para essa autora, que 

prefere a substituição dos termos evolução e desenvolvimento por complexificação, a 

cognição é complexificação porque é evolução em marcha, ou seja, transformação. 

Portanto, é complexa porque se situa num plano evolutivo mais refinado, mais 

elaborado e imbricado pois porta maior número de conexões. Para essa pesquisadora, a 

cognição diz respeito ao conjunto de processos relacionais que um organismo produz 

para manter sua organização viva.  Diz ela: 

Sempre que essa cognição se mostre inadequada face a perturbações que 
ocorrem num determinado momento de sua ontogenia, o organismo aprende 
a criar outros mecanismos e ou componentes que garantam a manutenção de 
sua lógica organizacional, logo, a sua sobrevivência. (Idem, pp. 39/40)  
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È importante notar aqui que a referida pesquisadora, situada no paradigma auto-

organizador já fala em ontogenia ao se referir a processos cognitivos e não mais em 

psicogênese. Ela mostra isso em termos de perturbações e flutuações, ou seja, recorre a 

uma linguagem termodinâmica referenciada em Prigogine o que também tem nos 

servido de elemento balizador. Prigogine pode ser considerado um dos principais 

artíficies da complexidade não somente por ter aplicado com êxito o conceito de auto-

organização à termodinâmica como também por ter apontado a necessidade de 

atravessarmos o abismo que separava as ciências humanas e biológicas das ciências 

físicas. Para que essa travessia aconteça ele, efetivamente, oferece instrumentos 

conceituais e metodológicos. Prigogine nos alerta para a questão de que os seres 

humanos se constróem em condições de desequilíbrio da mesma forma em que na 

termodinâmica a ordem se instala a partir da desordem (PRIGOGINE, 2004) 

Se pensarmos em termos de uma “termodinâmica ampliada”  podemos fazer uma 

escuta de Prigogine para dar conta das questões da cognição autopoiética: “… a entropia 

de um sistema isolado é máxima no estado de equilíbrio termodinâmico.”  (Idem, p. 313) 

No caso dos sistemas vivos, como destacamos num outro momento desse texto, há uma 

reversão da entropia devido ao papel da auto-organização e do funcionamento em rede. 

Com os elementos aqui colocados, podemos fazer tres críticas ao sistema 

piagetiano: 

1- Piaget pensou a cognição de sujeitos isolados ainda que tivesse dado 

importante papel à questão da cooperação. Na perspectiva autopoiética o modelo é 

sempre a rede e, por isso, isolados os sujeitos se despontecializam ficando mais 

expostos  à entropia. Isso, é óbvio, não quer dizer que fujam das leis termodinâmicas 

para os seres vivos, mas há uma certa perda de energia cognitiva;  

2. reconheço a preocupação de Piaget com o movimento dialético da 

construção/desconstrução mas penso que o equilíbrio ou as estabilizações de que nos 

fala, principalmente no último estágio, o do pensamento hipotético-dedutivo é a busca 

de uma estabilização o que, na perspectiva da teoria das Estruturas Dissipativas, 

implicaria em dispersão energética e perda de potência.  

3. ainda que Piaget tivesse levado em consideração e, como muita competência, a 

questão da auto-organização ele difere dos biólogos de inspiração cibernética 

(H.Maturana e F. Varela,  S. Kauffman, H. Atlan e outros bem como Bergson e Teilhard 

de Chardin) no sentido profundo de que esses cientistas consideram a lógica da vida 
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auto-organizadora não dependendo de uma realidade externa para a representação do 

pensamento.  

Portanto, na perspectiva da complexidade na qual se insere tanto a abordagem 

autopoiética como termodinâmica  não podemos mais falar de mundo exterior pré-dado, 

representações ou informações exteriores instrutivas mas de fluxos energéticos 

resultados de acoplamentos dinâmicos dos sujeitos com o seu ambiente.  

Piaget trabahava com a hipóteses de invariantes (etapas necessárias). Isto 

colide com a questão das emergências que um sistema longe do equilíbrio provoca a 

cada desestabilização que são constantes. Os sistemas vivos são abertos para a 

imprevisibilidade e sujeitos a uma seta do tempo (PRIGOGINE, 1992) o que se traduz, 

por sua vez, em irreversibilidade.   

Busco em Virginia Kastrup elementos para pensar essa questão:  “Em Piaget o 

tema da aprendizagem dá lugar ao da gêneses das estruturas da inteligência,  que 

autoriza previsão da ordem sequencial de sua construção, tida como invariante.”  

