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RESUMO 

 

 

SILVA, H. G. Biologia do conhecer: fundamentos de uma teoria biointeracionista 

sobre a cognição para ensino de ciências da natureza, 2017. Tese (Doutorado em 

Educação – Educação Científica, Matemática e Tecnológica) Faculdade de Educação 

da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

O presente trabalho teórico possui como tese a necessária compreensão da base 

biológica da cognição humana, para reconhecermos que a origem das referências dos 

fenômenos estudados pelas Ciências se dá a partir da nossa correlação interna, a 

qual surge na experiência dos sujeitos como observadores individualmente e 

coletivamente. No percurso do trabalho identificamos as concepções relacionadas à 

interação humana por meio da Biologia do Conhecer de Humberto Maturana e as suas 

implicações para o Ensino de Ciências da Natureza. De acordo com Humberto 

Maturana (2006) não podemos evitar nossa biologia, ou seja, nossa constituição 

estrutural do organismo enquanto ser biológico, que influência diretamente no modo 

como interagimos e como aprendemos. Explicitamos, também, os paradigmas em 

torno das pesquisas sobre a cognição e como a Biologia do Conhecer se diferencia 

em relação a outros programas de estudo, ao mesmo tempo, destacamos os 

conceitos fundamentais que trazem uma perspectiva, por meio do observador, para a 

educação científica. Os referidos conceitos abrem uma área própria de pesquisa para 

o ensino de Ciências da Natureza, que denominamos de Biointeracionismo. 

 

Palavras-chave: Humberto Maturana, Biologia do Conhecer, Interação, Cognição, 

Ensino de Ciências, Biointeracionismo. 

 

  



ABSTRACT 

 

 

SILVA, H. G. Biology of the knowledge: fundamentals of a biointeractionist 

theory on cognition for teaching the natural sciences, 2017. Thesis (PhD in 

Education - Scientific, Mathematical and Technological Education) Education 

University of University of São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

 

 

This theoretical work presents and defends as a thesis the necessity of understanding 

the biological basis of human cognition to acknowledge that the reference’s origin from 

researched sciences phenomena came from the internal correlations of humans, in 

which come up from the experience of the subject both as individual observer and as 

collective observer. During the course of this research, conceptions were identified and 

associated to human interaction by means of Biology of Cognition by Humberto 

Maturana and its implications in natural sciences teaching. According to the biology of 

cognition, we cannot avoid our biology, in other words, our structural constitution as an 

organism while being a biological being directly influence the way we interact and how 

we learn. Besides that, it is displayed paradigms that dwell upon cognition research 

and how the biology of cognition differs from other study programs and at the same 

time it is highlight the fundamental concepts which brings a perspective, through the 

observer, for the for scientific education. The research developed during the 

preparation of this thesis and the fundamental concepts of biology of cognition open 

their own research area in natural sciences teaching field, called here as 

Biointeraction. 

 

 

Keywords: Humberto Maturana, Biology of Knowledge, Interaction, Cognition, Science 
Teaching, Biointeraction. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Sou oriundo de uma cidade muito pequena na Bahia, chamada Itiruçu, com 

uma média de população em torno de 14.000 mil habitantes. Uma região 

predominantemente agrícola (o que marcou profundamente a ocupação do território 

municipal, colocando-o como tantos outros do Brasil na lista da degradação ambiental 

pelas atividades agropecuárias). As relações estabelecidas entre a população giram 

em torno da política, da agricultura e das tradições culturais. Por ser uma cidade 

pequena as atividades profissionais que possuíam mais visibilidades eram voltadas 

para o trabalho braçal das lavouras de café, as administrativas em torno dos pequenos 

comércios locais da zona urbana e o magistério, pelo número de escolas municipais 

e estaduais que ofereciam vagas. 

Filho de professora, cresci no ambiente escolar, envolvido desde cedo com 

“quadro-negro” e “giz”. Costumeiramente ao acompanhar minha mãe à escola, 

frequentei diversos estágios supervisionados do magistério antes mesmo de optar por 

essa carreira. No meu percurso escolar na educação básica, sempre me chamou 

atenção o universo das Ciências, e já no ensino médio em 1997, recordo-me em 

especial de um seminário cujo tema era “A sociedade das abelhas”, que tive que 

realizar como avaliação da disciplina de Biologia. Considero essa experiência um 

marco na origem da minha carreira como professor. Nessa mesma atividade, descobri 

que as abelhas possuem uma visão diferente da nossa, conseguindo enxergar um 

espectro da luz visível ao qual não temos acesso. A esse respeito uma questão 

começou a me intrigar: O vermelho que eu enxergo é o mesmo vermelho que o outro 
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vê? Ou nomeamos a tonalidade mais próxima equivalente para a nossa espécie? Essa 

pergunta ficaria esquecida até meados de 2011. 

Meu ingresso na carreira docente, de fato, ocorreu em agosto de 1999, quando 

no Curso de Magistério de 1º grau (Normal) realizei o meu primeiro estágio em sala 

de aula, assumindo a função de professor-estagiário em uma 2ª série do primário, 

atualmente nomeado como 3º ano do Ensino Fundamental. Nessa época, encantava-

me o fascínio que os estudantes revelavam nas pequenas descobertas em torno do 

conhecimento científico e como mudavam sua forma de ver e interagir com o mundo, 

se o que a Ciência dizia era aceito por eles, do mesmo modo, despertava-me a 

curiosidade àqueles que não “gostavam” das Ciências. Eu acreditava que a culpa era 

do método, que como aprendi nas aulas de Didática e Metodologia do Ensino de 

Ciências, deveria estar falho em algum aspecto (rever a metodologia utilizada no plano 

de aula era importante nesse processo). 

A essa altura do meu percurso, já conhecia as ideias de Paulo Freire, 

principalmente no que se refere a sua obra Pedagogia da Autonomia (os autores 

cognitivistas como Piaget, na ocasião não me despertaram tanto interesse), a 

avaliação na perspectiva de Cipriano Luckesi e a recorrente didática geral de Carlos 

Libâneo, utilizada sem restrições nos cursos de magistério local. Talvez a afinidade 

maior com Freire viesse da própria concepção do Centro Educacional Cenecista de 

Itiruçu - CECI, colégio no qual realizei meu Ensino Médio. O CECI era oriundo de uma 

Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC, trazendo consigo, por meio 

de seu corpo docente, todo o ideal freireano e humanístico em sua concepção, 

personificado no discurso dos professores. 

Em 1999, no 3º ano do magistério, realizei estágio de assistência em mosaico, 

que era uma modalidade que exigia que o estagiário permanecesse durante um mês 

em cada série dos anos iniciais do ensino fundamental realizando assistência ao 

professor da classe, isso no 1º semestre do ano letivo, sendo que, no segundo 

semestre, deveria optar por uma série para realizar o estágio final. Escolhi, assim, 

uma classe de 2ª série do Ensino Fundamental. 

Nesse estágio, assumi a regência de uma classe pela primeira vez no 2º 

semestre de 1999, durante 45 dias. Esse período foi fundamental na decisão da 

carreira como professor, pois entre a realização de plano de aula e as aulas era 
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possível observar e intervir nas relações e ações propostas para o desenvolvimento 

da aprendizagem dos estudantes, e, também, na própria maneira que eu me 

relacionava com o conhecimento. 

Formado no magistério, meu primeiro contato com o Ensino de Biologia 

aconteceu no próprio Centro Educacional Cenecista de Itiruçu – CECI, onde fui 

convidado em 2000 a trabalhar como professor substituto de Ciências e Biologia (na 

época haviam poucos profissionais formados na área, e costumeiramente os recém-

formados do magistério eram convidados a substituir eventualmente os professores 

efetivos da escola). 

Em 2000, no segundo semestre, por uma deriva pessoal em minha trajetória, 

ingressei no Centro de Ensino Superior de Arcoverde, em Pernambuco. Cursei 

Licenciatura em Ciências com Habilitação em Ciências Biológicas e estagiei em 

classes de Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. Durante o período em 

que estive na faculdade, conheci realidades distintas da que havia vivenciado em 

Itiruçu. Vi o sofrimento da ausência de água para uma população, bairros inteiros 

erguidos sobre aterros sanitários, os desmandos da política autoritária que subjugava 

uma população ao estado de miséria e opressão. A indústria da seca revelou-se em 

minha vida, deixando de ser um conceito em um livro de geografia. Freire fazia mais 

sentido do que nunca, e a Ciência não poderia ser neutra, pois era sufocante observar 

o modo em que as pessoas viviam, enquanto outros estavam apenas focados com 

um objeto a ser estudado, no modo objetivo de “fazer” Ciência. Busquei aprofundar 

minha leitura em perspectivas das Ciências que fugiam às ideias cartesianas. Nessa 

época li “Teia da Vida” de Fritjof Capra, mas as ideias apresentadas, devido a minha 

pouca maturidade em um universo sistêmico, não me despertaram interesse. 

Associei-me a um grupo de estudantes da graduação de biologia que 

trabalhavam em uma escola da comunidade que foi erguida sobre um aterro irregular, 

assim como todo o bairro do entorno. Fizemos campanhas de reciclagem e saúde 

coletiva junto à comunidade, assim como campanhas de conscientização de 

epidemias e contra a automedicação, além do planejamento de utilização de recursos 

hídricos somados a técnicas de purificação de água “salobra” (situação problema do 

contexto da região). Conclui a graduação em 2004 e voltei para Itiruçu, na Bahia, onde 
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continuei como professor de Ciências e Biologia na rede municipal e estadual, 

principalmente nos cursos de magistério (Normal). 

Em 2005, resolvi mudar para a Capital de São Paulo, buscando completar 

minha formação em programas de Pós-graduação, inicialmente meu objetivo era o 

programa de Educação da Universidade de São Paulo, no entanto, como um processo 

de ambientação e sobrevivência, ingressei em 2006 na rede Estadual como professor 

de Biologia, na Escola Estadual Adelaide Ferraz de Oliveira. Novamente estava 

imerso em outra realidade muito distante da minha pequena cidade de origem na 

Bahia: a grande metrópole paulista era encantadora e ao mesmo tempo assustadora, 

pois vivenciava novamente a mesma situação de opressão e desleixo social da escola 

pública.  

Como eu vinha de um local onde a relação com a natureza era constante, me 

envolvi na busca de compreender a ocupação urbana e as possibilidades de 

recuperações de ambientes degradados. A partir disso, resolvi realizar uma pós-

graduação na área ambiental, como forma de aproximação com o universo acadêmico 

e da pesquisa. Nesse curso fui reapresentado ao Fritjof Capra pela professora Dr. 

Maria de Assunção Ribeiro Franco que sugeriu a leitura do livro “Teia da Vida”. Com 

mais maturidade e mesmo discordando em alguns pontos com a ideia do autor esse 

livro forneceu-me referencias fundamentais que ampliaram minhas leituras. Uma 

delas é a obra de Gregory Bateson “Passos para uma ecologia da mente”. Lembro em 

específico do metadiálogo em que a filha questiona ao seu pai o porquê de existir 

tantos modos de desarrumar o quarto e apenas um modo de arrumar. Avancei mais e 

descobri, mesmo sem compreensão aprofundada o nome de Humberto Maturana, 

biólogo chileno. 

Ao ler a obra “Árvore do Conhecimento”, entrei em contato com o relato de 

Maturana sobre a experiência cromática, que reavivou a questão sobre as cores que 

me intrigava no ensino médio, e ainda, fornecia uma explicação para o conhecimento 

diferente da objetividade que eu experimentei na minha vida acadêmica. Decidi que 

era nessa seara que eu queria embrenhar-me e como afirma Bateson sobre a questão 

fundamental que nos persegue, antes mesmo de termos ciência dela, esse caminho 

era mais congruente com meus ideais. 
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Resolvi prestar o processo seletivo para Mestrado em Ciências – Ensino de 

Biologia, no programa Interunidades em Ensino de Ciências da Universidade de São 

Paulo – USP. Nesse período, já me encontrava mais amadurecido profissionalmente, 

sabia qual linha de pesquisa e atuação profissional desejaria seguir: Ensino de 

Ciências e Biologia. Meu projeto trazia elementos da epistemologia biológica de 

Humberto Maturana e Francisco Varela para a explicação científica. Desse modo, 

enveredei-me pelo campo da História, Filosofia e Cultura para o Ensino de Ciências e 

Biologia. 

De todos os fatos, nesse período, dou ênfase especial para o estágio de verão 

em Santiago do Chile, em Janeiro de 2011, no qual realizei um curso no Instituto 

Matriztica, onde conheci o Prof. Dr. Humberto Maturana. Nessa época, já com leitura 

avançada sobre a obra, entrar em contato com o autor da teoria era algo excitante e 

assustador. Como já havia visto em muitos lugares do universo acadêmico, havia o 

medo de que o autor não tivesse uma conduta coerente com o que defendia, e ainda, 

de que ao falar com ele, tivesse compreendido de modo equivocado o que ele 

construiu na Biologia do Conhecer. 

Maturana, como sempre, foi amável, ouviu minhas indagações pacientemente 

e iluminou vários caminhos e concepções para as minhas investigações. Explicou 

sobre muitos dos elementos que estão na dissertação e que compõem essa tese 

também. Esse fato me proporcionou uma formação mais aprofundada a respeito da 

Biologia do Conhecer e uma maior propriedade nessa área, além de conhecer o autor 

da teoria com o qual eu estava trabalhando. Minha dissertação foi um recorte da 

Biologia do Conhecer, tendo como questão central a explicação científica a partir da 

perspectiva do observador. 

Já no doutorado, inicialmente, para essa tese, pretendia investigar um paralelo 

entre as ideias de Paulo Freire e Humberto Maturana. Assim o fiz até a qualificação.  

Realizei exame de qualificação no dia 16 de março de 2016, com banca composta por 

minha orientadora junto com as Professoras Drª. Maria Cristina Magro da UFMG e a 

Drª. Lisete Arelaro da USP. Apresentei as ideias centrais da minha tese a respeito da 

formação humana e das questões que permeiam o ensino, a formação de professores, 

os conceitos e as concepções epistemológicas da Educação, e com um recorte das 

áreas de Ciências da Natureza e Ensino de Biologia. Fui aconselhado pela professora 
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Lisete Arelaro a abandonar as ideias de Maturana e prosseguir com Paulo Freire, 

mesmo considerando pertinente a proposição da professora, pela minha inquietação 

de pesquisa, fiz justamente o contrário. 

Na banca de qualificação ficou explícito algo que já havia percebido em outros 

momentos no ambiente acadêmico: as ideias de Humberto Maturana ainda não eram 

bem conhecidas nos espaços científicos brasileiros. Após uma reflexão necessária, 

decidi que nesse momento, iria focar nas ideias de Maturana e sua convergência com 

o ensino de Ciências da Natureza, chegando ao momento atual que se concretiza na 

tese. 

Não abandonei um projeto de pesquisa que analisa as ideias de Maturana e 

Freire, apenas o adiei, pois entendia que era necessário um passo atrás para avançar 

a posterior na minha carreira como pesquisador. Do trabalho que já tinha sido 

realizado, e que em parte também está nessa tese, publiquei na revista Inter Ação, 

número 42, o artigo Biologia da Autonomia: a importância da temporalidade de Freire 

e do fenômeno histórico de Maturana para o ensino de biologia, que se encontra nos 

Anexos. Com esse contexto histórico pessoal, introduzo a tese. 
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INTRODUÇÃO 

Queremos saber 

o que vão fazer 

com as novas invenções. 

Queremos notícia mais séria 

sobre a descoberta da antimatéria 

e suas implicações, 

na emancipação do homem 

das grandes populações, 

homens pobres das cidades 

das estepes, dos sertões. 

(Gilberto Gil) 

 

 

 

As Ciências da Natureza nunca foram tão populares no Brasil quanto nos dias 

de hoje. Mesmo que apenas tenhamos iniciado nosso percurso pelo século XXI, 

herdamos um legado progressivamente crescente do século anterior, incluindo seus 

paradoxos. Eric Hobsbawn expõe que:  

 

 

[…] nenhum período da história foi mais penetrado pelas ciências 
naturais nem mais dependente delas do que o século XX. Contudo, 
nenhum período, desde a retratação de Galileu, se sentiu menos à 
vontade com elas. Este é o paradoxo que tem de enfrentar o 
historiador do século” (HOBSBAWN, 1995, p.401). 

 

 

Apesar dele expressar-se desse modo para um outro âmbito, o da história 

econômica e do desenvolvimento das Ciências de modo mercantil em torno dos 

impérios do hemisfério norte, esse sentimento de desconforto permeia o inconsciente 

de qualquer cidadão que aceitou a empreitada em prol de uma Educação Científica 

para toda a população. 
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De um lado da história, mais voltado para a sociedade científica, o século XX 

nos deixa um legado do progresso marcado pela formulação da teoria da relatividade 

de Albert Einstein (e seu trabalho em seus anos miraculosos); os programas espaciais 

que trouxeram luz a nossa existência em um espaço mais amplo que o nosso pequeno 

planeta girando em torno do Sol; a descoberta da estrutura do DNA por Watson e 

Crick; a grande campanha em torno do Projeto Genoma Humano; a empreitada 

vibrante de Carl Sagan que possibilitou a divulgação de um conhecimento científico 

até então esotérico e que hoje encontra um considerável número de seguidores e 

adeptos; até os controversos períodos de guerra que modificaram o contexto científico 

e a vida dos cientistas em seu empreendimento na produção de conhecimento; o 

surgimento da rede mundial de computadores que modificou a nossa forma de 

comunicação e de compressão da realidade. Tais descobertas, entre outras, figuram 

no salão nobre da Ciência do século passado. 

Por outro lado, mais voltado para o ensino de Ciências da Natureza, nos 

últimos 65 anos, o ensino vem traçando uma expansão de alcance populacional tanto 

para a educação formal quanto para a educação desenvolvida nos espaços não 

formais, acompanhando as modificações e interesse da sociedade, tornando a ciência 

e a tecnologia importantes para o progresso social. Isso está de acordo com a 

afirmação de Myriam Krasilchik quando diz: 

 

 

Tomando como marco inicial a década de 50, é possível reconhecer 
nestes últimos 50 anos movimentos que refletem diferentes objetivos 
da educação modificados evolutivamente em função de 
transformações no âmbito da política e economia, tanto nacional como 

internacional (KRASILCHIK, 2000, p.85). 

 

 

A situação descrita pela autora permanece até os dias atuais. Especificamente 

no Brasil, passamos por inclusões e exigências legais do ensino de Ciências da 

Natureza, expressas pelas Leis: As Diretrizes e Bases da Educação 4.024 de 1961, 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação 5.692 de 1971 e pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional de 1996. A legislação estabelece espaços curriculares 
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(disciplinares) para o ensino de Ciências da Natureza muitas vezes tradicional pela 

perspectiva da Ciência que era ensinada a uma elite social ou voltada para a mesma, 

empregada sem considerar diferentes contextos em um cenário mais amplo no acesso 

da população ao conhecimento científico. Principalmente a partir da LDBEN de 1996, 

recentemente modificada em medidas controversas que criam itinerários formativo 

para o Ensino Médio específico das Ciências da Natureza. Tais inserções e 

modificações ao longo da nossa história educacional por si só, dariam uma tese a 

parte. 

A UNESCO, em seu relatório Ensino de Ciências: um futuro em risco, de 2005, 

explicita que “O ensino de Ciências é fundamental para a plena realização do ser 

humano e a sua integração social (UNESCO, 2005, p. 2), mas alerta que “continuar 

aceitando que grande parte da população não receba formação científica e 

tecnológica de qualidade agravará as desigualdades do país e significará seu atraso 

no mundo globalizado” (ibid. 2005, p. 2). A concepção de que o ensino de Ciências é 

importante para o desenvolvimento da sociedade é consenso entre pesquisadores e 

cientistas. 

Sob essa atmosfera de preocupação, mesmo com os subsídios financeiros e 

políticos crescentes que investiram na formação de nossa sociedade pelas vias 

formais, fato ocorrido nas últimas décadas, surge a nossa paradoxal situação no 

século XXI, pois o ensino de Ciências da Natureza não transcende para um projeto 

em que os estudantes possam utilizar o conhecimento científico como um fundamento 

social de equidade. Embora a Ciência esteja mais próxima do desenvolvimento dessa 

sociedade, em um ambiente onde o pensamento sobre ela está afastado do temor, 

típico do século anterior que via a ciência com desconfiança, perspectiva que hoje se 

encontra mais enfraquecida. 

Progressivamente no Brasil, em um olhar histórico, a proximidade ao 

conhecimento científico vem se ampliando na medida em que as políticas 

educacionais avançam na universalização do acesso a educação como um direito 

irrevogável, nas modificações provocadas pela tecnologia da informação e, até 

mesmo, pelas mídias sociais. Existe um universo vibrante em torno da cultura 

científica, que adquiriu nos últimos anos destaque e popularidade, graças à sua 

disseminação massiva nos meios de comunicação. 
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Para visualizar a popularização em torno do conhecimento científico basta 

consultar os números do mercado financeiro das séries e filmes baseados no tema, 

revistas, canais de televisão, canais na internet, manuais e toda a gama de produção 

que se multiplicou exponencialmente nas últimas décadas de transição entre o século 

XX ao XXI, principalmente entre as crianças, os adolescentes e os jovens. 

Na educação, podemos recorrer aos dados oficiais para exemplificar os 

números em torno do acesso ao livro didático, ainda o material didático mais utilizado 

para as aulas de Ciências, no país. O Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 

contabiliza uma distribuição de 10.789.377 livros de Ciências no Ensino Fundamental 

no País. Esse dado pode ser comparado com o número de alunos matriculados do 

Censo Escolar 2016 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira – INEP, que são 12.242.897 estudantes do Ensino Fundamental II. 

Embora exista uma crescente divulgação do conhecimento científico nos mais 

diferentes meios de nossa sociedade, sejam nas mídias ou nos ambientes formais de 

ensino, ainda existem grandes desafios quanto à qualidade educacional daquilo que 

se ensina e da aplicação do conhecimento científico no cotidiano de nossa sociedade. 

Ana Maria Pessoa de Carvalho informa que ao realizar uma pesquisa com 

profissionais liberais sobre o que eles lembravam sobre a Física que lhes foi ensinada 

no Ensino Médio, 70% não lembravam o que tinham estudado ou lembravam somente 

de nomes e temas gerais da disciplina, a maioria sem condições de explicar os 

fenômenos naturais ou aplicar os conceitos (WERTHEIN & CUNHA, 2009). 

O desenvolvimento do Ensino de Ciências depende de diversos fatores tais 

como investimentos em políticas públicas, que devem incluir a formação de 

professores. No entanto, para grande parte da população que tem acesso ao 

conhecimento científico pela educação básica, este é um conhecimento 

descontextualizado e sem sentido. Uma parcela de responsabilidade por esta situação 

está nas metodologias e processos de ensino e “aprendizagem” que em sua maioria 

foram preparados para uma elite escolarizada (WERTHEIN & CUNHA, 2009; 

KRASILCHIK, 2000;) e academicamente fortalecida em suas graduações e pós-

graduações (HOBSBAWN, 1995) pelas universidades públicas do país. 

Nesse cenário, um dos aspectos que chamam à atenção para o desafio do 

ensino de Ciências da Natureza é que com a democratização do acesso à educação 
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pública, que vem ocorrendo desde a década de 70 (DELIZOCOIV, ANGOTTI, 

PERNAMBUCO, 2009) ampliou-se a diversidade comportamental, cultural e biológica 

que constitui a nossa população, provocando um enfrentamento para uma perspectiva 

padronizada do ensino de Ciências que vinha em uma crescente  desde 1958, 

alicerçando uma doutrina afiliada mais à preocupação de uma sociedade que domine 

os conceitos científicos corretos, do que com os estudantes como seres humanos 

biológico-cultural-socialmente constituídos (MATURANA & VARELA, 1984). Isso 

revela resquícios de um pensamento epistemológico que considera que a Ciência é 

neutra e imparcial, transferida para o ensino (e a educação). Nesse sentido, 

concordamos com Paulo Freire (1974, p. 7) que denuncia: “Não pode existir uma teoria 

pedagógica que implica em fins e meios da ação educativa, que esteja isenta de um 

conceito de homem e de mundo. Não há sentido em uma educação neutra. ” 

Na perspectiva de ciência o conceito de ser humano em suas dimensões 

cognitivas e sociais encontra-se fragmentado pelas tradições da pesquisa acadêmica 

que em suas afiliações teóricas tomam terrenos demarcados por princípios de 

verdades, negando a junção entre a cognição e a cultura, por exemplo, ou ainda, pela 

dicotomia do paradigma cartesiano separando mente e corpo, filosofia e constituição 

biológica, contexto histórico e ensino de ciências. Ainda enfrentamos os modelos 

Aristotélico e Cartesiano do homem (WOLFF, 2012), termo que preferimos substituir 

pela expressão ser humano. 

No que diz respeito à construção de pressupostos educacionais para o ensino 

de ciências, Juliano Camilo (2015) elenca que os principais eixos utilizados são: a 

psicologia, a epistemologia histórico-genética e a perspectiva sociocultural. Essas 

teorias quando são empregadas para subsidiar o ensino de Ciências da Natureza, 

contribuem com a padronização do comportamento, da diversidade de aprendizagens 

e da interação do ser humano, mesmo não sendo sua intenção. Em nossa concepção, 

isso se dá pela exclusão do sujeito que conhece, no processo de construção das 

relações de ensino e aprendizagem, ou seja, na objetificação dos estudantes, em um 

processo de desumanização (FREIRE, 1975). 

Pelo exposto anteriormente e para uma educação arraigada na nossa 

constituição humana, incluindo aquele que aprende de modo legítimo no processo de 

ensino e aprendizagem, é necessária uma fundamentação teórica que traga o ser 



22 
 

constituído em sua biologia e contexto social e cultural, e que não exclua as emoções, 

pois assumimos que o Ensino de Ciências da Natureza está inserido dentro de um 

contexto educacional maior que a aprendizagem dos conteúdos específicos, mais 

voltado para o convívio social a partir da identidade e autonomia dos sujeitos em uma 

vivência ética. 

Essa tese é da linha de pesquisa da Epistemologia do Ensino de Ciências da 

Natureza e defende uma concepção integral de ser humano, biológico e socialmente 

constituído, respeitado em sua individualidade e em sua atuação na coletividade. 

Direciona-se à professores e investigadores que buscam compreender como 

construímos conhecimentos para modificar as perturbações (MATURANA, 2006) que 

provocamos nos estudantes em uma relação intencional de ensino e aprendizagem 

das Ciências da Natureza. 

O background de nossa investigação é a concepção do sistema cognitivo 

humano proposto por Humberto Maturana na Biologia do Conhecer. Isso se deve a 

tese de que a compreensão da base biológica da cognição humana é necessária para 

reconhecermos que a origem das referências dos fenômenos estudados pelas 

Ciências se dá a partir da nossa correlação interna, e que essa surge a partir da 

constituição biológica da espécie humana na experiência dos sujeitos como 

observadores, individualmente e coletivamente. Conceitos que serão explicados ao 

longo desse trabalho. 

Junto à delimitação da tese, trazemos algumas inquietações que surgiram da 

pesquisa de dissertação de mestrado, cujo tema foi: o explicar. Continuamos 

defendendo que: 

 

 

Tão necessária quanto a prática de ensino e os materiais didáticos, 
são as teorias que fundamentam a compreensão do nosso viver e de 
como esse viver está presente no ensino de ciências e particularmente 
no modo de conhecer humano, para que se permita uma reflexão 

sobre as convicções do observador (SILVA, 2012a, p. 12). 
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A teoria da Biologia do Conhecer foi elaborada por Humberto Maturana. 

Segundo o qual “é uma teoria dos fenômenos cognitivos baseada na perspectiva do 

conhecimento” (MATURANA, 2006, p.19). Nela, todos os fenômenos cognitivos 

originam-se da condição biológica do ser humano, que está fincada no epicentro da 

relação entre o biológico, o social e o cultural. Além disso o autor assume a autoria do 

humano em sua explicação sobre a cognição, uma vez que por meio dela interage 

com um mundo a partir de suas referências. Estas referências surgem da sua 

ontogenia como sujeito e que por feedback influi na percepção, linguagem e convívio 

dele com outros seres. 

Destacamos que as concepções da Biologia do Conhecer trazem 

fundamentos para a construção de uma perspectiva distinta de ensino de Ciências da 

Natureza e da própria epistemologia. Esses fundamentos colocam o indivíduo como 

elemento central na proposição e aceitação das explicações científicas. Perspectiva 

tal que se contrapõe à visão tradicional das Ciências sobre a apreensão da realidade, 

que constitui uma perspectiva da relação do ser humano com os fenômenos de forma 

objetiva sem a sua interferência. 

Humberto Maturana tem publicado diversas obras ao longo de sua vida 

acadêmica e identificamos que as mesmas vão compondo pré-requisitos umas para 

as outras. Neste trabalho, nos concentramos nas concepções que auxiliam a 

compreensão do sistema cognitivo humano a partir da biologia, pois entendemos que 

elas contribuem com o Ensino de Ciências da Natureza, principalmente no que diz 

respeito à aprendizagem. 

No Brasil, a Biologia do Conhecer é utilizada de maneira superficial, tendo como 

referência principal a obra introdutória feita por Maturana e Varela: A árvore do 

conhecimento – as bases biológicas da compreensão humana (MATURANA & 

VARELA, 2001, 1984), a qual foi elaborada pelos seus autores em um contexto 

específico e bem delimitado. De modo geral, o entendimento das ideias de Maturana 

encontram poucos representantes no meio acadêmico, talvez por falta de 

aprofundamento nas ideias do autor ou pelo apego à visão tradicional da Ciência como 

objetiva e imparcial, além de eurocêntrica (HOBSBAWN, 1995). Em outras áreas e 

meios não acadêmicos do conhecimento, como revistas pseudocientíficas, área 

jurídica, terapias alternativas, coaching, entre outros, as concepções da Biologia do 
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Conhecer são utilizadas superficialmente em propostas alternativas, criando 

distorções, erros conceituais, preconceitos e resistência a investigações sobre a 

Biologia do Conhecer. 

A partir dessas considerações, percebemos a necessidade de descrever o 

processo histórico do encontro entre o autor desta tese, a educação e a proposta 

científica de Maturana os quais justifica a escolha das concepções sobre a cognição 

humana da Biologia do Conhecer que se tornaram referências válidas no percurso de 

reflexão gerado durante a elaboração desta tese.  

Escrever sobre os conceitos da Biologia do Conhecer não é uma tarefa fácil, 

pois estamos tratando de uma epistemologia do conhecimento, sistêmica e complexa. 

Como a escrita da tese pressupõe a linearidade didática, a primeira das dificuldades 

está em organizar os termos e os neologismos utilizados por Maturana de uma 

maneira que seja compreensível à leitura, sem interromper uma ordenação lógica que 

comprometeria o entendimento do todo. 

Cristina Magro (1999) afirmou que Maturana possui um modo peculiar de 

expressar suas ideias, lançando mão de muitas ressignificações de termos e palavras, 

o que exige que qualquer pessoa que o estude tenha extremo cuidado em manter 

rigorosamente o sentido daquilo que ele disse, para favorecer a compreensão das 

propostas teóricas que o autor apresenta na sua obra. 

 

A estrutura do texto 

 

A estrutura da tese está organizada de acordo com os pressupostos teóricos 

que são resultados da pesquisa realizada para construí-la. Assim temos o primeiro 

capítulo que apresenta um contexto histórico sobre a cognição e a Biologia do 

Conhecer. Nele explicitamos um breve percurso histórico nos principais paradigmas 

dos estudos da cognição.  

No segundo Capítulo, apresentamos um sucinto estudo biográfico sobre o autor 

Humberto Maturana e sobre a atmosfera científica que deu origem as suas 

inquietações, incluindo uma breve explanação sobre a vida de Francisco Varela, seu 
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principal coautor. São abordadas as particularidades da carreira de Maturana desde 

seu nascimento até o ano de 1973. 

No terceiro capítulo, apresentamos o levantamento de dados e categorização 

do trabalho de pesquisa, que constitui a metodologia e os procedimentos adotados 

para a construção desta pesquisa. Incluímos algumas considerações a respeito da 

produção intelectual de Maturana e de obras realizadas por outros autores sobre ele. 

No capítulo quatro apresentamos o corpus, que foi delimitado pelo 

aprofundamento das investigações sobre as origens da Biologia do Conhecer e a 

cognição humana, no período que identificamos como um marco na obra de Maturana 

e que nomeamos como áureo na construção da teoria. Apresentamos, também, neste 

capítulo as discussões a respeito da pesquisa realizada e de como analisamos a 

Biologia do Conhecer e suas contribuições para entender a constituição biológica 

proposta para a cognição. 

Os resultados do trabalho apresentado no capítulo 4 é o objeto da discussão 

dos capítulos cinco e seis. No capítulo cinco discutimos a Biologia da Conhecer em si, 

e como os conceitos que a constituem se originaram. Abordamos, ainda, em que tipo 

de paradigma constitui o programa de pesquisa e de explicações de Maturana, o qual 

referência a Teoria inicialmente e depois é transcendido. 

No sexto capítulo, expandimos e relacionamos todo o conjunto do que foi 

elaborado na tese para o ensino de Ciências da Natureza, o qual enseja contribuir na 

compreensão da diversidade das aprendizagens e da importância da interação como 

fenômeno biológico. 

Nas considerações finais, sintetizamos o caminho teórico percorrido e 

apresentamos os possíveis desenvolvimentos futuros a partir do trabalho que foi 

realizado.  
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CAPÍTULO 1 – UM CONTEXTO HISTÓRICO DOS PARADIGMAS DA COGNIÇÃO 

PARA A BIOLOGIA DO CONHECER  

 

Reconstruir o que se conhece à luz de 

diferentes contextos pode romper limites que 

contribuem para mudar nossa maneira de ver 

o mundo e nos permitem viver outras vidas, 

que também são nossas, ao mudar de 

contexto tudo que a nossa mente viveu até o 

momento. 

Montserrat M. Marimon & Genoveva S. 

Vilarrasa, 2014 

 

 

 

A cognição é um objeto de estudo de diversas áreas do conhecimento, como 

a neurobiologia, a filosofia, a psicologia, a neurociência, as ciências cognitivas e as 

ciências da mente, e também é um objeto da Biologia do Conhecer. Entre essas, a 

Biologia do Conhecer sustenta uma perspectiva que envolve o organismo humano 

como uma unidade na relação com o conhecimento, observando as conexões que 

ocorrem a partir da constituição biológica, envolvendo a interação e a aprendizagem, 

no estudo da cognição dos seres vivos.  

A Teoria de Maturana compreende o conhecimento pela perspectiva daquele 

que conhece, e não como um ente que transcende uma autoria elevando-se como 

uma entidade precedente, a qual temos acesso como um privilégio. Esta Teoria traz 

uma perspectiva relacional que integra o biológico e o social. 

Para que possamos entender os fundamentos da Biologia do Conhecer, não 

podemos deixar de considerar e incluir uma breve inserção na história dos estudos da 

cognição, na qual incluiremos a história de Humberto Maturana. Apesar de não 

objetivar construir um percurso historiográfico, neste capítulo temos como intenção 
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explicitar subsídios fundamentais sobre a cognição, que revelam concepções e 

paradigmas que configurarão um contexto comparativo para a concepção de 

Maturana ao longo da tese. 

 

 

 

1.1. Cognição, mente e o cérebro: dos primórdios à neurofisiologia 

 

 

Definir a cognição não é uma tarefa simples e não é um de nossos objetivos. 

Concordamos com Flavell e colaboradores quando afirmam que a definição da 

cognição não é desejável, evitando “limitar seu sentido de maneira precisa ou inflexível 

“ (FLAVELL et al, 1999, p. 9). O sentido dado à cognição encontra significados por 

meio dos estudos relacionados a ela. Nesse sentido, mesmo que não queiramos 

defini-la categoricamente, devemos revelar esses estudos em suas partes mais 

significativas para entendermos quais são alguns modelos e construções 

epistemológicas em torno da cognição, e assim, inferir o que se entende por ela. 

A cognição tem sido estudada há muito tempo, começando pelos 

investigadores de tradição filosófica que buscavam a compreensão da alma animal, 

onde a cognição era um atributo, passando pelos da tradição da neuroanatomia que 

tratavam do sistema motor humano vinculado à contração muscular, como, por 

exemplo, nos estudos do século XVI. 

Em cada período histórico, as concepções estiveram atreladas aos seus 

contextos, paradigmas (cf. KUHN, 2009) que, na perspectiva das pesquisas atuais 

tinham muitos equívocos, mas, também, contribuíram com a elaboração de conceitos 

fundamentais que influenciaram os estudos posteriores até os dias de hoje. 

 

1.1.1. O paradigma encefalocêntrico versus cardiocêntrico 
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Até o final do século XVIII, permaneceu entre os cientistas uma grande 

controvérsia sobre a questão de qual órgão abrigava a alma, o intelecto, a paixão e a 

força orientadora do controle motor e dos fenômenos sensoriais do corpo. Essa 

questão sempre envolveu investigadores, mas não se encontram detalhes de 

evidências em períodos anteriores aos registrados pelos gregos. Ela veio com uma 

força doutrinal a partir da época dos filósofos pré-socráticos da antiga Grécia, para os 

quais o lugar da alma oscilava entre o coração e cérebro. (CLARKE & O’MALLEY, 

1996) 

A este respeito, Clarke e O’Malley afirmam:  

 

 

Embora as civilizações ocidentais anteriores como as dos antigos 
egípcios, os mesopotâmios e os hebreus tenham escolhido o coração 
como órgão central, os gregos eram divididos sobre este assunto. 
Desse modo Empédocles favoreceu o coração, enquanto Alcmaeon, 
Pitágoras, dos escritores hipocráticos, Platão, Herófilo, Erasístratus, 
Rufus e Galeno escolheram o cérebro. (CLARKE E O’MALLEY,1996, 
p. 1) 

 

 

Sobre a centralização do cérebro como fonte de atributos, a maioria das 

publicações a respeito dos estudos primordiais do sistema nervoso e da cognição 

apontam seu início no século IV a.C. com os trabalhos de Alcmaeon de Croton, que 

reconheceu o cérebro como órgão central da sensação e do pensamento. Já 

Herophilus (335-280 a.C.) e Erasistratus (cf. 310-250 a.C.), no século III a.C. 

desenvolveram estudos anatômicos voltados para o cérebro humano, conforme 

podemos ver na figura 1. (CLARKE & O’MALLEY, 1996; HERCULANO-HOUZEL, 

2008) 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 

Erasistratus era um anatomista e “fisiologista” de Alexandria que teve sua obra 

conhecida por meio de dois tratados que foram escritos por Galeno. A partir da 

concepção de que a inteligência do homem era superior em relação a outros animais, 

ele concluiu, aparentemente, que o cérebro era “enrolado” por isso. Ao examinar este 

órgão, Erasistratus descobriu seus quatro ventrículos e as suas convoluções, que ele 

e Heróphilus consideravam o local da alma e da inteligência e que governavam todo 

o sistema nervoso e o cerebelo (doutrina encefalocêntrica1). As circunvoluções 

cerebrais é uma referência muito importante e notável para a época. (PEARCE, 2013; 

CLARKE & O’MALLEY, 1996) 

                                                 
1 Encephalocentric (PEARSON, 2013; CLARKE & O’MALLEY, 1996). 

Figura 1 - Esquema ilustrativo sobre a linha histórica de pesquisadores do Cardiocentrismo 
e do Encefalocentrismo. 
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Não podemos deixar de lado, nesse percurso histórico, a obra De Anima de 

Aristóteles (384-382 a.C), sendo ele reconhecido em sua importância para a biologia 

pelo próprio Darwin2. Ele é citado por Bennett e Hacker como o primeiro “biólogo” cuja 

obra chegou ao conhecimento de pesquisadores nos dias atuais. Seu trabalho foi 

importante para Galeno e Nemesius nas pesquisas sobre o sistema nervoso e as 

faculdades cognitivas (BENNETT & HACKER, 2005), mesmo defendendo o coração 

como órgão central do corpo. Neste sentido e de acordo com Clarke e O’Malley: 

 

 

Aristóteles defendia que o coração era o principal órgão do corpo e o 
centro para o pensamento e a apreciação da sensação. O cérebro, 
uma estrutura importante, era secundário e funcionava apenas como 
meio de resfriamento do calor do coração. De todos os proponentes 
de um arranjo cardiocêntrico, Aristóteles foi o mais ativo e eloquente, 
e sua influência pode ser percebida até o século XVII, quando William 
Harvey, por exemplo, ainda mostrou vestígios no seu trabalho. 

(CLARKE & O’MALLEY, 1996, p. 8) 

 

 

Aristóteles definia a alma como princípio dos animais. Ele atribuiu ao coração 

as funções que mais tarde seriam atribuídas ao cérebro, criando assim uma 

perspectiva cardiocêntrica3 (PEARSON, 2013). Em seus escritos, abordou essas 

funções classificando-as em atributos, como por exemplo à apreensão do tempo, a 

formação da imagem pela imaginação, a memória e outras faculdades humanas 

(BENNETT & HACKER, 2005). 

