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RESUMO

PINHEIRO, Marcus Túlio de Freitas. O conhecimento enquanto campo: o Ente
Cognitivo e a emergência de conceitos. Nºfolhas: 218. 2012. Tese (Doutorado) –
Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Educação. Orientadora: Profa Teresinha
Fróes Burnham.

O presente trabalho apresenta uma perspectiva da teoria de campo para o
conhecimento e a emergência de conceitos nesse campo. A partir dessa perspectiva é
estudada a configuração desse campo gerada por uma perturbação de um ente
denominado Ente Cognitivo. No decorrer do trabalho as noções para a formação do
campo são desenvolvidas a partir das características da teoria de campo oriundas da
física e a associação com as características da cognição e aprendizagem. A natureza do
Ente Cognitivo é construída por um mosaico multirreferencial da triética, polilógica,
complexidade e multirreferencialidade. A emergência de conceitos é tratada a partir de
conceitos geradores pré-existentes que são significados pelos atores da pesquisa
gerando universos de referências para esses conceitos. A composição de informações
para a análise está baseada em uma metodologia desenvolvida no próprio trabalho que
abrange de forma multidisciplinar a análise semântica, a representação em rede e a
geração de atratores. Da aplicação dessa metodologia se dá a análise da emergência
dos conceitos e as formas como o Ente Cognitivo se apresenta em torno dessa
emergência. O trabalho está voltado para subsidiar estudos na área do currículo,
cognição, aprendizagem e difusão do conhecimento.

Palavras-chaves: campo, conhecimento, cognição, aprendizagem, currículo, difusão.

ABSTRACT
PINHEIRO, Marcus Túlio de Freitas. The knowledge while field: the Cognitive Ente
and the concept emergence. Nº leaves 218. 2008. Thesis (Doctorad) – Universidade
Federal da Bahia, Faculdade de Educação. Advisor: Profa Teresinha Fróes Burnham.

This paper presents an overview of field theory for knowledge and the concept
emergence in this field. From this perspective it is studied the configuration of the
generated field by a disruption of a being called Cognitive Ente. During the work
notions for the formation of the field were developed from the characteristics of the
field theory derived from the physical characteristics and association with cognition
and learning. The nature of Cognitive Ente is constructed of a multi reference mosaic,
encompassing the triethics, polilogical, complexity and multiple references. The
emergence of concepts is treated from pre-existing generators concepts that are
signified by the actors of research generating universes of references to these concepts.
The composition of information for the analysis is based on a methodology developed
in this work in a multidisciplinary way that covers the semantic analysis, network
representation and attractors generation. The application of this methodology is given
to analysis of the emergence of concepts and the ways in which Ente Cognitive
presents around this emergence. The work is aimed to support studies in the area of
curriculum, cognition, learning and dissemination of knowledge.

Keywords: field, knowledge, cognition, learning, curriculum, dissemination
.
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I.

APRESENTAÇÃO
A ideia central que move este trabalho de Tese é a representação do conhecimento em

uma configuração de campo. Nessa representação será incorporado o sentido de
potencialização do conhecimento em torno de um Ente Cognitivo complexo que interfere no
campo, gerando potenciais de saberes os quais permitem a dinâmica da aprendizagem nos
percursos desses potenciais. Nesta proposta, esses percursos são considerados como
emergência de conceitos, que emergem da interação entre os campos de conhecimento
gerados por Entes Cognitivos em uma comunidade epistêmica. Nessa visada, são
considerados movimentos de expansão de saberes em torno dos entes cognitivos que
expressam um comportamento sistêmico complexo, evidenciando a representação complexa
do currículo contextualizado e dos atos de currículo. Outro movimento em torno, agora, da
unidade ente cognitivo é o de mergulho no campo conhecimento do indivíduo, em que cada
iteração recursiva de indagação sobre um saber o leva para uma zona de dinâmica crescente
em torno desse saber, até atingir um estado de incerteza do sujeito sobre o saber, em cuja
instância o sujeito apresenta dificuldade crescente de imprimir sentido a um objeto concreto
e/ou abstrato. Nessa proposta, este estado é identificado como o limiar do conhecer, ou limiar
do conhecimento. Esse movimento de mergulho evidencia na emergência de conceitos a
presença da subjetividade dos atores na formalização de saberes por meio de suas indagações,
inferências e incompletudes, na construção do conhecimento.
Então, para dar maior concretude ao que é pretendido, digo que o objeto do presente
trabalho é a representação do conhecimento em uma configuração de campo, trazendo como
contribuição uma possibilidade de entendimento da natureza da emergência de conceitos –
desde contextos lineares de baixa dinâmica, nos quais essa emergência tende a um estado
estático até contextos complexos em que a emergência e ressignificação dos conceitos se dão
de forma dinâmica e contextualizada pelos atores que permeiam o contexto comunitário. Tal
representação, construída dentro de uma composição de referências para o ente cognitivo
(campo, complexidade, polilógica e multirreferencialidade), traz a possibilidades de
coexistências desses estados de emergência de conceitos.
É necessário aqui esclarecer que o estado é a forma como se apresenta a configuração
do campo conhecimento perturbado pelo Ente Cognitivo, dessa maneira, o estado é a
representação da condição em que se encontra essa relação a partir de parâmetros topológicos,
ou seja, parâmetros intimamente ligados à forma, à fenomenologia da relação entre o campo e
o que o perturba, entre o campo conhecimento e o Ente Cognitivo. A emergência conceitual e
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a sua topologia, ou seja, a forma da relação entre os conceitos emergentes que orbitam o Ente
Cognitivo serão os parâmetros chave do trabalho.
Para alcançar a visualização, a concretude desses parâmetros e a evidência do
comportamento complexo foi desenvolvidas no presente trabalho uma modelagem
metodológica de caráter interdisciplinar. Essa metodologia aporta em seu âmbito a analise
semântica, análise de rede e análise de convergência com atrator de Lorenz e atrator de fase.
A análise semântica proporcionou a emergência de universos de referências para os conceitos
e a relação entre as referências nas comunidades epistêmicas estratificadas em acadêmicas,
escolar e ampliadas da área de Física e Biologia. A transdução direta entre a análise semântica
e o comportamento complexo não foi possível, tendo que ser mediada pela análise de rede. A
análise de rede possibilitou a geração de índices estatísticos a partir da distribuição dos
universos de referências gerados na análise semântica. Logo em seguida os índices gerados na
análise de rede foram trabalhados a partir da analogia da autoforma dos índices do atrator de
Lorenz com os índices gerados nas redes dos universos de referências, dessa transdução
nasceu o índice volume da rede desenvolvido no presente trabalho. Com os índices
necessários já definidos, foi realizada a análise de convergência com o atrator de Lorenz e o
atrator de fase, possibilitando o estudo da evidência das características da complexidade nos
universos de referências e como se dá a convergência e/ou divergência de conceitos nos
estratos da comunidade epistêmica estudada. No capítulo da abordagem da pesquisa serão
detalhadas as fases da modelagem metodológica.
As discussões, posicionamentos epistemológicos do trabalho se deram a partir do
diálogo com os a(u)tores das categorias estruturantes, com a orientadora Teresinha Fróes
Burnham, e com os colegas do grupo CAOS - Conhecimento: Análise cognitiva, Ontologias e
Socialização.
Um ponto que deve ficar claro é o da composição do Ente Cognitivo a partir de um
mosaico multirreferenciado por a(u)tores, ou seja, autores que contribuem de forma
significativa trazendo os conceitos chave para a composição do Ente Cognitivo e que são
atores que participaram de forma efetiva e afetiva na formação do pesquisador que vos fala.
Dessa maneira o Ente Cognitivo desse trabalho nasce da confluência, interferência,
superposição, dispersão, convergência de saberes que permitiram a itinerância do pesquisador
no campo conhecimento gerado por (peço licença para citar os a(u)tores coloquialmente),
Francisco Fialho e a cognição, Roberto Sidnei e o Currículo, Dante Gallefi e a polilógica e
Teresinha Fróes e a multirreferencialidade. Os a(u)tores citados potencializaram a composição
das característica do Ente Cognitivo e possibilitaram a sua emergência.
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Outro ponto importante é quanto ao foco da análise da pesquisa. Não se busca nesse
trabalho a interpretação do discurso dos entrevistados nem das respostas dos questionários.
Esse seria um trabalho interessante para outro momento. Aqui o foco está nas características
topológicas de convergência e dispersão dos universos de referências gerados pelas definições
dadas aos conceitos escolhidos da Física e da Biologia pela comunidade epistêmica, na busca
dos parâmetros que caracterizam o estado desses conceitos. Por isso não é tratado como
emergência curricular e sim como emergência de conceitos, que em uma análise mais
aprofundada do discurso, do contexto, da cultura,