(Kastrup, 2000, p. 129) 

Piaget nos fala da necessidade de reversibilidade como condição para o 

desenvolvimento da inteligência. Não discuto aqui a pertinência dessa afirmação num 

certo nível do ato intelectual,  mas o que estranho é a preocupação com a reversibilidade 

em si sem que seja acompanhada de forma complexa da irreversibilidade à qual estaria 

sujeito tudo que é vivo. “O caminho que vai de Tebas a Atenas não é o mesmo que vai 

de Atenas a Tebas”  nos ensinava a sabedoria grega. Com isso, quero chamar a atenção 

que o caminho que o sujeito epistêmico percorre na reversibilidade faz com esse sujeito 

já não seja mais o mesmo na volta dessa operação. Há uma lógica de circularidade aí 

com o efeito voltando a atuar sobre a causa. 

Para  Maturana e Varela (1990),  há uma impossibilidade de captar o mundo 

externo através de representações. Piaget fala frequentemente de representações ao 

longo de sua obra.  (PIAGET, 1983). Na perspectiva autopoiética e complexa, 

representar é impossível tendo em vista a própria configuração do cérebro como uma 

caixa fechada que somente se comunica com o exterior por meio de perturbações 

advindas dos efectores e sensores. 

 Nesse sentido, Maturana (1995) coloca sua não-concordância em relação à 

Piaget: 

Tenho certas discrepâncias com ele, que surgem de certas 
diferenças em nossos pontos de partida, e que fazem com que 
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seu caminho e o meu sejam cursos finais algo diferentes. (…) 
Ele visualiza os fenômenos de assimilação e acomodação como 
processos nos quais os organismos estão orientados a captar 
realidades ambientais, e a acercar.se a elas no processo de viver. 
Ao usar as expressões de assimilação e acomodação, Piaget 
indiretamente valida a captação de uma realidade externa como 
parte do mecanismo de sobrevida do organismo. (MATURANA, 
1995, p. 186) 
 

Varela expressa sua discordância com Piaget nos seguintes termos: 

 
 
Piaget levou a cabo um programa que ele chamou de 
Epistemologia Genética: ele colocou para si mesmo o desafio de 
explicar o desenvolvimento da criança a partir da idéia de um 
organismo biológico imaturo ao nascer até atingir uma razão 
abstrata na vida adulta. A criança começa somente com seu 
sistema sensório-motor e Piaget deseja entender como a 
inteligência sensório-motora evolui para a concepção de um 
mundo externo com objetos permanentes localizados no espaço 
e tempo e na concepção da criança de si mesma ao mesmo 
tempo como objeto entre outros objetos e com uma mente 
interna. (Varela  et alii, 1991, p. 176) 

 

Ainda que reconheçamos as advertências importantes de Piaget: “… nada é 

inato nas estruturas e que tudo deve ser construído pouco a pouco e laboriosamente.”  

(PIAGET, 1983, p.218), encontramos em  Varela elementos importantes que nos 

mostram que esse processo de desenvolvimento e construção  implica na existência de 

um mundo pré-dado como também num conhecedor com uma certa exterioridade  

portador de uma lógica pré-existente em relação ao desenvolvimento cognitivo.  

Focando novamente na lógica das ações e na constituição do pensamento 

trago as afirmações de Piaget com o objetivo de refletir sobre o desdobramento desses 

pressupostos em relação ao mundo digital e a relação de tudo isso com a onto- 

epigênese: 

Ora, essas ações constituem o pensamento, essas ações interiorizadas, é 
necessário apreender primeiramente a executá-las materialmente; elas 
exigem primeiramente todo um sistema de ações efetivas, de ações 
materiais. Pensar, é por exemplo, classificar, ou ordenar, ou correlacionar; é 
reunir, ou dissociar, etc. Mas todas essas operações, é necessário 
primeiramente executá-las materialmente em ações para em seguida ser 
capaz de construí-las em pensamento. É por isso que existe um período 
sensório-motor tão longo antes da linguagem; é por isso que a linguagem é 
tão tardia, com relação ao desenvolvimento. É necessário um amplo 



 12 

exercício de ação pura para construir as subestruturas do pensamento 
ulterior. (PIAGET, 1983, p. 216/217) 

 
Penso que Piaget nessas palavras traz reais contribuições à Epistemologia que 

são importantes para os educadores. No entanto, gostaria de destacar, em primeiro lugar, 

a questão da “ação pura” . Será que existem “ações puras”? E mais, se formos pensar nos 

termos complexos que estou propondo sobre a questão da onto-epigênese não 

poderíamos argumentar que no mundo digital, pela experiências que estão se tornando 

cada vez mais frequentes, as coisas não se passam assim e se misturam numa 

circularidade: ação/pensamento/emoção/ação? O que vemos no ambiente digital é uma 

imbricação profunda ação/pensamento/emoção devido às perturbações constantes que 

esse meio causa ao sujeito. 

Bergson chega mesmo a nos falar em “ impureza da percepção” (Kastrup. 