                                                 
2 Registro da carta 22/02/1882, de Charles Darwin para W. Ogle, onde Darwin registra: MY DEAR DR. 

OGLE,—You must let me thank you for the pleasure; re which the introduction to the Aristotle book has 
given me. I have rarely read anything which has interested me more, though I have not read as yet more 
than a quarter of the book proper. From quotations which I had seen, I had a high notion of Aristotle's 
merits, but I had not the most remote notion what a wonderful man he was. Linnæus and Cuvier have 
been my two gods, though in very different ways, but they were mere schoolboys to old Aristotle. How 
very curious, also, his ignorance on some points, as on muscles as the means of movement. I am glad 
that you have explained in so probable a manner some of the grossest mistakes attributed to him. I 
never realized, before reading your book, to what an enormous summation of labour we owe even our 
common knowledge. I wish old Aristotle could know what a grand Defender of the Faith he had found in 
you. Believe me, my dear Dr. Ogle, Yours very sincerely, CH. DARWIN. DARWIN, Francis ed. 1887. 
The life and letters of Charles Darwin, including an autobiographical chapter. London: John Murray. 
Volume 3, 1887. 
3 Cardiocentric (PEARSON, 2013; CLARKE & O’MALLEY, 1996) 
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De acordo com John Losee (2000), Aristóteles realizou parte de seus estudos 

na Ásia Menor, importante rota comercial nesse período, o que nos leva a deduzir que 

esse fato, além das trocas mercantis que ocorriam, possibilitou o conhecimento de 

tradições científicas de outros povos, justificando sua predileção pelo coração como 

centro das funções do organismo. 

O mais volumoso conjunto de obras escritas da antiguidade sobre esse tema 

é de Galeno (130-200 d.C), quem criticou severamente Aristóteles e sua doutrina 

cardiocêntrica. Galeno já concebia o sistema nervoso como uma unidade funcional 

composta, uma continuidade entre o cérebro e os nervos (CLARKE & O’MALLEY, 

1996). Ele relacionou os ventrículos cerebrais ao espírito dos animais, afirmando que 

a alma racional se aloja no encéfalo, já associando a imaginação, o intelecto e a 

memória à matéria do cérebro (HERCULANO-HOUZEL, 2008).  Atribuiu aos nervos a 

condução da força para os músculos, que se originava no cérebro. Também distinguiu 

os nervos motores dos sensoriais, ainda influenciado pela ideia de alma de Aristóteles, 

estabeleceu como duas funções diferentes ou princípios de atividade a alma motora 

e a alma sensorial (BENNETT & HACKER, 2005). 

 

 

1.1.2. O paradigma ventricular 

 

No século IV d.C., surge fortemente o movimento da doutrina ventricular que 

de acordo com a pesquisadora Suzana Herculano-Houzel (2008, p. 4): “Era a doutrina 

ventricular, que defendia a localização das funções mentais em três câmeras no centro 

do cérebro”. Essas câmeras eram os ventrículos anterior, mediano e posterior. 

Iniciada por Nemesius (c. 390 d.C.), essa doutrina localizava a cognição ou suas 

funções equivalentes em ventrículos específicos.  

As atribuições dadas aos ventrículos viriam de estudos da atividade de várias 

partes do cérebro de acordo com o pensador, porém ele ainda defendia a cognição 

como um atributo preferencial da alma (BENNETT & HACKER, 2005). 
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Figura 2 – Esquema ilustrativo da linha histórica dos pesquisadores que seguiam a doutrina 
ventricular. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 

Após a morte de Galeno, em 200 d.C., poucas contribuições foram 

acrescentadas ao conhecimento constituído até o século XVII. As ideias dele se 

mantiveram influentes até o período medieval. 

A atribuição das funções mentais (e dentre elas a cognição) foi continuada na 

idade média por Santo Agostinho (354-430 d.C), Avicena (980-1037), Leonardo da 

Vinci (1472-1519), Gregor Reisch (c. 1427-1525). Todos eles buscaram localizar nos 

ventrículos a percepção, a memória, o movimento, a imaginação, o pensamento e a 

cognição. De acordo com Bennett e Hacker (2005, p. 37) essa doutrina ainda era 

ensinada no início do século XVI. 

A doutrina dos ventrículos, ainda com forte influência de Galeno, teve 

continuidade com Andrea Vesalius (1514-1564). Para ele, o pneuma4 psíquico (ainda 

                                                 
4 Sopro vital. 
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sobre influência de Aristóteles) era originário dos ventrículos (BENNETT & HACKER, 

2005). Segundo Herculano-Houzel (2008), Vesalius foi o maior anatomista do 

renascimento que comparou os ventrículos dos humanos com os dos animais, pois 

possuíam semelhanças anatômicas apesar de serem diferentes na capacidade de 

raciocínio. 

A doutrina ventricular começaria a perder sua força a partir dos estudos de 

Jean Fernel (1495-1558) e René Descartes (1596-1650). Fernel foi o primeiro a 

registrar a palavra fisiologia em sua obra De naturali parte medicini de 1542; promoveu 

uma mudança na abordagem dos estudos das faculdades do corpo; diferenciou o 

estudo da localização (objeto dos anatomistas) dos estudos da fisiologia, 

preocupando-se com os processos que produzem um corpo e uma alma, e as funções 

de diversos órgãos. Também se preocupou com o estudo da percepção, da memória, 

da imaginação e do apetite. Mas ainda mantinha a perspectiva da ação como 

contração muscular, inclusive no cérebro, onde passava o espírito animal de um 

ventrículo ao outro. Sua obra manteve grande influência durante todo o século XVI, 

enfraquecendo-se à medida que as concepções aristotélicas eram consideradas 

inviáveis e não sobreviveu à mudança do paradigma teleológico para o mecanicista 

(BENNETT & HACKER, 2005). 

René Descartes (1596-1650) pôs os estudos neurocientíficos sob uma nova 

perspectiva, separando em suas elaborações os atributos relacionados à mente e ao 

corpo, considerando que eles tinham como elo o cérebro (WOLFF, 2012), tendo o 

funcionamento do último equiparado ao de uma máquina (CLARKE & O’MALLEY, 

1996). Segundo Bennett e Hacker (Ibid, 2005, p. 40): “Grande parte de sua 

investigação neurocientífica revelou-se errada, mas proporcionou um ímpeto crucial e 

uma mudança de direção para a neurociência”.  

Descartes concebia a alma como o princípio do pensamento ou consciência, 

atribuindo ao corpo as funções de nutrição, crescimento, reprodução, percepção e 

locomoção, antes atribuídas a alma nutritiva e sensorial em Aristóteles. Ele distinguiu 

as funções essenciais de modo mecanicista e influenciou a fisiologia. Segundo 

Herculano-Houzel (2008 p. 6): “a ideia de usar a mecânica para explicar as funções 

do cérebro ocorreu-lhe ao ver bonecos mecânicos e máquinas hidráulicas em Paris, 

invenções muito populares na época”. Em pleno século XVII, ele localizou as funções 
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psicológicas na glândula pineal, que era o ponto de interação entre mente e cérebro, 

mesmo localizando-a erroneamente nos ventrículos, iniciou a transferência dessa 

doutrina para a materialização das funções no cérebro. 

 

1.2.3. O paradigma do córtex, medula espinal e nervos 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 

A influência do modelo de Descartes é uma discussão profícua em muitos 

estudos de epistemologia e de filosofia das Ciências. Considerar o funcionamento do 

corpo como uma máquina – paradigma mecanicista – foi um aspecto do trabalho de 

Figura 3 - Esquema ilustrativo sobre a linha histórica de pesquisadores do córtex, 
medula espinal e nervos. 
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Descartes característico dos esforços dos astrofísicos do século XVII, que tentaram 

explicar os fenômenos biológicos com base nas leis físicas, tentando aplicá-las, por 

exemplo, ao funcionamento dos nervos animais e humanos. (CLARKE & O’MALLEY, 

1996) 

Thomas Willis (1621-1675), já focado na Química em vez da Física, depois de 

mais de um milênio de doutrina ventricular, atribuiu ao córtex a base biológica dos 

atributos psicológicos do ser humano. Contrariamente a Descartes que localizava a 

interação entre mente e cérebro na glândula pineal, Willis atribuiu esta função ao 

córtex. No entanto, essa interação ficou sem explicação em ambos os autores. Os 

estudos de Willis chamaram a atenção para a relação entre o córtex e os troncos 

nervosos. (BENNETT & HACKER, 2005) 

No século XVIII, seguinte ao de Willis, o avanço neurocientífico mais 

importante foi a contribuição do estudo da pirâmide no cérebro - cruzamento de nervos 

da esquerda para a direita e da direita para a esquerda na junção medulo-espinal – 

realizados por Domenico Mistichelli (1664-1715) e François Pourfour du Petit (1664-

1741). Petit atribuiu às fibras o controle da função motora, sendo o primeiro a 

descrever explicitamente o controle do movimento pelo córtex motor. (BENNETT & 

HACKER, 2005) 

Alexandre Stuart (1637-1742) dedicou seus estudos à compreensão do 

funcionamento da medula espinal na ausência do encéfalo, atribuindo este 

funcionamento ao fluxo do espírito animal pela medula até o músculo, princípio 

responsável pela contração. O mesmo objeto de estudo era foco de Robert Whytt 

(1714-1766), que também atribuiu à alma a fonte do reflexo observado na ausência 

do encéfalo. Até essa época, explicavam-se as funções do sistema nervoso pelo 

acúmulo do espírito animal, que proporcionava a contração pelo seu fluxo a partir da 

medula, por exemplo. Essa ideia foi modificada por Galvani (1737-1798) que por meio 

de experimentos provou que os nervos conduzem eletricidade, dispensando a 

explicação da necessidade da existência de um fluxo do espírito animal através deles. 

Ainda nesse período, houve uma confusão de conceitos sobre reflexo e sua atribuição 

às concepções de alma, que permaneceram até o final do século XVIII. (BENNETT & 

HACKER, 2005) 
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No início do século XIX, a necessidade da presença de uma alma é deixada 

de lado nos estudos da medula espinal realizado por Charles Bell (1774-1842) e 

François Magendie (1783-1855). Os estudos focaram nos cortes de nervos e seus 

efeitos, e também, foi atribuída à medula espinal um caráter material semelhante ao 

cérebro, em sua composição cinzenta e medular. No entanto até o final desse século 

a ideia de uma alma, relacionada à medula espinal, permanecia. Isso é visto nos 

estudos de Michael Foster (1803-1907) que tratavam do arco reflexo na relação entre 

o cérebro e a medula espinal. (BENNETT & HACKER, 2005) 

Na segunda metade do século XIX, os estudos fisiológicos do sistema nervoso 

tiveram como foco o córtex motor, que recebia pouca atenção desde os estudos de 

Thomas Willis. Assim, a localização da função motora no córtex foi objeto de estudo 

de Gustav Fritsch (1838-1891) e Edouard Hitzig (1838-1907) em cães, sendo 

continuados em seres humanos por John Hughings Jackson (1835-1911) e David 

Ferrier (1834-1928) e em primatas por Victor Horsley (1857-1916)  (BENNETT & 

HACKER, 2005). 

Segundo Bennett e Hacker (2005, p.53), “a primeira prova da especialização 

cortical foi relatada por Paul Broca (1824-1880) em 1861 para a fala”, prova essa 

resultante de uma investigação com um paciente lesionado no lóbulo frontal esquerdo, 

região hoje conhecida como área de Broca, considerada responsável pela fala. 

Os estudos neurofisiológicos do final do século XVIII e início do século XIX, 

como os realizados por Gustav Fritsch (1838-1892) e Edouard Hitzig (1838-1907) 

aprofundaram as investigações sobre o controle do córtex motor. Em 1886, David 

Ferrier (1843—1928) qualificou o córtex motor como uma área distinta nos primatas.  

Charles Sherrington (1857-1952) revelou o papel do córtex na produção dos reflexos 

e a centralidade da medula espinal nesse processo, fez a descrição da extensão 

dessa área em 1902, pondo de lado, definitivamente, a noção de uma alma espinal. 

(BENNET & HACKER, 2005) 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 

Até aqui, os estudos que abordaram a cognição, seja como foco de pesquisa 

ou de forma tangencial, oscilaram entre doutrinas que confundiam os atributos da 

mente e da cognição, ora explicados como manifestação de um espírito animal, ora 

como resultado de contrações e processos fisiológicos. Estas explicações, ainda, 

dividiam o cenário da ciência com um paradigma dualístico, fortemente marcado pelas 

ideias de Descartes que influenciaram neurocientistas como Sherrington. 

Figura 4 – Esquema ilustrativo da linha histórica de pesquisadores da cognição, 
mente e sistema nervoso. 
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Nos trabalhos seguintes correlacionados aos de Sherrington, o dualismo entre 

a mente e o cérebro foi objeto de estudos de vários neurocientistas, em algumas 

pesquisas entrando no campo da filosofia, em outras na fisiologia pura e aplicada. 

Após apresentarmos a perspectiva histórica em que o empreendimento 

humano era localizar no corpo ou na mente os atributos que caracterizam o 

conhecimento ou a vida, voltamo-nos aos paradigmas (cf. KUHN, 2009) da cognição 

da neurociência moderna que influenciaram Maturana e suas pesquisas. 

 

 

 

1.2. Exsurgência da Biologia do Conhecer: cibernética, cognitivismo, auto-

organização e emergência. 

 

Ao estudar Ciências devemos observar cuidadosamente o contexto que 

envolve as proposições científicas, pois elas revelam os elementos que influenciam 

seus autores na pesquisa e em seu modo de conceber o conhecimento científico. A 

prática desses autores está intimamente relacionada com o paradigma vigente o qual 

interfere na sua relação com o conhecimento. De acordo com Kuhn (2009, p.67):  

 

 

[…] a investigação histórica cuidadosa de uma determinada 
especialidade num determinado momento revela um conjunto de 
ilustrações recorrentes e quase padronizadas de diferentes teorias nas 
suas aplicações conceituais, instrumentais e na observação. Essas 
são os paradigmas da comunidade, revelados nos seus manuais, 

conferências e exercícios de laboratório. 

 

 

De acordo com as evidências expostas por uma investigação histórica em 

torno de um paradigma, podemos afirmar que a Biologia do Conhecer tem sua origem 

nas tradições teóricas que ocorreram a partir de 1940. Época marcada por um 

contexto de diferentes teorias das ciências cognitivas, das neurociências, da 

epistemologia – como teoria do conhecimento, do cognitivismo e do nascimento da 
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cibernética. A esse respeito, não esgotaremos todos os aspectos do período aqui, 

mas levantaremos os principais movimentos teóricos e alguns de seus princípios que 

são suficientes para a compreensão da atmosfera da época onde a Teoria da Biologia 

do Conhecer começa a ser gerada.. 

Os movimentos teóricos em torno da cognição do período apontado 

anteriormente são relevantes ao passo que permitem identificar os fundamentos do 

discurso de Maturana, que após o desenvolvimento de sua teoria transcende-os. 

Podemos tomar como exemplo de um fundamento a concepção de feedback5 para o 

sistema nervoso. 

 

 

1.2.1. O paradigma da Cibernética 

 

O primeiro dos paradigmas que elencamos, para uma maior compreensão da 

Biologia do Conhecer, é o da Cibernética. De acordo com o criador do termo 

Cibernética, Norbert Wiener, ela é “a Ciência do controle e comunicação, nos animais 

e na máquina” (WIENER apud ASHBY, 1957). Wieser (1972, p.15) definia que “a 

Cibernética (de kybernetes, o piloto ou timoneiro de um navio) é a ciência dos 

mecanismos de comando”. Masaro (2010 p. 32) afirmou que “Pode-se chamar de 

cibernética uma determinada “ciência” – um conjunto de conceitos e fórmulas 

matemáticas – elaborada por um grupo de cientistas norte-americanos de 

especialidades diversas durante os anos 40 e primeira metade dos anos 50”. 

Os autores da Cibernética – como Norbert Wiener que a nomeou – eram 

voltados para os problemas relacionados com a comunicação e ao controle, também 

criaram conceitos para retroalimentação, autorregulação e auto-organização. Sob o 

seu paradigma as pesquisas relacionadas à organização dos seres vivos foram foco 

de atenção. 

Fritjof Capra (1996, p. 57) afirmou que  

                                                 
5 Retroalimentação. 
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“enquanto os biólogos organísmicos estavam preocupados com o lado 
material da divisão cartesiana, revoltando-se contra o mecanicismo e 
explorando a natureza de forma biológica, os ciberneticista se 
voltaram para o lado mental. Sua intenção, desde o início, era criar 

uma ciência exata da mente.” 

 

Francisco Varela (1990) classifica o período de 1940 a 1959, como os anos 

de formação das Ciências e Tecnologias da Cognição – CTC, o que corrobora com a 

origem de uma ciência da mente no movimento ciberneticista. Ele afirma que quase 

todos os temas debatidos na atualidade vêm desse momento.  

O autor também classifica esse primeiro movimento como epistemológico, 

fazendo referência à epistemologia no sentido anglo-saxão, relacionado à teoria do 

conhecimento, diferente da concepção de Gaston Bachelard, de tradição francesa, 

que a trata sob a perspectiva da história e filosofia das Ciências (VARELA, 1990). Para 

Varela: 

 

 

[…] os anos pioneiros foram resultado de um intenso diálogo entre 
pessoas das mais diversas formações: um esforço interdisciplinar 
singularmente feliz que se produziu com notável coincidência na 
Europa e nos Estados Unidos. Na Suíça, Jean Piaget formulou um 
programa de pesquisa que denominou como epistemologia genética, 
enquanto Konrad Lorenz descrevia sua perspectiva de uma 
epistemologia evolutiva. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, 

Warren McCulloch falava da epistemologia experimental. (VARELA, 
1990, p. 31-32, tradução nossa) 

 

 

É importante destacar a ênfase dada as Ciências Cognitivas e a perspectiva 

do controle da informação nos Estados Unidos, principalmente no MIT e em Princeton 

(VARELA, 1990), onde ocorreu parte importante da formação de Maturana o qual 

conviveu com alguns pesquisadores que se tornaram referência do movimento 

cibernético, entre eles Warren McCuloch que publicou com Maturana o artigo What 
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the frog's eye tells the frog's brain6 (cf. LETTVIN, MATURANA, McCULLOCH & PITTS, 

1968). 

A maioria das pesquisas realizadas eram fortemente disciplinadas por uma 

perspectiva da fisiologia e da matemática relacionada à teoria e processamento da 

informação (VARELA, 1990), resultando na transição das concepções puramente 

filosóficas, fisiológicas e psicológicas, que vinham dominando desde Sherrington, para 

uma intervenção computacional, focada no sistema nervoso, na cognição e na mente 

a partir de uma visão integrada de componentes que estabelecem relações, 

defendendo uma perspectiva de rede. 

Além da influência ao longo do desenvolvimento da neurociência, chegando 

aos dias atuais, os resultados das pesquisas que foram realizadas nessas décadas, 

modificariam a sociedade e a própria ciência cognitiva. De acordo com Varela (2001, 

p. 66), algumas implicações que surgiram a partir deles podem ser elencadas: 

 

• O uso da lógica matemática para compreender o funcionamento do 
sistema nervoso; 

• A invenção de máquinas de processamento de informações (tais como os 
computadores digitais) que viriam a estabelecer as bases para a 
inteligência artificial; 

• O estabelecimento da metadisciplina da teoria de sistemas que tem tido 
uma influência nítida em muitos ramos da ciência, tais como a engenharia 
(análise de sistemas, teoria de controle), a biologia (fisiologia de 
regulação, ecologia), as ciências sociais (terapia familiar, antropologia 
estrutural, gestão, estudos urbanos) e a economia (teoria dos jogos); 

• A teoria da informação como uma teoria estatística de sinais e canais de 
comunicação; 

• Os primeiros exemplos de sistemas auto-organizáveis. 

 

O autor destaca que muitas dessas ferramentas e concepções estão 

presentes quase que rotineiramente em nossas vidas e não existiam antes desse 

período. Todo desenvolvimento da Inteligência Artificial, da Tecnologia da Informação 

e de Sistemas Artificiais com rotinas de programação desencadearam-se com 

avanços significativos. 

                                                 
6 Tradução nossa: O que o olho da rã diz ao cérebro da rã. 
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Dos cientistas que representam o paradigma da Cibernética, Rosh Ashby 

destacava-se entre 1950 e 1960 (Capra, 1996). Entre as obras de sua autoria, 

ressaltamos a Design for a Brain de 1960. A obra expressa a natureza mecanicista do 

autor e diferentemente de Wiener, que defendia que os seres vivos não são sistemas 

mecanicistas, ele argumentou que os seres vivos podem ser sistemas mecanicista e 

ainda ao mesmo tempo produzir comportamentos adaptativos (ASHBY, 1960).  

 

1.2.2. O paradigma do Cognitivismo 

 

Em 1956, outro paradigma surge em meio às pesquisas da comunidade 

científica da Cibernética. Varela (1990) o classificou como uma segunda etapa do 

pensamento e da Ciência em torno da cognição. Cientistas como Herbert Simon, 

Noam Chomsky e Marvin Minsky colocaram sob o holofote das pesquisas o que 

seriam os princípios da moderna Ciência Cognitiva.  

Cristina Magro (1999, p.132) registra essa origem na seguinte afirmação: 

 

Embora o cognitivismo possa ser visto como parte de um movimento 
que teve suas origens nos anos 30, é comum vermos destacados 
dessa história os encontros científicos realizados em Cambridge e 
Dartmouth, em 1956, como sendo o seu momento fundador, 
anunciado por aqueles que vieram a ser alguns de seus maiores 
expoentes em diferentes áreas, como Noam Chomsky, Marvin Minsky 

e Herbert Simon. 

 

 

Na época, prevalecia a ideia central considerada como uma hipótese real, de 

que “a inteligência (incluindo a inteligência humana) é tão parecida com um 

computador, nas suas características essenciais, que a cognição pode ser definida 
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como representações simbólicas de computação.7” (VARELA, 1990, p. 37). Surgia 

com esse princípio o Cognitivismo. 

Podemos compreender as definições a respeito das representações 

simbólicas pelo que destaca Marco Antônio Moreira (1999, p. 15) sobre o cognitivismo: 

“trata, então, principalmente dos processos mentais; se ocupa da atribuição de 

significados, da compreensão, transformação, armazenamento e uso da informação 

envolvida na cognição. ”  

Houve uma diferença no foco da atenção da Cibernética, de 1940 a 1950, e 

do movimento cognitivista, sendo que a primeira preocupava-se com os processos de 

controle dos sistemas neurais e de como eles se adaptavam (ASHBY, 1960) e a 

segunda voltava-se para o processamento de informações por meio de 

representações simbólicas. 

Para compreender o programa de pesquisa do cognitivismo, Varela (1990) 

resume-o em três perguntas que expressam o objetivo das investigações do período. 

Elas são: 

 

 

Pergunta 1: O que é a Cognição? 

Resposta: Processamento de informações: manipulação de símbolos 
baseada em regras. 

 

Pergunta 2: Como funciona? 

Resposta: Através de qualquer dispositivo que possa representar e 
manipular elementos físicos discretos: os símbolos. O sistema 
interage apenas com a forma dos símbolos (seus atributos físicos), e 

não o significado deles. 

 

Pergunta 3: Como saber que um sistema cognitivo funciona 
corretamente? 

                                                 
7 Traduzido de: La inteligencia (incluindo la inteligencia humana) se parece tanto a un ordenador o 
computador, en sus características esenciales, que la cognición se puede definir como la computación 
de representaciones simbólicas. 
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Resposta: Quando os símbolos representam adequadamente um 
aspecto do mundo real e o processamento da informação leva a uma 

solução feliz do problema que representa o sistema.8 

(VARELA, 1990, p 43-44) 

 

 

A partir desse programa de pesquisa, o cognitivismo desenvolveu-se em três 

décadas tendo como paradigma que o cérebro processa informação do mundo 

exterior, interagindo com as representações simbólicas. Ele foi determinante para o 

avanço da inteligência artificial e tem nela sua manifestação literal.  

O cognitivismo tinha objetivos além das pesquisas de natureza computacional 

tinha objetivos que envolviam um foco para a cognição humana. Esse foco foi 

importante, pois influenciou muitos estudos sobre o processamento de informações 

no cérebro, cujas provas empíricas estão imbuídas da perspectiva da captação de 

representações do mundo exterior (VARELA, 1990). 

Os estudos do córtex visual avançaram nas décadas de 50 e 60 sob influência 

do cognitivismo, refletindo em práticas importantes da neurobiologia dessa época. 

Varela registra esses aspectos quando afirma: 

 

 

Um excelente exemplo são as duas décadas de estudos sobre o córtex 
visual, uma área do cérebro onde é fácil detectar respostas elétricas 
de neurônios quando o animal apresenta uma imagem visual. Foi 
afirmado anteriormente que foi possível classificar neurônios corticais 
como detectores de características que respondem a certos atributos 
do sujeito: sua orientação, contraste, velocidade, cor e assim por 
diante. De acordo com a hipótese cognitivista, estes geralmente são 
considerados como dando suporte biológico à ideia de que o cérebro 

                                                 
8 Traduzido de: Pregunta 1: Qué es la cognición? 
Respuesta: Procesamiento de información: manipulación de símbolos basada en reglas. 
Pregunta 2: Como funciona? 
Respuesta: A través de cualquier dispositivo que pueda representar y manipular elementos 
físicos discretos: los símbolos. El sistema interactúa solo con la forma de los símbolos (sus 
atributos fisicos), no su significado. 
Pregunta 3: Cómo saber que un sistema cognitivo funciona adecuadamente? 
Respuesta: Cuando los símbolos representan apropiadamente un aspecto del mundo real, y el 
procesamento de la informacíon conduce a una feliz solución del problema planteado al 
sistema. 
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coleta informações visuais da retina através de neurônios detectando 
características no córtex e, em seguida, a informação continua em 
estágios do cérebro para processamento posterior (caracterização 
conceitual, associações de memória e, eventualmente, ação).9 

(VARELA, 1990, p 50-51) 

 

 

Segundo o autor, a ideia fundamental de que o cérebro é um dispositivo de 

processamento de informação – que ainda revela uma influência do paradigma 

mecanicista – e que reage seletivamente a certas características do ambiente é o 

núcleo da neurociência moderna. 

 

1.2.3. O paradigma da auto-organização e da emergência 

 

Além do Cognitivismo, outro programa de pesquisa sobre a cognição que se 

iniciou com a Cibernética foi o pensamento de que os cérebros não possuem regras, 

nem um processador lógico central, e que a informação não está armazenada em 

lugares precisos. 

Desse pensamento surgiu uma concepção de auto-organização para a 

cognição, com a compreensão de que o cérebro opera por interconexões de modo 

que as conexões entre neurônios mudam de acordo com a experiência (VARELA, 

1990). Tal debate é resultado de um conjunto de conferências: as Conferências Macy, 

realizadas nos Estados Unidos entre 1946 e 1956. 

 

 

                                                 
9 Traduzido de: Un ejemplo sobresaliente son las dos décadas de estudios sobre la corteza visual, una 
zona del cerebro en la que es fácil detectar respuestas eléctricas de las neuronas cuando se presenta 
al animal una imagen visual. Se declaró tempranamente que era posible clasificar las neuronas 
corticales como detectores de rasgos que responden a ciertos atributos del objeto de marras: su 
orientación, contraste, velocidad, color y demás. En concordancia con la hipótesis cognitivista, se suele 
considerar que estos resultan dan respaldo biológico a la idea de que el cerebro recoge información 
visual a partir de la retina por intermedio de las neuronas detectoras de rasgos de la corteza, y luego la 
información pasa a posteriores etapas del cerebro para nuevos procesamientos (caracterización 
conceptual, asociaciones de memoria, y eventualmente la acción). 
. 
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Verdadeiro laboratório da cibernética, o encontro de 8-9 de março de 
1946 seria o primeiro de uma sequência de dez, que durariam até 
1956, e que desde então ficaram conhecidos como As Conferências 
Macy. Reunindo matemáticos e engenheiros; médicos, neurologistas 
e biólogos; e antropólogos, psicólogos e cientistas sociais, as 
conferências coligiam um grupo de cerca de 20 membros mais alguns 
convidados durante dois dias. Organizadas tematicamente, cada 
manhã, tarde e noite eram dedicadas a apresentações de alguma 
pesquisa, problema ou ideia por um membro ou convidado, seguidas 
geralmente por uma ardorosa discussão (nem sempre em termos 

polidos). (MASARO, 2010 p. 34) 

 

 

O resultado dos intensos debates das Conferências Macy, de 1946 a 1956, 

em torno de temas como a linguagem, o homem e a transdisciplinaridade (MASARO, 

2010) foram esquecidos do cenário intelectual, postergadas em benefício do 

cognitivismo e suas ideias, emergindo de forma marcante somente em 1970, com os 

devidos créditos ao redescobrimento das ideias auto-organizáveis pela física e 

matemática não lineal (VARELA, 1990). A esse respeito, Varela, há quase 50 anos 

atrás, alertava que as arquiteturas cognitivistas se afastaram em excesso das 

inspirações biológicas (Ibid, 1990), o que é válido nos dias de hoje. 

As explicações formuladas sobre a cognição na história da neurociência são 

marcadas pelas afirmações oriundas da observação de fenômenos fisiológicos. 

Epistemologicamente, as afirmações estão sob um viés que atribui à ciência uma 

apreensão da realidade tal como ela seria. Contrariar esse viés é uma das primeiras 

contribuições da Biologia do Conhecer para a distinção de fenômenos que podem ser 

observados.  

No terceiro momento, a perspectiva conexionista ganha força. Em 1949 

Donald Hebb sugeriu que a aprendizagem poderia se fundamentar em mudanças 

cerebrais que surgem do grau de atividades correlacionadas entre os neurônios os 

quais ao atuarem em conjunto reforçam suas conexões – gerando redes de conexões 

ou redes neurais (VARELA, 1990). 

A explicitação desse recorte histórico dos paradigmas teóricos da cognição 

serve como base para contextualizar a obra de Maturana. Elas foram destacadas para 

auxiliar na análise que se dará posteriormente, identificando a Biologia do Conhecer 
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como distinta desses paradigmas, pois ela não pode ser classificada totalmente em 

nenhum deles.  

Com a construção que realizamos sobre o contexto das concepções 

relacionadas a cognição e após termos explicitado os paradigmas que sustentavam o 

pensamento científico do Século XX em torno do tema, podemos avançar para uma 

apresentação de Humberto Maturana (e também de Francisco Varela), cientes de que 

o pano de fundo (backgound) que alimentou suas ideias foi explicitado, mesmo que 

brevemente, nesse capítulo. 
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CAPÍTULO 2 – HUMBERTO MATURANA ROMESIN 

Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que 

é. 

Caetano Veloso 

 

 

Encontramos as origens da Biologia do Conhecer a partir dos paradigmas 

apresentados no capítulo anterior. A compreensão dos paradigmas é tão importante 

quanto o entendimento de como o autor da teoria foi influenciado por eles. Neste 

capítulo, como uma segunda etapa para a compreensão do contexto que originou as 

concepções sobre a cognição por meio da Biologia do Conhecer, apresentamos uma 

breve biografia de Humberto Maturana. Também apresentamos a de Francisco 

Varela, pois atribuímos a ele o papel de principal colaborador dos trabalhos realizados 

sobre a organização do ser vivo. 

 

2.1. Um biólogo latino americano 

 

 

Humberto Maturana Romesin nasceu em 14 de setembro de 1928, em 

Santiago, no Chile. Seus pais separaram-se quando ele tinha um ano de idade. Sua 

mãe era assistente social e ele acompanhava-a nas visitas às comunidades carentes.  

O autor relata uma dessas visitas em especial: 

  

  

Em uma ocasião, quando eu tinha onze anos, acompanhei 
minha mãe, que era uma assistente social, Visitante social como 
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se dizia então, em uma visita a uma família de trabalhadores de 
tijolos, onde naquela época, em 1940, era Punta de Rieles, no 
final de Macul. Lá chegamos a uma habitação que era um buraco 
retangular na terra com um telhado inclinado, e dentro estava 
uma mulher deitada no chão, doente, coberta por trapos. Ao lado 
dela havia uma criança, mais nova do que eu. Quando o vi, 
pensei: "Eu poderia ser essa criança, mas não sou, e nada em 
mim justifica que eu tenha uma casa pobre, porém uma casa, 
que eu possa ir à escola e comer todos os dias e que essa 
criança não. Não é mérito meu, é apenas um presente da 
existência; Nada do que tenho pertence a mim e só posso 
agradecer enquanto o tenho ". Esta experiência mudou a minha 
vida porque, a partir de então, vivi na consciência de que a vida 
que se vive é apenas um presente, que não cabe outra coisa a 
não ser está agradecido, e as coisas boas que um vive não 
significam que sejam melhores que qualquer outro que não as 
tenham e as coisas ruins que acontecem com você não 
significam, tampouco, sejam piores do que a outros que não as 
vivem. Esta criança e eu éramos igualmente dignos.10 
(MATURANA, 1996 p. 40) 

  

  

Desde muito pequeno, segundo ele, tinha interesse pelas plantas e pelos 

animais, foi uma criança que possuía um espaço familiar onde sua mãe permitia-o 

viver conectado com os “bichitos” (MATURANA, 1996 e 1999).  Crescer conectado 

com os seres vivos o influenciou a ser um biólogo. Para ele: 

  

  

O biólogo ou bióloga é uma pessoa que vive sob a paixão de se 
conectar com os seres vivos, ama todos os seres vivos, não importa 
que sejam aranhas, elefantes, sapos, cobras, seres humanos. E esse 
amá-los, não é mais do que respeitá-los, do que aceitar sua 

                                                 
10 Traduzido de En una ocasión, cuando yo tenía once años acompañé a mi madre, quien era Asistente 
Social, Visitadora Social se decía entonces, en una visita a una familia de obreros del ladrillo, en lo que 
en esa época, 1940, era Punta de Rieles, al final de Macul. Allí llegamos a una vivienda que era un 
hoyo rectangular en la tierra con un techo inclinado, y en cuyo interior se encontraba una mujer tendida 
en el suelo, enferma, cubierta de harapos. Junto a ella estaba un niño, menor que yo. Al verlo pensé: 
“Yo podría ser ese niño, pero no lo soy, y nada en mí justifica el que yo tenga una casa, pobre pero 
casa, que yo pueda ir al colegio y comer todos los días, y que este niño no. No es mérito mío, es sólo 
un regalo de la existencia; nada de lo que tengo me pertenece y sólo me cabe estar agradecido mientras 
lo tenga”. Esta experiencia cambió mi vida porque desde entonces viví en la consciencia de que la vida 
que uno vive es sólo un regalo del que no cabe otra cosa que estar agradecido, y las cosas buenas que 
uno viva no significan que uno sea mejor que cualquier otro que no las tenga y las cosas malas que a 
uno le pasan no significan tampoco que uno sea peor que otros que no las viven. Ese niño y yo éramos 
igualmente dignos. 
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legitimidade, e dessa aceitação da legitimidade dos seres vivos, olhar 
para o viver e olhar para o mundo. Eu sou uma dessas pessoas, e eu 
vivi toda minha vida vendo bichitos e vivendo a maravilha de sua 
companhia.11 (MATURANA, 1999, p.) 

  

Figura 5 - Esquema ilustrativo da cronologia da biografia de Maturana. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

                                                 
11 Traduzido de: El biólogo o la bióloga es una persona que vive bajo la pasión de conectarse con los 
seres vivos, ama a todos los seres vivos, no importa que sean arañas, elefantes, sapos, culebras, seres 
humanos. Y este armarlos, no es otra cosa que respetarlos, que aceptar su legitimidad, y desde esta 
aceptación la legitimidad de los seres vivos, mirar el vivir y mirar el mundo. Yo soy una de esas 
personas, y he vivido toda mi vida mirando bichitos y viviendo la maravilla de su compañía. 
. 
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Apesar de todo o encantamento pelos seres vivos, na sua época, quando 

jovem, não existia ainda a carreira de biólogo no Chile e, assim, a deriva de sua vida 

o levou a Faculdade de Medicina na Universidade do Chile, em 1948. Mas, após três 

meses, teve que se hospitalizar para cuidar de uma tuberculose, a qual o levou a um 

quadro patológico grave. Permaneceu em tratamento por dois anos e quando 

começou a melhorar o transferiram para o hospital para tuberculosos em Putaendo no 

Chile, onde permaneceria mais um ano em repouso. (MATURANA, 1996) 

De volta à Medicina, no quarto ano do curso, recebeu um convite para 

especializar-se em anatomia em Londres, convite esse realizado pelo seu professor 

Francisco Hoffman, que buscava melhorar o ensino de anatomia no Chile. No entanto, 

Maturana relata que não queria ir, pois preferia especializar-se em biologia. O atrativo 

que o convenceu a aceitar essa empreitada era que a viagem para Londres, de navio, 

tinha escala na África. Segundo ele: “Era a única chance que eu tinha de estar na 

África, a grande aventura da minha infância ...” (MATURANA, 1996, p. 56). Esteve 

apenas seis horas no continente e de lá foi para Londres. 

De 1954 a 1956, estudou anatomia em Londres, e posteriormente foi para 

Harvard nos Estado Unidos. Lá obteve seu Doutorado, realizando um antigo desejo 

de se especializar em biologia, defendendo sua tese sobre o sistema nervoso12. Ainda 

nos Estados Unidos, conseguiu uma bolsa de estudos que lhe possibilitou pesquisar 

durante dois anos nos laboratórios do Massachutts Institute of Techonology – MIT. 

(MATURANA, 1996) 

No MIT, trabalhou no Departamento de Engenharia Elétrica, Laboratório de 

Neurofisiologia, onde pode participar de conversações entre pesquisadores como 

Marvin Minsky, cientista cognitivo norte americano que pesquisava inteligência 

artificial, já citado no capítulo anterior no seguimento sobre os paradigmas das 

ciências cognitivas, quem criou junto com Seymort Papert  a Teoria Social da Mente. 

A partir da observação da modelagem robótica dos seres vivos, que era realizada 

pelos pesquisadores de Inteligência Artificial, Maturana percebeu que ao modelar os 

fenômenos biológicos, o que esses cientistas faziam era uma imitação da aparência 

                                                 
12 MATURANA, H. R. The Fine Structure of the Optic Nerve and Tectum of Anurans. An Electron 
Microscope Study. Ph.D. dissertation, Cambridge: Harvard University 1958. 
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desses fenômenos de acordo com sua posição como observadores, dessa forma, 

encontrou na concepção um equívoco que também ocorria no discurso biológico da 

época (MATURANA, 1998). 

Para Maturana, os cientistas modelavam os fenômenos a partir daquilo que 

era aparente em suas perspectivas como observadores. A partir de uma reflexão 

sobre o comportamento dos seres vivos no contexto da Inteligência Artificial, mudou 

seu discurso sobre os seres vivos, evitando ocultar nos conceitos as realizações deles, 

que davam origem aos fenômenos biológicos. Descrevendo esse período Maturana 

afirma: 

 

 

Para evitar este ocultamento, comecei a distinguir entre o que eu dizia 
como observador enquanto assistia no meu espaço de distinções ao 
ser vivo, do que eu dizia que aconteceu com ele em sua operação para 
já ser constituído como tal.13 (MATURANA, 1998 p.13) 

 

 

Desse modo, a distinção do observador veio à tona no trabalho de Maturana, 

o que futuramente se tornaria uma característica fundamental das concepções da 

Biologia do Conhecer, sendo este um dos aspectos que a distinguem das demais 

concepções sobre a cognição em relação as outras tradições nesse campo da 

pesquisa. Ainda é um importante marco experiencial que possibilitou a distinção de 

dois domínios no operar dos seres vivos:   

 

 

a) o domínio de sua operação como um todo no seu espaço de 
interações como tal totalidade, e b) o domínio da operação de seus 
componentes em sua composição sem referência à totalidade que 

                                                 
13 Traduzido de: Para evitar ese ocultamiento, comencé a distinguir entre lo que yo decía como 
observador según como veía yo en mi espacio de distinciones al ser vivo, de lo que yo decía que pasaba 
con éste en su operar al estar ya constituido como tal. 
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constitui, e é onde se constitui de fato o ser vivo como sistema vivo.14 
(MATURANA, 1998 p. 13) 

 

 

Percebemos que a partir dessa constatação seu objetivo era descobrir como 

o operar dos componentes que constituem um ser vivo o fazem um ser vivo, para 

explicar como surgem todos os fenômenos biológicos. 

Há evidência na fala de Maturana sobre a importância do ano de 1959 para a 

sua perspectiva da biologia. Podemos identifica-la em um trecho de uma entrevista 

cedida a Margarita Serrano em 1990: 

  

  

Confessa que seu primeiro aporte transcendente para a biologia do 
mundo foi feito em 1959, quando junto com Jery Lettvin, no MIT, 
realizou uma investigação sobre a visão da rã. É aí que começa a ser 
persistente nele a observação da estrutura de um ser vivo como 
determinante no que acontece com ele, incluindo a percepção. Em 
outras palavras, Maturana começa a descobrir que as coisas não 

acontecem fora dos seres vivos, mas dentro deles.15 (MATURANA, 

1996 p. 28) 

  

  

Em 1960, após seis anos no exterior, Maturana retorna ao Chile e com o 

consentimento do Professor Gabriel Gasic, ele lecionou no curso de Biologia da 

Escola de Medicina da Universidade do Chile. 