levando-se em consideração o ato

formativo pode se tornar uma emergência curricular. O presente trabalho apresenta uma
metodologia de prospecção de emergência de conceitos em uma comunidade epistêmica
podendo servir de subsídio para estudos curriculares nessa comunidade.
O primeiro capítulo direciona-se para a contextualização do trabalho. Nele se encontra
a minha vivência, que engloba as ações acadêmicas associadas aos meus anseios, as minhas
experiências de vida que traduzem o porquê do meu objeto. Nesse capítulo será exposta,
ainda, em linhas gerais, toda a ideia do trabalho, para que o leitor possa entender logo a
princípio o que se pretende. Vale ressaltar dois pontos que ajudam entender a forma de
construção do pensamento exposto. O primeiro é referente à forma da narrativa, a qual se dará
de acordo com o movimento do pesquisador diante do que narra. Dessa maneira, algumas
narrativas aparecerão na primeira pessoa em alguns momentos; noutros, aparecerão na
terceira pessoa, cujo artifício servirá para demonstrar o mergulho e o afastamento em relação
ao objeto ou evento narrado.
O outro ponto é a perspectiva metafórica com eventos e concepções da física. Desde já
esclareço que este trabalho não tem um caráter positivista, apesar de nele se encontrarem
conceitos forjados no seio do positivismo. Acredito numa visada na qual a física não se afasta
do cotidiano e que esta expressa matematicamente o mundo que nos permeia. Posiciono-me
em um lugar que percebe a física, não como artifício capaz de explicar as coisas naturais, mas
sim para evidenciá-las em discussão. O afastamento da física na perspectiva positivista
ocasiona uma ruptura entre a ciência e a filosofia, expondo um antagonismo que reflete em
uma linearidade de conceitos que dificulta o entendimento generalizante da realidade para
aquele que deseja enxergar o mundo de uma forma interconectada e multirreferencial. Este
trabalho, então, faz o esforço, no sentido da convergência de ideias capazes de tratar o
conhecimento visando a uma proposta de contextualização do currículo nesse emaranhado de
concepções.
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O segundo capítulo traz o diálogo com autores que tratam das categorias e conceitos
emergentes do trabalho. A narrativa se dará evidenciando posicionamentos, definições,
relações e recursividades encontradas nos discursos além das analogias com o comportamento
de campo e os princípios da mecânica quântica. Nesse capítulo há uma tentativa de
demonstrar as características de campo na relação da construção e manutenção do
conhecimento no âmbito social, trazendo à tona como resultado dessa interação a
institucionalização do currículo formal. Outro movimento que será descrito nesse capítulo
será o mergulho no ente cognitivo que se afasta do comportamento de campo e se aproxima
do comportamento do incerto e da possibilidade de inferências não objetivas expressas pela
base multirreferencial que constrói o espaço do ser que exprime seus posicionamentos de
forma emaranhada, de modo que esse ser cognitivo carrega o desejo, o prazer, a ética, a
estética, entre outras características subjetivas, além da sua racionalidade. Nessa perspectiva,
o que é percebido pelo sujeito e no sujeito emerge desse emaranhado multirreferencial de
característica não local. Fazem parte desse capítulo os seguintes tópicos: o tecido social, o
relevo, o ente cognitivo (gerador cognitivo), o campo e o limiar do conhecimento.
O terceiro capítulo fará a abordagem da pesquisa dividida nas seguintes partes:
parâmetros iniciais, primeira Intervenção – questionário eletrônico, análise semântica,
representação em rede, análise do comportamento complexo – atrator, segunda intervenção entrevistas em busca do âmbito da criação do conhecimento. A partir de cada parte será
descrita o suporte metodológico, o suporte tecnológico, as ações desenvolvidas e os resultados
das ações. Este capítulo pretende mostrar o caráter dinâmico do processo da pesquisa e a
narrativa inerente a esse caráter.
O quarto capítulo expõe as considerações finais do trabalho, voltando aos objetivos e
fazendo as relações com a vivência da pesquisa, colocando o presente trabalho em um estado
de devir.
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II.

O CONTEXTO

O LUGAR DE QUEM OBSERVA
Entrar no objeto remete-me a uma paisagem de um lago escuro de águas fluidas – nem
por isso menos densa – e que tenho de adentrar em uma noite de lua nova. As primeiras
incursões são realizadas nas bordas enlameadas e frias que, a princípio, causam estranheza e
medo, mas depois de uma gama de vivências me acostumo com o terreno lamacento e sintome pronto para o desafio do primeiro banho nas áreas rasas do grande lago escuro. Esse
movimento insistente e consistente de conquista me levará a regiões cada vez mais profundas,
e cada volta à margem é um momento de alegria e de descoberta ao pisar no terreno
lamacento da borda que nesse momento para mim já se apresenta tão sólido como concreto,
não que o seja, mas é o que sinto por ter voltado de uma zona tão imprecisa, profunda e
temerosa do lago escuro em uma noite de lua nova.
Vivenciar essa busca é um momento singular da vida que se apresenta por meio de
descobertas recorrentes e coloca-me diante do desconhecido e de novas visões de mundo.
Uma dessas perspectivas foi o contato com a etnografia, que me conforta e ao mesmo tempo
me pressiona para uma percepção capaz de ser moldada e revelada a partir de um convívio
intenso entre o meu ser e o objeto que observo. O incômodo do não entendimento da
totalidade, a ausência de estruturas conclusivas remete-me a um lugar em que me equilibro
temporariamente, mas que me derruba em seguida, e aí então vou à procura de outro lugar
para uma nova imersão em busca de um novo equilíbrio e uma consequente nova queda. Esse
exercício recorrente de observação, a partir desses lugares aparentemente fluidos e incertos,
faz emergirem padrões de comportamento do contexto que, por sua vez, revelam uma
autoforma

desse

ambiente.