2000, p. 102) no sentido que hoje poderíamos classificar de autopoiético sugerindo que 

o que vem de fora sofre um trabalho interno de reorganização não havendo, portanto, 

uma simetria entre o externo e o interno.  

E, para adentrar um pouco mais na questão da virtualidade  para repensar um 

certo purismo em Piaget, e ainda, para refletir sobre o profundo imbricamento entre as 

dimensões do real me valho das reflexões de Éric Alliez sobre Deleuze e o virtual. 

Alliez destaca em Deleuze uma crítica da categoria do possível que pressupõe um real 

pré-formado e que ocupa um lugar importante na teoria piagetiana. (ALLIEZ, 1996) 

A onto-epigênese se daria, exatamente, no processo vital cognitivo onde o 

sujeito atualiza suas potências de ser.  Esse processo estaria atravessado por um 

“ inconsciente ontológico” . E nesse, fluxo temos que romper com a purificação moderna 

e pensar em termos do híbrido pois, como diz Alliez “Não há objeto puramente atual” . 

(Idem, p.49) Portanto, afirmar uma lógica pura das ações independente da emoção na 

criança muito pequena pode levar ao risco de fragmentações.  

Uma outra questão que se coloca nesse pensar a onto-epigênese sob a 

complexidade é a da subjetividade. Para Piaget, haveria um período inicial de 

egocentrismo (op. cit). Para Wallon,  que também desenvolveu uma importante teoria 

genética do desenvolvimento cujo foco era a gênese da pessoa inteira, o ser humano é 

genética e organicamente social e, nessas relações com o ambiente haveria atualização 

constante (Wallon, 1979 ) Nesse sentido, Wallon avançaria com sua Teoria das 

Emoções em relação à Epistemologia Genética aproximando-se de alguns pressupostos 

da Biologia da Cognição. Para Wallon,  a questão é, portanto, a gênese integradora de 
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um sujeito  onde as emoções estão entrelaçadas com a cognição enquanto para Piaget 

era a gênese da inteligência. Esse avanço pode ser atribuído ao rompimento com as 

fragmentações e a presença de uma dialética psicológico/fisiológica por um lado e, de 

outro do par dinâmico eu/outro.  Para Maturana e Varela, (1990), o modelo da vida é o 

modelo de rede. O humano teria evoluído a partir da convivência pela necessidade de 

proteção da prole. (Maturana, 1997) A partir daí a matriz subjetividade é sempre o 

grupo e as emoções elementos fundantes do humano e, portanto, da cognição. Encontro, 

portanto, tanto em Wallon,  como em Maturana e Varela elementos para mostrar a 

limitação da tese egocêntrica de Piaget. 

Mais recentemente, Antonio Damásio, reconhecido neurocientista que 

pesquisa na Universidade de Iowa (USA) e, profundamente inspirado na obra de 

Espinosa, centra suas pesquisas na profunda interelação do emocional com o corpóreo e 

cognitivo. (DAMÁSIO, 2003) 

Nessa densa teia de relações que constituem o vivo, a complexidade pode ser 

considerada como um princípio organizador. Por isso, o que me interessa investigar aqui 

é, como a partir do ruído, se constituem as aprendizagens e, através dela, o processo de 

desenvolvimento humano de forma integrada.  

Atlan nos sugere aplicar o princípio da complexidade pelo ruído a uma teoria 

da aprendizagem. (ATLAN, 1992) Essa proposta está posicionada no modelo 

cibernético segundo o qual, o aumento de complexidade se daria pela produção da 

diferença (singularidade).  Autorizo-me a relacionar isso com a Autopoiesis. Atlan 

(idem) sugere que esse movimento se deve à recursividade do sistema que vai se 

complexificando e abrindo para novos patamares. Por outro lado, esse cientista mostra 

que a dificuldade com a diferenciação poderia ser identificada com a dificuldade de 

mudanças de hábitos e, por isso, em vez de recursividade haveria redundância que seria 

a não-aprendizagem e repetição. Ele expressa isso de maneira muito perspicaz: “… é 

como se o nosso aparelho cognitivo fosse uma espécie de aparelho criador, mais uma 

vez, de uma ordem cada vez mais diferenciada,  ou seja, de complexidade pelo ruído.”  