  

  

                                                 
14 Traduzido de: el dominio de su operar como totalidad en su espacio de interacciones como tal 
totalidad, y b) el dominio del operar de sus componentes en su composición sin referencia a la totalidad 
que constituyen, y que es donde se constituye de hecho el ser vivo como sistema vivo. 
. 
15 Traduzido de: Confiesa que su primer aporte transcendente a la biología del mundo lo efectuó en 
1959, cuando junto a Jery Lettvin, en el MIT, realizó una investigación acerca de la visión de la rana. 
Ahí es donde empieza a ser persistente en él esto de mirar a la estructura de un ser como determinante 
de lo que le pasa al ser vivo, incluso en la percepción. En otras palabras, Maturana comienza a 
descubrir que las cosas no pasan afuera de los seres vivos, sino adentro de ellos. 
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Eu tinha convencido ao professor da cátedra de que me deixasse 
ministrar um ciclo de seis aulas sobre a organização do seres 
vivos e a origem da vida.16 (MATURANA, 1996 p. 20) 

  

  

Nas aulas desse curso, um estudante fez uma pergunta fundamental que é 

sempre relembrada por Maturana (MATURANA & VARELA, 1998, p. 10), seja em suas 

obras, seja em sua fala: 

 

 

Senhor, você disse que a vida se originou na Terra a mais ou menos 
três mil e quinhentos milhões de anos atrás. O que aconteceu quando 
a vida se originou? O que ocorreu ao constituir a vida, de modo que 
você pode dizer agora que a vida se constituiu nesse momento? 

 

 

Ele relata que ao ouvir essa pergunta se deu conta que não possuía a 

resposta, e comprometeu-se a conseguir respondê-la em um ano. 

Humberto Maturana reformulou as questões do aluno de modo que permitisse 

uma resposta: O que ocorreu quando surgiram os seres vivos na terra e que se 

conservou desde então? Que tipo de sistema é um ser vivo? Esta era uma pergunta 

sem resposta para ele em 1960 (MATURANA & VARELA, 1998). 

Humberto Maturana, ao contrário de outros pesquisadores que indagaram a 

vida, tais como Erwin Schroedinger, pensava nessa época que “para explicar e 

compreender os seres vivos deveria aceitá-los em sua condição como entes discretos, 

autônomos, que vivem como unidades independentes” (MATURANA & VARELA, 

1998 p.11). Desse modo, a vida não possui sentido fora de si mesma e o ser vivo não 

é um resultado de uma dinâmica proposicional – aqui entendemos uma clara negação 

ao pensamento teleonômico, de que os fenômenos biológicos teriam como propósito 

um fim predeterminado. Ele começou a teorizar e descrever uma Biologia centralizada 

na autonomia dos seres vivos como entes autorreferidos, a partir de 1960. 

                                                 
16 Traduzido de: Yo había convencido al profesor de la cátedra de que me dejase dictar un ciclo de seis 
clases sobre la organización de los seres vivos y el origen de la vida.  
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Maturana estudou o sistema visual dos seres vivos e publicou diversos artigos 

de investigações sobre a percepção. O autor descreveu o comportamento de células 

visuais em situações de excitação e inibição pelas informações do meio (em 

laboratório). Os artigos revelam a gênese epistemológica de muitas das ideias que 

serão defendidas por ele posteriormente ao conceber todo o conjunto teórico da 

Biologia do Conhecer. 

A reflexão sobre o observador e suas distinções é o marco fundamental das 

ideias que foram publicadas no artigo The Neurophysiology of Cognition de 1969, no 

qual Maturana afirma como proposta central que a cognição é um fenômeno biológico 

e assume a nossa posição como observadores ao descrevê-la (MATURANA, 1969). 

Esse artigo, em específico, é um “berçário” das ideias que Maturana e Varela irão 

consolidar mais tarde na obra de divulgação Él Árbol del Conocimiento, de 1984, o 

qual detalharemos nos Capítulos 4 e 5. 

O foco na autonomia dos seres vivos, e fundamentado na divisão da dinâmica 

da totalidade do ser vivo e a dinâmica relacional de seus componentes sem fazer 

referência a sua totalidade, Maturana começou a se referir aos seres vivos como 

sistemas autorreferidos, e no caso de sistemas produzidos por seres humanos, por 

meio da observação, como sistemas alorreferidos.  E mesmo assim, deixava claro que 

não se satisfazia com essas definições, pois implicava em aceitar uma subordinação 

dos componentes à totalidade que os gerara. 

Em 1964 distinguiu a circularidade produtiva dos seres vivos, a qual era 

contínua e se conservava na organização. Tal distinção originou-se de uma conversa 

com Dr. Guillerme Contreras. Humberto Maturana (MATURANA & VARELA, 1998, p. 

14) relata: 

  

  

No início de 1964, ao falar com meu amigo Dr. Guillermo Contreras, 
microbiologista, sobre se era possível ou não que houvesse um fluxo 
de informação do citoplasma para o núcleo (não sabíamos sobre 
retrovírus), ao escrever em uma lousa que o DNA participava da 
síntese de proteínas e que estas participaram da síntese de DNA, e 
assim, em um desenho que capturou a relação produtiva circular entre 
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elas, percebi que era essa circularidade a dinâmica produtiva 

molecular constitutiva do vivo.17 

  

  

Nos seres vivos, a autonomia surge a partir da realização e da conservação 

da circularidade que gera as partes constituintes, de modo que as relações 

estabelecidas nessa dinâmica molecular os define e os constitui. Trabalhando com 

essa concepção sobre a autonomia dos seres vivos em 1965, relacionou-a ao 

surgimento dos fenômenos biológicos por meio do modo de vida do ser vivo, que se 

realiza e existe na contínua produção de si mesmo. 

Ressaltamos que o questionamento que originou a reflexão a respeito da 

organização da vida, ocorreu em meados de 1960, como já relatamos, quando 

Humberto Maturana ao lecionar em uma disciplina de biologia, foi indagado por um 

estudante do curso de medicina da Universidade do Chile a respeito da diferenciação 

de características dos seres vivos. Ponto de partida para a reflexão sobre a 

autopoiesis. 

O termo autopoiesis tem origem em 1965, quando Maturana, não satisfeito 

com o conceito representado pela expressão “organização circular”, o criou. A 

concepção era uma necessidade para ele há certo tempo, e ao ouvir de um amigo 

filósofo, José Maria Bulnes, o dilema de Dom Quixote entre o caminho da prática 

(práxis) e o caminho das letras (poeisis), ocorreu-lhe uma reflexão a respeito do termo 

que necessitava, surgia a nomeação da autopoiesis. 

A partir de 1973, após a publicação do De máquinas y seres vivos, Varela e 

Maturana tomam rumos diferentes. O Chile, nesse momento, entra em um regime 

ditatorial com a saída do presidente Salvador Allende Gossens, deposto em um golpe 

militar, em 11 de setembro de 1973, pelo Chefe das Forças Armadas Augusto José 

Ramón Pinochet Ugarte. Varela foi exonerado do cargo por ordens “superiores”, e 

                                                 
17 Traduzido de: A comienzos del año de 1964, mientras conversaba con mi amigo el Dr. Guillermo 
Contreras, microbiólogo, sobre si era posible o no que hubiese un flujo informacional desde el 
citoplasma hacia el núcleo (entonces no sabíamos de los retrovirus), al escribir yo en pizarrón que los 
ADN participaban en la síntesis de las proteínas, y que estas participaban en la síntesis de los ADN, y 
hacerlo en un dibujo que captaba la relación productiva circular que había entre ellos, me di cuenta de 
que era esa circularidad la dinámica productiva molecular constitutiva de lo vivo. 
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resolveu partir, assim como muitos outros cientistas. Maturana permaneceu no Chile, 

onde vive até hoje e aos seus 89 anos continua trabalhando com pesquisas e 

investigações na compreensão do humano pelo viés biológico.  

 

  

2.2. De aprendiz a coautor: Francisco Varela 

 

Pelas contribuições importantes ao trabalho de Maturana, não poderíamos 

deixar de apresentar Francisco Javier Varela Garcia, biólogo, que nasceu em Santiago 

do Chile, em 7 de setembro de 1946. Foi diretor do Centre National de la Recherche 

Scientifique – CNRS, trabalhando no laboratório de Neurociências Cognitivas e 

Imagens Cerebrais (LENA), localizado no Hospital Salpêtriére em Paris, onde 

coordenava o grupo de Neurodinâmica. 

Em 1963, Francisco Varela ingressou na Universidad de Chile no curso de 

Medicina, que tinha consecutivamente no terceiro ano a Licenciatura em Ciências 

Biológicas. Como estudante de medicina ele teve a possibilidade de conviver com 

pesquisadores importantes nessa época no Chile, como Luiz Izquierdo e Juan Vidal, 

do qual foi aprendiz no laboratório de Biologia Celular. Foi Vidal quem influenciou 

Varela a mudar a sua formação em 1965 para a Faculdade de Ciências da 

Universidade do Chile. Varela faz menção ao Dr. Joaquín Lucco, o qual despertou seu 

interesse pela Neurobiologia. 

De acordo com Francisco Varela (1998) foi Vidal que, também, o aconselhou a 

trabalhar com Humberto Maturana, que nessa época trocou a Faculdade de Medicina 

pela Faculdade de Ciências da Universidade do Chile. Conheceu então Maturana, em 

1966, o qual era pesquisador conhecido pelos trabalhos de fisiologia da visão e as 

pesquisas desenvolvidas em Harvard e no MIT. 

Francisco Varela ressalta em seus relatos a importância das influências que 

teve na sua carreira, tanto pela leitura, quanto pelos pesquisadores que encontrou 

(VARELA apud MATURANA & VARELA,1998), com especial ênfase nas áreas da 

Cibernética e da Biologia Teórica. Além de cursar Medicina, na ocasião de sua 

mudança para a Faculdade de Ciências, se inscreveu também no bacharelado em 
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Filosofia, onde estudou a fenomenologia europeia. Ele ressalta que nessa época 

estudou e continuou estudando pensadores que foram importantes para suas 

investigações e concepções como Husserl, Heidegger e Merleau-Ponty. Também cita 

como obras fundamentais as de Alexandre Koyré, Georges Ganguilhem, Thomas 

Kuhn e Gaston Bachelard. Nesse período Francisco tinha somente 19 anos. 

Francisco recebeu do Departamento de Biologia da Faculdade do Chile um 

apoio para obter uma bolsa de doutorado na Universidade de Harvard. Ele já havia 

completado dois anos de Medicina e dois anos da Faculdade de Ciências, e foi para 

os Estados Unidos, em 2 de janeiro de 1968. 

Em Harvard estudou antropologia, evolução, matemática, filosofia e linguística, 

e ele mesmo relata que encontrou dificuldade para falar de problemas epistemológicos 

e sobre seu interesse pela Biologia Teórica com colegas e outros pesquisadores, 

ambos os temas pouco aceitos no ambiente acadêmico. Assim, seu único ponto de 

apoio foi Heinz von Foerster, a quem Francisco Varela visitou diversas vezes no 

Laboratório de Biologia Computacional, na Universidade de Illinois. 

Varela trabalhou com Biologia Celular no laboratório de Keith Porter, e 

investigou a estrutura funcional dos olhos dos insetos como aluno de Torsten Wiesel 

(Nobel de Fisiologia e Medicina de 1981), que seria o tema de sua tese, obtida em 

abril de 1970. Ele também foi auxiliar no curso de Biologia Celular que tinha como 

professores Georg Wald (Nobel de Fisiologia e Medicina 1967 pela descoberta da 

função da vitamina A na pigmentação da retina e na manutenção da visão) e James 

Watson (um dos autores do modelo da dupla hélice do DNA, ganhador do Nobel de 

Fisiologia e Medicina em 1962). 

Além da vida acadêmica, Francisco Varela relata importantes acontecimentos 

que marcariam a sua formação política e o seu retorno ao Chile: 

 

 

Fora do laboratório e extraoficialmente, pela primeira vez me mudei 
para um mundo muito maior do que Santiago, com jovens de outra 
cultura, onde se misturavam as nacionalidades e as raças. O azar quis 
que esses anos trouxessem os eventos míticos que marcaram toda a 
minha geração. O que começou em Paris na noite de 10 de maio de 
1968, correspondeu ao Moviment Americano, nucleado pela oposição 
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à Guerra do Vietnã. Os mortos no Kent State seguiram as primeiras 
greves de estudantes as quais me juntei, com momentos dramáticos 
como a noite em que a polícia nos expulsou de Harvard Yard. Os anos 
em Cambridge foram para mim a descoberta da minha inserção social 
e cívica, e a possibilidade de me tornar responsável por mudanças no 
meu ambiente social. Foi um reencontro, à distância, com minhas 
raízes da América Latina por meio dos meus amigos do Moviment, que 
exaltavam a revolução cubana. Não era apenas a ciência que me 
ocupava, também era o sonho de pensar em uma nova América 
Latina, própria de nossa geração.18 (VARELA apud 

MATURANA&VARELA, 1998,  p.41) 

 

 

Com Doutorado em Biologia, Varela recusou um cargo como investigador em 

Harvard, mas aceitou trabalhar na Faculdade de Ciências da Universidade do Chile. 

Regressou a sua pátria, em 2 de setembro de 1970 (mesmo ano em que Salvador 

Allende era eleito presidente do Chile por votação democrática). Ao final de 1970, 

Francisco Varela e Humberto Maturana, agora colegas no Departamento de Biologia 

começaram a trabalhar no que viria a ser a autopoiesis. Em 1973 publicaram De 

Máquinas y Seres Vivos – autopoiesis: la organización de lo vivo, sendo esse seu 

primeiro livro em coautoria. 

Maturana relata que após 1973 encontrou-se com Francisco Varela algumas 

vezes. Ora eles se entendiam, ora divergiam, natural às relações humanas. Assim, os 

seus caminhos foram sendo traçados de formas distintas. No prefácio da 5ª edição do 

livro De Maquinas y Seres Vivos, ambos os autores registram a importância da 

autopoiesis em suas histórias e fazem referência um ao outro muito respeitosamente. 

O prefácio foi escrito 20 anos após o lançamento da primeira edição, e foi o principal 

documento – não único – para remontar essa minibiografia de ambos os autores. 

                                                 
18 Traduzido de: Fuera del laboratorio y extraoficialmente, por primera vez me movía en un mundo 
enormemente más vasto que el de Santiago, con jóvenes de otra cultura, donde se mezclaban las 
nacionalidades y las razas. El azar quiso que esos años portaran los míticos eventos que marcaron a 
toda mi generación. Lo que comenzara en París la noche del 10 de mayo de 1968 correspondía con el 
Movement norteamericano, nucleado por la oposición a la guerra de Vietnam. A los muertos en Kent 
State siguieron las primeras huelgas estudiantiles a las que me uní, con momentos dramáticos como 
la noche en que la policía nos sacó a palos de Havard Yard. Los años en Cambridge fueron para mí el 
descubrimiento de mi inserción social y ciudadana y de la posibilidad de hacerme responsable de 
cambios en mi entorno social. Fue un reencuentro, a la distancia, con mis raíces en América Latina a 
través de mis amigos del Movement que exaltaban la revolución cubana. No sólo era la ciencia lo que 
me ocupaba, era también el sueño de pensar en una América Latina nueva, propia de nuestra 
generación. 
. 
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Ainda em 1973, Varela, que era militante a favor do governo de Allende, foi 

perseguido e exonerado do seu cargo universitário por ordens “superiores” e, assim, 

decidiu ir embora do Chile. O pesar por essa situação está expresso em sua 

afirmação: 

 

 

Com a diáspora dos cientistas da Faculdade, se acabava uma época 
da ciência no Chile, uma etapa importante da minha vida pessoal, e 
com ele o contexto que deu origem à ideia de autopoiese.19 (VARELA 
in: MATURANA & VARELA, 1998, p. 49)   

 

Em 1980, a Organização dos Estados Americanos (Organization of American 

State – OAS) buscava compreender as muitas dificuldades encontradas na 

comunicação e na transferência de conhecimento. Ciente desta necessidade, Rolf 

Benhcke juntamente com a antiga Oficina de Planificación Nacional do Chile – 

ODEPLAN (atualmente o Ministério de Desenvolvimento Social do Chile), pensou que 

seria conveniente apresentar a OAS uma abordagem coerente com os fundamentos 

biológicos do ser humano para essas questões sobre a comunicação. (MATURANA 

ou & VARELA, 1984; 1995; 2001) 

O projeto pensando por Benhcke começou em setembro de 1980, com uma 

série de palestras para a um público formado principalmente por profissionais e 

gerentes do setor social, ministradas alternadamente por Varela e Maturana. Essas 

palestras foram transcritas e editadas. Foram publicadas pela OAS em um livro de 

distribuição interna, em 1985. Esse primeiro texto, da OAS, foi publicado com algumas 

correções sob o título El Árbol del Conocimiento, em 1984 (MATURANA & 

VARELA,1995). 

Varela continuou sua carreira em uma linha teórica própria, publicando outras 

obras, dedicando-se à pesquisa da enacción e da experiência corpórea humana. O 

autor faleceu, em Paris, em 28 de maio de 2001. 

  

                                                 
19 Traduzido de: Con la diáspora de los científicos de la Facultad, se acababa una época de la ciencia 
en Chile, una etapa importante de mi vida personal, y con ella el contexto que dio origen a la idea de 
autopoiesis. 
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CAPÍTULO 3 – MÉTODOS DA PESQUISA: OBJETIVOS E PROCEDIMENTOS 

 

A ciência – e a validade das explicações 
científicas – não se constitui nem se funda na 
referência a uma realidade independente que 
se possa controlar, mas na construção de um 
mundo de ações comensuráveis com nosso 
viver. 

Humberto Maturana, 2009. 

 

 

 

Neste capítulo apresentamos a base metodológica com a qual abordamos a 

obra de Humberto Maturana e da sua proposta teórica da Biologia do Conhecer 

investigada na presente tese. Explicitamos os critérios para a realização das escolhas 

das obras referenciais e, ao mesmo tempo, revelamos as categorias que foram 

elaboradas e utilizadas a partir desses critérios. 

 

3.1. Levantamento e Categorização das obras de Maturana 

 

Inicialmente realizamos um levantamento dos trabalhos produzido por 

Maturana ao longo de sua vida. Não conseguimos ter acesso a todas as produções, 

pois como o autor vivenciou contextos de múltiplas línguas e países algumas das 

obras tiveram seu acesso dificultado, por estarem em um sistema de catalogação 

fechado ou somente na versão física, fora de tiragem ou depositados em bibliotecas 

de universidades no exterior. Como por exemplo, a republicação de 1980 da obra De 

Maquinas y Seres Vivos de 1972, em inglês: Autopoiesis and Cognition: the realization 

of living, editora Dordrecht, Holanda ou Brain, language and the origin of human mental 

functions, de 199520. 

                                                 
20 Listamos todas as obras a que nos referimos nos anexos. 
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Estudamos as suas produções, passando por artigos, livros, entrevistas, 

palestras e trabalhos. Encontramos também obras de outros autores sobre ele, 

inclusive algumas produções nacionais. Diante desse levantamento, elaboramos uma 

ordenação de fontes (quadro 1) quanto à sua fidedignidade e origem, como critério 

para a seleção de quais obras seriam utilizadas como referências para a elaboração 

dessa tese. 

 

1. Fontes primárias: as obras textuais realizadas por Maturana, em suas 

edições originais. Como o artigo The Neurophysiology of Cognition: a 

multiple view, de 1969 ou o livro De maquinas y seres vivos – 

autopoiesis: la organización de lo vivo, de 1974. 

2. Fontes secundárias: obras textuais em versões traduzidas, que 

mantém integra a produção do autor, como A árvore do conhecimento, 

de 2001. 

3. Fontes terciárias: obras que são coletâneas de entrevistas ou textos 

construídos para uma ocasião específica, de autoria de Maturana ou 

organizadas por terceiros, como Cognição, Ciência e Vida Cotidiana, 

de 2001. 

 

Existem muitos registros em formatos diferentes de livros e de artigos sobre 

Maturana. Encontramos materiais em formato de áudio e vídeo, que podem ser 

obtidos em formato digital em buscadores no sistema global de computadores 

interligados (internet), mas que não consideramos como fonte, assim como algumas 

obras de outros autores que apresentam aspectos controversos sobre sua 

fidedignidade a Biologia do Conhecer, como por exemplo a obra Ontología del 

Lenguaje, de Rafael Echeverría (cf. ECHEVERRIA, 2005). 

Após a identificação das obras relacionadas à Biologia do Conhecer 

realizamos um mapeamento das obras de Maturana levando em conta aquelas que 

estavam disponíveis para consulta ou por meio físico ou por meio digital. 

Apresentamos o resultado no quadro 1 a seguir: 
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Quadro 1 - Obras de Maturana em ordem Cronológica. 

Ano Obras do Corpus Tipo de Fonte 

1963 Directional Movement and Horizontal Edge Detectors in the 
Pigeon Retina. [em coautoria] 

primária 

1965 Octopus Optic Responses. [em coautoria] primária 

1965 Synaptic connections of the centrifugal fibers in the pigeon 
retina. [em coautoria] 

primária 

1968 What the frog's eye tells the frog's brain. [em coautoria] primária 

1970 Time courses of excitation and inhibition in retinal ganglion 
cells. [em coautoria] 

primária 

1970 The neurophysiology of cognition. Cognition: A multiple view. primária 

1970 Biology of Cognition. primária 

1973 De Máquinas y Seres Vivos: Una teoría sobre la organización 
biológica. [em coautoria] 

primária 

1974 Autopoiesis: the organization of living systems, its 
characterization and a model. [em coautoria] 

primária 

1975 The Organization of living: a theory of living organization primária 

1978 Biology of language: The epistemology of reality. primária 

1980 Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living. [em 
coautoria] 

secundária 

1983 What is it to see? Primária 

1984 Regional specialization of the quail retina: ganglion cell density 
and oil droplet distribution. [em coautoria] 

primária 

1984 El Arbol del Conocimiento: Las Bases Biologicas del Conocer 
Humano. [em coautoria] 

primária 

1985 Biología de el fenómeno social terciária 

1987 The Tree of Knowledge: The Biological Roots of Human 
Understanding. [em coautoria] 

primária 

1988 Ontology of Observing: the biological foundations of self 
consciousness and the physical domain of existence. 

primária 

1988 Ontología del conversar. primária 

1992 
Origen de las especies por medio de la deriva natural. O la 
diversificación de los linajes a través de la conservación y 
cambio de los fenotipos ontogenéticos. [em coautoria] 

primária 

1996 El sentido de lo humano. terciária 

1998 De Máquinas y Seres Vivos – autopoiesis, la organización de 
lo vivo. [em coautoria] 

secundária 

1999 Transformación en la convivência terciária 

2000 The origin of species by means of natural drift. [em coautoria] primária 

2001 A árvore do conhecimento: as bases biológicas do 
conhecimento humano. [em coautoria] 

secundária 
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Ano Obras do Corpus Tipo de Fonte 

2002 A ontologia da realidade. terciária 

2002 Autopoiesis, structural coupling and cognition: a history of 
these and other notions in the biology of cognition. 

primária 

2004 Del ser al hacer. terciária 

2006 Cognição, ciência e vida cotidiana. terciária 

2006 Desde la Biología a la Psicología. terciária 

2009 Emoções e linguagem na educação e na política. secundária 

2011 Ontologia da Realidade terciária 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Destacamos que Maturana possuí outras obras que não estão listadas no 

quadro 1, nos anexos é possível encontrar uma lista mais completa, realizada pelo 

levantamento das referências nas obras consultadas. Nessa lista constam outros 

materiais, aos quais não tivemos acesso. 

 

3.2. Delimitando o Corpus sobre a cognição 

 

Pelo exposto, de acordo com a lista de obras de Maturana que identificamos, 

delimitamos o Corpus da pesquisa pelas obras relacionadas à cognição, de acordo 

com as primeiras publicações a respeito do tema. 

 Para a construção do texto da tese, elaboramos algumas perguntas 

norteadoras sobre a cognição e sua relação com a Biologia do Conhecer. A partir 

delas, estruturamos a investigação dos conceitos fundamentais que compõem o 

presente trabalho. Temos assim: 

 

• Quais são as bases biológicas da cognição humana descritas na 

Biologia do Conhecer? 

• Quais fenômenos relacionados à cognição surgem como resultado da 

biologia do organismo? 
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• Como esses fenômenos interferem no modo em que interagimos, 

aprendemos e vivemos? 

• O nosso modo particular de interação, a partir das nossas correlações 

internas, influência de que forma a aprendizagem em Ciências da 

Natureza? 

 

De acordo com os critérios que estabelecemos quanto à fonte e as perguntas 

de direcionamento a respeito da cognição, realizamos uma análise nas obras que 

tivemos acesso com intuito de selecioná-las. A tarefa exigiu atenção às referências 

internas da própria obra, e constantes retomadas de textos anteriores ao conceito, 

pois como se trata de uma teoria que distingue fenômenos emergentes, somada ao 

estilo de Maturana que não retoma alguns temas em obras subsequentes, mas 

apresenta concepções que dependem desses, nem sempre foi fácil definir um 

conceito central como mais relevante. 

Assim, do total da obra de Maturana podemos identificar agrupamentos de 

pesquisa – conjunto composto por experimentação, nomenclaturas, terminologias, 

categorizações e conceituações em torno de um objeto focal de pesquisa, conforme 

a figura 6. 

 

Figura 6 – Esquema dos constructos teóricos que fazem parte da Biologia do Conhecer (a 

ilustração que representa a autopoiesis é de autoria de Maturana e Varela). 

 

Fonte: Elaboração do esquema própria, simbologia da autopoiesis de MATURANA&VARELA, 

2001. 
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No agrupamento dos estudos da neurobiologia, Maturana dedicou-se a 

estudos clássicos neurofisiológicos, envolvendo principalmente células da retina e 

experimentos com estímulos visuais. O conjunto de estudos fornece concepções para 

a Biologia do Conhecer, e ao mesmo tempo, é influenciado pelas concepções a partir 

dessa. 

No agrupamento teórico da Biologia do Conhecer, existem dois constructos 

teóricos que se destacam. O primeiro de autoria compartilhado entre Maturana e 

Francisco Varela, que é a Autopoiesis, e o segundo compartilhado entre Maturana e 

Jorge  Mpodozis, que é a Deriva Natural. Ambas estão dentro da Biologia do 

Conhecer, que inclui conceitualizações delas, mas cabe ressaltar que estas não 

compõem o seu todo como teoria. A Biologia do Conhecer abrange concepções que 

se estendem em relação a um espaço conceitual próprio, maior que a autopoiesis e a 

deriva natural. 

A respeito da colaboração de outros autores, divergimos de Cristina Magro, 

que não atribui contribuições significativas a Varela na Biologia do Conhecer 

(MAGRO, 1999). Entendemos que a Biologia do Conhecer, revela fenômenos que 

emergem a partir da concepção da autopoiesis, inclusive os que estão descritos em 

obras onde o próprio Maturana afirma essas contribuições, seja por intermédio de 

conversas com Varela ou obras de coautoria, como a Árvore do Conhecimento. A 

Biologia do Conhecer é de autoria de Maturana, mas compõe-se de muitas 

teorizações que são co-inspiradas, usando o termo do próprio autor para processos 

colaborativos. Algumas delas (ver quadro 1) serviram de critério para deixar obras  

fora do corpus, como a Biologia Cultural (MATURANA & DAVILA, 2009), que pelo seu 

foco teórico necessitaria de uma análise diferente da proposta nesse trabalho. 

Identificamos que há um período temporal onde os fundamentos da Biologia 

do Conhecer apresentam-se quase em sua totalidade. Esse período compreende os 

anos entre 1958 a 1980, sendo o recorte de pesquisa que sustenta esta pesquisa. É 

importante ressaltar que a estrutura de apresentação da tese foi inspirada no modelo 

de Claudia Lopes Silva, na tese “Concepção histórico-cultural do cérebro na obra de 

Vigotski”, de 2012 (SILVA, 2012b), e que os capítulos 1 e 2 fazem parte dos resultados 
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da investigação realizada para construir o contexto necessário à apresentação das 

concepções da Biologia do Conhecer. 

 

 

3.3. Algumas observações sobre a Biologia do Conhecer em outras obras. 

 

Considerando o número de publicações de Maturana (grande maioria em 

artigos fora do Brasil) e publicações de outros autores sobre ele, realizaremos 

algumas observações que são fundamentais para o delineamento do recorte de 

referências que tratamos anteriormente. Nesse sentido, explicitaremos alguns 

aspectos que surgiram durante a pesquisa e que nos levaram a excluir algumas obras 

sobre ele. 

Inicialmente, observamos que existem publicações em diversos idiomas 

(inglês, espanhol e alemão, por exemplo), algumas se repetem em mais de um e 

outras apenas no idioma original do autor, que é o Espanhol. 

Além da variedade de idiomas, Maturana definiu acepções de muitos termos 

(como determinismo estrutural e ontogenia), que requerem atenção para dois 

exercícios constantes em uma análise sobre a Biologia do Conhecer. O primeiro de 

ressignificação do termo, que deve estar acordo com o sentido dado por Maturana e 

o segundo na atenção necessária quanto à manutenção do sentido dado por ele nas 

traduções em outros idiomas, que podem provocar equívocos à compreensão de suas 

concepções. Podemos identificar estas mesmas preocupações no trabalho de Cristina 

Magro (1999, p. 26) a respeito do autor: 

 

 

O tecido complexo das ideias de Maturana se faz através de um 
cuidadoso trabalho linguístico. E não poderia ser de outra maneira, 
considerando o modo como esse autor concebe a linguagem, a 
cognição, e sua inextrincável co-participação na constituição dos 
domínios explicativos nos quais nos movemos. Assim é que, 
concebendo a linguagem e cognição como atividades que observamos 
no nosso domínio de interações, e nas quais distinguimos e 
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constituímos nossos mundos, ele adota preferencialmente os termos 
linguajar e conhecer. […] Do mesmo modo Maturana prefere utilizar 
os termos distinguir, emocionar, e todas as formas verbais que 
aparecem em seu texto, fazendo referência a processos contingentes 
e históricos, evitando as tradicionais acepções desses fenômenos 
como algo que se possa conhecer independentemente dos processos 
nos quais se constituem historicamente, como fenômenos 
contingentes no seu próprio fluir. 

 

 

Cabe ressaltar que Maturana é um pesquisador conhecido, porém poucos 

estudos no Brasil aprofundaram-se o suficiente sobre suas obras primárias, o que 

resulta em uma compreensão superficial da Biologia do Conhecer por meio de obras 

de divulgação ou de terceiros. 

Desse último caso, temos como exemplos de algumas referências nacionais 

à obra de Maturana: Pedro Demo (cf. 2002), que ao argumentar sobre Maturana 

classifica-o como construtivista e traz interpretações que induzem a erro, tornando o 

conceito superficial sobre o observador que é atrelado como um “ponto de vista”; e 

Marco Antônio Moreira (cf. 2004) que confunde os constructos da Teoria da 

Autopoiesis com a Biologia do Conhecer. Ambos tentaram reproduzir alguns conceitos 

da teoria, mas, pela falta de aprofundamento na obra terminam por levantar equívocos 

em sua interpretação. 

A obra “O que é vida?”, organizada por Charbel Niño El-Hani e Antônio 

Augusto Passos Videira (cf. 2000), é outro exemplo da falta de compreensão e 

aprofundamento na obra de Maturana. El Hani e Emmeche, (2000) citam uma breve 

explanação sobre como a vida pode ser definida na perspectiva de Maturana e Varela, 

classificando a autopoiesis como uma teoria alternativa sem, no entanto, explorar e 

aprofundar a explicação para o fenômeno do vivo, perdendo elementos fundamentais 

dados pelos autores. Por exemplo, não são abordados os conceitos de estrutura e da 

organização dada por Maturana, deixando de lado o conceito de Determinismo 

Estrutural, fundamental na compreensão evolutiva da vida pela perspectiva da 

Biologia do Conhecer. 

Mesmo diante desses autores e de outros que tratam a Biologia do Conhecer 

com essa perspectiva superficial, podemos encontrar autores que servem de 
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referência para estudos a respeito da teoria de Maturana. Como exemplo, podemos 

citar os estudos de Cristina Magro, que contribui para uma compreensão adequada 

da Biologia do Conhecer, principalmente a sua tese de doutorado intitulada 

Linguajando o linguajar: da biologia à linguagem (cf. MAGRO, 1999) que focou na 

dimensão da linguística. 

Após a análise de algumas obras sobre Maturana identificamos que é ausente 

na maioria delas um aprofundamento nos documentos originais e nas fontes 

primárias. Há uma necessidade premente de que sejam explicitadas as pesquisas que 

dão origem aos conceitos da Biologia do Conhecer, uma vez que as concepções e 

usos equivocados da teoria se afastam de todo o rigor científico em que o autor as 

produziu. 

Cabe ainda ressaltar que a Biologia do Conhecer, pela sua natureza como 

Ciência, tem a sua raiz epistemológica fincada na Biologia e exige conhecimentos 

específicos da área sobre a natureza do organismo vivo. Alguns tradutores ao 

transporem os conceitos em obras em português desvirtuam o sentido original da 

Biologia do Conhecer. A leitura dos conceitos pela perspectiva da biologia é 

importante na compreensão do sentido deles, pois o próprio autor afirma, 

recorrentemente, que seu discurso é biológico. Deve-se zelar pela legitimidade das 

concepções construídas por ele, conforme já alegamos anteriormente. Nesse sentido, 

devemos manter o crivo do olhar biológico em toda construção metodológica.  

Pelo exposto, constituímos o texto da tese sob o viés do aspecto histórico, 

como História da Ciência, e sob o epistemológico, identificando a origem das 

concepções da Biologia do Conhecer, as quais estudamos na perspectiva da 

cognição. 
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CAPÍTULO 4 –  O PERÍODO ÁUREO DA BIOLOGIA DO CONHECER 

 

[…] as ideias, como a história, são uma 

possibilidade que se cultiva […]. 

Francisco Varela, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo é composto do histórico e dos conceitos que são descritos e 

formulados por Maturana entre 1958 até 1980, compreendendo aproximadamente 

duas décadas de produção do autor e seus colaboradores. Apresentaremos os 

conceitos em três momentos: o primeiro com obras relacionadas aos estudos da 

Neurobiologia (estrita), o segundo a respeito dos fundamentos da Biologia do 

Conhecer sobre a cognição e o terceiro sobre os fundamentos da Autopoiesis. Por 

último, agruparemos os conceitos didaticamente em um subitem do capítulo. 

 

 

4.1. Estudos de Neurobiologia: entre “estímulos” visuais e neurônios. 

 

Entre 1958 e 1959, Maturana convivia academicamente com pesquisadores 

da área da robótica, em especial com aqueles que pesquisavam o campo da 

Inteligência Artificial. Era uma prática comum nos laboratórios do MIT, nesse período, 

a replicação do comportamento dos seres vivos, por meio da modelagem dos 

fenômenos biológicos. 
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Maturana descreve sobre o contexto da reprodução do comportamento dos 

seres vivos por meio de sistemas artificiais e destaca em suas observações que os 

cientistas do MIT o faziam em uma perspectiva equivocada, pois para ele a 

modelagem somente conseguia identificar o que era aparente desse comportamento 

para a observação. Ele relata:  “A mim parecia ao escutá-los que o que eles faziam 

não era modelar e nem imitar os fenômenos biológicos, mas imitar ou modelar o 

aparente no âmbito da sua visão como observadores”21 (MATURANA, 1998 p. 13). 

Assim, definiu que tudo o que eles atribuíam a esses comportamentos estava restrito 

à posição de observadores. 

 

 

Figura 7- Esquema ilustrativo das concepções que influenciaram a Biologia do Conhecer. 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 

 

 

Maturana evita repetir em seu discurso a mesma perspectiva dos 

pesquisadores da Inteligência Artificial do MIT, assumindo a sua posição como 

observador. Em seus trabalhos começou a distinguir as afirmações em duas 

dimensões: uma sob a perspectiva do que podia descrever a respeito do ser vivo na 

perspectiva de observador, e a outra a respeito do que ocorria de fato com o ser vivo, 

como parte de sua fenomenologia biológica, que não era revelado para a sua 

                                                 
21 Traduzido de: A mí parecía al escucharlos, que lo que ellos hacían no era modelar ni imitar a los 
fenómenos biológicos, sino que imitar o modelar la apariencia de éstos en el ámbito de su visión como 
observadores. 
. 
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observação, ou seja, não era aparente. A descrição que era realizada pela segunda 

dimensão, assume-se como uma especificação por inferência os fenômenos 

observados. A partir dessas duas dimensões, identificamos que Maturana constituiu 

dois domínios de existência de um ser vivo, conceito fundamental para compreender 

toda a Biologia do Conhecer, conforme figura 8. 

O primeiro domínio, citado por Maturana, diz respeito a sua realização como 

um ser vivo que faz surgir a fenomenologia biológica, constituído pelo espaço de 

interações possíveis do organismo com um meio, identificando-o como um ser. Regra 

geral, a identificação dada a ser é uma distinção do observador – posição que pode 

ser assumida pelo próprio organismo, que o realiza ao descrever os fenômenos 

aparentes. O domínio em questão deve ser compreendido em uma perspectiva que 

considera o ser vivo em sua totalidade que interage com um meio pelo conjunto de 

relações externas à sua constituição. 

O segundo domínio é o da realização do ser vivo em seus componentes 

internos. Compreendemos pelos componentes todas as partes que constituem seu 

organismo, circunscrito pelos limites impostos nas relações estabelecidas entre tais 

componentes.  No caso dessa operação, não há referência a uma perspectiva de 

totalidade, que é distinguida pelo observador. Temos neste domínio o das relações 

internas, estruturado pelos componentes que constituem um ser vivo (MATURANA, 

1998).  

Ambos os domínios foram classificados mais tarde na obra do autor 

(MATURANA & VARELA, 1998, 1984; MATURANA, 2006) como a Dinâmica Externa 

e a Dinâmica Interna de um ser vivo. Para exemplificá-los podemos recorrer ao artigo 

“ A Biologia do psíquico” de 1991, onde Maturana indica: 

 

 

Nós humanos, enquanto seres vivos, existimos como animais, ou seja, 
como Homo sapiens sapiens, no domínio de nossa corporalidade 
molecular, e vivemos como tais no fluir de nossos processos 
fisiológicos. Ao mesmo tempo, por pertencer à classe de animais que 
somos, isto é, seres humanos, existimos no domínio de nossas 
interações e relações como tais, o qual um observador vê como o 
domínio de nossa conduta humana. Esses dois domínios de existência 
são disjuntos, não se intersectam, e, portanto, os fenômenos ou 
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processos de um deles não pertencem ao outro. Existe, entretanto, 
uma relação gerativa entre eles, como veremos mais adiante, segundo 
o qual o domínio de conduta surge como resultado da dinâmica 
fisiológica que dá origem ao organismo como totalidade, e a dinâmica 
da conduta, como processo que ocorre nas interações do organismo, 
que modula a fisiologia que lhe dá origem. (MATURANA, 2014 p. 129) 

 

 

Para que seja possível uma compreensão prática dos domínios, podemos 

tomar o exemplo dado por Maturana. A corporalidade molecular e a fisiologia são 

pertencentes ao domínio da Dinâmica Interna. Ao passo que a Dinâmica Interna 

constitui o ser humano e o observador a distingue como uma totalidade (como unidade 

organizacional), originam-se às possibilidades de interações da totalidade com o meio, 

gerando as condutas observáveis. Ele nomeia esse espaço de interação entre a 

totalidade e o meio como a Dinâmica Externa. 

 

Figura 8 -Esquema ilustrativo das concepções que influenciaram a Biologia do Conhecer. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

Assumir a nossa posição como observador é importante para classificarmos 

os fenômenos de um ou de outro domínio, ação fundamental na compreensão da 

distinção daquilo que especificamos e descrevemos sobre o ser vivo pela sua 
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totalidade, diferenciando do que fazemos em relação a sua constituição interna, 

realizada na inferência pela observação, ignorando a existência de tal totalidade. 

 

 

4.1.1. Concepção dos seres vivos como autônomos 

 

Como visto anteriormente na experiência de Maturana no MIT, no final da 

década de 50, era prática regular que os fenômenos biológicos fossem estudados sob 

uma perspectiva funcional, como se fossem direcionados em função de um objetivo 

final. Os pesquisadores caracterizavam os seres vivos como se fossem revelados a 

partir das explicações das funções dos fenômenos que lhes eram atribuídos, ou seja, 

eles descreviam as funções como se essas especificassem os processos relacionais 

que originavam e definiam o que era um ser vivo. (MATURANA, 1998) 

As observações realizadas por Maturana, promoveram uma defesa de uma 

perspectiva contrária à especificação pela finalidade. Ele direcionou suas pesquisas 

sob um viés na qual a realização do ser vivo, como um ente, estava descrita pela 

referência da sua própria condição enquanto ser vivo, em um processo cíclico. Isso 

se deu a partir de 1960 e é expresso pelo seu relato: 

 

[...] dirigi meus pensamentos para encontrar uma maneira ou forma de 
falar dos seres vivos que captasse a constituição de sua autonomia 
como sistemas em que tudo o que acontece com eles em seu operar 
como unidades discretas, tanto na sua dinâmica relacional quanto na 
sua dinâmica interna, se refere somente a si, e ocorre como uma 
contínua realização de si mesmos em uma dinâmica relacional, na 

qual o resultado não é um fator nos processos que lhe dão origem. "22 

(MATURANA, 1998, p. 12) 

 

                                                 
22 Traduzido de: “… orienté mis reflexiones a encontrar un modo o forma de hablar de los seres vivos 

que captase la constitución de su autonomía como sistemas en los que todo lo que pasa con ellos en 
su operar como unidades discretas, tanto en su dinámica relacional como en su dinámica interna, se 
refiere solo a ellos mismos, y ocurre como una continua realización de sí mismos en una dinámica 
relacional en la que el resultado no es un factor en los procesos que le dan origen.” 
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Ao tomarmos como referência o operar do ser vivo em vez do resultado, 

transformamos o modo de construção das descrições, na perspectiva da Biologia 

defendida por Maturana. Em todo o trabalho realizado pelo autor, a concepção dos 

seres vivos como entes autorreferidos é evidenciada nas abordagens e concepções 

de suas pesquisas. Podemos percebê-la nos seus estudos sobre estímulos visuais e 

funcionamento dos receptores do sistema nervoso, por exemplo, os quais detalhamos 

a seguir. 