A

compreensão

da

autoforma

do

objeto

permitirá,

consequentemente, a identificação de atores que serão chaves para a pesquisa e trará também
as categorias epistemológicas as quais permitirão o diálogo com autores capazes de participar
da edificação de conceitos e impressões que serão forjados no ato de pesquisar e analisar o
objeto.
As ações iniciais da abordagem serão as que remetem à contextualização do objeto,
visando ao enriquecimento da interpretação que se faz dele. O foco nesse momento é a busca
da identidade do objeto em um contexto político, geográfico, institucional. Como o objeto se
diferencia do seu meio? Como emerge dentro do contexto a que pertence? Que significações
atribuídas pelos a(u)tores podem ser identificadas no contexto da pesquisa? A partir das
significações adentra-se um pouco mais no objeto, buscando revisitar a sua história,
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identificar eventos relevantes para a construção da identidade tratada anteriormente. Mais um
passo em direção ao aprofundamento que se pretende será o entendimento dos reflexos da
cultura que permeia e na qual está inserido o objeto, isto é, de que forma se dão as relações
culturais que conformam o espaço social do objeto e seus atores e suas interações. Busca-se
também identificar as contingências capazes de selecionar, classificar e agrupar atores em
subgrupos no objeto, identificar as tensões que fazem emergir as relações de poder e a política
de convivência no objeto.
Após o contato prévio com o objeto, a relação com a epistemologia permitirá o
entendimento das ações inerentes ao sistema complexo do objeto. Por intermédio do diálogo
com autores que estarão relacionados às categorias emergentes do processo de vivência para o
entendimento do objeto, será possível trabalhar a opção de pesquisa, vislumbrar os
dispositivos a serem utilizados. A construção coerente entre o que foi argumentado e a
fundamentação teórica indicarão os caminhos a serem seguidos e os métodos de abordagem a
serem utilizados ou construídos.
O caráter ontológico está presentificado fortemente nessa abordagem. O ato de
pesquisar já posiciona o pesquisador na pesquisa. O que se revela e o que é relativo é o
posicionamento do pesquisador. A capacidade de se colocar e ter consciência do seu lugar na
pesquisa remete a uma autocrítica. O que é observado é revelado como conhecimento
produzido pelo sujeito, movimento este que integra o processo de construção do
conhecimento na ciência. A implicação desse pesquisador com o objeto faz com que a
descrição dos fenômenos seja interpretações, explicações, ou compreensões do complexo
observado que será aceito ou visto pelos pares a partir de suas (outras) interpretações,
compreensões e explicações. Dessa forma, a abordagem qualitativa desta pesquisa deverá
basear seus pressupostos na pertinência, na relevância e no propósito dos resultados previstos,
visando a um rigor qualitativo. A consciência de que a subjetividade carrega em si o campo da
interpretação e a ideia de que a singularidade do objeto não se revela totalmente dentro de um
conceito remetem a uma constatação da não existência do absoluto; logo, o que é construído é
fruto do contexto da linguagem que remete a uma ideação do que foi observado e formalizado
como conhecimento. Assim, o que ficará após a vivência com o objeto, a análise do que foi
apreendido e as conclusões expostas serão um construto idealizado, objetivado, explicitado,
contribuindo assim para outras incursões sobre o objeto e a construção do conhecimento em
torno dele. É a partir desse lugar que apresento a seguinte justificativa para o presente
trabalho.
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A JUSTIFICATIVA
A noção hegemônica de uma perspectiva formadora remete a um construto, a um
arquétipo capaz de definir possibilidades de modelagem para o conhecimento, fazendo dessa
categoria algo que possibilita troca, conversão, difusão; algo que converge para estruturantes
da ciência econômica e que tem um aporte teórico reforçado por uma compreensão de
mercado. Tal concepção é hoje largamente utilizada em organizações capitalistas para a
“produção do conhecimento”, formalizando experiências de vida, transformando o que é
denominado conhecimento tácito em conhecimento explícito. Esse incômodo lugar
contemporâneo para o conhecimento catalisa a minha preocupação com essas concepções de
conhecimento e orienta o presente trabalho, que propõe uma visada diferenciada para essa
categoria, afastando-a do contexto mercadológico, de uma lógica de consumo, de apropriação,
de distribuição, para uma perspectiva de geração, de interferência, de potencialização, de algo
que não está posto e sempre se apresenta em um estado de vir a ser.
Nessa proposição, o conhecimento se afasta de uma lógica preestabelecida por outras
categorias e surge como fundante, como plasma, amorfo, potencializador, capaz de modificar
configurações, tirar do equilíbrio concepções enraizadas, capaz de aumentar e diminuir
dinâmicas sistêmicas, de fazer emergir tensões, lutas, divergências, convergências. A presente
proposição de percepção do conhecimento pode aportar nela sistemas dicotômicos, lineares,
previsíveis, como o da lógica econômica, mas dá conta de aportar também teorias
relacionadas à aprendizagem, ao currículo, ao papel da educação– formal e não formal:o
conhecimento visto como campo no sentido do seu caráter dialógico entre o individual e o
coletivo, podendo ser forjado no ser, mas nunca compreendido, se não for socializado,
gerando interferência e ressignificações na rede semântica social e, consequentemente, nas
redes semânticas dos indivíduos desse contexto social.A perspectiva, a priori, nesse caso não
é somente a da formação, e sim a de considerar o Ser como um complexo que vai além da
perspectiva formativa e que se constitui no imbricamento do cognitivo, do afetivo, do
estético...
Nesse momento, faz-se necessária a relação entre o currículo e o conhecimento.
Macedo (2008) apresenta uma definição para os atos de currículo a qual exprime a
convergência do conhecimento e a sua perspectiva curricular:

Chamamos de atos de currículo todas as atividades que se organizam e se
envolvem visando uma determinada formação, operacionalizadas via
seleção, organização, formulação, implementação e avaliação de saberes,
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atividades, valores, competências, mediados pelo processo ensinar/aprender
ou sua projeção.
É aí que o ângulo muda e se reconfigura, e a atenção da teoria crítica voltase para compreender o que o currículo faz com as pessoas e as instituições e
não apenas como se faz o currículo. (MACEDO, 2008, p. 38).

Macedo (2008) traz o currículo imerso em um contexto de aprendizagem, de geração e
manutenção do conhecimento expresso no processo ensinar/aprender. Mais tarde, na mesma
obra, ele coloca a crise do currículo, caracterizando-o concretamente como
[...] uma edificação de sujeitos sociais, com suas intenções, sentidos e
poderes. Sujeitos que trazem com suas ações e interpretações um ethos em
habitus (BOURDIEU) de classe, de gênero, de etnia, de religiosidade, e do
que é a própria vida e o próprio ser humano. (MACEDO, 2008, p. 131).

Essa visada traz em seu âmago a própria discussão do ato de conhecer, de construir
saberes. O currículo se apresenta como uma expressão concreta desse ato tanto no âmbito do
indivíduo quanto no âmbito do contexto que o compõe.
A busca neste trabalho é por uma representação capaz de evidenciar a emergência de
conceitos como um estado de disposição de sentidos que surgem em torno de conceitos os
quais permeiam a vida da sociedade e do indivíduo em um determinado momento e em uma
determinada comunidade. É interessante mencionar sobre essa relação entre o sujeito e o
conceito, trazendo Castoriadis (1982) para o diálogo, quando trata do Sentido da autonomia –
o indivíduo. Ele afirma que a autonomia não é uma elucidação sem resíduo e eliminação total
do discurso do Outro, mas a instauração de outra relação entre o discurso do Outro e o
discurso do sujeito. Na sequência, Castoriadis evidencia a possibilidade permanente e
permanentemente atualizável de olhar, objetivar, colocar a distância e, finalmente, de
transformar o discurso do outro em discurso do sujeito. A partir desse ponto, Castoriadis
desenvolve uma relação importante entre sujeito e objeto:
Essa atividade do sujeito que “trabalha sobre si mesmo” encontra como seu
objeto a multidão dos conceitos (o discurso do outro) com a qual ela nunca
terminou de se haver; e, sem esse objeto, ela simplesmente não é. O sujeito é
também atividade, mas a atividade é atividade sobre alguma coisa, do
contrário não é nada. Ela é, pois, co-determinada por aquilo que ela se dá
como objeto. Mas este aspecto de inerência recíproca do sujeito e do objeto
– a intencionalidade, o fato de que o sujeito só seja na medida em que põe o
objeto – é só uma primeira determinação, relativamente superficial, é o que
traz o sujeito ao mundo, é o que o coloca permanentemente na rua. Existe
uma outra, que não concerne à orientação das fibras intencionais do sujeito,
e sim a sua própria matéria, que traz o mundo até o sujeito fazendo entrar a
rua no que ele poderia julgar sua alcova. Pois esse sujeito ativo que é sujeito
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de, que evoca, estabelece, objetiva, olha e coloca a distância, que é ele – será
que é puro olhar, capacidade pura de evocação, colocação a distância,
centelha fora do tempo, não dimensionalidade? Não, ele é olhar e suporte do
olhar, pensamento e suporte do pensamento, é atividade e corpo ativo –
corpo material e corpo metafórico. Um olhar no qual não existe já o olhado
nada pode ver; um pensamento no qual não existe já o pensado nada pode
pensar. O que chamamos suporte não é o simples suporte biológico, é o fato
de que um conteúdo qualquer está já sempre presente e não é resíduo,
escória, obstáculo ou matéria indiferente, mas condição eficiente da
atividade do sujeito. (CASTORIADIS, 1982, p. 127).