(Op. cit. p. 123)  

Atlan, portanto, procura entender nosso sistema cognitivo a partir do princípio 

da complexidade pelo ruído o que corresponderia aos mecanismos autopoiéiticos de 

perturbação externa e invenção interna. Como sugeri ao começar esse artigo essa 

questão da singularidade carrega problemas epistemológico/ontológicos de fundo pois 

ataca a generalização tão cara à ciência clássica.   
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Clara Oliveira pensando numa direção cibernética e ancorada na Biologia da 

Cognição me ajuda  para defender minha tese da onto-epigênese na sua concepção de 

cognição: 

 “…saber atuar face a um determinado tipo de perturbações. Sempre que essa 
cognição se mostre inadequada face a perturbações que ocorrem num 
determinado momento de sua ontogenia, o organismo aprende a criar outros 
mecanismos e ou componentes que garantam a manutenção de sua lógica 
operacional, logo, a sua sobrevivência.”  (OLIVEIRA,1999,     pp. 39/40) 

 

E ainda, na mesma direção nos fala de aprendizagem como correspondendo “à 

própria ontogenia do organismo.”  (Idem, p.277) 

A partir desses pressupostos, podemos começar a pensar no processo onto-

epigenético de forma a abranger a nova cultura de uma sociedade informatizada que 

passou por uma mutação antropológica e, que por isso mesmo, mudou as condições de 

acoplamento estrutural sujeito/meio. Temos que nos habituar a pensar a  cognição e a 

realidade partir do acoplamento estrutural que se dá  hoje sobre novos suportes e novos 

sujeitos. Portanto, esse acoplamento pode se dar com pessoas, coisas, máquinas ou 

natureza. Mas esse é um tema para outro artigo. 

 

4. Circularidades e aberturas 

 

Para ser coerente com a tônica do texto que procura romper com os processos 

lineares para inserir-se numa lógica da não-linearidade, volto ao início não somente para 

retomar os objetivos desse artigo como para abrir essa temática para novas 

investigações. Não pretendi, em momento algum, responder inteiramente as questões 

que me colocava e, muito menos, esgotar o assunto. O que desejo e preciso é interagir 

com meus pares para que eu possa me perturbar para uma nova reorganização desse 

processo. 

Retomando a questão/eixo desse texto proponho uma onto-epigênese na 

consideração dos processos cognitivos/subjetivos, proposta essa a ser sustentada por 

todos os pressupostos arrolados.  Se viver é um processo cognitivo e a cognição é 

sempre um processo de auto-experimentação como podemos inferir dos estudos de 

Maturana e Varela, o que se segue é uma impossibilidade de tratarmos da  gênese da 

inteligência a não se forma profundamente imbricada com todo o resto. Busco aqui as 

palavras de Oliveira novamente para essa retomada: “O processo de aprendizagem 
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corresponde, pois,  à própria ontogenia do organismo.”  (OLIVEIRA, 1999, p. 277) 

Além disso, a questão da necessidade do ruído, das perturbações, das flutuações e das 

bifurcações criativas apontam para um certo limite da Epistemologia Genética no 

sentido dos seus pressupostos de invariância das etapas, estabilizações e representações 

de uma mundo exterior ao sujeito.  A complexificação pelo ruído não poderia se efetivar 

em tal condições. 

Ao longo do processo de construção desse artigo senti a necessidade de buscar 

no meu passado algumas questões que estavam no centro das  preocupações de minha 

tese de doutorado e que, de certa forma, me acompanharam toda a vida: a questão da 

violência epistemo-ontológica praticada pela escola tradicional no sentido de impor 

sentidos e práticas que não estejam de acordo com as necessidades de auto-construção 

de cada sujeito-aluno. Com o quadro teórico aqui discutido fica cada vez mais claro para 

mim que não existe aprendizagem efetiva e construção de signficado a não ser aquele 

que o próprio sujeito constrói no seu acoplamento estrutural e que esteja de acordo com 

suas necessidades do seu próprio viver. Oliveira expressa essa situação da seguinte 

maneira: “Nenhum ser vivo aprende nada que não faça sentido para a sua história, ou 

seja, para o padrão significativo que ele desenvolveu ao longo de sua vida até então.” 

(OLIVEIRA, op. cit., p. 142) 

Nessa direção, questiono a premissa central da Epistemologia Genética em 

termos de se pensar a gênese do pensamento independentemente das demais dimensões 

do ser humano e calcada na noção da representação de algo que está fora do sujeito e 

que precisa ser captado. A modernidade levou ao extremo o programa do 

representacionismo, do formalismo que separa o ser do real em movimento, do controle 

dos saberes tão impressionantemente descrita por Foucault ao longo de sua obra e da 

cisão sujeito/objeto. A sociedade disciplinar denunciada por Foucault (1988) e a de 

controle  por Deleuze (1992) levam a níveis patológicos o trabalho da escola. (CUKIER, 

1996) no sentido de ir contra a natureza dos seres humanos que não podem receber do 

exterior instruções para conhecer.  Por tudo isso, é urgente repensarmos a educação no 

meio da maior crise existencial da história, tentando, com o auxílio das ciências da 

complexidade pensar em práticas mais humanas e integradas ao cosmos. 
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