 

Figura 9 -Esquema ilustrativo das concepções que influenciaram a Biologia do Conhecer. 

 

Fonte: produção do próprio autor. 

 

 

Após assumir a perspectiva da autorreferência, Maturana refaz sua explicação 

sobre as duas dimensões que devemos considerar sobre um ser vivo, retomando a 

sua referência aos Domínios Internos e Externos. Quando começou a delimitar o que 

distinguia como um observador dos fenômenos biológicos daquilo que estava 

relacionado à sua dinâmica interna, ele definiu como princípio que os seres vivos são 

entes autônomos. 

Insistentemente em sua pesquisa Maturana afirma que as concepções que 

tem a respeito dos fenômenos são construídas como um cientista da Biologia – como 

um observador (MATURANA, 2006), o que torna importante compreender a definição 

que ele constrói sobre o biólogo e sua relação com os seres vivos. Esse discurso de 
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Maturana é uma marca em sua pesquisa, conforme atesta Heinz von Foester (cf. 

MATURANA & PORKSEN, 2004).  

 

4.1.2. Mudança de perspectiva sobre o funcionamento do Sistema 

Nervoso 

 

Sobre as concepções do operar dos seres vivos em sua autonomia, Maturana 

desenvolveu muitos estudos na neurobiologia, principalmente com interesse de 

pesquisa na compreensão do funcionamento das células ganglionares da retina em 

situações de estímulos externos. Dos estudos desse período, destacamos os que 

foram publicados entre 1963 e 1970, conforme quadro 2. 

 

Quadro 2 - Obras da Neurobiologia de 1963 a 1970 – em amarelo as obras selecionadas. 

Ano Obras do Corpus Tipo de Fonte 

1963 Directional Movement and Horizontal Edge Detectors in the 
Pigeon Retina. [em coautoria] 

primária 

1965 Octopus Optic Responses. [em coautoria] primária 

1965 Synaptic connections of the centrifugal fibers in the pigeon 
retina. [em coautoria] 

primária 

1968 What the frog's eye tells the frog's brain. [em coautoria] primária 

1970 Time courses of excitation and inhibition in retinal ganglion 
cells. [em coautoria] 

primária 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

 

O agrupamento das primeiras pesquisas neurofisiológicas de Maturana ocorre 

em um período que consideramos anterior à Biologia do Conhecer, pois a maioria das 

publicações são anteriores ao artigo The neurophysiology of cognition (MATURANA, 

1969). Além disso, as publicações que o autor fez tiveram como tema a neurofisiologia 

de algumas espécies, com uma abordagem focada no sistema nervoso e a 

manifestação de seu comportamento, fazendo poucas relações com a organização 

dos seres vivos em sua totalidade. Isto se deve ao fato de que elas estão, em sua 
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maioria, nos anos iniciais de sua pesquisa, marcadas principalmente por publicações 

sobre o córtex visual. 

As pesquisas de Maturana no período estavam inseridas em uma prática 

comum aos estudos neurofisiológicos da época, que associamos aos paradigmas 

cartesiano e cognitivista, no sentido dado por Varela (VARELA,1990), que para nós 

não são excludentes. O autor buscava compreender por meio de estudos 

neurofisiológicos a relação entre um estímulo visual e as respostas dos neurônios 

ligados à retina de alguns animais, prática recorrente no meio acadêmico. No entanto, 

mesmo inserido no contexto das pesquisas do período, diferenciava-se na concepção 

do funcionamento do sistema nervoso, como veremos mais à frente. 

O conjunto dos trabalhos com foco na neurofisiologia é importante na 

composição da origem teórica da Biologia do Conhecer que buscamos explicitar aqui, 

eles revelam aspectos do funcionando do sistema nervoso, principalmente sobre as 

relações que existem entre neurônios e seus estados temporais e, também, fornecem 

evidência sobre a mudança de perspectiva de Maturana sobre a relação entre os 

estímulos e as conexões neurais realizadas pelo organismo na compreensão do que 

ocorre fora dele. 

Selecionamos como primeiro artigo a produção de Maturana e Samy Frenk, 

intitulada Directional movement and horizontal edge detectors in the pigeon retina 

(MATURANA & FRENK,1963). Os autores investigaram respostas seletivas em seis 

tipos de células ganglionares da retina de pombos. Eles partiram do conceito de que 

o sistema nervoso central dos vertebrados possuía classes de células altamente 

especializadas, que responderiam em maior grau ou exclusivamente a um estímulo 

específico. 

Maturana e Frenk identificaram que as células ganglionares não dependem 

exclusivamente do estímulo visual, mas também da interferência de células neurais 

adjacentes aferentes em uma determinada configuração espaço-temporal do conjunto 

de neurônios, o que define que esta configuração é fundamental para que a célula 

responda a um estímulo específico. Para perceber um estímulo, as células levariam 

em conta tudo que ocorre no campo receptivo e seus arredores, mas a seleção do 

estímulo dependeria da influência de células adjacentes. Eles, ainda, apontaram para 

a influência da sobreposição de pavilhões dendríticos, o que provocaria que muitas 
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células ganglionares que executam funções diferentes e/ou similares estariam 

conectadas a neurônios bipolares comuns entre elas, os quais interagem com o 

ambiente por meio dos mesmos receptores. 

De acordo com o que foi afirmado pelos autores, devido a integração, qualquer 

neurônio que respondesse seletivamente a uma configuração particular das 

influências dos neurônios afluentes não poderiam depender de uma via específica. 

“Por via específica queremos dizer uma via que seria utilizada apenas para a detecção 

de um padrão particular, com a exclusão de outros padrões”23 (MATURANA e FRENK, 

1963, p. 979). Eles explicam que não estavam se referindo a propriedades inibitórias 

ou excitatórias específicas das células. Segundo os autores: 

  

  

Processos excitatórios e inibidores desempenham certamente um 
papel como componentes da entrada para as células, mas é para a 
configuração espaço-temporal destes processos na entrada, que as 
células parecem ser especificamente sensíveis e, assim, é esta 
configuração da entrada que nós temos que considerar como o 
estímulo efetivo para a célula. Algumas células, como as que temos 
discutido, podem exigir uma configuração muito complexa, enquanto 
outras podem responder a uma forma mais simples, como o fazem as 
células ganglionares da retina de gato. 

(MATURANA & FRENK, 1963 p.979) 

  

  

Maturana e Frenk afirmaram que as células de um tipo particular reagem a 

todos os eventos que ocorrem no mundo exterior, tanto no organismo como um todo, 

quanto no sistema nervoso em si. Elas são capazes de produzir um tipo de 

configuração de entrada que trata os eventos como equivalentes e, a partir dessa 

especificação, todos os eventos dessa entrada seriam identificados como membros 

de uma mesma classe. A classe é distinguida pela configuração especifica, a qual as 

células são sensíveis. O significado da classe de eventos irá surgir a partir do contexto 

(funcionais, comportamentais e assim por diante) em que ocorre a atividade celular. 

(MATURANA & FRENK, 1963) 

                                                 
23 Traduzido de: By specific pathway we mean a pathway that would be used only for the detection of 
a particular pattern, to the exclusion of the other patterns. 
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Os autores afirmam no estudo que os neurônios se comportam desta maneira, 

independentemente da sua posição no sistema nervoso central. Para as células 

anatomicamente localizadas no sistema nervoso central a configuração das 

influências aferentes, a qual as estimulam, iriam necessariamente depender da 

atividade das células em outros centros. Por meio das atividades das outras células, 

elas são capazes de detectar classes constituídas de outras classes. 

Para os autores, este modo de operação em que as células nervosas ou parte 

delas se comportam como elementos unitários, capazes de reconhecimento de 

classes como um padrão independente das vias específicas é uma característica 

fundamental da organização funcional das células no sistema nervoso central. 

A descrição do funcionamento do sistema nervoso, por essa perspectiva, 

particulariza o trabalho realizado por Maturana e Frenk. Eles (1963, p. 979) concluem 

que: “uma compreensão adequada deste ponto leva a uma nova abordagem para o 

problema da organização funcional do sistema nervoso e as questões de 

reconhecimento de padrões e aprendizagem. ”24 

Identificamos no estudo o reconhecimento primário de duas dinâmicas que 

foram observadas por Maturana, em seu período no MIT: a primeira, da dinâmica 

interna do sistema nervoso por meio das configurações das células aferentes e do 

compartilhamento dos neurônios bipolares entre células, e a segunda, da dinâmica  

do organismo com o meio, onde o meio promove estímulos para todos os eventos, 

mas depende da configuração de vias estabelecidas pelas células do sistema nervoso 

para responder ao estímulo, sendo que quando respondem, as dinâmicas são tratadas 

como equivalentes. 

Em 1965, Maturana e Frenk publicaram outro artigo envolvendo as células da 

retina de pombos, intitulado Synaptic connections of the centrifugal fibers in the pigeon 

retina (MATURANA & FRENK, 1965). Os autores centram as pesquisas na 

compreensão do funcionamento das fibras centrífugas e sua influência na retina dos 

pombos, assim como, as conexões sinápticas entre o cérebro e a retina. 

                                                 
24 Traduzido de: It seems to us that an adequate understanding of this point leads to a new approach 
to the problem of the nervous system and the questions of pattern recognition and learning. 
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No mesmo ano de 1965, agora com outros autores, Maturana publica um 

artigo sobre a resposta óptica à estímulos visuais de luz do Octopus vulgaris (polvo), 

sob o título de Octopus optic response (MATURANA et al, 1965). Os autores buscaram 

descrever o funcionamento do sistema óptico do polvo quando submetido a estímulos 

visuais de flash de luz. 

 

Figura 10 - Esquema ilustrativo das concepções que influenciaram a Biologia do Conhecer. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Maturana publica em 1968, junto com McCulloch, Lettvin e Pitts, o artigo 

Whats the frog’s eye tells the frog’s brain (LETTVIN et al, 1968). Em continuidade ao 

interesse de pesquisa na percepção do ambiente, os autores desenvolveram o estudo 

a respeito da adaptação espacial do sistema visual dos sapos que foi escolhido pela 

simplicidade de conexão entre os olhos e o cérebro. Identificamos no artigo que a 

experimentação realizada revela um estudo a respeito dos padrões de identificação a 

partir do mapeamento dos estados possíveis em relação ao estímulo visual, situação 

que é facilitada, pois segundo os autores o sapo escolheria sua comida pelo tamanho 

e movimento (cf. LETTVIN et al, 1968). 

Ressaltamos que dentre os trabalhos publicados entre 1963 e 1970, a 

identificação da influência dos neurônios adjacentes que criam classes de 

configurações espaciais para a percepção de “estímulos” externos traz uma primeira 
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perspectiva sobre os processos de correlação interna do sistema nervoso. 

Identificamos nesta produção de Maturana os primeiros indícios sobre a existência de 

uma dinâmica no organismo que faz referência a si próprio, perspectiva defendida 

pelo autor na Biologia do Conhecer (cf. figura 10). 

 

 

4.2. O marco da Biologia do Conhecer: The neurophysiology of cognition 

 

 

As décadas de 70 e 80 foram as que denominamos como o período áureo da 

Biologia do Conhecer. No período, entre outras publicações de Maturana destacamos 

em específico duas delas, que defendemos como estruturantes para toda a linha 

teórica, a saber: o artigo The neurophysiology of cognition que foi publicado 1969, 

republicado em 1970, após uma reedição do autor com o título Biology of Cognition, e 

o livro De máquinas y seres vivos de 1973, que apresentou e desenvolveu a 

concepção da autopoiesis. 

O artigo The neurophysiology of cognition: a multiple view de 1969 (ver quadro 

3) é o marco fundamental da Biologia do Conhecer, pois nele Maturana afirmou pela 

primeira vez muitas das concepções que constituiriam mais tarde o corpus de sua 

teoria. A obra é anterior a criação do conceito da autopoiesis, no entanto apresenta 

um esboço da ideia que lhe deu origem e expõe, integralmente, as bases 

fundamentais da cognição, do humano e da perspectiva do conhecimento 

desenvolvida por Maturana. 

As origens das ideias sobre o artigo remontam 1969, quando Humberto 

Maturana abordava a cognição como um processo realizado pelos seres vivos e 

explicitava a condição humana como observador ao descrever os fenômenos e 

concepções que permeariam a Biologia do Conhecer. O pesquisador por diversas 

vezes visitou seu colaborador Francisco Varela, em Cambridge. Inclusive em uma 

delas participou da reunião internacional da Wenner Green Foundation, que tinha 

como tema: “Cognition: a multiple view”. Na ocasião ele preparou um texto que 

mudava a perspectiva da visão de que os seres vivos constroem representações de 



82 
 

mundo referenciados em algo externo, pela ideia de um sistema de autorreferência 

que direciona o modo de interação com o mundo. É dessa obra que se origina um 

conceito importante para a pesquisa que se fundamente na Biologia do Conhecer: a 

devida atenção à dinâmica interna dos processos neurais e à descrição do sistema 

nervoso como um sistema fechado. 

Francisco Varela (1998) relatou que havia discutido várias ideias sobre esse 

texto com Maturana, o qual publicou posteriormente como um artigo. Maturana 

agradece, na introdução, a Francisco Varela e Heinz von Foester, por suas 

contribuições. 

 

Quadro 3 -Obras que apresentam os conceitos originais da Biologia do Conhecer. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

A primeira identificação que podemos realizar no artigo é a afirmação de 

Maturana a respeito da cognição como um fenômeno biológico, destacando o 

posicionamento de que o ser vivo é uma unidade autorreferênciada. Relacionada a 

essa concepção, Maturana também expressa a defesa da cognição pela perspectiva 

biológica. O autor afirma (Maturana, 1970, p. 3) que “a cognição é um fenômeno 

biológico e só pode ser entendida como tal; qualquer visão epistemológica no domínio 

do conhecimento requer essa compreensão. ”25 Temos a partir dessa epistemologia 

seu ponto de partida para investigar e argumentar sobre o conhecimento e como ele 

é formulado por nós seres humanos, envolvendo-nos explicitamente como autores de 

sua elaboração. 

 

 

                                                 
25 Traduzido de: Cognition is a biological phenomenon and can only be understood as such; any 
epistemological insight in the domain of knowledge requires this understanding (MATURANA, 1969). 

Ano Obras do Corpus Tipo de Fonte 

1969 The neurophysiology of cognition. Cognition: A multiple view. primária 

1970 Biology of Cognition. (republicado em 1980) primária 
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Figura 11 - Esquema ilustrativo das concepções que influenciaram a Biologia do Conhecer. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

No arcabouço das ideias de Maturana, a concepção da circularidade é um 

princípio fundamental da vida, a qual permanecerá constante em suas publicações 

mais contemporâneas, mas está explicitamente registrada em 1969, talvez pela 

primeira vez. O princípio envolve a cognição, influenciando a descrição que define a 

sua origem como fenômeno e no modo que podemos observar a sua manifestação 

em todos os seres vivos. Ele identifica a circularidade na organização que se mantém 

em diferentes interações, distinguindo o ser vivo por essa circularidade e pela sua 

manutenção. No texto há menção aos sistemas vivos autorreferidos (self-referring) os 

qual já citamos (MATURANA, 1970). 

Maturana concebe a cognição diferente de outros autores, rompendo a 

linhagem dos paradigmas que foram explicitados no capítulo 1. Ele amplia o conceito 

de cognição – distinguindo-o dos atributos únicos do encéfalo – que muitas vezes, fica 

atribuída somente aos animais superiores, principalmente aos antropoides e às 

espécies hominídeas; associado à presença de um sistema nervoso, ou seja, quase 

exclusivamente associado àqueles que são dotados de um sistema composto por uma 

estrutura central como o encéfalo. Quanto ao papel do sistema nervoso na cognição, 

Maturana defende que ele expande as possibilidades de interação, mas não é um pré-

requisito à cognição. 
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Figura 12 - Esquema ilustrativo das concepções que influenciaram a Biologia do Conhecer. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Outro fundamento desse trabalho sobre a cognição é a descrição do 

observador, que revela a perspectiva que Maturana distinguiu entre 1958 e 1959 no 

MIT. A proposição de uma descrição a partir do observador é publicada pela primeira 

vez neste trabalho de 1969. 

No trabalho, ao assumir a autoria, Maturana (1970, p.3) afirma sobre o 

observador: “Qualquer coisa dita é dita por um observador”26. Podemos entender por 

meio de sua abordagem que ao assumirmos o observador, que somos nós, seres 

humanos, como um sistema vivo, podemos contemplar simultaneamente um ente – 

seja outros seres ou estudantes, ou professores no nosso caso, e o meio no qual 

interagimos – a sala de aula, o pátio, a escola, todos os elementos que distinguimos. 

 

4.2.1 Arcabouços da interação 

A interação é um fenômeno chave na perspectiva de Maturana para a 

cognição e é também um ponto de diferenciação do foco de sua abordagem para o 

processo de aprendizagem. O autor segue o princípio de que só podemos interagir 

com algo que distinguimos, afirma que para um observador só distinguimos um ente 

                                                 
26 Traduzido de: “Anything said is said by on observer”. (MATURANA, 1969) 
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– uma unidade de interação – quando podemos descrevê-lo, ou seja, quando 

podemos enumerar as interações que ocorrem e as possibilidades em que elas podem 

ocorrer. (MATURANA, 1969, 1970) 

Sobre o modo como interagimos enquanto seres vivos, Maturana afirma que 

constituímos e somos constituídos (circularidade autorreferênciada) por alguns 

domínios em nossa existência. Para compreendermos os domínios é importante que 

os diferenciemos quanto ao envolvimento do observador. 

Inicialmente, Maturana define o Domínio de Interações e o Domínio das 

Relações: “O conjunto de todas as interações nas quais um ente pode participar é o 

seu Domínio de Interações. O conjunto de todas as relações – interações com o meio 

descritas pelo observador – em que um ente pode ser observado é seu Domínio das 

Relações”27 (MATURANA, 1969, p.4). Podemos afirmar que um ser humano existe 

em seu Domínio das Interações (cf. figura 13) e segundo Maturana, se possui esse 

domínio, possui consequentemente um Domínio das Relações. 

A respeito do observador, o conjunto composto pelo Domínio de Interações e 

a descrição do Domínio de Relações de um ser vivo ou dele mesmo, compõem o 

Domínio Cognitivo do observador de acordo com Maturana. Destacamos que os 

domínios existem tanto para o observador quanto para os seres vivos que são 

observados, e que podem tornar-se observadores também. No caso de nós, humanos, 

esse movimento entre observador e observado é comum nas interações que 

estabelecemos com o meio. 

O observador pode especificar a partir do Domínio das Relações de um ser 

vivo ou de vários seres como se eles fossem uma unidade, atribuindo assim 

características identitárias gerais. Faz parte dessa referência ou especificação seu 

próprio Domínio das Interações que atribui um sentido ou classes de especificações. 

Podemos tomar, como por exemplo, as situações nas quais nos referimos a hábitos 

de um determinado grupo de indivíduos ou de um determinado grupo social ou 

comunidade caracterizando-os como culturais.  

 

                                                 
27 Traduzido de: The set of all interactions into which an entity can enter is its domain of interactions. 
The set of all the relations (interactions through the observer) in which an entity can be observed is its 
domain of relations. (MATURANA, 1969) 
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Figura 13 - Esquema ilustrativo sobre o Domínio de Interações do observador.

 

Fonte: Elaboração própria a partir das concepções de Maturana. 

 

 

A compreensão do observador e seus domínios é um princípio para a 

compreensão da cognição humana, pela perspectiva do observador (ou observadores 

no caso de comunidades consensuais, como os cientistas). Isso é reforçado por 

Maturana (1969, p.4) quando afirma que “qualquer compreensão do processo 

cognitivo deve explicar o observador e seu papel nele”. 

As concepções de Maturana possuem conexões entre si de modo 

complementar. Assim, a partir da compreensão de que temos Domínios de Interações, 

Maturana define a circularidade e como essa complementa o fenômeno da 

Autorreferência. Para ele o sistema vivo é uma unidade de interação por meio de sua 

circularidade, e “é essa circularidade que deve permanecer para que se mantenha 

como um sistema vivo e conserve a sua identidade através de diferentes interações”28 

(MATURANA, 1969 p. 5). Como fenômeno a priori, a circularidade se sobrepõe a todas 

as características peculiares dos diferentes tipos de organismos, que é assegurada 

em interações sucessivas em um ambiente em contínua mudança. Desse modo, um 

                                                 
28 Traduzido de: It is the circularity of its organization that makes a living system a unit of interactions, 
and it is this circularity that is has to maintain in order to remain a living system and to retains its identity 
through different interactions. 
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sistema vivo tem o seu Domínio de Interações definido pela sua organização, que 

possui como princípio para sua existência a manutenção de sua identidade pela sua 

organização. A natureza circular da organização do ser vivo cria o domínio de 

autorreferência. (MATURANA, 1969) 

 

4.2.2 Domínio Cognitivo e as interações 

O Domínio Cognitivo possui uma característica importante para as interações 

que é ser um sistema preditivo, ou seja, em sua constituição possui classes de 

interações oriundas de uma inferência daquilo que o observador poderá participar. O 

limite da interação se dá no sentido de que, ele não pode participar de interações que 

não são prescritas no nível de sua organização, pois de acordo com as pesquisas do 

funcionamento do sistema nervoso realizadas por Maturana, as perturbações do meio 

que não são correspondentes a estados temporais de classes de interação não 

poderão ser percebidas pelo observador em sua constituição biológica. 

Maturana afirma sobre as possibilidades que envolvem os seres vivos e as 

interações em um sistema preditivo, explicando como a organização estabelece 

relações que possibilitam mudanças nos Domínios e consequentemente em que tipo 

de interação o ser pode participar sem perder a sua identidade. 

 

Os sistemas vivos como unidades de interação não podem entrar em 
interações que não são prescritas por sua organização. A circularidade 
de sua organização os trazem de volta ao mesmo estado interno (o 
mesmo em relação ao processo cíclico). Cada estado interno exige 
que determinadas condições (interações com o meio ambiente) sejam 
satisfeitas para prosseguir para a próxima. A organização circular 
implica a previsão de que uma necessária interação que ocorreu uma 
vez terá lugar novamente. Se isso não acontecer, o sistema se 
desintegra; se a interação prevista ocorrer, o sistema mantém sua 
identidade (integridade) e entra em uma nova predição. Em um 
ambiente em constante mudança, essas previsões podem ser bem 
sucedidas somente se o ambiente não mudar naquilo que está 
previsto. Consequentemente, as previsões implícitas na organização 
do sistema vivo não são previsões de eventos particulares, mas de 
classes de interações. Toda interação é uma interação particular, mas 
cada previsão é uma predição de uma classe de interações que é 
definida por esses recursos em seus membros, o que permitirá ao 
sistema vivo reter sua organização circular após a interação e, assim, 
interagir de novo. Isso faz dos sistemas vivos os sistemas inferenciais 
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e seu domínio das interações um domínio cognitivo. (MATURANA, 
1969 p. 6) 

 

 

Pelo exposto, o Domínio Cognitivo é definido pelo Domínio das Interações, 

que tem como uma de suas características inferir novas classes de interações. Assim, 

mesmo que um ser vivo não possua sistema nervoso, ele possui um Domínio de 

Interações e de inferência destas, que lhe possibilita manter sua identidade e a relação 

com o meio. Esse conceito envolve uma plasticidade estrutural que só esbarra nos 

limites de sua organização como ser vivo, ou seja, na manutenção daquilo que dá 

suporte a vida do organismo. 

A perspectiva da Biologia do Conhecer que estabelece o surgimento de 

classes de interação a partir da organização do ser vivo origina uma perspectiva 

particular sobre o processo da cognição, pois ela se constitui na compreensão dos 

organismos em sua totalidade, não se restringindo como um atributo de uma 

determinada parte, como por exemplo, órgãos ou sistemas internos que compõem um 

ser vivo. Por essa perspectiva sobre a cognição, a constituição das classes de 

interações e a propriedade de constituir-se enquanto um sistema inferencial no 

Domínio de Interações traz uma perspectiva importante para a compreensão da 

aprendizagem humana. 

Podemos considerar, a partir do que foi afirmado anteriormente, que a 

cognição ocorre em todo o espaço relacional de um ser vivo em seu Domínio das 

Interações, compreendendo tanto a ele quanto ao Domínio das Relações. O espaço 

relacional estabelece as classes de interações que um ser pode participar e ao mesmo 

tempo, manter sua organização. Para compreender os fenômenos que envolvem o 

espaço relacional da cognição é necessário explicitar o conceito de nicho definido por 

Maturana. 

Maturana (1969, p.6) define nicho “pelas classes de interações nas quais um 

organismo pode entrar. O nicho é para o observador parte do ambiente e para o 

sistema vivo tudo que ele interage sem perder sua identidade. ”  Em complementação 

à definição o autor afirma, ainda, a respeito do nicho: 
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Para o observador, o ambiente em que o organismo se encontra é 
maior do que o nicho, mas esse ambiente está no domínio das 
interações (cognição) do observador, não do organismo. Se o sistema 
vivo entrar em uma interação não prescrita por sua organização, ele 
não entra como a unidade de interações definida por essa organização 
(mas como outra unidade de interação ou parte dela), e essa interação 
permanece fora do seu domínio cognitivo. Para cada sistema vivo, seu 
nicho é representado em sua organização como o domínio de suas 
possíveis interações, e esse domínio constitui toda a sua realidade 
cognitiva. (MATURANA, 1969, p. 6) 

 

  

Temos assim, a concepção de que o nicho é representado na organização do 

ser vivo pelo domínio de suas possíveis interações e que se subordina a uma 

determinação prescritiva no momento da interação (MATURANA & VARELA,1984). 

Se deduz desta concepção que há por meio do sistema nervoso uma expansão das 

interações, a qual influência a inferência do Domínio Cognitivo, tornando-o plástico e 

adaptativo. A determinação prescritiva é identificada, por nós, como o fundamento 

daquilo que Maturana nomeou mais tarde como Determinismo Estrutural. 

 

Figura 14 - Esquema ilustrativo das concepções que influenciaram a Biologia do Conhecer. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Enfatizamos a importância do conceito de Domínio Cognitivo que foi 

explicitado anteriormente para a aprendizagem e para o Ensino de Ciências da 

Natureza. O Domínio Cognitivo é uma condição que surge da biologia do organismo, 

constituído pelo Domínio de Interações mais o nicho. Quando os organismos 

interagem em um meio, existem classes de interações que estão previstas em sua 

organização e outras que não estão, quando há representação interna do Domínio 

Cognitivo no Domínio de Interações do organismo temos a Realidade Cognitiva do 

ser. 

A Realidade Cognitiva demarca as possibilidades de interação de um ser de 

acordo com as representações que ele tem de si, o que implica no Domínio das 

Relações pelas possibilidades do Domínio das Interações. Caso não haja um tipo de 

interação no domínio, é indiferente a sua existência no meio externo para o ser vivo. 

Quando um tipo de interação é descrito no meio e é inexistente para o ser vivo, 

essa descrição e existência do tipo de interação estão no domínio do observador. 

Cada ser humano possui uma realidade cognitiva mesmo que o Domínio das 

Interações que o compõem possuam classes de interações em comum devido à 

conservação da sua constituição como espécie, que foi conservada no processo 

evolutivo, ou por compartilhar experiências comuns ao interagir.  No caso do 

compartilhamento de experiências é importante destacar que quando interagimos uns 

com os outros, incluímo-nos como parte de nosso nicho, que pode ser descrito pelo 

observador/ente. 

Consideramos importante que nem toda interação de um observador está 

compartilhada no Domínio das Interações do outro. Isso é fundamental para a 

Educação, tanto para uma concepção de aprendizagem, como para à avaliação. 

Pensamos, por exemplo, no domínio das interações e sua diversidade. Se o domínio 

de interações é determinado pelo conjunto de possibilidades da interação que o Ente 

pode participar, e se apresentam domínios distintos, toda a perspectiva sobre 

aprendizagem, por exemplo, não pode ser padronizada, apenas no que é convergente 

ao espaço relacional, ao nicho. Detalharemos isso mais adiante. Domínios das 

interações de observadores, estudantes, que possuem variações em seu sistema 

cognitivo, como por exemplo, um estudante com deficiência visual ou auditiva, 

possuem possibilidades de interação diferente dos estudantes com visão e audição. 
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Isso serve também para as interações que são possibilitadas pela inferência, que 

surge (construída) em uma experiência particular. 

No artigo The neurophysiology of cognition, Maturana ainda aborda aspectos 

importantes para a teoria evolutiva, relacionando-os à circularidade e sua manutenção 

da organização como princípio vital.  

Um dos aspectos que devemos levar em conta sobre as possibilidades de 

interações que um ser vivo pode participar está relacionado ao fato dos seres vivos 

sofrerem modificações na sua constituição interna, sem que isso signifique que a 

organização seja perdida. Cabe ressaltar, a esse respeito, que quando se modifica a 

constituição da organização muda o Domínio de Interações, o qual consequentemente 

implica nos condicionantes que constituem o nicho e a Realidade Cognitiva. 

De acordo com Maturana (1970) pela capacidade de mudar ou conservar as 

interações, a evolução dos seres vivos pode ser descrita pela evolução do nicho e de 

suas interações. 

Além da descrição dos Domínios e da Realidade Cognitiva Maturana define a 

concepção do Sistema Cognitivo, importante na compreensão do processo de 

cognição e sua relação com o viver. O autor afirma: 

 

 

Um sistema cognitivo é um sistema cuja organização define um 
domínio das interações em que ele pode atuar com relevância para a 
manutenção do próprio sistema, e o processo de cognição é a atuação 
(indutiva ou comportamental) real neste domínio. Os sistemas vivos 
são sistemas cognitivos, e viver, como um processo, é um processo 
de cognição. Esta afirmação é válida para todos os organismos, com 

e sem sistema nervoso. (MATURANA, 1969, p. 7) 

 

 

Frequentemente, Maturana se refere aos sistemas vivos ou seres vivos, não 

definindo que eles são dotados ou não de sistema nervoso, pois para ele “o sistema 

nervoso expande o domínio cognitivo do sistema vivo, tornando possível interagir com 
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relações puras29; não cria cognição” (MATURANA, 1969, p.8), o que coincide com o 

que foi afirmado anteriormente sobre a participação do sistema nervoso na cognição. 

As possibilidades de interação por meio do Domínio Cognitivo envolvem uma 

ação recursiva no próprio Domínio Cognitivo. Maturana (1970) explica que esse 

fenômeno surge como resultado do processo evolutivo. Para o autor, a expansão que 

ocorre devido à existência do sistema nervoso, possibilita que os organismos insiram 

em seu Domínio das Interações classes de interações com seu próprio estado interno, 

oriundos de interações externas e internas. 

As classes de interações com o próprio estado interno podem ser 

consideradas pelo ser vivo como entidades independentes. De acordo com Maturana, 

por meio dessa interação como um ente apartado das outras interações, é gerada, de 

modo recursivo, a inclusão em seu Domínio Cognitivo do seu próprio Domínio 

Cognitivo. O autor afirma que essa situação paradoxal é o que chamamos abstração 

e o denomina como pensamento abstrato, o qual deve ser considerado como um novo 

Domínio Cognitivo. (MATURANA, 1969) 

A expansão e a constituição de um novo Domínio Cognitivo possibilitam que 

haja construção de representações as quais orientam outras interações possíveis. As 

representações são constituídas no Domínio Cognitivo por meio das interações 

possíveis e não pela apreensão da realidade como algo externo a ele. A respeito da 

possibilidade da construção de entes como se fossem independentes, Maturana 

adverte sobre a existência de organismos que interagem e especificam os Entes os 

quais surgem desse processo, como se fossem independentes de seu Domínio 

Cognitivo, aparentando ser oriundos de outros domínios diferentes. (MATURANA, 

1969) 

A respeito dessa fenomenologia das interações que ocorrem nos seres vivos, 

no caso do ser humano em específico, é importante destacar o que Maturana (1970, 

p. 9) afirma sobre a relação entre as representações e as interações por meio de 

descrições: 

 

                                                 
29 Entendemos como relações puras as classes de interações que surgem da inferência do domínio 
cognitivo. 
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a) Ao tornar-nos observadores, geramos de forma recursiva 
representações de nossas interações; E ao interagir com suas 
relações, permanecemos em um domínio de interações que é sempre 
maior do que a das representações. 
 
b) Quando nos tornamos conscientes, fazemos descrições de nós 
mesmos (isto é, representações); E ao interagir com nossas 
descrições, podemos nos descrever, descrevendo a nós mesmos - em 

um processo recursivo indefinido. (MATURANA, 1970, p.9) 

 

 

Entender essa relação entre as interações e as representações é de 

fundamental importância para compreendermos o ato de descrever, como 

observadores. A capacidade do observador em gerar representações de nossa 

interação, é expressa por Maturana mais tarde como a descrição dos fenômenos e 

das experiências. O autor indica que a descrição de ambos é sempre algo diferente 

da experiência que ocorreu (MATURANA & VARELA, 1984). 

A recursividade é um fenômeno que existe na representação quando 

descrevemos e ao fazermos descrições do modo que interagimos, constitui-se em um 

exercício infinito de pensamento, o qual que podemos realizar. Sobre o observador, 

Maturana associa a recursividade no ato de colocar-se na representação por meio da 

descrição do seu Domínio Cognitivo com uma tomada de consciência. Quando a 

consciência surge no processo recursivo de representar a si em uma interação dentro 

do Domínio Cognitivo, surge a reflexão.  
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Figura 15 - Esquema ilustrativo das concepções que influenciaram a Biologia do Conhecer. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 Para nós, a tomada de consciência e a reflexão, duas distinções de Maturana 

sobre o observador, influenciaram e foram ressignificadas quando ele classificou a 

relação do observador com a sua Realidade Cognitiva em duas: objetividade-sem-

parêntese e objetividade-entre-parêntese (MATURANA, 2006) conforme figura 17. 

 

 

4.2.3. A variabilidade do Sistema Nervoso 

 

Compreender a concepção dos estados de atividade dos neurônios no 

Sistema Nervoso para o Domínio Cognitivo é fundamental para a interação na 

perspectiva da constituição biológica dos fenômenos. A nossa constituição biológica, 

enquanto seres vivos, influência e determina que tipo de representação ou concepção 

temos na nossa Dinâmica Interna, no Domínio das Interações. Essa concepção é 

expressa no conceito do Determinismo Estrutural que foi proposto e é defendido por 

Maturana, o qual ainda explica quais atributos tem origem na expansão do Domínio 

Cognitivo pelo sistema nervoso: 
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Considero que qualquer interação através do sistema nervoso é 
representada por um estado de atividade em um conjunto de células 
e que esse estado de atividade deve levar a um determinado 
comportamento. Esse comportamento deve ser repetitivo na medida 
em que a interação seja reproduzível. Considero que o sistema 
nervoso sempre funciona no presente. (O presente é o intervalo de 
tempo necessário para que ocorra uma interação. Passado, futuro e 
tempo, em geral, existem apenas para um observador). (MATURANA, 
1970 p.10 e 11) 

 

 

Maturana (1970) defende a concepção de que os neurônios integrados em 

uma rede de conexões constituem estados espaço-temporais, que definem as 

interações do Domínio das Interações. Embasado nos estudos anteriores, sobre as 

células sensoriais da retina de outros animais, o autor desenvolve nessa concepção 

que os estados espaço-temporais e a influência dos neurônios aferentes são 

fundamentais na interação com o meio e na interação consigo mesmo. 

O fenômeno da configuração espaço-temporal ocorre sempre no presente, ou 

seja, para o organismo a realização por meio das interações ocorre sempre no 

presente. A respeito de outros marcadores temporais além do presente, como o 

passado e o futuro, Maturana defende que eles são constituídos no Domínio Cognitivo 

do observador. 

O observador é um parâmetro no entendimento do processo de aprendizagem 

com base em uma atuação no presente do Domínio de Interações. Maturana (1969, 

p. 11) diz que, “embora as células nervosas possam mudar continuamente seu modo 

de operação, sua história passada pode explicar a um observador como seu modo 

atual de operação foi alcançado, mas não sua participação presente na determinação 

do comportamento. ” Assim, podemos afirmar sobre a aprendizagem, que o Domínio 

das Interações pode mudar continuamente e sua história de interações passadas 

pode explicar para o observador que tipo de interação não estava presente 

anteriormente.  

Para evitar um posicionamento de que tudo no Domínio de Interações é 

relativista, tomemos a afirmação de Maturana (1969, p. 11):  
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Existe uma necessária variabilidade genética na configuração das 
células nervosas, bem como há uma variabilidade que resulta das 
interações do organismo com eventos independentes durante o seu 
desenvolvimento. A organização funcional do sistema nervoso deve 
ser de tal modo a permitir essa variabilidade. Nem dois sistemas 
nervosos de animais da mesma espécie (especialmente se possuem 
muitas células) são idênticos, e se assemelham apenas na medida em 
que estão organizados de acordo com o mesmo padrão geral. É a 
organização que define a classe - e não qualquer conectividade 
particular - que determina o modo de funcionamento de qualquer tipo 
de sistema nervoso. 

 

 

A variabilidade do sistema nervoso, mais tarde assumida como plasticidade 

estrutural, é mais uma propriedade que reafirma a particularidade do Domínio de 

Interações do observador e do organismo, e ainda, explicita a influência importante da 

experiência de cada ser em sua trajetória de desenvolvimento. 

A plasticidade do sistema nervoso é influente na concepção da série histórica 

do desenvolvimento do indivíduo, feita pelo observador. Com base nessa concepção, 

ressaltamos o conceito que Maturana, posteriormente, denomina Fenômeno Histórico, 

que é a história de mudanças que o organismo vivência em sua estrutura, sendo que, 

o fenômeno depende do observador para se constituir (MATURANA & VARELA, 

1984). 

 

Figura 16 - Esquema ilustrativo das concepções que influenciaram a Biologia do Conhecer. 

 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 
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Sobre a variabilidade do estado do Sistema Nervoso, Maturana (1969, p. 11) 

ainda descreve que:  

 

 

A distribuição espacial e as interconexões entre diferentes classes de 
neurônios são tais que qualquer parte particular do sistema nervoso é, 
em geral, simultaneamente relacionada a muitas outras partes; as 
partes interligadas, no entanto, diferem em diferentes espécies e, 
como resultado, possuem diferentes recursos de interação. 

 

 

Essa afirmação de Maturana a respeito dos diferentes recursos de interação 

por meio do sistema nervoso ressalta a afirmação de que nossa base para a interação 

é biológica, pois se esta muda, mudam-se as classes de interações. 

De acordo com essas mudanças, apesar do sistema nervoso não ser um pré-

requisito para a cognição, ele desenvolve um papel importante no nicho em duas 

vertentes. Uma delas se refere ao Domínio de Interações nos seres humanos, que 

são definidas pelo conjunto de relações e estados temporais do sistema nervoso, 

dentro de sua dinâmica de variabilidade ou plasticidade. Na outra, a qual tem relação 

direta com a concepção evolutiva de determinadas características, existem relações 

que são conservadas e comuns nos domínios observáveis na espécie. O autor 

ressalta que diferentes espécies interagem com diferentes conjuntos de relações, ou 

seja, possuem nichos diferentes. (MATURANA, 1969) 

No Domínio das Interações e no Domínio das Relações, segundo Maturana 

(1969), temos que considerar que as representações resultam da evolução da 

organização estrutural do organismo, que é resultado da evolução da organização 

particular do sistema nervoso, determinada pela espécie a qual pertence, que define 

também como as condutas são geradas na manutenção do organismo. 

Ainda sobre um viés evolutivo sobre a temporalidade do sistema nervoso, o 

qual interage no presente, temos o que Maturana (1969, p. 15) afirma:  
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De uma determinada classe de relações, a relação particular 
encontrada como resultado de uma interação presente é representada 
por um determinado estado de atividade, dado no presente. Isso é 
independente da história. No entanto, a relevância do comportamento 
gerado por este estado de atividade, para a manutenção do sistema 
vivo, é dependente da história e pode depender da história evolutiva 
das espécies e da experiência passada do organismo. No primeiro 
caso, fala-se de comportamento instintivo e, no segundo caso, de 
aprender. A descrição da aprendizagem em termos de comportamento 
passado e presente está no domínio cognitivo do observador. O 
organismo sempre se comporta no presente. […] Ele resolve este 
aparente paradoxo gerando a noção de tempo: passado, presente e 

futuro.30 

 

Assim, quando uma interação no presente independe da experiência vivida, 

ou seja, da história de um dado ser vivo, Maturana a classifica como comportamento 

instintivo e a relaciona as classes de interações na história evolutiva da espécie, que 

envolve o próprio sistema de predição do Domínio das Interações. Complementar a 

esse comportamento instintivo, quando a interação depende da evolução do sistema 

cognitivo relacionado a sua história e experiência passada, o autor denomina-a de 

comportamentos apreendidos. Em ambos os casos, não podemos perder a referência 

de que a definição de passado é realizada pelo observador, para o ser vivo sua 

interação sempre é uma ação no presente. 