Essa perspectiva transcende uma visão objetiva entre o sujeito e o objeto, expondo as
duplas contingências que possibilitam a dinâmica, a motricidade de um sistema complexo de
relações entre a presença e a atividade, entre o suporte e o que é suportado. Acrescento que
pensar dessa forma remete às bifurcações e aos atratores que delineiam o comportamento
complexo. A falta de concretude da capacidade pura de evocação, colocação a distância que
ele compara com uma centelha fora do tempo, de não dimensionalidade remete à zona do
limiar da construção do conhecimento, na qual a temporalidade e a relação do sujeito-objeto
dão lugar à incerteza e ao emaranhamento do “sujeitobjeto”.
A partir da proposta de perceber o conhecimento como campo, alguns desdobramentos
serão abordados como referenciais para uma configuração contemporânea da educação. A
formalização dessa representação trará a possibilidade de vivenciarmos processos que tendem
a uma estática e processos que tendem a uma dinâmica na educação e na concepção de
currículo, à visão holográfica do campo conhecimento que dá conta de explicar construções
lineares de alta rigidez e construções maleáveis, relacionais, fluidos que possibilitam um olhar
também dinâmico, relacional, translocando o currículo para uma concepção de educação que
não se basta na escola.
A proposta da configuração de campo para o conhecimento permite o entendimento da
emergência de conceitos que pode subsidiar a concepção do currículo a partir da construção
social desses conceitos que afloram dos sentidos dados aos objetos pelos indivíduos, sentidos
estes que são compartilhados no meio social. No âmbito desse campo complexo, a dispersão
dos sentidos em torno do objeto configura uma estrutura que se mostra de forma complexa,
pois é originada pela composição e tensões de sentidos de vários sujeitos. A permanência ou
volatilidade de conceitos em uma comunidade epistêmica está relacionada com construções
sociais inerentes a um estado configurativo do campo conhecimento e seus entes cognitivos.
Essa mesma configuração de campo permite a representação da dinâmica e da dispersão dos
sentidos dados aos objetos pelos sujeitos. A complexificação dessa relação acarreta a
aproximação da zona de incerteza, na qual o sentido dado pelo Ente Cognitivo ao objeto não
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se sustenta como algo descritível para ele e para o meio, já que nesse estado a temporalidade
dá lugar ao emaranhamento, em que o sentido e o objeto estão ligados em uma relação direta
atemporal, não local.
Compreender a emergência dos conceitos nesse movimento, campo, complexidade,
incerteza amplia as possibilidades de concepção de currículo. Apesar de não excluir a
concepção formal de currículo – estanque, de baixa complexidade, expressa pelos conceitos
formais das áreas estáveis da ciência, representado por um estado quase estático, perene no
tempo –, permite também a concepção de um currículo que emerge da comunidade ampliada
com o seu rigor relativo a um estado dinâmico, perene no tempo, enquanto for necessário e
reconhecido pelos pares que o compõem. Permite também vislumbrar o âmbito da geração do
conhecimento como quântico, de modo que o objeto se confunde instantaneamente com o
sentido, dificultando a certeza da conceituação, em um estado não local, atemporal.
A representação de campo possibilitará representar emergências conceituais rígidas,
seus atos e atores, quase estáticos. Representar também emergências conceituais de alta
dinâmica, seus atos e atores. E no âmbito do Ente Cognitivo será possível investigar o grau de
certeza do sentido dado ao objeto, bem como as recursividades necessárias para alcançar a
incerteza desse ente diante desse mesmo objeto. A relação entre os níveis descritos e a
representação da emergência dos conceitos no campo conhecimento do contexto observado
pode ser tomada como eixo epistemológico, com vistas à construção da abordagem
metodológica da pesquisa, que pode se tornar um modelo para o estudo de possibilidades
curriculares na perspectiva do campo conhecimento, em um determinado contexto social.
Para o desenvolvimento das ações que permitiram a construção do presente trabalho,
foram definidos previamente objetivos que deram o contorno e a definição do caminhar
dessas ações. O objetivo abrangente que norteou o trabalho foi o de compreender a
emergência de conceitos no campo conhecimento, a partir da atribuição de significados e
sentidos, segundo sistemas de referências diferenciados a conceitos geradores da área da física
e da biologia que fazem parte de uma comunidade científica, traduzidos em conhecimento
escolar e reproduzidos na comunidade ampliada.
O conceito gerador aqui é considerado como um conceito estabelecido nas áreas da
física e da biologia e conhecidos pelas comunidades científica, escolar e ampliada.
Para a concretização do objetivo mais abrangente, foram definidos objetivos
intermediários para manter o caminhar metodológico reduzindo a natural dispersão inerente
ao processo da pesquisa. O primeiro objetivo intermediário definido foi identificar a
representação dos estados de significação dos conceitos geradores nos três estratos da
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comunidade: comunidade científica, comunidade escolar e comunidade ampliada. O segundo
objetivo intermediário foi interpretar as dispersões de significados atribuídos aos conceitos
geradores e compreender por que se configura esse estado de significações. Esse objetivo
acarretou uma série de ações para o seu atendimento, foram elas: verificar a dispersão de
sentidos em torno dos conceitos geradores no âmbito da construção e a manutenção do
conhecimento em um estado configurativo, evidenciando a emergência conceitual que
caracteriza a emergência de conceitos contextualizada nesse estado; investigar o grau de
certeza dos sentidos em torno dos conceitos geradores descritos pelo Ente Cognitivo, de
forma recursiva, relacionando a quantidade de iterações e a certeza dos sentidos elaborados;
analisar o grau de dispersão de sentidos dados aos conceitos geradores e a relação com a
emergência dos conceitos; estabelecer a relação da emergência dos conceitos como uma
possibilidade de emergência curricular.
A definição dessa ações foram basilares para a construção das relações que emergiram
do campo e para a construção de interpretações que compõem as considerações do trabalho.

III.

O CAMPO CONHECIMENTO

QUANTO À PERCEPÇÃO DO CONHECIMENTO
Na discussão sobre conhecimento, algumas perspectivas são convergentes com uma
percepção mais fecunda, na qual a contextualização e a consideração de pontos que refletem
uma relação, um comportamento em rede, um imbricamento entre estruturas que emergem
nos processos cognitivos são consideradas para a edificação e ressignificação de conceitos já
estabelecidos. Um enfoque com essas características é dado por Edgar Morin(2008), que traz
para a discussão epistemológica um desafio que expressa a complexidade do estudo de uma
categoria a qual estrutura e ao mesmo tempo é estruturada. Tal dificuldade de interpretação é
o cerne dessa discussão que levanta o questionamento de como estudar, ou pensar algo que na
sua essência reflete as suas próprias bases que fazem emergir o próprio objeto de estudo. Algo
como uma retroalimentação, algo recursivo, algo que revela um movimento para fora do
conhecimento, mas que ao mesmo tempo remete para o seu âmago.
Nesse contexto, Morin organiza o pensar conhecimento do conhecimento. A seguir,
algumas características desse olhar cuidadoso, rigoroso, mas nem por isso fechado e
definitivo. O que é colocado provoca, instiga, relativiza a visão priorística absoluta do
conhecimento. A independência entre o ato de conhecer e a noção formada sobre esse ato é
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uma característica marcante que nos leva a um percorrer de compreensão do mundo, sem
questionarmos a natureza dessa compreensão, ou seja, não é necessário compreender as
estruturas do conhecimento para conhecermos, instituirmos, conceituarmos ou mudarmos de
opinião. O que se apresenta, a priori, é a uma noção única do conhecimento, tal qual Morin
explicita:
[...] a noção de conhecimento parece-nos única e evidente, até o momento
que a questionamos, quando a focamos a mesma se apresenta fragmentada,
diversificada, multiplicando-se em inúmeras noções onde cada uma gera
novos questionamentos.(MORIN 2008,p.16).