Na operação interna do sistema nervoso, ele interage apenas com estados de 

atividade entre os neurônios, e uma vez que uma percepção e uma representação são 

estados de atividade relativas que se mantém entre neurônios, não há objeção, em 

princípio, de que o sistema nervoso interaja com as representações de suas 

interações (MATURANA, 1970). No nosso caso, seres humanos, podemos ser 

observadores e interagir com representações em nossos Domínios, atribuindo assim 

                                                 
30 Traduzido de: Of a given class of relations the particular relation encountered as a result of a present 
interaction is represented by a particular state of activity given in the present. This is independent of 
history. However, the relevance of the behavior generated by this state of activity for the maintenance 
of the living system is history dependent, and may depend on both the evolutionary history of the species 
and the past experience of the organism. In the former case, one would talk of instinctive behavior and 
in the second case, of learning. The description of learning in terms of past and present behavior lies in 
the cognitive domain of the observer. The organism always behaves in the present. The observer, 
however, by generating a description can treat as if in the present interactions which now do not recur. 
This apparent paradox he resolves generating the notion of time: past, present, and future. 
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a temporalidade como referencial às classes de interações e comportamentos. Isso 

nos distingue dos demais seres vivos. 

Sobre essa interação com as representações que citamos é importante 

destacar que ainda segundo Maturana (1969, p. 15): 

 

Não há diferença na natureza da representação de interações geradas 
internamente e externamente. Em um organismo capaz de interagir 
com a incorporação de suas próprias interações, a natureza da 
representação não muda. O que muda são as relações 

representadas.31 

 

 

A distinção entre os dois tipos de interações só pode surgir através da 

concomitância de eventos que indicam a origem do estado de atividade relativa que 

os incorpora, através do resultado das novas interações que iniciaram. De acordo com 

Maturana, um sistema nervoso que é capaz de tratar seus estados gerados 

internamente enquanto trata seus estados gerados externamente (isto é, distinguindo 

sua origem) é capaz de pensar abstrato (MATURANA, 1969) ou o que chamamos de 

pensamento (MATURANA, 1970). 

Maturana (1970) define que pensamento é um modo de auto-observação do 

funcionamento do sistema nervoso em sua representação sobre si mesmo. Para nós, 

a definição de pensamento dada, revela os fundamentos da reflexão e da tomada de 

consciência, também defendida pelo autor. 

Maturana estabelece em suas concepções o elo entre os estados neurais e o 

comportamento. Os estados de atividade do sistema nervoso originam 

comportamentos com referência no Domínio de Interações. De acordo com o autor 

(1969), se um determinado estado de atividade origina um determinado 

comportamento, a recorrência do mesmo estado origina o mesmo comportamento, 

não importando mais como o estado recorrente se origina, lembrando que o sistema 

                                                 
31 Traduzido de: There is no difference in the nature of the representation of internally and externally 
generated interactions. In an organism capable of interacting with the embodiment of his own 
interactions the nature of the representation does not change. What changes are the relations repre-
sented. 
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opera no presente. O autor ainda complementa que a relevância de tal comportamento 

é determinada pelo significado que tem para a manutenção da organização viva. 

A relevância do comportamento para um organismo humano, em um sistema 

histórico, está condicionada à emergência do observador que o distingue no passado. 

Sobre a classificação dos seres vivos como sistemas históricos, Maturana afirma que 

(1970, p. 15): 

 

Devido à sua organização circular, o sistema vivo é um sistema 
indutivo e funciona sempre de forma preditiva: o que ocorreu uma vez 
ocorrerá novamente. Sua organização (tanto genética quanto de outra 
forma) é conservadora e repete apenas aquilo que funciona. Por essa 
mesma razão, os sistemas vivos são sistemas históricos: a relevância 
de uma determinada conduta ou modo de comportamento é 
determinada sempre no passado.32  

 

 

Até aqui, relacionamos os Domínios de um ser vivo, isolando-o na interação 

com o meio externo, seja consigo ou com outros integrantes do meio, que podem ser 

do meio físico ou outro ser vivo. Mas, Maturana também específica como o 

comportamento de um dado ser vivo pode influenciar as interações de um outro ser 

vivo. 

 

4.2.4 Tipos de comportamentos em uma interação 

Segundo Maturana (1969), existem duas possibilidades nas quais um 

organismo pode modificar o comportamento do outro. A primeira quando um ser vivo 

interage com outro, de tal modo que os comportamentos de ambos são direcionados 

para a interação criando uma cadeia de comportamentos, onde cada um é orientado 

                                                 
32 Traduzido de: The living system, due to its circular organization, is an inductive system and functions 
always in a predictive manner: what occurred once will occur again. Its organization (both genetic and 
otherwise) is conservative and repeats only that which works. For this same reason living systems are 
historical systems: the relevance of a given conduct or mode of behaving is determined always in the 
past. 
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de acordo com o comportamento do outro (MATURANA, 1970). Ambos os organismos 

constituem interação em coordenações (MATURANA, 2006)33 de comportamentos.  

A segunda possibilidade ocorre quando comportamentos sucessivos e 

interligados são produzidos entre os dois organismos, sendo que um orienta o 

comportamento do outro para alguma parte de seu Domínio de Interações, 

constituindo algo diferente da própria interação atual, mas comparável à orientação 

do organismo orientador. Nesse caso, a relação de interação comportamental só pode 

ocorrer se os Domínios das Interações dos dois organismos apresentarem 

constituições coincidentes (MATURANA, 1970). Para esse tipo de interação, nenhuma 

cadeia de comportamento interligada é provocada, em razão do comportamento 

subsequente dos dois organismos estarem atrelados as suas interações de modo 

independentes, que apesar de semelhantes ocorrem paralelamente (MATURANA, 

1969). De acordo com o autor, a interação desse último tipo equivale à comunicação. 

No segundo tipo de interação, Maturana (1970) define que essa comunicação 

é a base fundamental de qualquer tipo de comportamento linguístico. Um 

comportamento linguístico orienta o outro, que interage em seu domínio cognitivo de 

modo comparável à orientação do ser que desencadeia a comunicação.  A 

comunicação tem uma relação estrita com o nicho, e a respeito dessa relação 

Maturana afirma: 

 

 

O primeiro organismo gera (como é aparente para o observador) uma 
descrição implícita transmissível do nicho comum por um 
comportamento que orienta o outro organismo dentro do seu domínio 
de interações e suscita nele uma conduta que o primeiro também 
poderia ter tido, mas que é relevante independentemente dele. A 
conduta induzida, na medida em que é uma interação na qual o 
segundo organismo entra, é uma descrição do nicho.34 (MATURANA, 
1969, p. 16 e 17) 

                                                 
33 Destacamos fonte atual para apenas para grifar que é uma concepção de Maturana, desenvolvida 
em obra posterior. 
34 Traduzido de: the first organism generates (as is apparent to the observer) a communicable implicit 
description of the common niche by a behavior that orients the other organism within his domain of 
interactions, and elicits in it a conduct that the first could also have had but which is relevant 
independently of him. The elicited conduct, to the extent that it is an interaction into which the second 
organism enters, is a description of the niche. 
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Para o observador o comportamento que desencadeia e orienta à 

comunicação é indicativo e pode tratá-lo como se estivesse apontando para uma 

característica do nicho, que pode ser descrita pelo comportamento que é considerado 

apropriado. Para o organismo que interage com a indicação do outro, o 

comportamento desencadeador transmite um sentido, influenciando o seu 

comportamento que entende esse aspecto como algo particular do nicho. 

(MATURANA, 1969) 

O comportamento linguístico possui a propriedade de ser interdependente ao 

aumento da complexidade do Domínio Cognitivo, que pode ser expandido 

recursivamente no Domínio das Interações, o que faz surgir o observador. Para 

explicitar a recursividade como um fenômeno que ocorre em ambos os Domínios, 

Maturana (1969, p. 17) afirma: 

 

 

Se um organismo pode gerar uma descrição comunicável de suas 
interações e depois interagir com elas, o processo pode, em princípio, 
ser realizado de forma recursiva, potencialmente infinita, e o 
organismo se torna um observador. Ele pode descrever suas 
interações e comunicar suas descrições aos outros ou a si mesmo, e 
por meio desse mesmo processo, pode descrever-se descrevendo a 
si próprio. Assim, o discurso originado através de descrições 
comunicáveis gera o aparente paradoxo da consciência como um 
domínio de autodescrição pura (consequentemente a auto-
observação).35 

 

 

                                                 
35 Traduzido de: If an organism can generate a communicable description of its interactions and then 
interact with the communicable description, the process can, in principle, be carried on in a potentially 
infinite recursive manner, and the organism becomes an observer. It can describe its interactions and 
communicate its descriptions to others or to itself, and through this very same process it can describe 
itself describing itself. Thus, discourse, originated through communicable descriptions, generates the 
apparent paradox of consciousness as a domain of pure self-description (hence, self-observation). 
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O Domínio Cognitivo pode ser expandido se surgem novos modos de 

interação, como é o caso do uso de instrumentos. A possibilidade de ampliação é 

ilimitada. Maturana exemplifica o particularmente o ser humano, segundo ele o nosso 

cérebro se especializou como um instrumento para discriminar as relações; assim, 

gerando interações tanto internamente quanto externamente. (MATURANA, 1969) 

Não podemos afirmar qual é a contribuição dessas interações para o sistema 

nervoso do organismo. Isso se deve ao fato de que cada estado do sistema nervoso 

pode ser ao mesmo tempo a entrada e o receptor, no sentido de desencadear 

interações. Portanto, cada mudança de estado modifica o sistema como uma unidade 

de interação. (MATURANA, 1969) 

No entanto, mesmo que não possamos afirmar a contribuição das interações 

para o sistema nervoso, podemos dizer que cada interação o modifica. As interações 

modificam o estado interno, alterando comportamentos, que são a origem na qual 

entramos em uma nova interação. Necessariamente, esta condição do sistema 

nervoso cria novas relações que podemos identificar como observadores, e como já 

foi dito, se as colocamos em uma série histórica permite que possamos afirmar sobre 

a existência de comportamentos aprendidos. (MATURANA, 1969) 

 

 

Figura 17 - Esquema ilustrativo das concepções que influenciaram a Biologia do Conhecer. 

 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 
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A recursividade como fenômeno relacionado as interações possibilita que uma 

descrição do próprio Domínio Cognitivo feita pelo observador seja um instrumento 

para novas interações. Nesse sentido, é importante compreender que está incluído no 

Domínio Cognitivo as interações com e por meio de instrumentos quando o 

observador gera uma descrição (MATURANA, 1969). 

Segundo Maturana, a descrição é a ação realizada pelo ser na qual ele 

descreve o próprio domínio cognitivo para si como observador.  Nesse sentido, 

Maturana (1969, p. 18) afirma que “este domínio do discurso é um domínio fechado; 

não é possível sair dele. Como é um domínio fechado, é possível fazer a seguinte 

afirmação ontológica: a lógica da descrição é a lógica do sistema (vivo) descrevendo 

(e seu domínio cognitivo). ”36 

A explicação de Maturana para classificar o domínio do discurso como fechado 

é a de que ele é constituído por um conjunto de interações entre o comunicador e o 

ouvinte, originando em sua comunicação outro conjunto de possíveis interações que 

permanecerão no mesmo domínio. (MATURANA, 1969) 

O autor defende que em termos epistemológicos, essas interações no domínio 

linguístico possuem propriedades, múltiplas, que podem permanecer constantes ao 

longo das interações. No caso explicitado, quando ocorre a invariância das 

propriedades, essas dão origem a entidades ou unidades de interação dentro do 

domínio. O fato das entidades serem geradas por meio de interações que as definem, 

cria domínios relacionais independentes. Vejamos por exemplo, o caso do observador 

que Maturana descreve: 

 

O observador sempre pode permanecer em um domínio de interações 
que engloba o da entidade observada. O observador tem um sistema 
nervoso. Ele é capaz de interagir com suas próprias interações e, 
portanto, ele é capaz de interagir com sua descrição de seu nicho 
(observar). Ele pode fazer isso porque, no modo geral da organização 
do sistema nervoso, não há diferença intrínseca entre os estados de 
atividade nervosa gerados interna e externamente.37 (MATURANA, 
1969, p. 18 e 19) 

                                                 
36 Traduzido de: This domain of discourse is a closed domain; it is not possible to step outside of it. 
Because it is a closed domain it is possible to make the following ontological statement: the logic of the 
description is the logic of the describing (living) system (and his cognitive domain). 
37 Traduzido de: The observer can always remain in a domain of interactions encompassing that of the 
observed entity. The observer has a nervous system. He is able to interact with his own interactions 
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A capacidade de interagir com as próprias interações e de descrever-se de 

forma recursiva gera no organismo a consciência. De acordo com Maturana, a 

consciência, então, não é um fenômeno neurofisiológico, é um fenômeno de 

comportamento orientador que se encontra inteiramente no Domínio Linguístico. 

(MATURANA, 1969) 

A recursividade promove a compreensão da consciência que geralmente está 

dissociada da condição biológica que a origina. Sobre isso Maturana explica (1969, p. 

19):  

A especificidade do conteúdo do comportamento de orientação 
permite uma evolução puramente consensual (cultural) no domínio do 
comportamento orientador, sem necessariamente implicar nela uma 
nova evolução do sistema nervoso: os conteúdos do domínio 
linguístico são especificados por acordo entre os organismos que 
interagem neste domínio. Por estas razões, o domínio linguístico em 
geral, e a consciência em particular, parecem ser independentes do 
substrato biológico que os geram. 

 

A recursividade que ocorre com as representações e com o domínio linguístico 

do observador – no caso o próprio ser que interage, cria entidades independentes que 

aparentemente estão separadas da organização biológica que é o substrato que dá 

origem aos fenômenos e a essa constituição dos seres vivos. Desse modo, Maturana 

explicita a correlação entre a biologia e a forma como interagimos e compreendemos 

o meio e a nossa própria representação. 

As concepções distinguidas por Maturana em The Neurophysiology of 

Cognition, foram revisadas posteriormente pelo próprio autor na obra Biology of 

Cognition de 1970, as quais recorremos quando estas se tornaram necessárias ao 

tratar das afirmações e explicitações que o autor realizou sobre a cognição como 

fenômeno biológico. 

 

                                                 
and, hence, he is able to interact with (observe) his description of his niche. He can do this because in 
the general mode of organization of the nervous system there is no intrinsic difference between internally 
and externally generated states of nervous activity. 
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4.3. Teoria da Autopoiesis 

 

Também na década de 70, Maturana elaborou com Francisco Varela outro 

referencial importante para a Biologia do Conhecer: a Teoria da Autopoiesis. A 

primeira publicação sobre a teoria, segundo Varela (VARELA in MATURANA & 

VARELA, 1998), foi uma versão datilografada de 76 páginas de 15 de dezembro de 

1971, em inglês, chamado: Autopoiesis: the organization of living system.  

Oficialmente e pelas referências pesquisadas para a elaboração desta Tese, a 

teoria é conhecida pela publicação de 1973, com uma divulgação maior sobre a 

autopoiesis. A obra é intitulada “De maquinas y seres vivos”, em espanhol. 

Posteriormente, ela foi republicada em 1974, 1975, 1980 e 1998, conforme quadro 4. 

Para análise da autopoiesis, utilizamos a versão de 1998, que apresenta a 

obra na íntegra de 1973 e um prefácio muito relevante dos autores para a investigação 

do histórico e das implicações do conceito de Autopoiesis. Neste prefácio os autores 

relatam seu histórico em uma perspectiva reflexiva após duas décadas das 

publicações originais. 

 

Quadro 4 - Obras de Maturana sobre a Autopoiesis, em destaque (amarelo) a obra utilizada 

para explicitar os conceitos que são importantes para a cognição. 

Ano Obras do Corpus Tipo de Fonte 

1971 Autopoiesis: the organization of living system primária 

1973 De Máquinas y Seres Vivos: Una teoría sobre la organización 
biológica. [em coautoria] 

primária 

1974 Autopoiesis: the organization of living systems, its 
characterization and a model. [em coautoria] 

primária 

1975 The Organization of living: a theory of living organization primária 

1980 Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living. [em 
coautoria] 

primária 

1998 De Máquinas y Seres Vivos – autopoiesis, la organización de 
lo vivo. [em coautoria] 

primária 

2002 Autopoiesis, structural coupling and cognition: a history of 
these and other notions in the biology of cognition. 

primária 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 
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Muitos dos princípios explicitados anteriormente no artigo The 

Neurophysiology of Cognition, os conceitos de Domínio de Interações, Domínio de 

Relações e as concepções sobre fenômenos relacionados à circularidade 

autorreferênciada, subsidiam a teoria da autopoiesis, a qual após ser elaborada, foi 

útil para ressignificar muitos deles, pois complementava as explicações a respeito da 

organização do ser vivo. 

Como foi explicado anteriormente, Maturana defendia desde 1960 as 

concepções de circularidade e autorreferência, mas só explicitou sua pesquisa 

pormenorizada quando descreveu de modo mais completo o fenômeno da 

organização do vivo, nomeando-o de Autopoiesis (figura 19), a qual é a organização 

particular que especifica os seres vivos. Sob esta perspectiva, a do conceito da 

autopoiesis, continuaremos nos concentrando nos fundamentos necessários para a 

compreensão da cognição oferecidos pela Biologia do Conhecer. 

 

 

Figura 18 - Esquema ilustrativo das concepções que influenciaram a Biologia do Conhecer. 

 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 

 

 

Seguindo a tradição dos estudos anteriores de Maturana, ao publicar junto 

com Varela, ambos continuaram evitando utilizar definições que fossem teleonômicas 

ao construir as elaborações teóricas e as concepções sobre a organização dos seres 

vivos. Os autores centraram as suas propostas explicativas na autonomia dos seres 
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vivos como uma realização que surge a partir de sua organização autopoiética, de 

modo a transcender a definição da circularidade autorreferênciada. 

Outro aspecto importante é que Maturana e Varela não reduziram o ser vivo 

aos fenômenos de natureza químico-físicas, que geralmente são utilizados nas 

explicações no nível da organização celular. A esse respeito temos a seguinte 

afirmação de Maturana, que envolve os princípios da autopoiesis:  

 

[…] o ser vivo não é um conjunto de moléculas, mas uma dinâmica 
molecular não-derivada, um processo que ocorre como uma unidade 
discreta e singular, como um resultado da operação de um conjunto 
de interações e relações de proximidade que especificam e executam 
como uma rede fechada de trocas e sínteses moleculares, que podem 
ter os mesmos tipos de moléculas que o constituem, configurando uma 
dinâmica que, ao mesmo tempo, especifica em cada momento seus 
limites e extensão.38 (MATURANA in: MATURANA & VARELA, 1998, 

p. 15). 

 

 

Mesmo com um discurso explicitamente biológico, a abordagem de escrita 

realizada pelos autores na publicação “De Máquinas y Seres Vivos” (MATURANA & 

VARELA, 1973, 1998) é assumidamente mecanicista, talvez por influência do período. 

Tal abordagem pode ser o resultado de um alinhamento com a perspectiva da 

comunidade de cientistas da cibernética para que houvesse à aceitação das 

concepções defendidas pelos autores, e talvez, a posterior, com a aceitação da 

proposta, a transição para uma defesa de um novo modo de descrever o ser vivo. 

Também há uma predominância no estilo de escrita de Francisco Varela, que 

transitava pela matemática como linguagem e como modo de pensar, conforme é 

afirmado pelo próprio Maturana (MATURANA & VARELA, 1998, p. 16): “Francisco é 

um reconhecido pensador matemático, eu não […]”39.  

                                                 
38 Traduzido de: el ser vivo no es un conjunto de moléculas sino que unda dinâmica molecular, un 
processo que ocorre como unidad discreta y singular como resultado del operar, y en un entre juego 
de interaciones y relaciones de vencidad que los especifican y realizan como una red cerrada de 
câmbios y sínteses moleculares que poducen las mismas clases de moléculas que la constituyen, 
configurando una dinâmica que al mismo tempo especifica en cada instante sus bordes y extensión. 
39 Traduzido de: Francisco es un distinguido pensador matemático, yo no […] 
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Na Teoria da Autopoiesis, o observador, destacado por Maturana nas obras 

que foram apresentadas anteriormente, está presente e é protagonista nas distinções 

dos fenômenos relacionados à organização biológica dos seres vivos. 

Ao explicar os fenômenos biológicos dos seres vivos, Maturana e Varela 

trazem uma definição importante para as Ciências Biológicas, que é a defesa de que, 

uma explicação é sempre uma reformulação de um fenômeno de maneira tal que seus 

elementos aparecem casualmente em sua origem, e que a formulamos sempre como 

observadores (MATURANA & VARELA, 1998). 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Esquema ilustrativo das concepções que influenciaram a Biologia do Conhecer. 

 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 

 

 

Para Maturana e Varela, uma explicação consiste na descrição e 

especificação dos fenômenos pelo observador que os reformula. O ato de reformulá-

lo cria um domínio distinto do fenômeno observado em si, pois, este não foi 

especificado pelo Domínio das Interações. A percepção dos fenômenos está 

determinada pela Realidade Cognitiva do observador em seu Domínio Descritivo. A 

respeito do último, temos a seguinte afirmação dos autores: 
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Como nosso domínio descritivo resulta de que contemplamos ao 
mesmo tempo a unidade e suas interações no campo da observação, 
as noções que surgem no domínio da descrição não formam parte da 
organização constitutiva da unidade (o fenômeno) por explicar. 
(MATURANA & VARELA, 1998, p. 65) 

 

 

Pela afirmação dos autores, entendemos que o observador ao explicar ou ao 

descrever um fenômeno o faz no Domínio das Descrições, o que justifica a assertiva 

anterior de que ao descrever um fenômeno ou uma interação, o observador realiza 

uma reformulação dos fenômenos referenciados em seu Domínio de Interações 

(figura 21). 

Quando comparamos a explicação de Maturana e Varela (MATURANA & 

VARELA, 1998) sobe o Domínio Descritivo com o artigo de Maturana “Biology of 

Cognition” (MATURANA, 1970) que é anterior a elaboração da concepção da 

autopoiesis, identificamos que Maturana já havia especificado o Domínio Descritivo, 

sem, no entanto, nomeá-lo explicitamente. Na estruturação do conceito e na 

explicação dos fenômenos relacionados ao observador, que possuí um conjunto de 

interações recursivas, Maturana afirma que o observador expressa no seu discurso o 

Domínio de Interações, sendo que os fundamentos estão explícitos quando o autor 

descreve os comportamentos desencadeadores na interação entre dois seres vivos. 
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Figura 20 - Esquema ilustrativo que representa o Domínio Descritivo nas interações do 
Observador. 

 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 

 

 

Conscientes de que quando formulamos uma explicação estamos no Domínio 

Descritivo, Maturana e Varela (1998) partiram do princípio de que existe uma 

organização comum a todos os seres vivos. Distinguiram que essa organização 

comum a todos, ocorre pela realização de uma rede de produção de componentes, 

que resulta fechada sobre si mesma que ao produzir, compõem a sua organização. 

Essa é a definição da autopoiesis apresentada pelos autores: 

 

 
É a esta rede de produções de componentes que está fechada em si 
mesmo, porque os componentes que a produzem a constituem 
gerando a mesma dinâmica das produções que as produziram, e 
determinando a sua extensão como uma entidade circunscrita através 
da qual existe um fluxo contínuo de elementos que são feitos e 
pararam de ser componentes à medida que eles participam ou param 

de participar dessa rede, [...] chamamos de autopoiesis.40 
(MATURANA in MATURANA & VARELA, 1998, p. 15). 

 

 

                                                 
40 Traduzido de: Es a esta red de producciones de componentes, que resulta cerrada sobre sí misma 
porque los componentes que produce la constituyen al generar las mismas dinâmicas de producciones 
que los produjo, y al determinar su extensión como un ente circunscrito a través del cual hay un continuo 
flujo de elementos que se hacen y dejan de se ser componentes según participan o dejan de participar 
en esa red, […] llamamos autopoiesis. 
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Nos seres vivos, por meio de sua organização autopoiética, os componentes 

que a produzem constituem e geram as mesmas dinâmicas para sua produção, ou 

seja, transformam a matéria em si mesmo, de tal modo, que o produto é sua própria 

organização. Essa definição foi construída pelos autores com base na circularidade 

peculiar dos sistemas vivos.  

 

Figura 21 - Esquema ilustrativo das concepções que influenciaram a Biologia do Conhecer. 

 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 

 

 

Partindo do princípio da organização comum, Maturana e Varela definem que 

todos os seres vivos são sistemas autopoiéticos moleculares. Por possuirmos a 

organização autopoiética é que nós, seres vivos, temos um fluxo contínuo de 

elementos em um ciclo produtivo, o qual, ao mesmo tempo, estabelece as relações 

entre os componentes que o constituem como uma rede, ou seja, constitui-se em um 

ciclo de autoprodução. No ciclo, os componentes pertencem a ele ao fazer parte de 

sua constituição e quando deixam de participar da rede que o constitui deixam de ser 

seus componentes. Isto define uma fronteira, entre uma Dinâmica Interna e uma 

Dinâmica Externa na organização autopoiética molecular. 

Maturana elenca três condições que devemos aceitar ao falar dos seres vivos 

como seres autopoiéticos. Elas são: 
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a. Que o ser vivo como ente é uma dinâmica molecular, não um 
conjunto de moléculas; 

b. Que o viver é a realização dessa dinâmica sem interrupção em uma 
configuração de relações que é preservada em um fluxo molecular 
contínuo, sem interrupção; 

c. Que tanto o viver é e enquanto existe como uma dinâmica 
molecular, não é que o ser vivo usa essa dinâmica para se produzir 
ou se regenerar, mas é essa dinâmica que de fato o constitui como 
uma entidade viva na autonomia de seu viver.41 

(MATURANA in: MATURANA & VARELA, 1998, p. 16) 

 

 

A Dinâmica Interna especifica os tipos de interações que um ser vivo pode ter 

em sua organização, o que constitui o Domínio das Interações, como apresentado 

anteriormente. A Dinâmica Externa específica, por meio da Dinâmica Interna, de que 

tipo de interação um ser vivo pode participar com o meio, a qual o observador 

descreve no Domínio das Relações. A identificação do ser vivo como unidade pelo 

observador é possível graças à perspectiva da autopoiesis.  

As possibilidades de interação que um ser vivo tem e das quais ele pode 

participar possibilitam que a sua estrutura sofra modificações em relação ao meio. 

Isso pode ocorrer desde que as modificações mantenham a sua autopoiesis. Quando 

a interação implica na perda da autopoiesis, ou seja, não há manutenção da 

organização em um ciclo de autoprodução, isso resulta em uma desestruturação que 

equivale à morte do ser vivo.  

Pelo exposto, a respeito das mudanças que um ser vivo pode participar, 

destacamos a premissa dada por Maturana e Varela (1998, p. 85) que “a única 

restrição imposta a existência de uma célula é a conservação da autopoiesis42”. O 

princípio se aplica a todos os seres vivos, pois a constituição do vivo está relacionada 

                                                 
41 Traduzido de:  

a. Que el ser vivo es, como ente, una dinâmica molecular, no un conjunto de moléculas; 
b. Que el vivir es la realización, sin interrupción, de esa dinâmica en una configuración de 

relaciones que se conserva en un continu flujo molecular; 
c. Que en tanto el vivir es y existe como una dinâmica molecular, no es que el ser vivo use 

esa dinâmica para ser, producirse o regenerarse a si mismo, sino que es esa dinâmica lo 
que de hecho lo constituye como ente vivo en la autonomia de su vivir. 

 
42 Traduzido de: La única restricción impuesta a la existência de una célula es la conservación de la 
autopoiesis. 
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às células o que os tornam unidades autopoiéticas moleculares. (MATURANA & 

VARELA, 1998) 

Nos aspectos relacionados à constituição celular e aos fenômenos 

biomoleculares a concepção da autopoiesis possibilita que nós, observadores, 

possamos mudar a perspectiva sobre vários fenômenos específicos na unidade 

celular, mas que não será abordado nesta pesquisa. 

 

4.3.1. Autopoiesis e alguns fenômenos da interação 

Os seres humanos são seres autopoiéticos por possuírem uma organização 

autopoiética molecular. Mesmo compartilhando a organização comum a todos os 

seres vivos, os fenômenos que surgem podem apresentar-se de modo diferente aos 

do nível celular. No caso específico dos humanos, como seres multicelulares, as 

unidades celulares que nos constituem possuem um domínio de interações tal que as 

interações recorrentes entre elas são fundamentais. As interações recorrentes 

passam a constituir o nicho (também já explicitado anteriormente), no qual a 

conservação de interações é necessária para a manutenção da nossa organização. 

Interações recorrentes são essenciais para as relações estabelecidas entre duas ou 

mais unidades e/ou o meio são caracterizadas pelo fenômeno que Maturana e Varela 

denominam como Acoplamento Estrutural. 

Maturana e Varela (1998 p. 101) definem o Acoplamento Estrutural pela 

seguinte descrição: “Sempre que o comportamento de uma ou mais unidades é tal 

que existem um domínio em que a conduta de cada um depende do comportamento 

dos outros, diz-se que elas estão acopladas nesse domínio”43.  

Nossas células estão acopladas de tal modo, que o comportamento de uma 

depende do comportamento das outras, permitindo assim a possibilidade de 

constituição de uma identidade, como uma unidade, onde nós como observadores 

significamos na individualidade. Assim, a fenomenologia dos sistemas vivos, que inclui 

os seres humanos, depende de sua constituição pela sua organização particular. 

                                                 
43 Traduzido de: Cada vez que el comportamento de una o más unidades es tal que hay un domínio en 
que la conducta de cada una es función de la conducta de las demás, se disse que ellas están 
acoplados en ese domínio. 
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A interação de unidades autopoiéticas possibilita, no Domínio das Relações, 

um conjunto de comportamentos ontogênicos entre elas. Os autores afirmam que elas 

estão acopladas e definem: “O acoplamento surge como resultado das modificações 

mútuas que as unidades sofrem interagindo, sem perder sua identidade no decorrer 

de suas interações” 44 (MATURANA & VARELA, 1998, p. 101). 

Essa condição do ser humano, que surge de sua organização e que constitui 

na sua dinâmica interna os Domínios de Interações, possibilita a distinção de um meio 

e de outros seres, sendo essa a condição necessária para que o ser humano tenha 

existência em qualquer domínio dado. Assim, temos que, mesmo mantendo a 

organização comum a todos os seres vivos ou a todos os seres humanos, podemos 

constituir diferentes tipos de Domínio de Interações, ou seja, domínios de existência 

diferentes, que podem interagir com o Domínio das Relações ou não, e ainda podem 

intersectar com os domínios de outros seres vivos (MATURANA & VARELA, 1998).  

A autopoiesis muda a referência da interação como uma captação externa de 

informações do meio ou do estímulo provocado por outros seres. A referência da 

interação do humano são as possibilidades existentes no Domínio das Interações, o 

que possibilita reconhecer para às Ciências a fundamental participação da dinâmica 

interna e da constituição dessa dinâmica, as quais fazem surgir as interpretações e os 

significados. A esse respeito Varela (MATURANA & VARELA, 1998, p. 46) explicita: 

“Um ponto de referência explícito aparece nas interações e, portanto, no surgimento 

de um novo nível de fenômenos: a constituição dos significados. Os sistemas 

autopoiéticos inauguram na natureza o fenômeno interpretativo. ”45  

Para Francisco Varela a autopoiesis teve influência no contexto científico 

porque se alinhou com um projeto que teve como centro de interesse a capacidade 

interpretativa do ser vivo, que concebe o homem não como um agente que descobre 

o mundo, mas que o constitui. (VARELA in: MATURANA & VARELA, 1998) 

 

                                                 
44 Traduzido de: El acoplamento surge como resultado de las modificaciones mutuas que las unidades 
interactuantes sufren, sin perder su identidade, en el transcurso de sus interacciones. 
45 Traduzido de: Aparece de manera explícita un punto de referencia en las interaciones y por tanto la 
emergência de un nuevo nível de fenómenos: la constitución de significados. Los sistemas 
autopoiéticos inauguran en la naturaliza el fenómeno interpretativo. 
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Figura 22 - Esquema ilustrativo das concepções que influenciaram a Biologia do Conhecer. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

 

 

O significado surge como um fenômeno interpretativo a partir da organização 

autopoiética afastando da concepção da cognição a ideia de que o organismo capta 

informações do mundo exterior. A esse respeito, Varela afirma que: 

 

O fenômeno interpretativo é uma chave central de todos os fenômenos 
cognitivos naturais, incluindo a vida social. O significado surge em 
referência a uma identidade bem definida e não é explicada por uma 
coleção de informações de uma exterioridade.46 (VARELA in: 

MATURANA & VARELA, 1998, p.46) 

 

 

Um fenômeno importante para a compreensão da construção de significados 

é o conceito de ontogenia. Maturana e Varela (1998) afirmam que a ontogenia é a 

história das transformações de uma unidade, e sendo assim, consequentemente, “a 

ontogenia de um sistema vivo é a história da conservação de sua identidade através 

da sua autopoiesis contínua no espaço físico. ”47 Ao interagir e modificar-se em sua 

dinâmica interna, os seres vivos conservam a sua autopoiesis que equivale a manter 

                                                 
46 Traduzido de: El fenómeno interpretativo es una clave central de todos los fenómenos cognitivos 
naturales, incluyendo la vida social. La significación surge en referencia a una identidade bien definida, 
y no se explica por una captación de información a partir de una exterioridad. 
 
47 Traduzido de: “la ontogenia de un sistema vivo es la historia de la conservación de su identidade a 
través de su autopoiesis continuada en el espacio físico. 
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a sua identidade como unidade, ainda, a modalidade particular oriunda do modo como 

se realiza a autopoiesis possibilita uma diversidade de ontogenias, de acordo com as 

diferentes classes de sistema autopoiéticos. 

Do ponto de vista do observador, Maturana e Varela (1998, p. 91) afirmam que 

são duas as fontes de modificação ontogênica para a autopoiesis: 

 

 

Um é o ambiente, com seus eventos independentes, no sentido de que 
eles não estão determinados pela organização do sistema; o outro é o 
próprio sistema, com seus estados resultantes de compensações para 
deformações, estados que podem ser, por outro lado, deformações 

que dão origem a novas mudanças compensatórias.48 

 

 

Nas modificações ontogênicas que os sistemas autopoiéticos podem 

participar, existem dois tipos de câmbios compensatórios: os conservadores e os 

inovadores. Nos câmbios conservadores, as compensações que o sistema realiza são 

do tipo que conserva as possibilidades de interação. Já os câmbios inovadores, 

implicam em modificações na qualidade das interações que ocorrem. No primeiro 

caso, não implicam em variação na forma de realizar a autopoiesis, no segundo caso 

possibilitam um processo de especificação nas interações que depende 

necessariamente dos limites da organização dos sistemas e de sua história de 

interações. (MATURANA & VARELA, 1998) 

O sistema autopoiético sofre sucessivas mudanças no seu viver em toda sua 

história de vida, ou seja, como seres vivos somos seres ontogênicos. O fenômeno 

relacionado à possibilidade contínua de sofrer mudanças sucessivas, distinguido pelo 

observador, é denominado por Maturana e Varela (1998, p. 95) como Fenômeno 

Histórico: 

 

                                                 
48 Traduzido de: Una la constituye el ambiente, con sus sucesos independientes en el sentido de que 
ellos no son determinados por la organización del sistema; la outra la constituye el sistema mismo, com 
sus estados resultantes de la compensación de deformaciones, estados que pueden ser, por su parte, 
deformaciones que dan origen a nuevos câmbios compensatórios. 
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Um fenômeno histórico é um processo de mudança em que cada um 
dos estados sucessivos de um sistema nessa mudança surge como 
uma modificação de um estado anterior em uma transformação causal 
e novamente como um fato independente.49 

 

 

Segundo os autores podemos usar o conceito de história para referirmo-nos 

aos antecedentes de um fenômeno dado, pela sucessão de fatos que lhe dão origem 

ou para caracterizá-lo como um processo. A história pode ser utilizada para explicar 

um fenômeno no presente, como uma rede causal de mudanças concatenadas 

sequencialmente, na qual o estado da rede que aparece por transformação do estado 

anterior pode ser inferido e ainda que não contribua para explicar nenhum fenômeno, 

pode permitir a um observador explicar a origem do fenômeno, como estado dentro 

de uma rede histórica causal. No entanto, pelo fato de que uma explicação é sempre 

uma reformulação no presente sobre o fenômeno a explicar, determinado pelo 

Domínio das Interações, a história de um fenômeno, como a descrição de seus 

antecedentes, não pode contribuir para explicá-lo, porque os antecedentes não são 

componentes do fenômeno que precedem ou geram. (MATURANA & VARELA, 1998) 

No fenômeno histórico de um ser, o observador pode distinguir as 

perturbações de origem interna ou externa ao contemplar um sistema autopoiético em 

suas sucessivas mudanças, constituindo-o como um ser em um contexto, o qual 

também pode observar e descrever, mas que não distingue essas especificações para 

o seu próprio sistema autopoiético. Sob esse aspecto, Maturana e Varela afirmam que 

as representações do ambiente não constituem a organização autopoiética. 

(MATURANA & VARELA, 1998) 

Na Biologia do Conhecer, precisamos diferenciar as concepções entre as 

representações das interações do observador – envolvendo os fenômenos de 

interpretação e significado, e a possibilidade de que o sistema autopoiético tenha 

consciência, em sua organização, de representações do meio para interagir com ele. 

Maturana afirma a primeira e nega a segunda, assim, saber que estamos descrevendo 

                                                 
49 Traduzido de: Un fenómeno histórico es un processo de câmbios en el cual cada uno de los estados 
sucessivos de un sistema cambiante surge como modificación de un estado prévio en una 
transformación causal, y de novo como hecho independiente. 
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os fenômenos enquanto observadores e na ontogenia da organização autopoiética é 

a chave para evitar equívocos quanto ao emprego das representações, em 

convergência com a teoria. 

Nesse capítulo que apresentamos, definimos que o período áureo da Biologia 

do Conhecer ocorreu pelas produções de Maturana entre os anos de 1958 a 1980, e 

explicitamos por meio do corpus investigado os conceitos que originaram seu 

arcabouço teórico sobre a Cognição.  

Ressaltamos que mesmo sob uma perspectiva evolutiva que aparece de modo 

implícito em muitos momentos nas pesquisas de Maturana sobre a cognição em 1969 

e 1970, o período antecede o desenvolvimento aprofundado da Teoria da Deriva 

Natural, que é um pilar tão importante quanto a Teoria da Autopoiesis para a Biologia 

do Conhecer. Conforme ilustramos na figura 24, que retomamos aqui. 

 

 

Figura 23 - Esquema dos constructos Teóricos que fazem parte da Biologia do Conhecer (a 
ilustração que representa a autopoiesis é de autoria de Maturana e Varela). 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

A Teoria da Deriva Natural, construída por Maturana e Varela foi publicada na 

obra Él Árbol del conocimiento (1984) e, posteriormente, foi expandida por Maturana 

e Jorge Mpodozis em 1992, no Chile, sob o título de “Origem das espécies por meio 

da Deriva Natural ou a diversificação de linhagens por meio da conservação e 
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mudança de fenótipos ontogênicos50” (MATURANA & MPODOZIS, 1992). Algumas 

das concepções do período áureo da Biologia do Conhecer são reapresentadas nesse 

artigo, como os conceitos de ontogenia e acoplamento estrutural. No entanto, mesmo 

reconhecendo a importância dessa teoria evolutiva, não iremos adentrar em sua 

especificidade pois foge ao escopo dessa tese. 

É importante para a compreensão da Biologia do Conhecer, referenciarmos 

os conceitos que aí surgiram, sob a luz de publicações mais recentes. Isso explicita a 

natureza fundante do período para o conjunto da Teoria defendida por Maturana, mas 

faremos isso a seguir onde apresentamos as análises e discussões, e, também, 

relacionaremos as implicações dessas concepções para o ensino de Ciências da 

Natureza. 

 

  

                                                 
50 Traduzido de: “Origen de las especies por medio de la deriva natural. O la diversificación de los linajes 
a través de la conservación y cambio de los fenotipos ontogenéticos” 
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CAPÍTULO 5 – OS FUNDAMENTOS DA BIOLOGIA DO CONHECER PARA A 

COGNIÇÃO 

 

 

 

O homem sabe e sua capacidade de saber 
depende de sua integridade biológica; além 
disso, ele sabe que ele sabe. 

 
MATURANA, 1970 

 

 

 

Neste capítulo argumentaremos sobre os conceitos identificados no corpus e 

sua relação com a teoria de Maturana nos dias atuais, trazendo-os para uma 

discussão mais ampla sobre a Biologia do Conhecer. Ao mesmo tempo, 

explicitaremos os fundamentos importantes que distinguem o conjunto teórico e como 

a Teoria foi sendo construída pelo autor desde o período áureo. 

 

 

5.1. O ser vivo como centro de um paradigma do conhecimento 

 

No início desse trabalho apresentamos um contexto histórico das 

investigações a respeito da cognição. É perceptível que os estudos relacionados ao 

tema estejam associados a diversas tradições e paradigmas científicos em períodos 

de nossa história, alguns orientados como objeto pela perspectiva da fisiologia e em 

outros pela perspectiva da filosofia ou da psicologia. Atualmente, a perspectiva da 

neurociência vem ganhando destaque nas especificações da cognição de modo 

crescente (cf. DAMÁSIO, 2011; LENT (org), 2008; BELZUNG, 2007 e SIEGEL, 1999). 
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As variações do foco de pesquisa ocorrem por que a cognição, assim como 

qualquer outro objeto de estudo das Ciências, é descrita pelos pesquisadores a partir 

de seu paradigma, acompanhando as mudanças e rupturas (KUHN, 2009) da história 

do conhecimento científico, impregnadas de sentido pelas concepções e ideias 

matrizes dos pesquisadores, sobre como o ser humano aprende e interage com o 

mundo. 

Nessa tese identificamos os seguintes paradigmas para a cognição: o 

cardiocêntrico; o encefalocêntrico; o ventricular e o localizacional, constituído pelos 

objetos de interesse do córtex, da medula e dos nervos. Todos eles voltados em um 

programa de investigação para o corpo, a alma e a mente, explicitamente na busca 

da origem e da localização dos seus atributos, entre eles a cognição. Como podemos 

ver no quadro 7. 

 

 

 

Quadro 5 - Paradigmas e seus princípios identificados para a cognição. 

 

 

Paradigma Princípios 

Cardiocentrismo Coração como centro dos atributos. 

Encefalocentrismo Cérebro como centro dos atributos. 

Ventrículos Ventrículos como origem dos atributos. 

Localizacionista Córtex, Medula e 
Nervos 

Localização dos atributos em partes dos 
organismos. 

Cartesiano 
Divisão entre corpo e mente, com interligação 
no cérebro (glândula pineal). 

Cibernético 
Foco no controle e na comunicação nos seres 
vivos. 

Cognitivista Processamento de Informação. 

Auto-organizacional Conexões e emergência a partir das relações. 
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Quanto à concepção epistemológica, após a predominância anatômica e 

fisiológica dos fenômenos relacionados à cognição do início do século XX, em meados 

do mesmo século, identificamos os paradigmas da Cibernética, do Cognitivismo e da 

Auto-organização, que conviveram, e ainda convivem, com o paradigma reducionista 

e cartesiano em meio às Ciências, de modo geral. Cabe observar que poderíamos 

identificar outros paradigmas, mas nesta pesquisa optamos por focar-nos diretamente 

relacionados com a cognição, sob a nossa perspectiva. 

De acordo com o exposto anteriormente nos capítulos 1, 2 e 4, Maturana 

conviveu com muitos cientistas de diversas áreas do conhecimento e cada um deles 

dentro de seus paradigmas científicos, trabalhando e produzindo com eles. A partir 

dessa convivência, é possível identificar nas obras de Maturana algumas influências 

de um ou outro paradigma vigente para o período. Como a associação dos seres vivos 

a ideia de máquinas em 1973, que traz uma conotação mecanicista. Também é 

importante destacar as concepções sobre a cognição de 1969 e de 1970, com as 

investigações do processo da cognição, da interação e de outros fenômenos 

relacionados ao organismo e ao sistema nervoso. 

Um aspecto importante da Biologia do Conhecer que a diferencia de outras 

propostas teóricas é que Maturana aborda em suas pesquisas e produções teóricas 

as dimensões biológica e social, áreas que antes eram antagonistas. O autor investiga 

tanto os fenômenos biológicos relacionados a rede neural quanto os fenômenos 

biológicos relacionados a comunicação, os quais fundamentam aspectos das 

interações no contexto social.  Outros aspectos de diferenciação da teoria, estão no 

fato de atribuir ao centro da fenomenologia o ser vivo e em colocar a cognição como 

resultado de todas as interações possíveis do organismo - em sua natureza emergente 

da organização autopoiética – não mais centrada na presença de um sistema nervoso. 

A Biologia do Conhecer, mesmos que identifiquemos sua origem em outros 

paradigmas, não pode ser enquadrada rigorosamente em nenhum deles quanto ao 

seu conjunto teórico, programa de pesquisa ou concepção de conceitos. 

Para ampliar esta diferenciação da Biologia do Conhecer e os princípios 

afirmados em outra perspectiva, trazemos a concepção de Francis Wolff sobre o 

paradigma pautado pelo modelo do homem. Preferimos o termo ser humano em vez 

de homem, mas manteremos a nomenclatura utilizada pelo autor.  
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O modelo de homem é uma ideia matriz que pode conduzir e influenciar as 

pesquisas de uma determinada época. De acordo com Wolff (1990) o primeiro modelo 

de homem, de origem Aristotélica, é o homem racional. Para ele, essa concepção 

sobreviveu aos séculos chegando a Idade Clássica. Wolf (1990, p. 23) afirma que “o 

homem é o modelo de todos os seres naturais. Toda a concepção aristotélica da 

natureza depende, portanto, da essência do homem e do lugar eminente que ele 

ocupa no centro do mundo.” Ainda,  

 

[…] o que o estudo natural da alma humana mostra é que a 
capacidade intelectual do homem não é senão um prolongamento de 
sua capacidade perceptiva e não pode ser verdadeiramente separada 
dela; o homem adquire, assim, os princípios do seu saber por indução 
a partir do sensível, e o intelecto humano não é dissociável de seu 
enraizamento “animal” que é a percepção. (WOLFF, 1990, p. 43) 

 

 

O segundo modelo de homem, clássico, apontado por Wolff, traz uma 

composição de uma alma unida à um corpo, sendo o modelo que se impõem na 

Filosofia e na Ciência a partir do século XVII. O homem clássico é um homem de 

Descarte. (WOLFF, 1990). 

O terceiro modelo denominado como homem estrutural, emerge na passagem 

do século XVIII para o XIX. Wolff (1990, p. 69) afirma que “o homem não está na 

natureza, está fora dela, para poder conhecê-la e dominá-la. O homem não é – e nem 

pode ser – objeto de ciência; ele é o seu sujeito. ” E ainda complementa que no século 

XX o homem se torna o objeto em uma nova forma de vê-lo. (WOLFF, 1990) 

Em meados do século XX surge o quarto modelo apontado por Wolff que é o 

homem neuronal, sob a influência das ciências cognitivas, devolvendo o homem a sua 

natureza biológica, que nunca teve uma expressão tão forte antes do século XIX. O 

homem é um animal como os outros. (WOLF, 1990) 

Os modelos – mesmo que correspondam a uma organização didática de 

constructos teóricos, pelo nosso modo de ver – revelam alguns aspectos importantes 

para a nossa discussão. O primeiro deles é que a cognição oscila fortemente nos três 
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primeiros modelos, o racional, o descartiano e o sujeito fora da natureza, mais do que 

no último. 

Quando objeto da fisiologia, as pesquisas dedicam-se, na neurociência, quase 

que exclusivamente a parte do modelo clássico focada na sua corporalidade material 

– o homem de Descarte. No caso da educação, valendo-se também do mesmo 

modelo, oscila entre este e o modelo estrutural, talvez influenciada pela forte tendência 

filosófica e das ciências humanas que tem uma presença nas pesquisas a respeito da 

educação como um todo. Na perspectiva da psicologia há uma oscilação entre os três 

últimos modelos. 

A Biologia do Conhecer, mesmo com uma aparente afiliação ao modelo que 

surge das Ciências Cognitivas, constitui-se em um campo distinto, utilizando a 

fenomenologia biológica para a cognição. Ela coloca o ser humano como igual aos 

outros seres vivos, ressaltando semelhanças, como a organização autopoiética, mas 

também explicitando as diferenças e como essas se originam, como o pensamento e 

a autoconsciência. Nela o homem não é o centro do modelo de cognição, mas a vida 

em si, a qual possui uma organização comum que possibilita a interação que lhe dá 

origem. O homem assim passa a ser o produto de variáveis evolutivas e ontogênicas, 

com um domínio cognitivo expandido pela presença do sistema nervoso. 

O conjunto de interações, que envolvem as dinâmicas interna e externa, na 

qual um ser vivo pode participar sem perder a sua autopoiesis, que para o observador 

constitui o nicho, é o Domínio Cognitivo. 

Maturana e Varela (1998, p. 115) definem o domínio cognitivo como “o domínio 

de todas as interações nas quais um sistema autopoiético pode entrar sem perder sua 

identidade, isto é, o domínio de todas as mudanças que podem sofrer ao compensar 

as perturbações. ”51 

No Domínio Cognitivo está a expressão do que é conhecer. Por meio das 

interações que o constituem é que conhecemos. Nesse sentido, não há possibilidade 

de defender uma perspectiva localizacionista em relação a um órgão que realize o ato 

                                                 
51 Traduzido de: el domínio de todas las interaciones en que un sistema autopoiético puede entrar sin 
perder su identidade, es decir, el domínio de todos los câmbios que puede sofrir al compensar 
perturbaciones. 
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de conhecer, pois são envolvidas nesses domínios todas as interações, das quais 

podemos participar, sofrer perturbações e desencadeá-las. 

Por ocorrer por meio de interações, conhecer é uma ação, o que justifica a 

afirmação de Maturana e Varela quando definem que conhecer é um ato de fazer e 

fazer é conhecer, ou seja, “Todo fazer é um conhecer e todo conhecer é um fazer” 

(MATURANA & VARELA, 1984 p. 13). Ainda, interagir, fazer ou conhecer são 

fenômenos recursivos. Conhecer “é uma ação efetiva, ou seja, uma efetividade 

operacional no domínio da existência dos seres vivos” (MATURANA & VARELA, 1984 

p.15). 

Maturana desconstitui o modelo de um ser humano como parâmetro para 

todas as coisas, pois ele centraliza-se no ser vivo em sua deriva experiencial por meio 

das interações das quais pode participar, como um organismo que no contínuo do 

viver, em sua ontogenia, modifica-se, adapta-se, conserva-se originando vários 

“modelos” que são legítimos de acordo com sua estrutura biológica. 

A Biologia do Conhecer traz uma perspectiva diferenciada que segundo Magro 

(1999, p.17) aponta como “um modo de ver a fenomenologia dos seres vivos em geral, 

e dos seres humanos em particular”. Ao mesmo tempo, o ser vivo (humano, no nosso 

caso) vive em uma sociedade, e ao viver nessa sociedade, ela constitui parte de sua 

ontogenia. Isso possibilita a existência de uma diversidade de constituição de 

identidades dos seres humanos, fundadas pela sua biologia e pela sua cultura. A 

existência dessa diversidade confronta a proposição de um modelo padrão que 

marginaliza outras manifestações do ser humano e amplia as constituições do 

comportamento. A variedade está relacionada ao Domínio Cognitivo, à Realidade 

Cognitiva e ao nicho, em sua natureza ontogênica. 

A variação e a diversidade possuem limites pelo elo biológico que nos constitui 

como espécie e que é conservado em uma perspectiva evolutiva, na medida em que 

mantém a nossa organização autopoiética, pois dela depende a nossa adaptação e 

existência. Com uma posição que reconhece a existência do observador e sua autoria 

nas descrições, qualquer modelo que seja distinguido a partir de um ser humano é 

feito por autorreferência, em um processo concatenado de modificações. 

 A referência cognitiva do ser humano são seus domínios de existência – 

Domínio de Interações, Cognitivo, Descritivo, Linguístico e sua Realidade Cognitiva. 
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A Realidade Cognitiva daquele que conhece em uma ação de retroalimentação 

(feedback) gera a si mesmo no viver cotidiano, incluindo nessa relação os domínios 

em que o ser existe. A Biologia do Conhecer colocou essa constituição no centro do 

conhecimento e atribui à interação o papel de fenômeno constituinte. 

Para nós, na obra de Maturana há uma grande influência do trabalho 

desenvolvido por Ashby sobre o cérebro. Identificamos essa influência nos temas que 

foram tratados no Design for a Brain (cf. ASHBY, 1960), no entanto, enquanto Ashby 

permanecia no mecanicismo, Maturana transcende-o no seu conjunto teórico, 

modificando o modo como se descrevem as relações que constituem um ser vivo, 

abandonando a analogia das máquinas e voltando-se para uma fenomenologia do 

vivo de modo particular. 

 

5.2. A autoria da Biologia do Conhecer 

 

 

Podemos afirmar que a Biologia do Conhecer é um constructo teórico de 

Humberto Maturana que vem sendo desenvolvido pelo autor por mais de 60 anos e 

que sua fundamentação principal foi elaborada no período que denominamos como 

áureo, compreendido entre os anos de 1958 a 1980. Outros autores colaboraram com 

Maturana em propostas que se afiliam a ela, dos quais reconhecemos a importância 

de suas contribuições, sem, no entanto, equivocadamente atribuí-lhes o papel de 

coautores da teoria como um todo. 

Ao destacarmos que a teoria é composta por estudos Neurobiológicos, pela 

teoria da Autopoiesis e pela Deriva Natural (que não abordamos diretamente, mas de 

forma tangencial), isso não quer dizer que estamos colocando-a, como constituída 

somente pela soma das três. A Biologia do Conhecer é maior e mais ampla do que a 

soma delas, possuindo concepções e estudos próprios sobre os fenômenos 

relacionados ao ser vivo. 

Alguns estudiosos confundem recorrentemente a Teoria da Autopoiesis com 

a Biologia do Conhecer, tratando-as como sinônimos. Como o fez Marco Antônio 
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Moreira quando descreve: “Teoria da autopoiese, ou Biologia do Conhecer, é o nome 

dado ao conjunto das ideias de Maturana” (MOREIRA, 2004, p. 597). 

A Teoria da Autopoiesis tem como foco a organização do vivo e os fenômenos 

que estão relacionados a sua estrutura e realização. Ela constitui uma grande parte 

dos fundamentos do trabalho realizado por Maturana a respeito dos fenômenos 

biológicos. Entendemos uma retroalimentação em relação a elas, pois no 

desenvolvimento que o autor fez com Varela, muitos conceitos já haviam sido 

publicados. Após a publicação da autopoiesis, Maturana desenvolveu conceitos que 

antes não se relacionavam diretamente a organização do vivo sob essa perspectiva. 

A seguir descrevemos pormenorizadamente a construção histórica que 

originou a Biologia do Conhecer: 

• Primeiro Maturana formula as concepções da Biologia do Conhecer em 

1969 e 1970, publicando-as sozinho. Ele elabora as concepções da 

cognição como fenômeno biológico, dos domínios da existência de um ser 

vivo, do funcionamento do sistema nervoso e da organização 

autoprodutiva característica destes, já abordando uma perspectiva 

evolutiva. 

• Entre 1971 e 1973, desenvolve com Varela muitas das concepções que 

já tinha explicitado em anos anteriores, nomeando e definindo o tipo de 

organização que caracteriza os seres vivos: a autopoiesis. Eles também 

desenvolvem um sistema argumentativo que descrevem modelos 

gerativos para os fenômenos da organização circular e do vivo, ou seja, 

para os fenômenos biológicos, a partir da autopoiesis. Trazem na 

produção da teoria autopoiética princípios de conservação e adaptação. 

• Após um tempo sem publicações conjuntas, entre 1980 e 1985 realizam 

uma introdução à Biologia do Conhecer, onde retomam os conceitos dos 

períodos anteriores e aprofundam a visão evolucionista da Deriva Natural. 

• A Deriva Natural é desenvolvida como constructo teórico em 1992, em 

uma publicação conjunta entre Maturana e Mpodozis. 

• Maturana continua a publicar sobre a Biologia do Conhecer, retomando 

conceitos e desenvolvendo-os em outros fenômenos, como por exemplo 

o fenômeno social. 
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Essa confusão em relação à constituição da teoria é refletida, também, nos 

equívocos sobre a autoria, conforme já alertou Magro (1999) sobre a atribuição de 

Varela como autor da Biologia do Conhecer. Isso pode ser percebido no trabalho de 

Nize Pellanda ao descrever a Biologia do Conhecer. 

 

 

A teoria da biologia da cognição de Maturana e Varela tem profundas 
implicações para a Educação, pois, para eles, o viver não se separa 
do conhecer, como já referido, o que nos obriga a refletir 
profundamente sobre os métodos pedagógicos tradicionais em termos 
de ver neles processos mecânicos-formais, estranho ao viver e, muitas 
vezes, indesejáveis para a ontogenia de sujeitos cognitivos. 

(PELLANDA, 2009, p.17) 

 

 

Por fim, afirmamos que o período áureo é o mais importante, pois podemos 

identificar nos artigos The Neurophysiology of Cognition e no Biology of Cognition, os 

conceitos fundamentais da Biologia do Conhecer, inclusive uma ideia de organização 

autorreferida e circular, que no caso do segundo artigo, já faz referência à uma 

autoprodução do ser vivo. Não são encontrados neles os detalhamentos 

fenomenológicos sobre a organização do vivo, como encontramos na obra De 

Máquinas y Seres Vivos, que é resultado do trabalho de Maturana e Varela, mas 

ambos os artigos são anteriores a ela e de autoria apenas de Humberto Maturana. 

 

5.3. Na raiz da árvore do conhecimento 

 

No Brasil a obra mais conhecida de Maturana é “A Árvore do Conhecimento”, 

em coautoria com Varela (MATURANA & VARELA, 1984; 1987; 1995; 2001). Como 

já explicitamos no capítulo 2, ela foi desenvolvida a partir de uma série de palestras 

de Maturana e Varela para a Organization of América States (OAS) em 1980. 

Posteriormente entre 1981 e 1983 as mesmas foram transcritas e editadas. 
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A obra causa repercussão pela sua abordagem característica, que é a de um 

livro introdutório, que na nossa concepção, hoje possui como objetivo central ser uma 

obra de divulgação sobre a Biologia do Conhecer para um público mais geral. De 

acordo com Varela, ele e Maturana queriam conceber um texto que não exigisse 

conhecimentos prévios do leitor, apresentando ideias fundamentais e chegando ao 

nível mais técnico, pensado para ser apoiado por livros que são utilizados na 

graduação (VARELA in: MATURANA & VARELA, 1987, p. 251). 

Mesmo reconhecendo o caráter introdutório e de divulgação, o livro “A Árvore 

do Conhecimento” traz os principais conceitos da Biologia do Conhecer, elaborado 

com uma argumentação que os apresenta de modo progressivo no texto. Na medida 

em que descrevem os fenômenos, Maturana e Varela constituem sistemas 

geracionais que explicitam como surgem. No âmbito de um texto acadêmico, a 

despreocupação em referenciar as premissas ou as concepções causa estranheza, 

sob uma visão tradicional da ciência, quanto à sua natureza científica, mas diante do 

contexto em que foi produzido, o formato utilizado é compreensível. 

Neste aspecto, a presente tese contribui com a explicitação das origens das 

concepções citadas na obra “A Árvore do Conhecimento” e de outras publicações de 

Maturana, que constantemente ficam ocultas no conjunto da obra pela falta de 

conexão entre muitas delas.  

Deixando à parte essa particularidade da escrita da obra em si, a Árvore do 

Conhecimento traz os conceitos em seu significado científico, mantendo o rigor 

argumentativo e explicativo de Maturana e Varela. Quanto aos conceitos, podemos 

afirmar que a obra é fidedigna às concepções da Biologia do Conhecer. 

A partir do que foi tratado no capítulo 4 realizamos uma análise comparativa 

entre os conceitos que são oriundos do período entre 1958 até 1980 e os conceitos 

que são apresentados no livro “A Árvore do Conhecimento”, de 1984 (MATURANA & 

VARELA, 1984). O resultado dessa análise encontra-se no quadro 8, a seguir. 
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Quadro 6 - Quadro comparativo de correlações de conceitos nas obras de Maturana do 
Período Áureo com os conceitos explicitados na obra “A Árvore do Conhecimento”. 

Quadro comparativo da origem dos conceitos-chave da Biologia do Conhecer 

Trabalho e 
Artigos 

Neurobiologia  
(1963 - 1970) 

The Neurophysiology 
of Cognition/ Biology 

of Cognition  
(1969/1970) 

De Máquinas y 
Seres Vivos 

(1973) 

Árvore do Conhecimento 
(1984) 

---  
Comunicação com 

classe de interações 
consensuais 

Acoplamento 
Estrutural 

Acoplamento Estrutural 

 --- 

Circularidade 
Autoprodutiva / 

Processo circular 
casual fechado 

Autopoiesis Autopoiesis 

 --- 
Natureza fechada da 
organização funcional 

 --- Clausura Operacional 

  --- 
Descrição a partir do 

Domínio de Interações 
 --- Coerência Descritiva 

  --- Comportamentos  --- Comportamento 

  --- 
Comportamentos 

aprendidos 
 --- 

Comportamentos 
aprendidos (conduta 

aprendida) 

  --- 
Comportamentos 

instintivos 
 --- 

Comportamentos Inatos 
(conduta instintiva) 

  --- Comunicação  --- Comunicação 

  ---    --- Conduta Cultural 

  --- 
Comportamento 

Orientador/ Indicativo 
 --- Condutas Comunicativas 

  --- 
Comportamento 

Linguístico 
 --- Condutas Linguísticas 

  ---   ---  --- Condutas Ontogênicas 

  --- Cognição  --- Conhecer 

  --- Conhecimento  --- Conhecimento 

  --- Consciência  --- Consciência 

  --- Autoconsciência Autoconsciência Consciência Humana 

  ---  ---   --- Contabilidade Lógica 
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Quadro comparativo da origem dos conceitos-chave da Biologia do Conhecer 

Trabalho e 
Artigos 

Neurobiologia  
(1963 - 1970) 

The Neurophysiology 
of Cognition/ Biology 

of Cognition  
(1969/1970) 

De Máquinas y 
Seres Vivos 

(1973) 

Árvore do Conhecimento 
(1984) 

Correlações 
Internas do 

Sistema 
Nervoso 

Correlações Internas  --- Correlações Internas 

  --- 
Evolução nas classes 

de interações 
 --- Deriva Natural 

  --- 
Descrição do 
Observador 

Domínio Descritivo Descrição Semântica 

  --- 
Comunicação 
orientadora 

 --- Desencadear efeito 

Estados 
espaço-
temporal 

Temporalidade do 
Sistema Nervoso 

 --- Determinismo Estrutural 

  ---   ---  --- Distinção 

  --- Domínio Comunicativo  --- Domínio Comportamental 

  --- Domínio Linguístico Domínio Linguístico Domínio Linguístico 

  ---  ---  --- Estrutura Neuronal 

  ---  ---  --- Ética 

  ---  ---  --- 
Expansão provocada pelo 

Sistema Nervoso das 
Condutas 

  --- Domínio Cognitivo  --- Experiência Cognitiva 

  ---  --- Explicação Explicação 

  ---  --- Fenômeno biológico Fenômeno biológico 

  ---  --- Fenômeno Histórico Fenômeno Histórico 

  ---  --- Fenômeno Social Fenômeno Social 

  ---  ---  --- Hereditariedade 

  --- Linguagem  --- Linguagem 

Aparência dos 
fenômenos 

Observador Observador Observador 
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Quadro comparativo da origem dos conceitos-chave da Biologia do Conhecer 

Trabalho e 
Artigos 

Neurobiologia  
(1963 - 1970) 

The Neurophysiology 
of Cognition/ Biology 

of Cognition  
(1969/1970) 

De Máquinas y 
Seres Vivos 

(1973) 

Árvore do Conhecimento 
(1984) 

para quem 
observa 

  ---   --- Ontogenia Ontogenia 

  --- Organização Organização Organização 

  --- Variação  --- Plasticidade 

  --- Representações  --- Representações 

Autorreferência 
Circularidade 

Autorreferênciada 

Seres vivos com 
unidades 

autônomas 

Seres vivos como 
unidades autônomas 

  ---  ---  --- 
Sistemas autopoiéticos de 

segunda ordem 

  --- 
Qualquer coisa que é 

dita é dita por um 
observador. 

 --- 
Tudo que é dito é dito por 

alguém. 

  ---   Unidade Unidade 

Interação do 
ser com sua 
constituição 

interna 

Domínio de realização 
dos componentes 

Dinâmica Interna  ---  

Interação do 
ser como uma 

totalidade 

Domínio de realização 
como unidade 

Dinâmica Externa  --- 

  ---  ---  ---   --- 

  ---  --- 
Domínio 

Comunicativo 
 --- 

  ---  --- Domínio Cognitivo  --- 

  ---  --- 
Relações 

Constitutivas 
 --- 

  --- Domínio das Interações  ---  --- 

  --- Domínio das Relações  ---  --- 

  --- Realidade Cognitiva  ---  --- 
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Quadro comparativo da origem dos conceitos-chave da Biologia do Conhecer 

Trabalho e 
Artigos 

Neurobiologia  
(1963 - 1970) 

The Neurophysiology 
of Cognition/ Biology 

of Cognition  
(1969/1970) 

De Máquinas y 
Seres Vivos 

(1973) 

Árvore do Conhecimento 
(1984) 

  --- Nicho   --- Nicho  

  --- Sistema Cognitivo   ---   --- 

  ---   --- 
Fenômenos 

Interpretativos 
  --- 

  ---  ---  
Construção de 

Significados 
  --- 

  --- Aprendizagem  ---    --- 

  --- Memória   ---  ---  

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 

 

De acordo com o exposto pelo quadro anterior, é possível perceber que alguns 

conceitos possuem sua origem nas obras 1963 a 1970, ressurgindo em obras 

posteriores como a Árvore do Conhecimento, de 1984 (MATURANA & VARELA, 

1984). Algumas concepções foram desenvolvidas e aprofundadas enquanto outras se 

mantiveram como apresentadas originalmente. Tomemos como exemplo os conceitos 

da Dinâmica Interna e Externa. 

Maturana e Varela definem que um ser vivo está delimitado pela fronteira 

constituída em sua organização autopoiética, que pode ser distinguida por um 

observador. Essa fronteira delimita o que o constituí em sua organização autopoiética 

como componente e o que constitui o meio no qual ele interage – meio externo à 

organização. Essa definição, defendida desde 1958, foi fundamental na concepção da 

autopoiesis, em 1973. Em 1984, Maturana e Varela, representam a autopoiesis pelo 

seguinte diagrama: 
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Figura 24 - Diagrama representativo de unidades autopoiéticas  

 

Fonte: MATURANA & VARELA, 1984. 

 

 

Neste diagrama, está expressa distinção dos autores sobre os fenômenos de 

interação do ser em sua constituição interna e de sua interação como uma totalidade. 

Conforme havíamos identificado em publicações anteriores dos autores. 

A Dinâmica Interna é o domínio da realização do ser vivo e de seus 

componentes na sua constituição como ser. Essa realização, estabelecida nas 

relações desses componentes, não faz referência a totalidade que constitui, ou seja, 

não é uma referência a unidade do ser. Nesse sentido temos a afirmação de Maturana 

(2014, p. 129): “nós humanos, enquanto seres vivos, existimos como animais, ou seja, 

como Homo sapiens sapiens no domínio de nossa corporalidade molecular, e vivemos 

como tais no fluir de nossos processos fisiológicos.” 

Esse domínio, estabelecido pela nossa fisiologia tem influência significativa 

para a constituição de outros domínios. 

Quando os pesquisadores da cognição, neurociência e outros que cuja 

contribuição foi abordada de maneira sucinta no capítulo 1, buscavam atributos no 

coração, nos ventrículos, na medula espinal ou no córtex, estavam concentrados a 

partir desse domínio, atribuindo de modo funcional todos os fenômenos relacionados 

ao ser vivo e ao processo de interação. 

Destaca-se que o Domínio da Dinâmica Interna, fundamental na manutenção 

da autopoiesis gera e influência a existência dos outros domínios relacionais, 

constituindo o vértice de nossa constituição biológica, o que justifica a afirmação de 
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Maturana quando diz que se muda a biologia, muda a forma que conhecemos e 

interagimos. 

A Dinâmica Interna também está determinada por fatores filogenéticos, mas 

possibilita modificações nas relações entre seus componentes de acordo com as 

experiências ocorridas na vida do ser vivo (humano), desde que, essas modificações 

não impliquem na perda da manutenção, ou seja, na perda da autopoiesis. 

A Dinâmica Externa, na definição de Maturana e Varela, diz respeito ao 

domínio do operar do ser vivo com sua totalidade em seu espaço de interação como 

tal (MATURANA & VARELA, 1998). Ela é o primeiro domínio relacional, pois é 

constituído pelas relações entre a Dinâmica Interna e o meio. Entende-se que o meio 

se refere ao meio físico e/ou outros seres vivos; e essa Dinâmica Externa está 

diretamente relacionada à manutenção da autopoiesis, na medida em que, as 

possibilidades de interação do ser não causem a sua desorganização e perda da vida. 

As interações que um ser humano pode participar surgem desses dois 

domínios, representados na figura 26, e estabelecem que classe dessas interações 

mantém a sua autopoiesis, ou seja, constituem o seu nicho. 

 

 

Figura 25 - Diagrama representativo de unidades autopoiéticas 

 

Fonte: Representação a partir da ilustração de MATURANA&VARELA, 1984, 
modificado por nós quanto à dinâmica interna e externa. 
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Alguns conceitos que são apresentados em obras anteriores, não são 

reapresentados na Árvore do Conhecimento, mas são fundamentais para a 

compreensão do percurso gerativo do fenômeno do Conhecer dentro da Teoria. 

 

 

 

 

  



138 
 

CAPÍTULO 6 – A INTERAÇÃO E O ESTUDO DOS FENÔMENOS DA NATUREZA 

 

O conhecimento como uma experiência é algo 

pessoal e particular que não pode ser 

transferido. 

Humberto Maturana, 1970. 

 

 

Nesse capítulo final apresentamos as contribuições da Biologia do Conhecer 

para o Ensino de Ciências da Natureza, a partir do trabalho que realizamos. 

Ressaltamos que a abordagem aqui apresentada não é e não será a única 

contribuição possível de todo o conjunto teórico produzido por Maturana, mas a que 

encontra fundamentação no recorte realizado para essa tese. 

 

 

6.1. A perspectiva da Biologia do Conhecer para o Ensino de Ciências da 

Natureza 

 

De acordo com as pesquisas realizadas por Maturana (MATURANA, 1968, 

1970) sobre o sistema nervoso – apresentadas ao longo dessa tese, as perturbações 

que são percebidas pelos organismos, por meio de seus sistemas cognitivos, são um 

contínuo no fluir da vida destes. Nós, seres humanos, estamos imersos em um meio, 

mas dependemos da constituição interna do sistema cognitivo para percebemos o que 

nos rodeia. A percepção de um meio depende da nossa biologia, a qual estabelece a 

forma como interagimos.  

A interação é um fenômeno biológico chave como objeto de estudo, pois é por 

meio dela que conhecemos e construímos conhecimento. Isso é inegável nos seres 

humanos, em nossa história particular ao movimentarmo-nos na nossa ontogenia. 
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Na ontogenia, ou seja, no histórico de mudanças estruturais que ocorrem nos 

seres humanos, e na construção de conhecimento a partir do sistema cognitivo 

estamos particularmente focados nas interações que geram um tipo específico de 

conhecimento: o conhecimento científico – construído por meio das vivências 

relacionadas ao ensino de Ciências da Natureza, o qual nos direciona para a 

compreensão de como ele surge e que tipo de relação e interação deve ocorrer para 

que o classifiquemos como tal. 

Para compreender o Ensino de Ciências da Natureza por uma perspectiva da 

interação como fenômeno biológico, devemos elaborar uma perspectiva das Ciências, 

incluindo aquele que conhece e que a produz. Assim, por mais que a Ciência tenha 

defendido durante séculos um posicionamento objetivo (cf. CHALMERS, 1993; 

MATURANA, 2001) em relação aos fenômenos naturais, ou seja, que as concepções 

científicas são neutras ao descrever os fenômenos constatados por nós humanos, é 

inegável o envolvimento de nossa condição biológica e cultural em toda explicação 

científica.  

O ensino de Ciências da Natureza é constituído pela descrição de fenômenos 

que ocorrem no meio e com o qual professores e estudantes interagem. A esse 

respeito, temos a perspectiva de Maturana, a qual denota que o sujeito percebe um 

fenômeno e o descreve pela sua Realidade Cognitiva, que torna a descrição única e 

particular, e ao mesmo tempo, pela existência de interações comunicativas com outros 

sujeitos, pelo acoplamento estrutural elaboram descrições que convergem. As 

convergências das descrições constituem um campo de validação do conhecimento 

entre os sujeitos, nomeando o que pode ser classificado como científico. 

As descrições científicas oriundas das convergências entre sujeitos formam 

um universo representacional em seus Domínios Cognitivos, assumindo uma natureza 

independente das descrições, as quais foram constituídas pelas interações deles. A 

Ciência, como representação desse domínio, ganha uma autonomia quase mítica, 

afastando do processo a dependência absoluta dela daquele sujeito que conhece. A 

condição de Ente independente da Ciência condiciona o seu ensino, nessa 

perspectiva há uma apreensão por meio do Ente, desprovida da participação dos 

professores e dos estudantes. Essa é a explicação que atribuímos ao modelo 

tradicional da Ciência. 
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No modelo tradicional, no cotidiano escolar, os estudantes e professores 

interagem com as descrições científicas realizadas por autores de livros didáticos e 

com as descrições realizadas pelos professores, as quais foram constituídas durante 

as suas vivências ou por meio de interações com outras descrições. Existe uma 

relação recursiva em toda essa interação no Domínio Cognitivo dos estudantes e 

professores pelo Domínio das Descrições. 

Por meio da descrição validamos o conhecimento científico. Atribuímos a ela, 

quando é considerada válida, a condição de uma explicação (MATURANA, 2001), no 

caso, uma explicação científica. Mas toda explicação científica é uma reformulação da 

experiência, como afirma Maturana (cf. MATURANA, 1970, 1984). 

Pelo exposto acima, entendemos que a Ciência classificada como objetiva 

oculta o sujeito que a constitui, conservando um Ente como parâmetro para definir o 

modo como interagimos e descrevemos, ou seja, um modelo padrão, um método. O 

método é, assim, a referência importante para criar uma convergência no acoplamento 

estrutural dos sujeitos em torno do conhecimento científico, antevendo tipos de 

interações que são aceitas como válidas. 

Ao explicar como o método se constitui, não queremos destituir sua 

importância, mas explicitá-lo em sua constituição, a qual depende dos sujeitos que 

interagem. Isso desmistifica que a construção do conhecimento científico, a descrição 

dos fenômenos naturais e a interação com ambos sejam independentes do ato de 

conhecer e do sistema cognitivo humano, de professores e estudantes. 

Para Maturana, a Ciência objetiva segue um caminho explicativo que é o 

caminho da objetividade sem parênteses. Ele explica: 

 

 

Se não fazemos a pergunta pela origem das capacidades do 
observador, nos comportamos, na verdade, como se tivéssemos a 
capacidade de fazer referência a entes independentes de nós, a 
verdades cuja a validade é independente de nós, porque não 
dependem do que fazemos. Este caminho explicativo, que afirma 
explícita ou implicitamente que nossas capacidades cognitivas são 
constitutivas de nosso ser, eu chamo de o caminho da objetividade-
sem-parênteses. (MATURANA, 2009, p. 42) 
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A relação estabelecida no ambiente escolar entre professores e estudantes 

com o conhecimento científico, no ensino de Ciências da Natureza, ocorre por meio 

desse caminho explicativo, que gera o Ente Ciência no Domínio Cognitivo desses 

sujeitos. Estabelecer que a Ciência é independente do sujeito que conhece afasta o 

conhecimento científico dos estudantes e professores, que interagem com descrições 

no cotidiano da sala de aula, excetuando as atividades experimentais que consideram 

as formulações realizadas por ambos. Isso cria, por exemplo, a aceitação de que o 

conhecimento científico construído na escola é considerado menos científico que o 

conhecimento construído nas universidades – mesmo que ambos estejam norteados 

pelo mesmo método, ou que, as práticas laboratoriais, com interação direta com os 

fenômenos, sejam consideradas mais científicas que a descrição deles por meio da 

observação. 

Quando o ensino de Ciências da Natureza é constituído na objetividade-sem-

parêntese é ignorada a diversidade dos Domínios Cognitivos dos estudantes e dos 

próprios professores, pois para Maturana (2009, p. 49):  

 

 

Cada vez que se adota a postura de ter um acesso privilegiado a uma 
realidade independente, como ocorre constitutivamente no caminho 
explicativo da objetividade-sem-parênteses, o que não está com a 
pessoa está contra ela. 

 

 

Essa perspectiva, aparentemente radical, cria a condição de que o 

conhecimento científico é um privilégio padronizado por um tipo específico de 

interação, que se não é acessado por essa, exclui os sujeitos de sua formulação e 

constituição, tornando a Ciência um ente com acesso privilegiado. A esse respeito, 

Maturana (2009, p.53) explica: 

 

 

Assim, compreendemos, por exemplo, que no caminho explicativo da 
objetividade-sem-parênteses existe uma realidade objetiva para qual 
podemos apontar, e que usamos como referência para validade de 
nosso explicar. Aí qualquer afirmação não validada por uma referência 
à realidade objetiva é um erro ou ilusão, porque trata como real algo 
que é falso. No caminho explicativo da objetividade-sem-parêntese, a 
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ilusão é a expressão de uma limitação ou falha no operar do 
observador. 

 

 

 

Consideramos que o caminho da objetividade-sem-parêntese é o princípio que 

promove a situação paradoxal entre a popularidade das Ciências e o baixo 

desenvolvimento dos estudantes nas relações formalizadas do conhecimento 

científico, por meio do ensino. 

Para nós as interações que constituem a construção do conhecimento 

científico devem ocorrer no caminho da objetividade-entre-parênteses, o qual é 

definido por Maturana (2009, p. 53) como “o caminho explicativo que seguimos 

quando tratamos nosso operar cognitivo como a expressão de uma propriedade 

constitutiva nossa”. 

Dentro da objetividade-entre-parênteses, a partir da nossa Realidade 

Cognitiva, conscientes ou não, aceitamos uma explicação científica, e até mesmo, 

estabelecemos os critérios para que possamos considerar algo como científico, 

respeitando as possibilidades de interação que podemos participar e o modo particular 

com que elas subsidiam a aprendizagem. Também, sob essa perspectiva, podemos 

compreender a diversidade de Domínios Cognitivos que constituem os seres 

humanos, compreensão esta fundamental para o ensino de Ciências da Natureza. 

De acordo com Maturana (2009, p. 58): 

 

 

[…] no caminho explicativo da objetividade-entre-parênteses existem 

muitos domínios de realidades diferentes, mas igualmente legítimos, 

ainda que não igualmente desejáveis, cada um constituído como um 

domínio de coerências operacionais da experiência do observador. 

 

 

Se envolvermos essa condição de modo consciente – escolhas conscientes, 

desde a perspectiva do humano, ao criar uma concepção científica estaremos 

assumindo a nossa autoria, nossas referências e nosso modo de vida, nossa cultura 

e nossa biologia. Isso, nos permite a compreensão de um conjunto de conexões de 

referências que utilizamos a todo tempo. A partir desse princípio, podemos legitimar 
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um ensino que respeite as diversas constituições humanas e sociais que podemos 

considerar em nossa sociedade. 

O caminho da objetividade-entre-parênteses explicita que cientistas e 

professores derivam por caminhos distintos de acordo com as referências que uns e 

outros aceitam. Optamos por perspectivas epistemológicas, descrições de conceitos, 

concepções e explicações que tomamos como referência, teorias, leis, experimentos 

e proposições sobre os fenômenos naturais. Compartilhamos de uma validação das 

explicações com um grupo de representantes dessa comunidade, seja esta de 

cientistas e/ou professores, e também da nossa predileção por eles. Alguns grupos se 

destacam sobre os outros, seja pela maioria de indivíduos que os representam, seja 

pela descrição aparente mais próxima do científico que esperamos do fenômeno 

estudado. Assim, nossas ações estão imbuídas de sentido e intenções, tanto ao 

aprender quanto ao ensinar Ciências da Natureza, mesmo que não tenhamos plena 

clareza disso. 

Esse conjunto de ações, que origina e ao mesmo tempo fundamenta nosso 

modo de agir e pensar surge a partir das interações que realizamos ao longo de nossa 

ontogenia, que resulta a priori de nossa condição biológica como um organismo vivo, 

pois ela possibilita o surgimento da emoção, da linguagem e da cultura em nossa 

condição de ser humano. Compreender nossa biologia é fundamental para a 

compreensão de como interagimos, o que tem consequências para o modo como 

aprendemos Ciências da Natureza. Como afirma Maturana (2006, p. 72): “Não 

podemos evitar nossa biologia”. 

Aceitar nossa condição biológica no fenômeno da interação implica em que 

dois indivíduos ao viver uma experiência, uma situação em uma aula de Ciências, 

podem descrever a mesma experiência com aspectos ou perspectivas diferentes. Se 

somos da mesma espécie como seres humanos, no mesmo meio cultural, como é 

possível que tais perspectivas possam existir? Responder a essa pergunta envolve 

uma compreensão sobre o modo como interagimos a partir de nossa matriz biológica, 

que foi explicitada no capítulo 4. 
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6.2. Variabilidade e diversidade 

 

Para evitar que padronizemos os processos de interação por meio de um único 

modo de fazer Ciência, considerando que “todo ato de conhecer é um fazer” 

(MATURANA & VARELA, 1984, 2001), devemos compreender como a interação é 

importante para a variação dos Domínios Cognitivos, o que justifica a possibilidade da 

existência de um caminho explicativo da objetividade-entre-parêntese, pois como 

afirma Maturana (2009, p.54): 

 

 

Devido à sua maneira de constituição como domínios de coerências 
experienciais, todos os domínios de realidade que surgem no caminho 
explicativo da objetividade-entre-parênteses são igualmente válidos, 
ainda que distinto e nem todos igualmente desejáveis para se viver. 