Essa característica será um ponto importante para as discussões futuras neste
trabalho, pois ela é tratada no enfoque da complexidade; porém, é percebido que há uma
convergência ainda maior no enfoque da teoria quântica, no que se refere ao princípio da
incerteza e emaranhamento quântico. O sentimento de extrema incerteza relatado por Morin é
expresso como algo que incomoda, que destitui da zona de conforto os que pensam que o
conhecimento está posto, elucidado e é inquestionável. Nosso conhecimento, apesar de tão
familiar e íntimo, torna-se estrangeiro e estranho quando desejamos conhecê-lo, diz Morin
(2008). Essa afirmação nos remete ao mundo das possibilidades, estranho, desconhecido, que
se nos apresenta para conhecermos, mas que se esmaece quando tentamos dar significado ao
conhecer.
A concepção do conhecimento, no contexto da objetividade, impossibilita a sua
redução a categorias estruturantes, sendo ele uma estrutura primária. Essa visão remete a um
arquétipo que torna o conhecimento funcional, uma função que envolve parâmetros, como a
competência, a cognição que se desdobra em uma função de segunda ordem, o saber. Essa
interpretação se revela como um reducionismo, uma linearidade para dar conta de uma
definição concreta do conhecimento. Morin (2008) reage a esse posicionamento, quando
enuncia que o conhecimento é um fenômeno multidimensional, de maneira inseparável,
simultaneamente físico, psicológico, cerebral, mental, cultural e social. O contexto sistêmico é
invocado por Morin para se opor ao estabelecido, em que cada parâmetro da função
conhecimento emerge de relações sistêmicas, gerando a necessidade de um novo pensar que
opere entre as ciências cognitivas.
As características da complexidade aproximam o olhar sobre o conhecimento de uma
rede de relações capaz de perceber a multirreferencialidade, o sentido holográfico do
conhecer, as relações que legitimam a identidade e a vizinhança dos saberes. É percebido um
movimento que permite tanto o mergulho nas especificidades dos conceitos quanto um
afastamento para o entendimento das relações desses conceitos, aproximando o que é
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conhecer do sensível, do observável. Esse exercício permite entender as linearidades, os
conceitos objetivos e também a complexidade e a fragilidade dos conceitos estabelecidos. Um
movimento que possibilita a concretude e/ou o esmaecimento da realidade, colocando em
discussão estruturas basilares, como o conceito do real e da lógica. Essa discussão é o enfoque
da realidade quântica, mas o que é interessante é que tanto a realidade quanto a lógica são
fundamentos do que chamamos conhecimento. Morin descreve essa situação de forma clara,
quando comenta sobre a crise do que é real provocado pela física quântica associando-a a uma
brecha nas concepções de realidade e da lógica.

(...) Brecha no real que abre uma ferida inacessível à inteligibilidade, brecha
na lógica, inapta a fechar-se demonstrativamente sobre si mesma, através
dessas duas brechas, ocorre uma hemorragia do que se continua a chamar de
real e a perda irreparável dos fundamentos do que se deve continuar a
chamar conhecimento. (MORIN, 2008, p.22).

Dessa forma, o próprio conceito sobre conhecimento está em jogo. É percebido o
lugar tênue no qual se encontra e que existe algo que o antecede. A relação entre
conhecimento e características da complexidade nos traz a esse patamar, porém a relação
entre conhecimento e a teoria quântica pode nos levar a uma abrangência ainda maior, já que
nesse contexto é natural a fragilidade da realidade e a proposição de outras lógicas. Como a
complexidade emerge do mundo das possibilidades e do mundo das relações, a interconexão
entre complexidade e a quântica exprime o movimento do mergulho e do afastamento, o que
pode nos revelar o conhecer. Tratar o conhecimento pelo viés dos conceitos dos sistemas
complexos faz surgir elementos como bifurcação, atratores que se apresentam como
catalisadores da sua própria construção. Essa recursividade está presente no teorema de
Gödel, no qual um sistema complexo formalizado não pode encontrar em si mesmo a prova
de sua validade. Morin utiliza esse teorema para evidenciar o sistema cognitivo como
complexo. Para Morin (2008), nenhum sistema cognitivo estaria apto a conhecer-se
exaustivamente nem a validar completamente a partir de seus próprios instrumentos de
conhecimento. Logo, para conhecer o conhecimento se faz necessária a renúncia à
completude. O sentido holográfico dos sistemas complexos traz um alento para a discussão,
por possibilitar o afastamento, sem perder as características do sistema em foco, pois o que se
afasta é parte do que está sendo observado. Morin denomina esse lugar de afastamento de
meta-sistema capaz de envolver o sistema objeto. Esse posicionamento pode ser reforçado
pelo sentido de emaranhamento quântico que remete ao entendimento desse afastamento
como fenômeno da não localidade. A interpretação a seguir é uma tentativa de trafegar na
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itinerância do conceito conhecimento expressando a possibilidade de movimentos de
verticalização e espalhamento em torno do Ente cognitivo.

QUANTO AO CONHECIMENTO COMO CAMPO
A relação entre objetos foi tratada a partir da concepção de uma interação que se
processava de forma direta e instantânea, denominada ação a distância, que prevaleceu por
muito tempo nas áreas da eletricidade, do magnetismo e da gravitação. Rocha (2002) descreve
o modo como Michael Faraday – a partir de uma análise qualitativa, por meio da observação
direta do comportamento da limalha de ferro na presença de uma barra magnetizada, de
corpos eletrizados ou fios condutores – percebeu um padrão na configuração da limalha que
descrevia linhas radiais em torno dos corpos os quais convergiam na região dos pólos. Essas
linhas, semelhantes a linhas elásticas, foram denominadas linhas de força, que se estendem no
espaço a partir dos objetos em interação. O conceito de linhas de força remete a uma
configuração interacionista diferente, em que a força passa a ser vista como efeito e não como
razão. Dessa forma, Faraday introduz a ideia de que a relação entre os objetos não ocorre de
forma direta, mas por um meio capaz de possibilitar a geração de forças de coesão ou de
repulsão entre esses objetos. A natureza dessas forças é definida pela natureza dos objetos em
interação que emerge num meio que possibilita a criação e manutenção delas. As linhas de
força se estendem no espaço e o preenchem inteiramente, sendo que esse espaço, configurado
pela ação das linhas de força, para Faraday, constitui o campo de força. O conceito de campo,
a partir dessa noção, é introduzido em todos os fenômenos de interação com resultados
surpreendentes na eletricidade, gravitação, magnetismo. James Maxwell, como descreve
Rocha (2002), mais tarde percebe a relação entre campos e consegue a unificação do campo
elétrico e magnético, cuja inter-relação dá origem ao eletromagnetismo e a uma concepção de
meio que vai além do meio mecânico e se revela a partir da relação entre duas naturezas de
campos distintos, mas complementares. Cai, portanto, a ideia do éter como meio para a
propagação da luz no espaço, e surge uma compreensão de interação além da mecânica
newtoniana, que permeia de forma sutil o mundo das relações e nos coloca diante de uma
compreensão do meio como algo inerente à própria relação – no caso do eletromagnetismo, o
produto entre forças magnéticas e elétricas impulsiona a onda luminosa a rasgar o espaço na
direção e no sentido produzido pela relação.
Essa modesta introdução à ideia de campo foi utilizada para trazer à tona uma
inquietação sobre conceitos largamente utilizados nas discussões que envolvem os processos
cognitivos. Piaget (1974) observa que aprendizagem sempre está associada a uma relação, a
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uma interação de atores capazes de gerar uma reestruturação semântica, uma visão de mundo
ressignificada, um dialogismo capaz de categorizar, inventar ou reinventar conceitos.
Vygotsky traz o contexto social para a discussão, cuja ideia de meio é colocada em um
patamar das relações do sujeito, quando ele trata do significado das palavras:
É no significado que se encontra a unidade das duas funções básicas da
linguagem: o intercâmbio social e o pensamento generalizante. São os
significados que vão propiciar a mediação simbólica entre o indivíduo e o
mundo real, constituindo-se no ‘filtro’ através do qual o indivíduo é capaz de
compreender o mundo e agir sobre ele... o significado de uma palavra
representa um amálgama tão estreito do pensamento e da linguagem que fica
difícil dizer se trata de um fenômeno da fala ou de um fenômeno do
pensamento... (VYGOTSKY, 1989 p.104).