 

 

Sobre a variação e a diversidade dos seres humanos em seus sistemas 

cognitivos, mesmo com características em comum que não interfere na existência de 

uma multiplicidade de comportamentos e identidades, Maturana e Varela afirmam: 

  

  

O fato de haver esse elemento comum entre a organização de todos 
os organismos não interfere na riqueza de sua diversidade, já que esta 
ocorre na variação estrutural. Por outro lado, ela nos permite perceber 
que toda essa variação acontece em torno de um tipo fundamental, o 
que resulta em modos diferentes de dimensionar universos de 
interação por parte de diferentes unidades com a mesma organização. 
(Maturana & Varela, 2001, p. 99). 

  

  

Maturana e Varela argumentam sobre os diferentes modos de interação, 

pensando na diversidade biológica dos seres vivos em torno de uma mesma 

organização. Como somos seres sistêmicos, que possuem circularidades, sendo que 

a relação entre as partes do nosso organismo estabelece propriedades, essa 

diversidade de modos de interagir também é um fenômeno que ocorre entre os 

sistemas do organismo humano, os quais compõem a nossa dinâmica interna, que é 

responsável pelas distintas possibilidades de interação. Podemos observar então que 
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as comunidades humanas convivem em um meio cultural, onde condutas são 

reforçadas e conservadas nas relações. 

A partir da interação entre a dinâmica interna de um indivíduo e o meio, é que 

se origina a relação entre o biológico, o social e o cultural, e esta interação cria a 

identidade do ser humano, assim como, o seu modo único de ação no mundo. 

Relacionando esses aspectos à educação escolar isso significa que, cada estudante 

possui de acordo com sua identidade uma relação distinta com o conhecimento do 

ensino de Ciências da Natureza, e usa como referência primordial um fechamento em 

si, ou seja, a referência centrada em si. 

O ensino de Ciências deve proporcionar vivências que têm como objetivo a 

construção do conhecimento científico, se partirmos da perspectiva das interações 

temos que ser conscientes que o produto da experiência vivida no conhecimento 

científico se dará na construção de representações no Domínio Cognitivo, que ao ser 

explicado será descrito de modo reformulado. 

A respeito das representações, Maturana e Varela (2001b, p. 149) afirmam 

que: “o sistema nervoso funciona com representações do mundo” e também, com 

representações de si – corpo (cf. DAMÁSIO, 2011) e de seu Domínio Cognitivo 

(MATURANA, 1970); essa perspectiva considera que existe uma dinâmica interna 

funcionando em clausura operacional que constrói uma percepção particular do 

mundo pelos sujeitos, e neste caso, pelos estudantes. Essa condição biológica 

permite a existência de uma classe de fenômenos que determina a identidade do que 

é ser um humano e da identidade particular dos estudantes - utilizada como referência 

por ele em seu modo de se pôr diante do mundo (cf. FREIRE, 1974). O professor 

quando ensina Ciências da Natureza utiliza essa referência do que é ser humano e 

de sua identidade individual para construir modelos de representações dos fenômenos 

naturais que nos rodeiam. 

As representações, a variabilidade do sistema cognitivo e os domínios 

envolvidos na interação são fenômenos que podem ser explicados pela nossa 

organização autopoiética, a qual é a origem fundamental da nossa ontogenia e que 

faz surgir uma nova classe de fenômenos interpretativos (MATURANA e VARELA, 

1974). A atribuição de significado ou validação de legitimidade pela nossa Realidade 

Cognitiva influencia a história particular da vida dos estudantes na referência em si 

mesmos. Essa distinção de interpretação é fundamental para entender as concepções 
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de mundo e a diversidade do desenvolvimento cognitivo entre estudantes, o que 

justifica a variedade de representações do mundo, e que deve ser considerada para 

a aprendizagem de Ciências da Natureza. Nessa perspectiva, a respeito das 

concepções, Maturana e Varela (2001) reforçam a necessidade de tomar cuidado para 

não negar a existência de um meio circundante ao estudante, o que seria uma ação 

de isolamento referencial, mas também, ter o cuidado para não conceber o sistema 

nervoso como um receptor passivo de informações do meio externo, negando-lhe a 

criação, aprendizagem e interação. 

Considerando a variedade perceptiva neurobiológica, a herança cultural e a 

herança social, existe uma diversidade de concepções sobre a própria Ciência e seus 

fenômenos, que devem ser vistas como legitimas para o desenvolvimento da 

autonomia dos estudantes. Isso deveria estar em constante evidência na sala de aula, 

pois, dessa variedade interpretativa podem surgir diferentes modos de interação e 

percepção. Cabe ao professor reconhecer a existência desses multiversos (cf. 

MATURANA, 2001) que constituem a diversidade de interações em sala de aula. Para 

que a existência desses multiversos seja um elemento favorável à aprendizagem, 

deve-se compreendê-los como legítimos, e respeitá-los na dinâmica interacional entre 

estudantes e professores. 

No entanto, ao defender a perspectiva da interação pelo viés biológico da 

condição humana, não estamos negando à variabilidade, as influências oriundas do 

meio, de um domínio constituído na linguagem – Domínio Linguístico e da cultura. A 

identidade de uma sociedade é construída pela sua cultura. As comunidades humanas 

interagem e constituem-se na linguagem, assim como, o conceito de ser humano é 

constituído também na linguagem (MATURANA & VARELA, 2001). Se o que 

queremos é entender o ensino de Ciências da Natureza, devemos buscar e 

compreender o que se conserva evolutivamente nas recorrentes interações, e para 

que haja interação na sociedade ou no ensino, o principal fenômeno que se conserva 

é a linguagem. E a partir dela, conservam-se outros fenômenos como identidade, 

cultura, valores da humanidade, ciências, entre outros. A conservação da identidade 

de uma sociedade depende da linguagem, meio pelo qual ela interage entre si, e onde 

a Ciências da Natureza deve ser integrada por meio do ensino. 

Nessa tese, defendemos um discurso marcadamente biológico sem destituir o 

significado dos aspectos relacionados à interação social e cultural no caso dos 
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humanos, mas em reconhecer, que mesmo essas interações são constituídas a partir 

de nossa biologia. Isso está de acordo com o afirmado por Maturana e Varela (1984, 

p. 10): “Mas, quando examinemos mais de perto como é que chegamos a conhecer 

esse mundo, sempre perceberemos que não podemos separar nossa história de 

ações - biológicas e sociais - de como o mundo nos aparece. ”52 Para o ensino de 

Ciências da Natureza, e qualquer outra área do conhecimento, é importante que 

compreendamos como a interação ocorre, pois é a chave fundamental no 

entendimento de como conhecemos, descrevemos, explicamos e aprendemos nas 

relações com o conhecimento (científico). 

 

6.3. A importância das interações dos domínios da existência do ser humano 

 

Defendemos, anteriormente, que o conhecimento científico se constitui por 

uma reformulação da experiência vivida na descrição e necessita de uma validação 

de um conjunto de sujeitos ou observadores. Maturana afirma que o Domínio 

Cognitivo, é constituído em um conjunto de critérios que validam um comportamento, 

o qual está determinado nos critérios de validação das afirmações que lhe são próprias 

e que especificam o modo de ser nele, que o torna um domínio fechado (MATURANA, 

1999). Desse modo, quando afirmamos que um conhecimento é científico, estamos 

afirmando que o sujeito que o constrói apresentou um conjunto de condutas validadas 

pelos critérios que o compõem de modo convergente a um grupo de sujeitos, 

representativo das Ciências da Natureza. 

Partindo do pressuposto apresentado sobre o Domínio Cognitivo e de que a 

experiência particular dos estudantes e professores é fundamental para compreender 

como eles interagem e descrevem sobre os fenômenos da natureza, ainda que as 

suas formas de serem especifiquem que tipo de interação terão com todas as 

perturbações oriundas de um meio externo a eles, por meio desse conhecimento, 

podemos realizar as seguintes afirmações: 

 

                                                 
52 Traduzido de: Pero cuando examinemos más de cerca cómo es que llegamos a conocer ese mundo, 
siempre nos encontraremos con que no podemos separar nuestra historia de acciones – biológicas y 
sociales – de cómo nos aparece ese mundo. 
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• O Domínio Cognitivo valida as explicações científicas, independente se 

elas convergem ou não com uma comunidade de cientistas ou com 

descrições realizadas em momentos diversos, por meio de aulas, livros, 

artigos ou outros veículos de comunicação e divulgação das teorias e 

ideias. O que torna importante que em uma relação de ensino, o 

professor utilize estratégias para que os estudantes descrevam como 

concebem seus sistemas explicativos, abrindo novas possibilidades de 

interação com seu Domínio Cognitivo. 

• Somos seres ontogênicos e os tipos de interações que experienciamos 

na nossa vida, modificam nosso Domínio de Interações, o qual, por 

conseguinte, modifica o Domínio Cognitivo influenciando no modo 

como descrevemos os fenômenos em uma relação de ensino de 

Ciências da Natureza. 

• Por termos um Domínio Cognitivo, constituído pelas nossas interações 

e que constitui com o nicho nossa realidade Cognitiva, qualquer 

atividade voltada para o ensino de Ciências da Natureza deve 

considerar como importante a compreensão de como ocorreu nossa 

ontogenia, tendo como referência para a aprendizagem nosso 

Fenômeno Histórico, o que remete a história de modificações e 

conservação de interações ao longo de nossa vida. 

• Os fenômenos com os quais interagimos, por meio de nosso Domínio 

Cognitivo, constituem representações que são reformuladas no ato da 

descrição de uma explicação científica, na linguagem, incorporando 

elementos de nossa Realidade Cognitiva. Em todo o processo 

educacional, ao longo de sua trajetória escolar, os estudantes e o 

professor vão reformulando suas explicações, conservando ou 

modificando elementos que a constituem. 

• As reformulações que realizamos dizem respeito ao nosso Domínio 

Cognitivo e não ao Domínio Cognitivo do outro, o que promove 

conversões na linguagem são as interações comunicativas que criam 

classes de interações comuns, que servem na validação do 

conhecimento que construímos. 
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Sobre as reformulações citadas por último, em relação à cognição e a respeito 

do sujeito, podemos nos fundamentar em Maturana (1970, p. 5) que afirma: 

 

 

[...] a função biológica cognição orienta a sua manipulação do universo 
e o conhecimento dá certeza de seus atos; o conhecimento objetivo 
parece possível e através do conhecimento objetivo, o universo parece 
sistemático e previsível. Ainda, o conhecimento como uma experiência 
é algo pessoal e particular que não pode ser transferido, e que, quem 
acredita ser o conhecimento transferível, objetivo, ele sempre é criado 
pelo ouvinte: o ouvinte entende e o conhecimento objetivo transferido, 
só aparece se ele está preparado para entender. 

 

 

O ensino de Ciências da Natureza atua desse modo na construção de classes 

de interações no Domínio Cognitivo dos estudantes para que elas possibilitem, por 

meio do seu sistema cognitivo, interações recorrentes com o meio ou com 

representações do próprio domínio, constituindo como parte da sua Realidade 

Cognitiva e atuando no seu domínio das Descrições. 

Entrando no Domínio Cognitivo, a partir do Domínio de Interações, podemos 

realizar uma exemplificação sobre a interação, que pode revelar um calcanhar de 

Aquiles para qualquer teoria da aprendizagem ou avaliação educacional. 

Considerando que os professores são observadores dos seus estudantes 

(entes), a descrição que eles fazem sobre os fenômenos da interação estão restritas 

aos seus respectivos Domínios das Relações, influenciada pelo seu próprio Domínio 

de Interações. Assim, ele, o professor não tem acesso e não pode descrever o que 

ocorre no Domínio de Interações internas dos estudantes (que dizem respeito a sua 

cognição). 

Ao defendermos que a aprendizagem e o aprender estão no Domínio de 

Interações, tanto dos observadores como do ente, não podemos descrevê-lo, a não 

ser como uma especificação a partir de nosso próprio Domínio de Interação. Nessa 

situação estamos descrevendo algo aparente sobre o que ocorre dessa aprendizagem 

nos estudantes a partir de nossa referência, pois o conhecimento “transferido” é 

sempre criado pelo ouvinte, pelo observador. É importante destacar que o estudante 

(como ente) também é um observador, e o mesmo ocorre sobre seus domínios ao 

interagir com outro observador. 
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O professor especifica a aprendizagem na observação do domínio das 

relações de um estudante. Essa especificação é de sua autoria, pois tudo que é dito, 

é dito por um observador (MATURANA, 1970). Quando ele descreve a aprendizagem, 

no domínio das relações, está especificando-a de acordo com seu Domínio de 

Interações, conforme esquematizado na figura 27. 

 

 

Figura 26 - Esquema ilustrativo do Domínio de Interações e da Aprendizagem do Professor 
(observador) e do estudante. 

 

Fonte: Produzido pelo próprio autor com base na Biologia do Conhecer. 

 

 

Ao contrário das explicações tradicionais, temos outra premissa sobre a 

aprendizagem. Ela é restrita ao Domínio de Interações, que não pode ser observado 

a não ser em um fenômeno histórico. O estudante só interage com aquilo que está em 

seu Domínio de Interações, ou seja, em sua Realidade Cognitiva. Caso ele seja 

avaliado pelo Domínio de Interações do professor, este tem por referência as classes 

de interações que pertencem à sua própria realidade cognitiva, mas podem não ser 

semelhantes ao domínio das interações do estudante, não refletindo a aprendizagem 

deles.  
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Para que os estudantes interajam com o conhecimento científico, ou seja, com 

as classes de interações constituída por aqueles que atribuímos o fazer científico em 

seus Domínio de Interações, o ensino deve proporcionar vivência que constituam 

novas classes de interações no observador/estudante que poderá entrar nesse tipo 

de interação, que passará a fazer parte do seu nicho, consequentemente estará em 

sua Realidade Cognitiva. Conforme esquematizado na figura 28. 

 

 

Figura 27 - Esquema ilustrativo sobre a relação entre o Professor (observador) e o estudante, 
e os Domínios de Interações e das Relações com o Nicho. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir das concepções de Maturana. 

 

 

Podemos identificar no esquema da figura 28, também, as relações possíveis 

entre os Domínios de Interação, que constituem a Realidade Cognitiva de estudantes 

e professor. Existe nas relações estabelecidas na interação uma recursividade que 

faz com que essas se modifiquem a cada interação. Essa recursividade possibilita por 

exemplo, que as Ciências da Natureza ou seus fenômenos, sejam considerados como 

um Ente independente do observador – de acordo com o que foi descrito por Maturana 

sobre a interação com representações do Domínio Cognitivo, conforme explicitado no 

capítulo 4. 

Desse modo, um professor como observador pode favorecer uma interação 

dos estudantes com as Ciências da Natureza, de modo que essa interação a torne um 

ente independente a partir de seu Domínio Cognitivo. Como no caso de uma 
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explanação teórica, por exemplo. O estudante ao interagir com esse Ente, por sua vez 

constituído em seu Domínio Cognitivo, está interagindo a partir da sua Realidade 

Cognitiva em um domínio de relações abstratas, recursivo tanto pelo domínio do 

observador/professor quanto do observador/estudante. A Recursividade implica em 

modificações nas possibilidades de interação, mas que dependem da relação entre o 

domínio cognitivo de ambos, o que fica oculto pela concepção do Ente por ser 

considerado independente. 

A defesa de um Ente dominando o Domínio Cognitivo dos observadores, é 

uma negação da existência do domínio da interação e do domínio das relações, 

ignorando a construção do Ente e levando ao caminho explicativo da objetividade-

sem-parênteses, o que gera uma condição de submissão da realidade por meio do 

Ente, e não pelo observador. 

Ao considerar as Ciências da Natureza como um Ente nessa modalidade, 

qualquer visão sobre ele, torna-a independente do observador, negando a interação 

humana em seus domínios. Não estamos tratando da existência de fenômenos 

naturais que estão no ambiente, mas da criação recursiva de um Ente a partir dos 

domínios de interação de um conjunto de observadores. 

Para evitar a constituição independente da representação, se o objetivo final 

do conviver entre professores e estudantes nessa relação é o ensino de Ciências da 

Natureza e estabelecemos parâmetros do ensino para a relação e não da relação para 

o ensino, devemos evitar a referência no Ente em si, como uma causa final dessa. 

Devemos focar as interações que constituem o conhecimento científico no 

Domínio de Interações e possibilitar o compartilhamento de classes de interações que 

influência o domínio descritivo dos observadores. Ao constituir possibilidade de 

interações por meio do conhecimento científico em diferentes observadores, e esses 

os validam em acoplamento estrutural, constituímos a validação de um conhecimento 

que chamamos de científico. 

Nesse caso, para assumirmos essas premissas sobre a relação e as 

referências nela, devemos definitivamente parar de elevar o ensino de Ciências da 

Natureza ao status de um ente e sim como um tipo de relação entre sujeitos. Se o 

elevarmos a condição de ente, estamos negando, no sentido dado por Maturana, a 
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existência de sujeitos biologicamente estruturados que derivam nos seus modos de 

vida e nas relações estabelecidas entre si. 

Assim, para compreender de que modo um sujeito movimenta-se no campo 

das Ciências da Natureza é necessário compreender a partir de que operações 

realizadas por ele e de que estrutura essa experiência emerge, e ainda, como ele 

conhece e estabelece relação com outros sujeitos. Esse foi o intuito dessa tese ao 

ressaltar a importância da compreensão das correlações internas, ou seja, das 

classes de interações em que podemos participar a partir de nossa constituição como 

humanos. 

Maturana defende que nós como seres humanos temos dois domínios de 

existência. O primeiro deles é o domínio da corporalidade molecular e o segundo é o 

domínio de nossas interações e relações como tais, que é visto pelo observador como 

o domínio da conduta humana (MATURANA, 2014). A perspectiva que denominamos 

como ensino de Ciências da Natureza ocorre no segundo domínio. 

 

 

6.4. Como o sujeito realiza interações por meio do Conhecimento Científico? 

 

Cientes de nossa condição biológica e que a aprendizagem está relacionada 

ao Domínio de Interações de um observador e é constituída pela modificação dessas 

interações, propomo-nos a responder de que modo o sujeito (eu) realiza interações 

por meio do conhecimento científico. 

No âmbito da educação, defendemos que aprender é mudar as classes de 

interações do Domínio Cognitivo de um observador, gerando condutas comunicativas, 

que são distinguidas por outro observador, diferentes das que já existiam no fenômeno 

histórico que é observado. 

Aprender como um fenômeno biológico individual desconstrói a concepção de 

que o observador, ao interagir com outro ser humano tem a possibilidade de interferir 

nesse outro organismo transferindo-lhe conhecimento. O limite da influência de um 

professor em seu estudante se dá pelas possibilidades de interação que o organismo 

do estudante pode construir com este por meio de condutas comunicativas, no seu 

Domínio Linguístico. Assim, o ensino de Ciências da Natureza pode ser compreendido 
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como a construção (ou simulação) de experiências que devem ser vividas pelos 

humanos para que suas possibilidades de interação sejam ampliadas, constituindo 

classes de interações, nas quais as condutas comunicativas sejam possíveis, por 

meio de convergência de domínio linguístico de diferentes observadores. Notamos 

que outras perspectivas sobre educação existem, no entanto, esse recorte atende ao 

que nos propomos nessa Tese. 

Em uma perspectiva do ensino de Ciências da Natureza, justificamos que as 

possibilidades de interação incluam referências por meio do conhecimento científico, 

que devem existir na história de vida do estudante, nas experiências de interações 

com outros sujeitos que tenham interagido com esse conhecimento ou com descrições 

que sejam classificadas como científicas, as quais se aceitas, constituirão uma 

reformulação dessa interação na explicação, sempre que for realizado o ato de 

descrever. 

Por esse motivo, se não há interação de determinadas experiências 

específicas, as quais não fazem parte da Realidade Cognitiva do estudante, não há 

como o observador dizer que o mesmo sabe algo com o qual não houve interação, e 

sendo assim, a avaliação de um estudante não pode ser realizada sobre aquilo que 

ele não experienciou – interagiu. 

Caso a avaliação de um estudante no ensino de Ciências da Natureza seja 

realizada unicamente pela referência do Domínio Cognitivo do professor, este 

observador estará avaliando o conjunto de conhecimento esperado por ele ou 

atribuído a sua representação independente do Domínio Cognitivo das Ciências como 

um Ente, e não o desenvolvimento do aprender do estudante em sua manifestação 

comportamental observável. 

Para interagir com o conhecimento científico, os observadores devem ter um 

Domínio Linguístico com classes de interações que sejam convergentes com a de 

outros observadores da comunidade científica, e ainda, experienciar interações que 

constituam um Domínio Cognitivo que possibilite que ele entre em interação com os 

fenômenos da natureza, integrando-os à sua Realidade Cognitiva. 

Temos que destacar que essa concepção é uma perspectiva particular a partir 

da Biologia do Conhecer, na sua dimensão epistemológica, e surge do princípio de 

que “ […] toda experiência cognitiva inclui aquele que conhece de um modo pessoal 
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[…]53” (MATURANA & VARELA, 1984, p.7). Essa premissa obriga-nos a tomar um 

cuidado fundamental em assumir a autoria do organismo como gerador do fenômeno, 

sem atribuir à interação ou ao fenômeno uma qualidade de Ente independente, que 

como vimos, devido a recursividade das nossas interações nos Domínios do 

organismo podemos fazê-lo naturalmente. 

Pelo exposto defendemos essa perspectiva, fundamental para incluir aquele 

que conhece no ensino de Ciências da Natureza, o qual faz surgir o mundo que 

conhecemos por meio do observador, pois como afirma Maturana e Varela: “todo ato 

de conhecer faz surgir um mundo” (MATURANA & VARELA, 1984, p. 13; 2001, p. 32 

e 33), e no nosso caso específico, para a compreensão de como aquele que conhece 

os fenômenos relacionados às Ciências da Natureza interage, precisamos recorrer 

aos domínios de existência de um ser humano. 

 

6.5. O que ocorre quando dizemos que aprendemos?  

 

 

Para compreendermos o que é aprender devemos conhecer quem aprende. 

Definir o humano e seu aprender é uma tarefa complexa. Temos limites investigativos 

de natureza biológica toda vez que buscamos compreender o funcionamento da 

cognição humana, principalmente quando buscamos padrões de ação nas funções 

superiores do sistema cognitivo. 

Na descrição de qualquer ato cognitivo reside, de forma preponderante, aquilo 

que é possível ser observado por um agente externo. Excetuando as descrições 

fisiológicas e anatômicas, o sistema cognitivo humano é descrito em parâmetros 

comportamentais por quem observa a manifestação de fenômenos dessa natureza, 

ou seja, falamos de cognição quase que equiparada a comportamentos. Isso constitui 

a maior parte dos estudos sobre atos cognitivos que se encontra na perspectiva 

tradicional, como vimos no capítulo 1, não assumindo que essas descrições são 

afirmações fundamentadas a partir de quem descreve. 

                                                 
53 Traduzido de: […] es que toda experiencia cognoscitiva involucra al que conoce de una manera 
personal […] 
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Maturana insiste em destacar essa distinção entre aquilo que ocorre com o 

humano e aquilo que é descrito por um observador sobre o que ocorre com um 

humano. Para o Ensino de Ciências da Natureza deve ocorrer o mesmo. 

Toda vez que falamos sobre aprendizagem tratamos o fenômeno de aprender 

a partir do que é possível observar, ou seja, especificamos o que o comportamento 

manifestado do humano nos diz e nos permite deduzir sobre o que ocorre na nossa 

perspectiva de meros observadores. Estamos centrados na referência que sustenta e 

valida nosso ponto de vista de observador de um fenômeno observado. Dar-se conta 

e assumir essa condição, e esse limite, exige reflexão. E ainda, se soma a esse limite 

descritivo a condição de que, nosso sistema cognitivo, que possui uma plasticidade, 

está fechado em suas possibilidades de interação com o meio e com informações que 

podem vir desse meio e de nossa dedução ao observar um fenômeno. 

Um Ensino de Ciências da Natureza, fundamentado na Biologia do Conhecer, 

deve assumir os limites da descrição de um fenômeno observado, principalmente ao 

descrever a aprendizagem de outro ser humano, para além daquele que observa. Em 

termos, a aprendizagem é um fenômeno individual centrada no ato cognitivo de quem 

aprende, e não de quem descreve o aprender. Aprender é um fenômeno biológico, 

que independe do campo do conhecimento da educação, porém a educação depende 

da manifestação desse fenômeno humano para se constituir. 

O ser humano está dotado de um sistema cognitivo que possibilita interações 

com o meio e consigo. Esse sistema é constituído integralmente por todo seu 

organismo, e como tal, apresenta estados de operar de acordo com o tempo que se 

encontra em seu viver. O sistema cognitivo humano está em constante mudança, seja 

na sua organização interna (plasticidade) seja no seu modo de interagir com tudo que 

não é circunscrito em sua unidade individual, em sua identidade. Cientes de que o 

estado ao qual nos referimos são as possibilidades e conhecimento que o sujeito 

possui, podemos afirmar que o ser humano é determinado pelas possibilidades de 

interação que seu organismo tem condições de realizar. Maturana descreve em 

termos biológicos que as possibilidades de interação e conhecimento (ato de conhecer 

por meio das mudanças estruturais provocadas pela interação) determinam-nos. 

Somos determinados estruturalmente, mas não somos fixados, não somos pré-

determinados, e ainda, a definição de Maturana para o nosso determinismo estrutural, 

envolve a condição de que estamos em constante mudança, ora conservamos ora 
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mudamos a nossa estrutura, assim o determinismo referido é temporalmente 

circunscrito, já que mudamos a estrutura e modificamos as possibilidades de 

interação. Isso libera-nos de uma visão de determinismo fixista. 

Entre as possibilidades de interação do humano, possuímos a auto-

observação, que é a possibilidade de nos observamos em uma interação e descrever 

essa interação em termos simbólicos e constituirmos a linguagem. Ainda, podemos 

descrever outros humanos interagindo, também pela linguagem (Também há 

construção de linguagem e atribuição simbólica ao observar o outro). Ambas as 

manifestações constituem o que chamamos de observador: um humano no ato 

descritivo sobre um dado fenômeno. 

Aprender é mudar ou conservar a estrutura do organismo que gera as 

possibilidades de interação. Assim, o ato de aprender está circunscrito dentro da 

dinâmica interna de quem aprende. Nós como observadores descrevemos 

manifestações comportamentais oriundas dessas mudanças ou conservações que o 

organismo que interage realiza e manifesta sob a forma que denominamos 

comportamento. 

Assim, toda descrição sobre a aprendizagem é uma descrição realizada por 

um observador que está determinado estruturalmente por suas possibilidades de 

interação no momento em que descreve. 

O ato de descrever uma observação também pressupõe que, o observador, 

esteja em constante mudança, o que implica que ao interagir por meio da observação 

ele também aprende. Isso converge com a perspectiva de Freire sobre a 

aprendizagem compartilhada de quem aprende e de quem “ensina” (cf. FREIRE, 

1996). 

Maturana define educar pela seguinte afirmação: 

 

 

O educar se constitui no processo em que a criança ou o adulto 
convive com o outro e, ao conviver com o outro, se transforma 
espontaneamente, de maneira que seu modo de viver se faz 
progressivamente mais congruente com o do outro no espaço de 
convivência. (MATURANA, 2009, p. 29) 
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Nesse sentido, tornar-se congruente com o outro é acoplar-se estruturalmente 

por meio de comportamento comunicativos em que os Domínios Cognitivos passam 

a possuir classes de interações semelhantes, incluindo uns aos outros na sua 

Realidade Cognitiva, no seu nicho. 

Sob o contexto do educar, apenas o observador pode dizer que um ser 

aprendeu, e nesse sentido, se o observador diz que o outro aprendeu, está afirmando 

que a conduta comunicativa dele está dentro das possibilidades de percepção do 

Domínio Cognitivo do observador. Ainda, o que foi observado assemelha-se ao 

processo que o observador distingue e descreve em seu Domínio de Descrições, e 

por isso, a conduta se torna mais congruente com esse. 

O observador só pode fazer referência à aprendizagem por inferência e a partir 

do fenômeno histórico, nunca isoladamente pelo ato em si. Pois, a explicação desse 

fenômeno biológico está em referência a uma série histórica de mudanças. 

Nesse sentido, podemos afirmar que um sujeito aprendeu Ciências da 

Natureza, quando o seu comportamento observado apresenta classes de interações 

decorrentes da experiência vivida no ensino e que não se apresentavam 

anteriormente no fenômeno histórico do sujeito observado. Aprender sobre os 

fenômenos naturais é assim, tornar o Domínio de Interações dos sujeitos mais 

congruentes com a do observador que interage em sua realidade cognitiva por meio 

do conhecimento científico. 

Na congruência entre o observador e o observado, professor e aluno, ambos 

se modificam, reformulando suas explicações e seus Domínios Descritivos. Tendo 

como princípio o acoplamento estrutural em interações recorrentes, ambos se 

modificam e convivem, o que é corroborado com a afirmação de Maturana de que toda 

história individual humana é sempre uma epigênese da convivência humana 

(MATURANA, 2009). 

Mesmo no acoplamento estrutural, os Domínios Cognitivos dizem respeito 

apenas ao observador que os possui. Assim, por possuir uma realidade cognitiva o 

ato de conhecer só pode ser compreendido a partir daquele que conhece 

(MATURANA, 2001). O observador descreve um domínio de condutas do ato de 

conhecer de um ser vivo, dificilmente descreve o modo particular da cognição desse 

ser vivo. 
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Quando buscamos responder à pergunta sobre quem aprende, estamos 

buscando delimitar e atribuir autoria ao ato de descrever a aprendizagem. Isso é uma 

das contribuições que a Biologia do Conhecer tem a oferecer para o Ensino de 

Ciências da Natureza. 

 

6.5. O Domínio Cognitivo do professor de Ciências da Natureza em relação às 

interações observáveis no fenômeno histórico dos estudantes: Erro e Ilusão 

 

Por fim, voltaremos a análise agora dos fenômenos distinguidos como “Erro” 

e “Ilusão” no Domínio Cognitivo do professor em relação ao ensino de Ciências da 

Natureza. Essa condição do observador é fundamental na compreensão das 

interações no fenômeno histórico dos estudantes, pois é um fundamento descrito 

anteriormente sobre a aprendizagem,  

Como vimos que o sistema cognitivo humano, pela realização do seu sistema 

nervoso, é constituído por estados-temporais para a interação, o fluxo temporal do 

passado-presente-futuro impacta a educação, principalmente em relação ao 

planejamento. Planejar requer uma organização de elementos no espaço de 

aprendizagem para que seja possível alcançar um objetivo. Pelo menos, seria o que 

a prática almeja, e, ainda, é o que lhe dá sentido. Nas concepções do ensino de 

Ciências da Natureza pela Biologia do Conhecer, planejar implica em preparar as 

interações que serão possíveis para estabelecer comportamentos comunicativos com 

os estudantes. 

A ilusão e o erro são observáveis nos fenômenos biológicos. A cognição 

humana possui uma dinâmica sistêmica que compõe uma totalidade (Sistemas 

sensoriais, Sistema Nervoso Central e Periférico, abrangendo toda a extensão do 

organismo) que interage consigo e com o meio externo: outras pessoas, ambiente, 

estímulos, perturbações, e qualquer variante que venha de fora do organismo e o 

perturbe e que seja percebido por ele. Essa dinâmica integrada realiza a vivência no 

tempo presente. Dificilmente um ser humano percebe um erro advindo de sua conduta 

no tempo presente (tempo imediato). E para compreender a inexistência desse tipo 

de erro no presente, devemos separar a ação classificada como “erro”, da ação de 

observar e julgar o erro, eventos externos a ação. 



160 
 

A partir dessa separação, “ação do erro” e “observação do erro”, dependemos 

da informação da história desse indivíduo (fenômeno histórico) para identificá-lo. 

Assim, é possível distinguir um estado anterior ao que o observador está, ou seja, a 

existência do passado antecedendo o presente, e a observação do erro. 

Desse modo, quanto à distinção por um observador só é possível perceber 

um “erro” a partir de duas posturas reflexivas a respeito de uma mudança de estado 

no fenômeno histórico: 

I. O observador se referencia em um estado anterior seu e percebe uma 

mudança em relação ao estado presente, que poderia ou não corresponder a sua 

condição atual; caso não correspondesse à expectativa dessa condição seria 

distinguido o “erro” (ação do ser reflexivo). 

II. Um observador externo vê as manifestações do fenômeno histórico e, por 

diretriz estabelece o “erro”. O erro em ambos os casos só pode ser percebido no 

passado. Por isso nenhum ser erra no presente ou no momento de errar (ação do 

observador), o erro sempre é percebido em um momento posterior. 

As duas condições que permitem a distinção de um erro somente acontecem 

quando se remetem a um estado no passado como referência a um estado presente, 

e isso tem um efeito determinante na educação. 

O passado é um estado anterior ao presente. Ambos são advindos de uma 

interação concreta na vida, quando os estudantes são aceitos como sujeitos históricos 

(FREIRE; 1967), e ainda, são gerados como fenômenos observáveis a partir da 

conjunção da tríade social, biológico e cultural (MATURANA & VARELA; 2001b). Já o 

futuro pertence a um domínio diferente do passado e do presente. 

O passado e o presente são marcados pela natureza experiencial da vida do 

ser (não confundir com experimental), ou seja, pela experiência do viver. Neles estão 

bem delimitado o envolvimento do indivíduo com o meio e sua experiência sensorial. 

O futuro, enquanto projeção, é diferente, será gerada a partir da dinâmica da clausura 

operacional do sujeito em sua constituição biológica. 

Ambos os domínios (passado-presente e futuro) estão interligados, mas 

envolvem características diferentes. A relação entre os domínios é tão importante que 

a condição do presente, onde não existe o “erro” é a que permite e fornece 

possibilidade à existência do futuro como expectativa do observador (relacionado 

inclusive com a sua formação de identidade), e que pode retroagir no presente. Isso 
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acontece no ato de planejar. Esse ciclo merece especial atenção, pois cria o que 

podemos distinguir como “ilusão”. 

Não estamos afirmando que toda construção sobre o futuro é ou se tornará 

uma ilusão, pois o futuro também diz respeito à predição (como a probabilidade), mas, 

que o futuro retroagindo no passado, pode criar a ilusão. Assim, a projeção do futuro, 

como oriundo da dinâmica interna do indivíduo, permite que exista a “ilusão”, 

fenômeno antagônico na linha histórica do erro, pois a ilusão como fenômeno do 

presente pode afetar o fenômeno histórico, construindo-se e reconstruindo o próprio 

fenômeno.  

A ilusão no passado tem como referência o presente, e retroage sobre o ideal 

de como seria um estado melhor, já a ilusão do futuro projeta o idealismo do presente 

a um estado que ainda não existe. Ambas as condições remetem a uma ilusão, a um 

processo de alienação, e uma ação alienada corresponde àquela em que o sujeito se 

mostra alheio e estranho ao processo e aos resultados da atividade desenvolvida 

(SOARES, 2012, p.850). 

Nessa condição, a ilusão do ponto de vista biológico tanto no passado, quanto 

no futuro é totalmente válida, pois nosso organismo legitima sua experiência no 

presente, apesar de sofrer perturbações de ambos os extremos temporais: fenômenos 

históricos ou construções da dinâmica da clausura operacional a respeito do futuro. 

Os domínios do “erro” e da “ilusão” nunca se sobrepõem, pois são fenômenos 

que se originam em domínios diferentes (erro = referência do passado e ilusão = 

referência no presente e para o futuro). Por outro lado, mesmo sendo originada em 

domínios diferentes, a “ilusão” pode resultar em “erro”, e o “erro” pode contribuir para 

que surja a “ilusão”, ambos constituem um continuum em relação a uma linha de 

manifestações no fenômeno histórico de um ser vivo. Nossa constituição biológica 

possibilita a existência da linguagem, que fundamenta a reflexão, meio pelo qual o 

“erro” pode ser percebido pelo sujeito agente ou pelo observador externo. O mesmo 

aplica-se para a “ilusão”. 

O “erro” pode ser identificado por um observador externo, o que já constitui 

um fenômeno social, pois para que ele seja externo ao fenômeno histórico de um 

indivíduo, ele deve compartilhar uma coexistência mínima com esse ser observado. 

Já a “ilusão” só pode ser identificada na relação social reflexiva. 
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O planejamento educacional não foge a esses princípios. O planejamento por 

um lado é uma ação que ocorre no presente, abrindo e gerando o futuro como 

perspectiva (que pode gerar “ilusão”). Por outro lado, refletindo sobre o “erro” o 

professor também gera uma perspectiva futura, no entanto consciente de suas 

características. 

O professor ao planejar um curso ou aula de Ciências da Natureza, constituirá 

descrições e reformulações da experiência vivida por ele como observador e, a partir 

dessas, definirá as perspectivas de resultados esperados na aprendizagem dos seus 

estudantes, as quais poderão ser observadas em relação às modificações reveladas 

no fenômeno histórico deles. Devemos assumir explicitamente que o professor 

carrega muitos princípios quando realiza o seu plano. Esses princípios variam desde 

valores pessoais até a concepção de Ciência que foi construída ao longo de seu 

percurso formativo profissional. Pois como apresentamos a afirmação de Paulo Freire 

(cf. 1974), no início da tese, a qual complementamos ao longo do desenvolvimento 

deste trabalho de pesquisa, não há concepção de ensino sem um modelo de ser 

humano, sem um paradigma e sem uma referência a suas correlações internas.  

O professor reforça os seus princípios ao fazer seu planejamento, ele se põe 

no papel de responsável pela condução da formação humana para o futuro, ou seja, 

responsável pela construção do cidadão do futuro. É paradoxal educar para formar 

um cidadão científico que não existe, pois, esse ato traz consigo os princípios e 

certezas (cf. MATURANA & VARELA, 1984) envolvidas no ato de planejar, e que na 

maioria das vezes, são difíceis de desfazer, pois estão ancorados na Realidade 

Cognitiva daquele que o faz. Quando a educação está impregnada desse contexto de 

certezas a formação carrega um viés autoritário, o de tornar o estudante o mais 

parecido com as expectativas no presente, referenciada nas concepções dos 

professores, como já vimos que ocorre pela afirmação de Maturana (cf. MATURANA, 

2009) sobre o que é educar. 

Nesse sentido da preponderância de um Domínio Cognitivo sobre o outro, a 

relação entre quem aprende e quem ensina não é ingênua, há nela interesses, 

expectativas declaradas e ocultas. A espontaneidade do convívio na relação de 

ensinar e aprender sofre o assédio do poder (cf. FOUREZ, 2008), sobre a relação 

entre professor e aluno. O caráter do poder diante da possibilidade e da 
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responsabilidade, do controle e da manipulação de um ser humano em 

desenvolvimento é uma ideia sutilmente sedutora. 

Os professores geralmente são formados para o futuro. O estudante é um 

estado anterior do que se espera dele no futuro. A instituição escolar planeja para o 

futuro também. Todo esse contexto é válido, pois essas ações foram concebidas no 

presente. É uma operação legítima dos indivíduos que as fizeram, pois vivem em um 

contínuo presente em sua clausura operacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa tese investigou as bases teóricas da Biologia do Conhecer para justificar 

a partir desse referencial os fundamentos da cognição humana, apresentando-o como 

fundamental para a interação em sua condição biológica. Defendemos que é a partir 

da interação que surgem os Domínios que nos constituem, e principalmente o Domínio 

Cognitivo, o qual é determinante para a compreensão de como aprendemos e como 

construímos um conhecimento científico, tornando-se uma referência a ser observada 

para o ensino de Ciências da Natureza. 

Antes de apresentar os aportes teóricos para a compreensão da interação na 

aprendizagem humana foi necessário explicitar os paradigmas vigentes sobre a 

cognição, nos quais não encontramos uma descrição apropriada que pudesse ser 

considerada dentro das explicações e propostas teórica da Biologia do Conhecer. 

Para desenvolver a argumentação sobre a distinção necessária da Biologia do 

Conhecer como uma teoria, foi preciso reformular e descrever a época onde foram 

produzidas as principais obras que constituem o alicerce para a Biologia do conhecer, 

compreendidas no período de 1968 até 1980, o qual foi denominado como período 

áureo, revelando assim um conjunto conceitual sobre a interação que não é 

apresentado em obras posteriores de Humberto Maturana. 

O percurso que realizamos nesta investigação sobre a descrição das 

interações e da constituição dos Domínios de existência de um ser vivo, a saber: o 

Domínio das Interações, o Domínio Cognitivo, o Domínio das Descrições, a explicação 

do nicho e de como todo esse conjunto constitui a Realidade Cognitiva do observador, 

revelou um processo gradual de investigação e pesquisa realizado por Humberto 

Maturana, que mantém em seu trabalho o rigor do método e das concepções que 

foram construídas em um período contextual, sobre o crivo de diversos ambientes 

acadêmicos e em colaboração com outros autores, participando de círculos 

importantes do universo científico. A Biologia do Conhecer, em sua base científica, 

necessita de uma investigação aprofundada, subsidiada pelo conhecimento biológico. 

Em todo o trabalho a interação revelou-se um elemento chave na existência 

humana. Explicada pela biologia e expandida até os fenômenos comunicativos, ela 
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constitui o fundamento essencial na compreensão da aprendizagem e de como nos 

tornamos observadores e constituímos a Realidade Cognitiva, que possibilita 

aprendermos Ciências da Natureza e realizarmos descrições a respeito dos 

fenômenos naturais. Nesse sentido, foi explicitada a importância dos estados-

temporais do sistema nervoso – no caso dos humanos. O sistema nervoso fornece a 

possibilidade de ampliação ilimitada do Domínio Cognitivo, isto significa, por exemplo, 

que o estudante pode interagir com as próprias interações de maneira recursiva 

gerando e aprofundando a expressão da consciência dos sujeitos, colocando-o na 

posição de observador que faz surgir um mundo a partir do seu modo de conhecer. 

Isto revela um caminho explicativo-entre-parênteses, pois assume a autonomia, que 

é constituída quando se referencia nas correlações internas dadas pela interação, 

assim a educação se volta para uma perspectiva, na qual reconhece a compreensão 

da condição biológica do sujeito para o desenvolvimento da sua autonomia –  o que 

denominamos de biologia da autonomia. 

A pesquisa chega ao final apresentando alguns aspectos a respeito de como 

a biologia da autonomia pode mudar a perspectiva na qual o ensino de Ciências da 

Natureza se desenvolve nas interações entre professores e estudantes, que mantém 

a constituição de seus Domínios Cognitivos separados, mas que devem possuir 

classes de interações comuns para o desenvolvimento de comportamentos 

comunicativos que tenham como referência o conhecimento científico. 

Pelo exposto aqui a Biologia do Conhecer necessita de mais pesquisas e 

investigações a respeito de quais contribuições suas concepções podem ter sobre a 

construção do conhecimento a partir daquele que conhece em sua posição de 

observador, o que gera um impacto nas relações de ensino-aprendizagem por meio 

das interações. A esse respeito, identificamos que o estudo das interações por essa 

perspectiva teórica distingue a Biologia do Conhecer de outros campos teóricos, 

impedindo sua classificação em linhas cognitivistas ou construtivistas. 

Diante disso afirmamos que os estudos relacionados à interação como fator 

constituinte e fundamental do conhecimento, a partir daquele que conhece são 

cruciais para uma perspectiva verdadeiramente humanizada da Educação e do ensino 

de Ciências da Natureza.  

Dessa forma afirmamos que essa Tese de Doutorado inaugura a proposta 

teórica do Biointeracionismo, sendo que este se constitui no primeiro trabalho teórico 
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onde se anunciam as suas origens e fundamentos na Biologia do Conhecer. O 

Biointeracionismo surge como uma proposta teórica que tem como objeto de estudo 

as interações humanas em sua base biológica para os fenômenos cognitivos 

relacionados à aprendizagem e a educação. 

Desejamos que esta investigação se desdobre em outras pesquisas, 

ampliando as discussões e concepções a respeito da interação humana e integrando 

outros olhares sobre a Biologia do Conhecer e seus fundamentos para a construção 

teórica do Biointeracionismo, almejando que este possa efetivamente impactar as 

concepções epistemológicas e as relações humanas no espaço escolar. 
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Anexo I – Quadro cronológico das publicações de Maturana 
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resumo: O objetivo deste artigo é discutir a importância do 
fenômeno histórico e a temporalidade, relacionando-os à educação 
e aprendizagem. Utilizamos as teorias de Humberto Maturana 
e Paulo Freire, como princípios para a Biologia da Autonomia. 
Defendemos a ideia de uma educação e ensino de Biologia, 
voltados para a formação humana tendo o estudante como sujeito/
observador que interfere e age de maneira reflexiva e consciente no 
mundo em que vive. Para isso, é necessário que ele compreenda a 
sua importância como sujeito histórico e que a sua aprendizagem 
é um fenômeno observável a partir dessa concepção.

pAlAvrAs-ChAve: Ensino de Biologia. Aprender. Historicidade. 
Fenômeno Histórico.

1. introdução

Por meio deste artigo, explicitaremos alguns conceitos fundamentais 
sobre a condição biológica e social humana que originam a aprendizagem no 
ensino de Biologia, e ao mesmo tempo, buscamos a compreensão da história 
do indivíduo na educação por meio de uma epistemologia que valorize o 
desenvolvimento da autonomia dele. A esse corpus teórico, consciente da 
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fundamental condição biológica do ser humano e pautados em algumas das 
ideias de Humberto Maturana, Francisco Varela e Paulo Freire, denominamos 
como Biologia da Autonomia.

Como princípio da Biologia da Autonomia, defendemos que um dos 
objetivos do ensino de Biologia é desenvolver autonomia na aprendizagem 
nos estudantes. Nesse sentido, entendemos que um ser humano é autônomo 
quando fundamentando em uma ética universal (FREIRE, p. 17, 1974) na qual, 
o conhecimento (MATURANA; VARELA, 2001b; VARELA, 1990) e as emoções 
permitam ações conscientes no seu modo de viver, respeitando sua condição 
biológica cognitiva, seja na individualidade – respeitando a si, seja na vida em 
sociedade – respeitando o outro em uma legítima convivência (MATURANA, 
2001).

Temos como objetivo explicitar a importância dos conceitos da 
temporalidade (FREIRE, 1967, 1974) para a compreensão de elementos que 
compõem a vida dos seres humanos e que tem consequências no ensino de 
Biologia. Abordaremos conceitos relacionados à aprendizagem, oriundos dos 
fundamentos biológicos e sociais para as relações educacionais humanas 
utilizando como referência o fenômeno histórico (MATURANA; VARELA, 2001).

2. FundAmentos pArA o ensino de biologiA nA soCiedAde

Somos seres biológicos e por isso possuímos um tipo específico de 
organização. Entendemos aqui o conceito de organização como o conjunto 
de relações entre elementos, sistemas e constituintes, que devem existir ou 
ocorrer e que atribuem identidade ao ser. O nosso tipo especial de organização 
é denominado de autopoiesis (MATURANA; VARELA, 1974).

Humberto Maturana e Francisco Varela nomearam a nossa 
organização biológica pelo termo autopoiesis, no sentido de indicar que 
somos sistemas fechados que se retroalimentam, onde o produto do sistema 
gera o próprio sistema. A manutenção da organização é um princípio vital para 
a existência do ser humano e o que lhe permite existir com uma identidade 
particular (MATURANA; VARELA, 1974). O que distingue essa identidade é 
uma fronteira entre a dinâmica interna do organismo e a dinâmica externa 
que é o meio. Em nossa organização autopoiética, podemos perceber ou não 
perturbações do meio, de acordo com a nossa estrutura biológica (a estrutura 
corresponde aos componentes e relações da organização autopoiética). 
Nessa relação, entre o organismo e o meio, a variação estrutural (plasticidade 
estrutural) também se expande para as relações estabelecidas no âmbito 
social.

Neste sentido, Freire (2011, p. 53) afirma:
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Gosto de ser gente porque, como tal, percebo afinal que a construção da 
minha presença sobre o mundo, que não se faz no isolamento, isenta da 
influência das forças sociais, que não se compreende fora da tensão entre 
o que herdo geneticamente e o que herdo social, cultural e historicamente, 
tem muito a ver comigo mesmo.

A partir da interação entre a dinâmica interna de um indivíduo e o 
meio, é que se origina a relação entre o biológico, o social e o cultural, e esta 
interação cria a identidade do ser humano, assim como o seu modo único 
de ação no mundo. Isso significa que, cada estudante possui de acordo com 
sua identidade uma relação distinta com o conhecimento da Biologia, e 
usa como referência primordial um fechamento em si, ou seja, a referência 
centrada em si.

Para compreender essa referência em si, devemos conhecer o 
funcionamento particular do sistema nervoso humano. Na organização 
autopoiética humana, o sistema nervoso possui os sistemas sensoriais – 
visual, auditivo, tátil, gustativo, olfativo, vestibular e proprioceptivo – os quais 
permitem a percepção de perturbações oriundas no meio. Esses sistemas 
sensoriais integram a estrutura que interage e interfere na dinâmica interna 
em fechamento operacional do sistema nervoso em si. Humberto Maturana 
e Francisco Varela (1974, 2001) denominaram esse fechamento da dinâmica 
interna como Clausura Operacional, sendo esse o modo de operar do sistema 
nervoso que encerra em si a referência do seu funcionamento. Assim, toda 
experiência realizada pelo sistema nervoso é válida, já que o referencial de seu 
modo de operar é o próprio funcionamento dele, ou seja, sua dinâmica interna.

Maturana e Varela (2001, p. 149) afirmam que: “o sistema nervoso 
funciona com representações do mundo”; essa perspectiva considera que 
existe uma dinâmica interna funcionando em clausura operacional que 
constrói uma percepção particular do mundo pelos sujeitos, e neste caso, 
pelos estudantes. Essa condição biológica permite a existência de uma classe 
de fenômenos que determina a identidade do que é ser um humano e da 
identidade particular dos estudantes (utilizada como referência por ele em 
seu modo de se por diante do mundo). O professor quando ensina Biologia 
utiliza essa referência do que é ser humano e de sua identidade individual 
para construir modelos de representações dos fenômenos biológicos que 
nos rodeiam.

A organização autopoiética é a origem fundamental que faz surgir 
uma nova classe de fenômenos interpretativos (MATURANA; VARELA, 1974), 
que existirão e influenciarão a história particular da vida dos estudantes na 
referência em si mesmos. Essa distinção de interpretação é fundamental para 
entender as concepções de mundo e a diversidade do desenvolvimento 
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cognitivo entre estudantes, o que justifica a variedade de representações do 
mundo, e que deve ser considerada para a aprendizagem de Biologia. Nessa 
perspectiva a respeito das concepções, Maturana e Varela (2001) reforçam 
a necessidade de tomar cuidado para não negar a existência de um meio 
circundante ao estudante, o que seria uma ação de isolamento referencial, 
mas também, ter o cuidado para não conceber o sistema nervoso como um 
receptor passivo de informações do meio externo, negando-lhe a criação, 
aprendizagem e interação. Nesse intuito, referenciando as concepções 
construídas pelos seres humanos, do qual a ciência faz parte (SILVA 2012), 
Maturana e Varela (2001) alertam: “Tudo que é dito é dito por alguém”, dando 
ênfase à necessidade de conferir a autoria do indivíduo que diz, descreve, 
interpreta e concebe.

Considerando a variedade perceptiva neurobiológica, a herança 
cultural e a herança social defendida por Paulo Freire, há de existir uma 
diversidade de concepções sobre a Biologia, que deve ser vista como legítima 
para o desenvolvimento da autonomia dos estudantes. Isso deveria estar 
em constante evidência na sala de aula, pois, dessa variedade interpretativa 
podem surgir diferentes modos de interação e percepção. Cabe ao professor 
reconhecer a existência desses multiversos (MATURANA, 2001) em que 
a sala de aula é constituída e, para que a existência desses multiversos 
seja um elemento favorável à aprendizagem, deve-se compreendê-los 
como legítimos, e respeitá-los na dinâmica interacional entre estudantes e 
professores de Biologia. Freire (2011 p. 58) afirma: “O respeito à autonomia 
de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não 
conceder uns aos outros”.

A identidade de uma sociedade é construída pela sua cultura. As 
comunidades humanas interagem e constituem-se na linguagem, assim como 
o ser humano é constituído também na linguagem (MATURANA; VARELA, 
2001). Se o que queremos é entender o ensino de Biologia, devemos buscar 
e compreender o que se conserva, e para que haja interação na sociedade 
ou no ensino, o principal fenômeno que se conserva é a linguagem. E a partir 
dela, conservam-se outros fenômenos como identidade, cultura, valores da 
humanidade, ciências, Biologia entre outros. A conservação da identidade de 
uma sociedade depende da linguagem, meio pelo qual ela interage entre si, 
e onde a Biologia deve ser integrada pelo ensino. 

3. AprendizAgem e reFlexão nA temporAlidAde

Aprender é mudar para um estado cognitivo presente diferente 
de um estado anterior, que surge ao longo de uma linha temporal por 
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meio da experiência na vida de um indivíduo. Como fenômeno biológico 
é desencadeado tanto pela realização da dinâmica interna (clausura 
operacional), quanto pela experiência vivencial em relação com o meio em 
constante interação. A distinção da aprendizagem só é possível no domínio 
comportamental e em relação a uma referência histórica do indivíduo.

Do mesmo modo, a aprendizagem é uma mudança contínua na 
história de vida do ser humano, que não está restrita ao espaço escolar (ou 
espaço planejado). Sob essa concepção, aprendemos desde o início da divisão 
da célula-ovo, perpassando a maturação do sistema nervoso no processo de 
formação uterina, até o fim da nossa organização autopoiética, momento em 
que a vida tem seu fim. 

Na visão Freireana, o ser humano existe e não apenas vive como 
os outros seres vivos, e a sua existência está circunscrita a duas dimensões 
onde ele é e se realiza: a natural e a cultural. A dimensão natural é a natureza 
biológica do homem, que neste texto abordamos a partir da Biologia do 
Conhecer de Maturana. Já na dimensão cultural da linguagem e da expressão, 
o homem se lança na invenção de si e do mundo, o homem interfere e cria. 
Nesta dupla inserção no mundo, o homem toma consciência de si e é capaz 
de sair do tempo e se projetar fora dele, emergindo para além do tempo. Nas 
palavras de Freire, o homem: “[...] não está preso a um tempo reduzido a um 
hoje permanente que o esmaga, emerge dele. Banha-se nele. Temporaliza-
se” (FREIRE, 1967, p. 41). A perspectiva de temporalidade tem aqui uma 
importância fundamental, uma vez que o homem nesta condição pode-se 
tornar sujeito e agente da sua própria história. Assim, na temporalidade 
Freireana, o sujeito intervém na história e deixa marcas da sua passagem por 
ela, da mesma forma a temporalidade marca o sujeito, uma vez que:

O homem pode ser eminentemente interferidor. Sua ingerência, senão quan-
do destorcida e acidentalmente, não lhe permite ser um simples espectador, 
a quem não fosse lícito interferir sobre a realidade para modificá-la. Herdando 
a experiência adquirida, criando e recriando, integrando-se às condições 
de seu contexto, respondendo a seus desafios, objetivando-se a si próprio, 
discernindo, transcendendo, lança-se o homem num domínio que lhe é 
exclusivo − o da História e o da Cultura (FREIRE, 1967, p. 41).

Se para Freire, o homem é um sujeito interferidor que emerge do 
tempo e pode transformar o mundo na sua temporalidade, isto significa 
que ele está em um contínuo processo de aprender do, no e com o mundo. 
Dessa forma, o processo de aprendizagem, dentro das perspectivas teóricas 
apresentadas sucintamente neste texto, gera a necessidade de uma profunda 
reflexão sobre a educação.
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 O ensino intervém e provoca perturbações em um ser humano que 
está em desenvolvimento constante. Na educação escolar, a aprendizagem 
está centrada em sua maior parte na relação entre o indivíduo e o meio; 
sendo assim, haverá interação e percepção de perturbações que podem 
estar de acordo com os objetivos do professor. Para conseguir vislumbrar essa 
perspectiva contínua, a mesma deve estar em evidência para quem a observa, 
à perspectiva de um presente contínuo cambiante (MATURANA, 2001) que 
pode ser compreendido com o auxílio do conceito de temporalidade, na 
qual o ser humano pode se projetar e interferir na realidade. No processo de 
ensino de Biologia, tanto o professor quanto o estudante, vivem no presente, 
validado por meio do seu sistema cognitivo. Assim, qualquer experiência 
vivida por eles está alçada em uma realidade que existe, de fato, no operar 
do seu sistema nervoso. Além disso, uma das características principais da 
organização autopóiética é a existência de adaptação às condições do meio, 
influenciada pela perturbação em que esse organismo existe. Essa adaptação 
da autopoiesis permite ao sistema nervoso uma plasticidade que possibilita 
mudanças na sua estrutura, sem modificar a sua organização (plasticidade 
estrutural). Desse modo, o organismo está em permanente mudança 
sem perder a sua organização, e consequentemente, em uma constante 
aprendizagem, em um presente contínuo cambiante.

Tanto o professor quanto o estudante estão imersos na clausura 
operacional de seus sistemas nervosos, tornando o presente imediato uma 
realidade perfeitamente válida (constituída por percepções e concepções 
referenciadas na sua identidade), incluindo as suas ações como fundamento 
na maneira de viver. O que muda da perspectiva de um para o outro são as 
percepções das perturbações que se originam no meio, seja por condições 
de uma experiência vivenciada, seja na interação em comunicação com 
outras pessoas.

Nesse ponto, há uma consideração que deve ser levada em conta no 
ensino de biologia. Se toda experiência vivida pelo ser humano é válida, na 
clausura operacional do seu sistema nervoso, como ele, o sujeito, irá saber 
que errou no vivenciar de uma experiência? Para que isso ocorra é necessária 
uma interação que o perturbe e provoque uma reflexão (ou uma mudança 
de referencial) e lhe permita perceber que pode ter havido um erro.

Para que a autonomia na aprendizagem seja uma condição social/
educacional humana, a reflexão e aprendizagem devem ser compreendidas 
como uma característica ontogênica também. A ontogenia é a história 
de mudanças estruturais de uma unidade/ser, sem que essa perca sua 
organização/identidade (MATURANA; VARELA, 2001). Assim, os seres humanos 
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possuem uma ontogenia, ou seja, passam por diversas mudanças físicas e 
cognitivas durante o decorrer da sua história de existência, sem, no entanto, 
perder a sua identidade individual como ser. A reflexão e a aprendizagem 
são fenômenos que possuem naturezas ontogênicas enquanto elementos 
que ocorrem nos indivíduos durante toda sua vida. No entanto, o ato de 
aprender pode ser desprovido do ato fundamental de refletir criticamente 
(o aprendizado apenas por memorização ilustra de maneira adequada essa 
condição), importante para compreender como se aprende.

O sujeito na temporalidade é único nas suas perspectivas do mundo, 
ele tem um histórico, tem fundamentos e raízes que o individualizam na 
reflexão. Dessa forma, o processo reflexivo age como uma catapulta para 
temporalizar o sujeito; no entanto, no processo educativo escolar não há 
indivíduos e sim turmas, salas e grupos massificados onde a aprendizagem 
mecânica, apenas por memorização, gera acomodação e impede a 
inserção transformadora na realidade. Freire alerta sobre isto dizendo: 
“Daí que a massificação implique no desenraizamento do homem. Na sua 
“destemporalização”. Na sua acomodação. No seu ajustamento” (FREIRE, 
1967, p. 42).

Em nossa perspectiva, aprender é um fenômeno que gera (na 
ontogenia do ser) mudanças cognitivas, emocionais e conceituais, a partir 
de uma consciência reflexiva - reflexão crítica (FREIRE, 2011) de si, que lhes 
permitem novas significações, interações e movimentações no meio que 
o circunda, em seu estar no mundo. Desse modo, a aprendizagem é um 
contínuo do fenômeno em que as mudanças são vivenciadas ou reveladas no 
desenvolvimento da ontogenia de um indivíduo, e ainda, só é percebida em 
relação à história desse indivíduo, quando temos como referência um estado 
anterior ao surgimento da mudança. Por isso, anteriormente, afirmamos 
que aprender é um estado presente contínuo cambiante da história do ser 
humano, onde não cabe a acomodação nem o ajustamento denunciados 
por Freire.

Estamos em constante mudança estrutural, sem, no entanto, perder 
a nossa organização autopoiética. O conjunto de mudanças estruturais 
(cognitivas, fisiológicas, anatômicas, entre outras) compõe em sua totalidade 
o Fenômeno Histórico. Um Fenômeno Histórico, conceito criado por Maturana 
e Varela (1974), é o contínuo na vida de um ser vivo, no qual ocorre um 
conjunto de mudanças de forma sucessiva ao longo do tempo.  Dessa forma, 
a aprendizagem é o fenômeno que ocorre entre um estado do ser que surge 
como modificação de um estado prévio que constitui as suas representações 
sobre o mundo em que vive.
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Atribuímos à condição de autonomia na aprendizagem do ser 
humano quando a aprendizagem é consciente sobre o desenvolvimento do 
fenômeno histórico na temporalidade, provida de reflexão crítica, ou seja, uma 
aprendizagem reflexiva consciente. O ato reflexivo do ser, como elemento 
fundamental à autonomia, permite ainda como constituinte da aprendizagem 
a ressignificação do que foi aprendido. Isso se dá, porque a reflexão permite 
a possibilidade da recursividade ou retroalimentação na aprendizagem, 
interferindo sobre as concepções do mundo ou, como o sujeito se põe no 
mundo (FREIRE, 1979).

O fenômeno histórico na perspectiva biológica possui ainda três 
variantes: I. Passado: que é a referência do ser humano a sua experiência em 
estados anteriores ao presente; II. Presente: estado estrutural atual do ser 
vivo em sua organização autopoiética e III. Futuro: construção da clausura 
operacional para possíveis estados estruturais posteriores ao presente.

Para Freire (1967), a resposta implícita para a pergunta sobre o que 
é humano? É a inserção do homem na história e no tempo, onde através da 
linguagem ele pode escrever a sua biografia e deixar marcas, registros da 
sua intervenção no mundo. Diferente do tempo unidimensional dos outros 
animais, o ser humano, mergulha no tempo multidimensional e ao se dar 
conta da sua temporalidade se projeta e sai de si na reflexão, isto é: “atinge o 
ontem, reconhece o hoje e descobre o amanhã” (FREIRE, 1967, p. 40).

Na reflexão, o sujeito pode avaliar o passado, reconhecer criticamente 
os condicionantes do hoje e se projetar com esperança para o tempo que 
virá e que ainda não é. Este processo é fundamental para o desenvolvimento 
da autonomia do sujeito.

As variantes do fenômeno histórico na perspectiva biológica de 
Maturana e Varela (presente, passado e futuro) podem ser distinguidas por 
um observador e têm uma relação direta com a existência de condições que 
promovam a existência de fenômenos como “Erro” e “Ilusão” para o ensino 
de Biologia.

4. erro e ilusão no Fenômeno históriCo

Restringiremos a análise agora aos fenômenos distinguidos como 
“Erro” e “Ilusão” no domínio cognitivo da clausura operacional do sistema 
nervoso em relação ao ensino de Biologia. O fluxo temporal do passado, 
presente e futuro impacta a educação, principalmente em relação ao 
planejamento. Planejar requer uma organização de elementos no espaço de 
aprendizagem para que seja possível alcançar um objetivo. Pelo menos, seria 
o que a prática almeja, e, ainda, é o que lhe dá sentido.
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O professor ao planejar um curso ou aula de Biologia, ensinará com 
suas concepções e construirá, a partir dessas, as perspectivas de resultados 
esperados na aprendizagem dos estudantes. O professor carrega muitos 
princípios quando realiza o seu plano. Esses princípios variam desde valores 
pessoais até a concepção de ciências que foi construída ao longo de seu 
percurso formativo profissional.

O professor busca no decorrer da sua ação influenciar as concepções 
dos estudantes com suas explicações sobre os fenômenos da Biologia. Fourez 
(2008, p. 27) afirma: “Um docente sempre se coloca, de maneira ou outra, em 
relação ao seu desejo de influenciar os alunos (desejo de distinguir seu projeto 
querido)”. Quando ele imagina fazer apenas uma tarefa educativa sem estar 
implicado, não só se engana, mas ensina praticamente um “modo de ser” em 
relação ao seu desejo ou objeto de estudo. Isso possui aspectos positivos e 
negativos. Positivo quando sua concepção é um convite à reflexão, negativo 
quando sua concepção é opressora e assume o papel de transferência de 
conhecimento, assim como na perspectiva da educação bancária (FREIRE, 
1974).

Planejar a formação de um estudante para um momento futuro é uma 
tarefa árdua para o professor. Quando o professor reforça os seus princípios 
ao fazer seu planejamento, ele se põe no papel de responsável pela condução 
da formação humana para o futuro, ou seja, responsável pela construção do 
cidadão do futuro. Eis aqui o “nó górdio” da educação. Educar para formar um 
cidadão que não existe. Essa é uma tarefa tão complicada, quanto desatar 
o nó realizado por Górdio para atar o carro de bois a uma coluna no templo 
do deus grego Zeus. A alusão ao nó também tem outro significado, além da 
dificuldade de desatá-lo: este representa os princípios e certezas envolvidas no 
ato de planejar, e que na maioria das vezes, são difíceis de desfazer. Quando a 
educação está impregnada desse contexto de certezas, a formação carrega um 
viés autoritário, o de tornar o estudante o mais parecido com as expectativas 
no presente, referenciada nas concepções dos professores. 

Maturana (2002, p. 29) afirma que:

O educar se constitui no processo em que a criança ou o adulto convive 
com o outro e, ao conviver com o outro, se transforma espontaneamente, 
de maneira que seu modo de viver se faz progressivamente mais congruente 
com o do outro no espaço de convivência.

Essa relação recíproca é construída em uma contínua interação, onde 
ambos os envolvidos vão se modificando, e constituindo o seu consenso 
relacional no espaço em que vivem (ou seja, entram em acoplamento 
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estrutural). Ambos se influenciam e ao mesmo tempo, se modificam 
estruturalmente em acoplamento. Neste sentido Freire insiste em que o 
homem é um ser de relações e não apenas de contatos. “Ele, o homem, não 
apenas está no mundo, mas com o mundo. Estar com o mundo resulta de sua 
abertura à realidade, que o faz ser o ente de relações que é” (FREIRE, 1967, p. 
39). Da mesma forma essa relação de intensa interação foi descrita por Freire 
(2011, p. 25) para o sentido da prática educativa: “Quem ensina aprende ao 
ensinar e quem aprende ensina ao aprender”.

A relação entre quem aprende e quem ensina não é ingênua, há 
nela interesses, expectativas declaradas e ocultas. A espontaneidade do 
convívio na relação de ensinar e aprender sofre o assédio do poder (FOUREZ, 
2008) sobre a relação entre professor e aluno. O caráter do poder diante da 
possibilidade e da responsabilidade, do controle e da manipulação de um ser 
humano em desenvolvimento é uma ideia sutilmente sedutora.

A ilusão e o erro são observáveis nos fenômenos biológicos. A 
cognição humana possui uma dinâmica sistêmica que compõe uma totalidade 
(Sistemas sensoriais, Sistema Nervoso Central e Periférico, abrangendo toda 
a extensão do organismo) que interage consigo e com o meio externo: 
outras pessoas, ambiente, estímulos, perturbações, e qualquer variante que 
venha de fora do organismo e o perturbe e que seja percebido por ele. Essa 
dinâmica integrada realiza a vivência no tempo presente. Dificilmente um ser 
humano percebe um erro advindo de sua conduta no tempo presente (tempo 
imediato). E para compreender a inexistência desse tipo de erro no presente, 
devemos separar a ação classificada como “erro”, da ação de observar e julgar 
o erro, eventos externos a ação.

A partir dessa separação, “ação de erro” e “observação do erro”, 
depende da informação da história desse indivíduo (fenômeno histórico) 
para identificá-lo. Assim, é possível distinguir um estado anterior ao que o 
observador está, ou seja, a existência do passado antecedendo o presente, 
e a observação do erro.

Desse modo, quanto à distinção por um observador só é possível 
perceber um “erro” a partir de duas posturas reflexivas a respeito de uma 
mudança de estado no fenômeno histórico:

1. O observador se referencia em um estado anterior seu e percebe 
uma mudança em relação ao estado presente, que poderia ou 
não corresponder a sua condição atual; caso não correspondesse 
à expectativa dessa condição seria distinguido o “erro” (ação do 
ser reflexivo).
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2. Um observador externo vê as manifestações do fenômeno 
histórico e, por diretriz estabelece o “erro”. O erro em ambos os 
casos só pode ser percebido no passado. Por isso nenhum ser 
erra no presente ou no momento de errar (ação do observador), 
o erro sempre é percebido em um momento posterior.

As duas condições que permitem a distinção de um erro somente 
acontecem quando se remetem a um estado no passado como referência a 
um estado presente. E isso tem um efeito determinante na educação.

O passado é um estado anterior ao presente. Ambos são advindos 
de uma interação concreta na vida, quando os estudantes são aceitos como 
sujeitos históricos (FREIRE; 1967), e ainda, são gerados como fenômenos 
observáveis a partir da conjunção da tríade social, biológico e cultural 
(MATURANA; VARELA; 2001). Já o futuro pertence a um domínio diferente 
do passado e do presente.

O passado e o presente são marcados pela natureza experiencial 
da vida do ser (não confundir com experimental), ou seja, pela experiência 
do viver. Neles está bem delimitado o envolvimento do indivíduo com o 
meio e sua experiência sensorial. O futuro, enquanto projeção, é diferente, 
será gerado a partir da dinâmica da clausura operacional do sujeito em sua 
constituição biológica.

Ambos os domínios (passado, presente e futuro) estão interligados, 
mas envolvem características diferentes. A relação entre os domínios é tão 
importante que a condição do presente, onde não existe o “erro” é a que 
permite e fornece possibilidade à existência do futuro como expectativa 
do observador (relacionado inclusive com a sua formação de identidade), e 
que pode retroagir no presente. Isso acontece no ato de planejar. Esse ciclo 
merece especial atenção, pois cria o que podemos distinguir como “ilusão”.

Não estamos afirmando que toda construção sobre o futuro é ou se 
tornará uma ilusão, pois o futuro também diz respeito à predição (como a 
probabilidade), mas, que o futuro retroagindo no passado, pode criar a ilusão. 
Assim, a projeção do futuro, como oriundo da dinâmica interna do indivíduo, 
permite que exista a “ilusão”, fenômeno antagônico na linha histórica do erro, 
pois a ilusão como fenômeno do presente pode afetar o fenômeno histórico, 
construindo-se e reconstruindo o próprio fenômeno. Como exemplo, sobre 
essas considerações acerca do ciclo da ilusão, podemos citar quando existe 
um idealismo na valorização que alguns professores podem ter a respeito 
de sua experiência educacional enquanto estudantes como melhor do 
que o estado atual (que pode ser real parcialmente, mas que possui muitos 
elementos advindos do ciclo ilusório), formando assim uma representação 
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ideal. Isso é categorizado por Freire como uma posição ingênua, pois em uma 
interpretação simples dos problemas o homem opta “pela tendência em julgar 
que o tempo melhor foi o tempo passado” (FREIRE; 1967, p. 60). Para Soares, 
esta interpretação simples e ingênua da realidade tem uma explicação: 

O professor, no exercício de suas funções e a escola, no cumprimento de seu 
papel, encontram-se frequentemente dissociados e apartados da contem-
poraneidade, não por escolha consciente, mas por força das circunstâncias 
do cotidiano. No dia-a-dia, o professor se envolve irrefletidamente com 
múltiplas tarefas e com múltiplas funções. Esse envolvimento, por vezes, 
obscurece aquela que deveria ser a sua maior característica, o exercício do 
livre pensamento. (SOARES, 2012 p. 842)

A ilusão no passado tem como referência o presente, e retroage 
sobre o ideal de como seria um estado melhor, já a ilusão do futuro projeta o 
idealismo do presente a um estado que ainda não existe. Ambas as condições 
remetem a uma ilusão, a um processo de alienação, e uma ação alienada 
corresponde àquela em que o sujeito mostra-se alheio e estranho ao processo 
e aos resultados da atividade desenvolvida (SOARES, 2012, p.850)

Nessa condição, a ilusão do ponto de vista biológico tanto no passado, 
quanto no futuro é totalmente válida, pois nosso organismo legitima sua 
experiência no presente, apesar de sofrer perturbações de ambos os extremos 
temporais: fenômenos históricos ou construções da dinâmica da clausura 
operacional a respeito do futuro.

Os domínios do “erro” e da “ilusão” nunca se sobrepõem, pois são 
fenômenos que se originam em domínios diferentes (erro = referência do 
passado e ilusão = referência no presente e para o futuro). Por outro lado, 
mesmo sendo originada em domínios diferentes, a “ilusão” pode resultar em 
“erro”, e o “erro” pode contribuir para que surja a “ilusão”, ambos constituem 
um continuum em relação a uma linha de manifestações no fenômeno 
histórico de um ser vivo. Nossa constituição biológica possibilita a existência 
da linguagem, que fundamenta a reflexão, meio pelo qual o “erro” pode ser 
percebido pelo sujeito agente ou pelo observador externo. O mesmo aplica-
se para a “ilusão”.

O “erro” pode ser identificado por um observador externo, o que já 
constitui um fenômeno social, pois para que ele seja externo ao fenômeno 
histórico de um indivíduo, ele deve compartilhar uma coexistência mínima 
com esse ser observado. Já a “Ilusão” só pode ser identificada na relação 
social reflexiva.

O planejamento educacional não foge a esses princípios. O 
planejamento por um lado é uma ação que ocorre no presente, abrindo e 
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gerando o futuro como perspectiva (que pode gerar “ilusão”). Por outro lado, 
refletindo sobre o “erro” o professor também gera uma perspectiva futura, no 
entanto consciente de suas características.

Os professores geralmente são formados para o futuro. O estudante 
é um estado anterior do que se espera dele no futuro. A instituição escolar 
planeja para o futuro também. Todo esse contexto é válido, pois essas ações 
foram concebidas no presente. É uma operação legítima dos indivíduos que 
as fizeram, pois vivem em um contínuo presente em sua clausura operacional.

A nossa proposta de Biologia da Autonomia atualiza e incorpora 
os conceitos de temporalidade e de fenômeno histórico na formação dos 
sujeitos: estudantes e/ou professores. Para o estudante, a influência do 
fenômeno histórico (incluindo nele a dinâmica entre passado, presente e 
futuro, erro e ilusão) é a consciência da temporalidade são fundamentais 
para compreender e acompanhar a sua aprendizagem. Para o professor, a 
compreensão destes conceitos situa-o como um intelectual que ciente da sua 
responsabilidade na formação humana dos estudantes, assume a liderança 
para ajudar a desvelar certezas e ideologias através da reflexão. A observação 
e a compreensão da sua linha temporal o tornam o sujeito que intervém no 
seu modo consciente de aprender. Desse modo, a educação escolar pode ser 
integradora e cumprir seu papel de contribuir com o desenvolvimento da 
autonomia do sujeito que se põe no mundo e como parte dele.

ConsiderAções FinAis

Conceber a ideia de um ensino de Biologia voltado para cidadãos 
do futuro a partir de uma reflexão é deslocar o ser de um tempo para o 
outro sem considerar o fenômeno histórico e assumir um posicionamento 
autoritário sobre outro ser. É tornar o estudante um objeto e não sujeito 
(FREIRE, 1967, 2011).

Pensar em um ensino fundamentado na previsão de um perfil de ser 
humano que ainda não existe, é uma prática habitual nas escolas brasileiras. 
Há uma natureza descabida na ação do professor de Biologia em planejar e 
agir em um ensino no presente, para um futuro ser humano do qual não há 
previsibilidade de resultado concreto.

Talvez essa modalidade de ensino seja marcada pela perspectiva 
epistemológica das Ciências em querer prever os fenômenos naturais (o 
mesmo pensamento matriz que segue a formação do pensamento científico 
poderia ser ao mesmo tempo, o fundamento que sustenta essa concepção 
de ensino de Ciências); a completa ignorância de quem é o sujeito que está 
sendo formado e quem é esse ser humano. Pode-se dizer ainda, o professor 
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de Biologia projeta seu perfil acadêmico (e social) sobre seus estudantes, ou 
seja, sua representação sobre o mundo em que vive.

Como uma contraproposta antagônica a um ensino científico voltado 
para o futuro, é possível uma perspectiva de ensino no presente, voltado 
para a formação de um ser humano, com base no contexto no tempo real do 
desenvolvimento biológico e social, essa é a proposta que defendemos neste 
texto: a perspectiva da biologia da autonomia. Se de um lado no ensino para o 
futuro temos como objetivo um cidadão inexistente, na perspectiva do ensino 
para o presente, não temos cidadão algum. O que temos é um ser biológico 
e social, ser humano, estudante, com sua sensorialidade idiossincrática, em 
pleno desenvolvimento, que não corresponde ao “ilusório” ser construído 
que é o objetivo do ensino, mas sim um sujeito único se posicionando sobre 
o mundo enquanto observador (MATURANA; VARELA, 2001), e enquanto 
sujeito histórico (FREIRE, 1967) no tempo presente contínuo cambiante. A 
temporalidade como a condição do ser humano que lhe possibilita sair e 
se projetar em um tempo multidimensional onde pode analisar o passado, 
vivenciar e experienciar o presente e se projetar para o futuro, lhe permitem 
a tomada de consciência que precisa para se tornar um sujeito autônomo 
e solidário.

O professor vive na certeza de sua formação, e para o ensino no 
presente, no entanto, deverá deixar e/ou afrouxar suas amarras, lidando 
com o “erro” e a “ilusão”, cedendo espaço a muitas possibilidades no presente 
e à imprevisibilidade no futuro. Olhar para o ensino do presente é soltar 
as amarras da certeza e viver mergulhado em um espaço que pode gerar 
múltiplos universos existenciais, permitindo o surgimento de uma autonomia 
máxima social. Isso exige um desprendimento das estruturas de valores e dos 
moldes sociais em que o professor de Biologia foi formado e se desenvolveu 
para o ato de ensinar (desde a escola básica até a sua formação universitária).

Diante de uma perspectiva tão aterradora quanto à incerteza 
do futuro é normal que um planejamento para o ensino pareça algo 
desprovido de sentido. Mas isso é um cadafalso para o ensino de Biologia 
voltar à perspectiva de educar para formar seres humanos no futuro. É 
possível e necessário o planejamento do ensino – devemos planejar para 
o desenvolvimento do ser humano em sua formação individual-social e 
biológica, no presente, para que ele venha a ser no futuro um ser humano 
com autonomia em sua legitimidade, de acordo com sua própria história. 
Isto é, em muitas vezes, o contrário daquilo que os “adultos” do presente 
desejariam que esse ser humano fosse. 
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As relações humanas não são apenas contatos, o ser humano não vive 
apenas, ele existe interferindo e modificando a realidade (FREIRE, 1967, 1974):

O conceito de relações, da esfera puramente humana, guarda em si, como 
veremos, conotações de pluralidade, de transcendência, de criticidade, de 
consequência e de temporalidade. As relações que o homem trava no mundo 
com o mundo (pessoais, impessoais, corpóreas e incorpóreas) apresentam 
uma ordem tal de características que as distinguem totalmente dos puros 
contatos, típicos da outra esfera animal. Entendemos que, para o homem, o 
mundo é uma realidade objetiva, independente dele, possível de ser conhe-
cida. É fundamental, contudo, partirmos de que o homem, ser de relações 
e não só de contatos, não apenas está no mundo, mas com o mundo. Estar 
com o mundo resulta de sua abertura à realidade, que o faz ser o ente de 
relações que é (FREIRE, 1967, p. 19).

Neste texto, discutimos a Biologia da Autonomia a partir de Freire, 
Maturana e Varela, como a condição de autonomia na aprendizagem do ser 
humano quando este é consciente do seu desenvolvimento em um processo 
denominado fenômeno histórico na sua temporalidade. A reflexão crítica é a 
marca deste sujeito estudante, e a sua aprendizagem é reflexiva e consciente. 
Insistimos no que foi exposto anteriormente neste texto, o ato reflexivo 
do ser, é o elemento fundamental da sua autonomia e justificada na sua 
constituição biológica. A reflexão permite a possibilidade da recursividade 
ou retroalimentação na aprendizagem, interferindo sobre as concepções do 
mundo ou, na forma como o sujeito se põe no mundo (FREIRE, 1979).

Sendo assim, o que podemos contribuir enquanto educadores para o 
futuro? A legitimidade do ser no tempo presente, no hoje. O ser que tem um 
desenvolvimento de acordo com sua forma particular, realizando-se enquanto 
cidadão, provido de conhecimentos que revelam sua historicidade e seu 
modo de agir socialmente inserido em uma realidade cultural e biológica. 
As ideias expressadas aqui, se bem foram escritas pensando no professor e 
para o ensino de Biologia, são uma necessidade urgente para qualquer ser 
humano que trabalhe na formação do outros seres humanos. Com a Biologia 
da Autonomia propomos que a educação contribua na formação do ser 
humano em sua legitimidade, é isso que devemos esperar para o futuro que 
ainda não existe.
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BIOLOGY OF AUTONOMY: THE IMPORTANCE OF FREIRE’S TEMPORALITY AND 
MATURANA’S HISTORICAL PHENOMENON FOR BIOLOGY EDUCATION

AbstrACt: The purpose of this article is to discuss the importance of the historical 
phenomenon and historicity, linking them to education and learning. We used the 
theories of Humberto Maturana and Paulo Freire, as principles for Biology of Autonomy. 
We are defending the need for education, within biology teaching , focused on human 
development where the student is both the subject/ observer who interferes and acts 
in reflective and conscious way in the world he lives, and because of it, he understands 
its own importance as an historical subject. Therefore his learning is an observable 
phenomenon within that design.
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BIOLOGÍA DE LA AUTONOMÍA: LA IMPORTANCIA DE LA TEMPORALIDAD DE FREIRE 
Y DEL FENÓMENO HISTÓRICO DE MATURANA PARA LA ENSEÑANZA DE BIOLOGÍA

resumen: El objetivo de este artículo es discutir la importancia del fenómeno histórico y 
la temporalidad, relacionándolos a la educación y al aprendizaje. Hemos utilizado las 
teorías de Humberto Maturana y Paulo Freire, como principios para la Biología de la 
Autonomía. Defendemos la idea de una educación y enseñanza de Biología, centradas 
en la formación humana, considerando al estudiante como sujeto/observador que 
interfiere y actúa de forma reflexiva y consciente en el mundo en que vive. Para ello es 
necesario que él comprenda su importancia como sujeto histórico y que su aprendizaje 
es un fenómeno observable a partir de ese diseño.
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