Vygotsky (1989) traz a relação dos instrumentos simbólicos como estruturantes e
discute a linguagem como motor de mudança atitudinal que transforma o meio sociocultural,
enfocando o conceito de zona de desenvolvimento próximo, que possibilita um referencial
entre a aprendizagem e a capacidade cognitiva de solução de problemas de forma individual
ou coletiva. Outra percepção de importante relevância vem de Wallon (1975), que chama a
atenção para o caráter orgânico da relação social do ser humano, trazendo o desenvolvimento
cognitivo centrado na psicogênese da pessoa completa. As contribuições de Piaget, Vygotsky
Wallon tornaram-se, portanto, fundamentais para o entendimento do contexto de cognição e
aprendizagem.
O que se nota, ao fazer um paralelo entre essas visões, é o tratamento do conhecimento
como algo que se revela e é posto à disposição, que remete a uma visão corpuscular de
unidades-pacotes com os quais somos capazes de lidar por meio de retóricas, discussões e
apropriações – já que esses pacotes são internalizados pelo sujeito e provocam reestruturações
de conceitos até então cristalizados –, colocando-nos em um estado de vir a ser, de
virtualização, como diz Levy (1996) quando trata, com propriedade, da capacidade de
relações semânticas do indivíduo em relação à leitura do mundo. O que emerge dessas leituras
dos processos de aprendizagem é um fator comum entre elas, o aspecto histórico-cultural, que
é tratado até então como algo que se coloca em uma zona de conforto capaz de compor os
conceitos complexos dos processos cognitivos, mas que ainda traz consigo uma concepção de
interação pouco explorada. O que é proposto neste momento é um enfoque dessa interação,
intermediado pelo conceito de campo, evidenciando uma ideação do campo conhecimento
que será descrito a seguir.
Para prosseguir com o ensaio sobre o campo conhecimento, retorno brevemente ao
conceito de campo e aos elementos que lhe são inerentes. Um campo é uma representação de
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uma perturbação, de uma não continuidade em um meio. Dessa forma, para que exista o
afloramento de um campo é necessária a presença de uma fonte geradora, perturbadora, de
uma fonte que seja capaz de modificar a configuração do meio. Essa fonte geradora provoca
o surgimento de um relevo no meio que tenciona a vizinhança da fonte por meio de potenciais
capazes de gerar forças de aproximação ou de repulsão em relação à fonte geradora.

Fon
te

Figura 1 O conceito de campo
Fonte: Pesquisador

O interessante é que, independentemente da natureza dos campos, estes se apresentam
com as mesmas características. Todo campo é provocado por uma fonte geradora capaz de
criar um potencial que causa o surgimento da força a qual somente é percebida na presença da
interação com outro objeto com a mesma natureza da fonte geradora. As características do
campo são temporais e são topológicas, de modo que a forma é tão relevante quanto as
quantidades. O sentido holográfico se revela fortemente quando pensamos a partir da
concepção de campo, um sentido que impulsiona para uma ousadia conceitual: a de tratar o
conhecimento como campo. Para um primeiro entendimento será construída uma metáfora
entre as características de campos conhecidos e uma analogia com os elementos propostos
para o campo conhecimento.

Tabela 1 – Configuração de campo em diferentes contextos
Fonte: Pesquisador
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Os campos descritos na Tabela 1 são bem conhecidos. A fonte de cada campo é capaz
de modificar a configuração do contexto, fazendo surgir um relevo expresso por meio do
potencial que, na presença de outros objetos de mesma natureza, faz surgir forças inerentes a
essas interações.
Pensar o conhecimento como campo remete a uma configuração topológica,
configuração baseada na forma, semelhante à apresentada pelos campos conhecidos. Por
conseguinte, é necessário identificar o contexto, a fonte geradora, o potencial e a força
inerentes ao campo conhecimento. Essa metáfora entre o conceito de campo e o conhecimento
é a proposta dessa pesquisa, partindo do pressuposto a seguir: identificar processos capazes de
ratificar ou fazer emergir outras características configurativas do campo conhecimento. O
ponto de partida é uma sugestão de configuração desse campo. As teorias da aprendizagem
contemporâneas remetem a uma percepção sócio-interacionista que leva a uma possibilidade
de concebermos o conhecimento como campo, em que a comunicação provida de um
constructo de linguagens o qual permeia esse contexto catalisa a convergência de zonas
irradiadas da região geradora desse campo que se apresentam como saberes. O trafegar nesses
saberes é a própria aprendizagem.
O campo conhecimento surge no contexto comunicacional, que é reconfigurado pelas
fontes de cognição que denomino Entes cognitivos, os quais tensionam o contexto, fazendo
emergir potenciais de saberes que, em contato com outros Entes cognitivos, possibilitam o
surgimento de itinerâncias capazes de gerar um tráfego entre os potenciais de sabres,
revelando assim a aprendizagem.

Figura 2 – A metáfora campo conhecimento
Fonte: Pesquisador
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O surgimento da aprendizagem requer a presença de outras fontes geradoras, outras
fontes de cognição que causam interação, interferência e intencionalidade. Essa fonte
geradora, o Ente cognitivo, carrega em si características que vão além da concepção
determinista de cognição. É um Ente que abarca o sentido físico, psicológico, cerebral,
mental, cultural e social evidenciados por Morin, dentro da dialética das dialéticas de
Stéphane Lupasco e da concepção de multirreferencialidade de Teresinha Fróes Burnham.
Para Lupasco (1986), existe um antagonismo crucial para a interpretação do mundo,
qual seja, o movimento dialético entres os sistemas aferentes e eferentes que compõem o
sistema de significação humana, o que ele chama de dialética das dialéticas contraditórias e
antagônicas da percepção e da ação. Os atos, dessa maneira, são um projeto motor expresso
por uma potencialidade:
(...) este projeto é uma potencialidade, enquanto projeto está evidentemente
no estado potencial, em potência (se quisermos utilizar uma terminologia
aristotélica), um estado que contém como tal, o que vai atualizar. Por esse
fato ele é consciente, povoa a consciência nem que seja por um instante ou
mesmo mais longamente... Para realizar a sua operação, o sujeito atualizador
deve relegar para o mundo dos objetos, o mundo objetivo, toda e
heterogeneidade perturbadora. (LUPASCO, 1986, p.21).

A relação entre estruturas de percepção de mundo, estruturas de descrição e,
consequentemente, estruturas de composição de leis físicas e sociais nos oferece a base
estruturante do conhecimento formal. De tal maneira, toda composição científica está
diretamente ligada à natureza da relação entre as estruturas citadas. A ressignificação dessas
estruturas implica na ressignificação dos conceitos científicos, emergindo composições que
são capazes de aglutinar as antigas no seio de suas interpretações dentro da perspectiva do
sujeito atualizador. Esse sujeito atualizador mais adiante vai ajudar na composição do Ente
Cognitivo.
O trafegar nesses potenciais faz emergir possibilidades de caminhos, e o ato de
trafegar revela o desencadear de uma relação entre os saberes, relação esta instantânea,
dinâmica e mutável, algo que pode se perceber como um currículo pautado na
multirreferencialidade, que carrega em si as características da complexidade, do estado de vir
a ser. Para Fróes Burnham (1993), a compreensão do currículo passa pelo entendimento da
relação entre complexidade, multirreferencialidade e subjetividade, fazendo emergir,
semanticamente, a sua dimensão social:
Todo esse questionamento nos remete ao currículo e ao seu significado na
sociedade contemporânea. Remete-nos, mesmo, a aprofundar, para melhor
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compreender, não só a polissemia do termo, mas o seu significado como
processo social, que se realiza no espaço concreto da escola, cujo papel
principal é o de contribuir para o acesso daqueles sujeitos que aí interagem, a
diferentes referenciais de leitura de mundo e de relacionamento com este
mesmo mundo, proporcionando-lhes não apenas um lastro de conhecimento
e de outras vivências para a sua inserção no processo da história, como
sujeito do fazer dessa história, mas também para a sua construção como
sujeito (quiçá autônomo) que participa ativamente do processo de produção
e de socialização do conhecimento e, assim, da instituição histórico-social de
sua sociedade... Nesta interação, mediada por uma pluralidade de linguagens
e de referências de leitura de mundo os sujeitos, intersubjetivamente,
constroem e reconstroem a si mesmos, o conhecimento já produzido e que
produzem as relações entre si e com a sua realidade, assim como pela ação
transformam essa realidade num processo multiplamente cíclico que contém,
em si próprio, tanto a face da continuidade como a da construção do novo.
(FRÓES BURNHAM, 1998 p.37).

O contexto curricular evidenciado por Teresinha Fróes Burnham é basilar para o
enfoque do sentido holográfico do campo conhecimento. Esse sentido faz com que
percebamos o trafegar entre o campo gerado pela cognição individual, coletiva e social. Os
espaços de aprendizagem se revelam como gerações do campo conhecimento, de modo que a
própria aprendizagem não está refém de espaços institucionalizados.

Figura 3– O sentido holográfico do conhecimento
Fonte: Pesquisador
A figura 3 representa, de forma simplificada, o espaço de aprendizagem configurado
pelo sentido holográfico do campo conhecimento, que remete à interação entre indivíduos,
entre organizações sociais e entre a comunidade ampliada. O esquema representa a
composição do campo conhecimento gerado por três Entes Cognitivos em níveis
diferenciados de relação. No interior a relação se dá entre três indivíduos Entes Cognitivos,
nos potenciais exteriores se dá entre três configurações sociais Entes Cognitivos.
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A presença de múltiplos Entes cognitivos intenciona o surgimento de interferências
entre os saberes desses sujeitos, remetendo a experiências itinerantes de conhecer, partilhar,
concordar, discordar com outros. Esse percorrer no espaço de aprendizagem está repleto de
intencionalidades objetivas e subjetivas, fazendo emergir rotas de aprendizagens que são
eleitas, aceitas socialmente e que se tornam formais e/ou instituídas e, consequentemente,
instituintes de um novo estado configurativo do currículo. O trafegar pelas rotas instituídas é o
próprio ato de currículo ou o currículo em ação.

Figura 4 Caminhos multirreferenciais da aprendizagem
Fonte: Pesquisador

A figura 4 representa a emergência dos conceitos a partir da itinerância dos sentidos significados - conceitos dados aos objetos pelos Entes Cognitivos. Essa representação gráfica
serve como uma ideografia que procura evidenciar a não linearidade e a complexidade na
concepção e manutenção de sentidos - significados - conceitos em um espaço de
aprendizagem.
O mergulho em itinerâncias mais densas remete ao aumento da complexidade dos
sentidos -significados -conceitos e a uma crescente incerteza sobre eles. O sujeito tende
buscar regiões de baixa dinâmica capazes de sustentar as definições estabelecidas; mas se o
movimento for de profundidade extrema relativa ao sujeito, este vai se deparar com uma zona
de incerteza conceitual análoga de forma metafórica ao mundo semi-real de Heisenberg, no
qual as certezas conceituais bem estabelecidas vão dar lugar a uma nuvem de probabilidades
conceituais, suscitando o potencial da heterogeneidade perturbadora do sujeito atualizador de
Lupasco, lugar o qual compreendo como o limiar da geração de conhecimento.
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Herbert (1985) descreve o pensamento de Heisenberg que expõe a ideia de que o mundo
é duplo, consistido de potencialidades e realidades. Na concepção da escola de Copenhague
não existe qualquer realidade profunda (realidade quântica 1) e a observação cria a realidade
(realidade quântica 2). Essas duas realidades revelam que somente os fenômenos são reais, o
mundo sob os fenômenos não é real, logo o tratamento do mundo subfenomenal é um desafio.
Para Heisenberg, uma das causas é a própria descrição desse mundo:
Aqui, os problemas de linguagem são extremamente difíceis. Queremos
falar, de algum modo, sobre a estrutura dos átomos e não apenas sobre
‘fatos’ como, por exemplo, das gotículas de água numa câmara de neblina.
Mas não podemos falar sobre átomos em linguagem comum. (HERBERT
1985, p.43).

Mesmo ciente da dificuldade com a linguagem, Heisenberg tenta externar o que vê
quando olha para dentro da realidade quântica. Para ele, não há realidade profunda:
(...) nada lá embaixo é real, no mesmo sentido em que os fatos fenomenais
são reais. O mundo não medido é apenas semirreal, e atinge o pleno status de
realidade durante o ato de observação: Nas experiências relativas aos
eventos atômicos devemos lidar com as coisas e fatos, com fenômeno que
são tão reais quanto os fenômenos da vida diária. Porém os átomos e as
partículas elementares não são assim tão reais; eles formam um mundo de
potencialidades ou possibilidades, e não de coisas ou fatos... A onda
probabilística... significa uma tendência para alguma coisa. Ela é a versão
quantitativa do velho conceito de potentia, da filosofia de Aristóteles. Ela
introduz algo que está entre a idéia de um evento e o evento propriamente
dito, um estranho tipo de realidade física, entre possibilidade e realidade.
(HERBERT1985, p.43).

Esse desdobramento de estados quânticos se dará quantos forem necessários para
cobrir as possibilidades de resultados de uma observação de um fenômeno físico e ou social.
Os desdobramentos do físico e social se darão de forma inerente à existência humana, cuja
relação intrínseca deve ser considerada nos fenômenos.
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Figura 5 Mergulho da itinerância
Fonte: Pesquisador

A figura 5 retrata o aprofundamento realizado pelo sujeito em torno de um objeto. A
cada iteração de busca pelo sentido - significado - conceito mais profundo para o objeto, será
maior a complexidade e menor o grau de certeza dos conceitos preestabelecidos. Se as
iterações continuam, chega-se a uma zona na qual o sujeito e o objeto se confundem, em cuja
fusão emerge o limiar da geração do conhecimento, uma nuvem entre a possibilidade e a
realidade, entre o sujeito e o objeto. As camadas representam níveis de abstração dos
conceitos, quanto mais profunda a camada, mais abstrato se torna o conceito e mais distante
de sua concretização fica.
Podemos vislumbrar esses movimentos de baixa complexidade e de alta complexidade
por meio das interações de vários Entes Cognitivos, já que tais movimentos não são
itinerância da singularidade do Ser, mas dos espaços de aprendizagem. Logo, as emergências
de conceitos constituem uma construção sócio-interacionista de caráter colaborativo e de
complexidade sistêmica que permeia a visão de mundo do sujeito, da sociedade,e da relação
sujeito sociedade. Logo o sentido holográfico faz das características individuais do sujeito as
características do espaço de aprendizagem que este ajuda a compor.

38

Figura 6 A itinerância dos espaços de aprendizagem
Fonte: Pesquisador

Dessa forma, o limiar da geração do conhecimento é uma particularidade do Ente
Cognitivo e, ao mesmo tempo, um estruturante do espaço de aprendizagem. O espaço de
aprendizagem faz emergirem as rotas de itinerância que possibilitam os atos de currículo de
relação, disseminação, aprofundamento de conceitos estabelecidos e de incertezas e
emergências de novos conceitos.
A concepção evidenciada neste trabalho encontra o olhar profundo de Paulo Freire
(1979), que já contemplava esse universo e o traduzia, por meio da sua linguagem humana e
altamente coerente, a relação entre perceber o mundo e o olhar contemplativo, amoroso,
inquieto, perturbador, inconformado, inacabado do homem. Acredito nesse lugar, o lugar
onde Paulo Freire mergulhava no seu limiar do conhecimento.

PRÁXIS PEDAGÓGICA, ITINERÂNCIA, CURRÍCULO.
A práxis pedagógica não está mais restrita aos ambientes institucionalizados da
educação formal. Na perspectiva dos espaços sociais e da construção coletiva do
conhecimento, pautada nas formas comunitárias de aprendizagem e nas tecnologias
intelectuais, a práxis pedagógica passa a ser propriedade do coletivo, do social, fazendo
emergir uma nova concepção de educação há muito vislumbrada por Freire (1979). O
pensamento freiriano expõe o caráter permanente da educação, evidenciando que os atores
sociais trafegam entre momentos de ignorância e saber, em uma nuvem de coexistência em
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um mesmo ser de estados que se apresentam ao contexto da aprendizagem, ora aprendendo,
ora ensinando.
Essa perspectiva muito atual já era vislumbrada por Paulo Freire, que já percebia o
mundo em transformação em uma época tão linear, determinista e autoritária do Brasil. O
sentido de amor e desamor referenciado na comunicação traz um elo forte entre as suas ideias.
Freire(1979) afirma que o amor é uma intercomunicação íntima entre duas consciências que
se respeitam, e complementa dizendo que se ama à medida que se busca comunicação com os
demais. Esse sentido de amor é uma característica forte de unidade social baseada na
comunicação como estruturante dos espaços sociais, expressa o conviver com as diferenças
individuais e com a igualdade do todo, que preserva a identidade do grupo social.
O sentido do inacabado concebe a esperança, a busca por um estado de vir a ser, outra
característica dos espaços sociais complexos presente no pensamento freiriano, o contraponto
entre esperança e desesperança que apresenta a educação como instrumento de superação e
posicionamento de luta, de busca por alternativas. Nesse contexto, o homem aparece como
um ser de relações, imerso na estrutura social e catalisador de seus processos, sendo capaz de
realizar ações individuais e coletivas no exercício da transcendência, capaz de atuar nas
contingências, mudando o espaço social e, ao mesmo tempo, mantendo a identidade desse
espaço.
A práxis pedagógica emerge dessa luta de contemplação de espaços sociais capazes de
aprender e criar currículos emergentes diretamente ligados às realidades locais, abrigando
conceitos formais generalizantes e específicos para resolver problemas do seu contexto social,
gerando a aprendizagem e a construção coletiva do conhecimento, fazendo com que a
educação esteja voltada para a formação de atores sociais munidos de criticidade, identidade e
comprometimento com a causa social, valorizando o ser em detrimento do ter, em um mundo
complexo imerso em nuvens de probabilidades e de infinitas possibilidades.
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O TECIDO SOCIAL
A busca do entendimento da sociedade contemporânea nos leva à sua configuração em
termos do espaço e do tempo. As práticas cotidianas determinam o movimento do indivíduo,
criando uma relação entre fatores sociais e o espaço tempo. Esse movimento dá origem às
“trilhas da vida no espaço tempo”, a partir das quais são realizadas as transações sociais, que
ocorrem no âmbito geográfico em “estações” (lugares) e “domínios” (interações sociais). A
preocupação com a definição e/ou o sentido dado ao espaço social permeia o pensamento
humano. Com vistas à compreensão desse processo, seguem as definições de Foucault,
Certeau, Bourdieu e Bachelard apresentadas por Harvey (1997). O intuito não é de
confrontação entre as ideias nem de desdobramento destas, mas o de demonstrar quão
intrigante é essa categoria e quanto demanda do pensamento humano a busca por sua
conceituação.
Para Foucault, o espaço do corpo é considerado como elemento irredutível do nosso
esquema social, pois sobre o corpo se exercem forças sociais de repressão, socialização,
disciplina e punição. A luta do corpo com as forças sociais não depende necessariamente do
tempo. A resistência do corpo às forças sociais mobiliza a luta de libertação do desejo
humano, e o espaço é tratado como algo a ser conquistado, liberando processos de vir a ser.
Certeau descreve o espaço como enunciação, espaços sociais como instâncias mais
abertas à criatividade e ação do homem. Os caminhos dão forma aos espaços, ligando lugares.
Os indivíduos não são localizados, são responsáveis pela espacialização. As cidades são
criadas por meio de atividades e movimentos, por um conjunto de ações da intenção humana.
As práticas geradas por essas ações são convertidas em totalizações do espaço e do tempo,
organizado e controlado de maneira racional.
A configuração apresentada por Bourdieu mostra a relação dialética entre o corpo e
uma organização estruturada do espaço e do tempo, determinando as práticas e representações
comuns. As ordenações simbólicas do espaço e do tempo fornecem uma estrutura para a
experiência, mediante a qual aprendemos quem ou o que somos. A partir dessas experiências
se impõem esquemas duradouros de espaço, de pensamento e de ação, habitus.
O espaço poético de Bachelard leva ao autoconhecimento, a partir de uma sequência
de fixações nos espaços da estabilidade do ser. As lembranças são imóveis e fixadas no
espaço, onde o tempo é memorizado, não como fluxo, mas como lembrança de lugares e
espaços vividos.
A partir das visões descritas, é evidenciada a necessidade de se encontrarem maneiras
de descrever as práticas espaciais e temporais, inerentes ao processo de reprodução e de
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transformação das relações sociais. Para Harvey (1997), a história da mudança social é parte
apreendida pela história das concepções; além disso, todo projeto de transformação da
sociedade deve apreender a estrutura de transformação das concepções e práticas espaciais e
temporais.
O espaço-tempo concebido nas relações sociais nos remete a uma transferência de
referencial de observação, de fora para uma observação no contexto. É como se
adentrássemos no objeto de estudo e encontrássemos uma teia de relações que dão origem ao
movimento, consolidando o espaço-tempo.
As novas tecnologias da comunicação reduziram o tempo e comprimiram o espaço das
relações sociais. A não localidade e a velocidade das transmissões de informação trazem uma
configuração relativa para o espaço e o tempo, de modo que a junção dessas duas categorias
físicas nunca esteve tão em evidência. A entidade espaço-tempo não faz mais parte de ensaios
mentais, e sim de uma realidade palpável e de fácil percepção. As consequências da
compressão do espaço-tempo recaem sobre configuração das práticas político-econômicas, do
equilíbrio do poder, bem como sobre a vida social e cultural. Com a disseminação facilitada
da informação criou-se um mercado voraz, em que o consumo é ressignificado e galgado na
volatilidade e efemeridade dos produtos, da moda, das técnicas de produção, dos processos de
trabalho, ideias e ideologias, valores e práticas estabelecidas, como é dito por Harvey (1997).
Esse movimento frenético de fluxos instáveis na estrutura social, a multiplicidade de
visões de mundo, a rede de comunicação que liga os processos e dá uma configuração de teia
às relações do campo social, nos leva a perceber uma face complexa, não linear e imprevisível
quantitativamente. A sensação é de perda de referencial, de queda das configurações estáveis,
de incerteza, de falta de previsibilidade. Esse é o nosso momento, momento de
ressignificações, de repensar conceitos e de se manter sempre no estado de vir a ser.
A comunicação é vista por Luhmann (1992), como elemento básico dos sistemas
autopoiéticos, sendo um instrumento de reprodução, definindo ações, comportamentos,
tornando-se um evento inteiramente social que lhe possibilita a delimitação. Dessa forma, os
sistemas sociais são fechados em relação às comunicações, originando uma autorreferência,
permitindo aos sistemas sociais distinguir-se do ambiente e utilizar essas distinções em
benefício das suas operações internas, reforçando sua identidade. A auto-observação do
sistema e a autodescrição de seus elementos e processos atuam como a consciência do
sistema. A capacidade de reflexão introduz no sistema as diferenciações temporais entre os
processos sistêmicos, gerando um elo histórico.
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As propriedades da autorreferencialidade são encontradas em interações, nas
organizações e sociedades vistas como sistemas sociais e podem ser consideradas em seu
conjunto como processos reflexivos, ou seja, são aplicadas pelos sistemas a si mesmos sem se
anteporem às suas possibilidades de observação. Tais observações não geram construções
analíticas definidas com base em critérios práticos dos investigadores; a separação entre o
sujeito observador e o objeto observado não é sustentável; tudo que se observa em um sistema
é observado a partir do sistema e não existe outra possibilidade.
Segundo Rodriguez e Arnaud (1991), um sistema social surge sempre que aparece
uma relação comunicativa autopoiética; qualquer outra característica sistêmica está sujeita ou
é derivada do seu caráter contingente.
As características definidas por Niklas Luhman, as quais possibilitam uma observação
efetiva dos sistemas sociais, são citadas por Rodriguez e Arnaud (1990): complexidade, dupla
contingência, seleção, diferenciação, estrutura, comunicação e vizinhança.
A complexidade surge da pluralidade de atores sociais que interagem por meio de
ações específicas. O processo de seleção das interações, por ações comuns que se diferenciam
de outras ações vinculadas, possibilita o surgimento de um sistema social elementar. A
seleção está imersa no âmbito comunicacional, para sedimentar as funções de controle,
reduzindo a complexidade do contexto. A diferenciação é o fruto da seleção, a partir da qual
surgem os papéis sociais, a divisão interna, originando os subsistemas. A estrutura sistêmica
traduz a relação entre os subsistemas. As tensões entre os atores ou entre subsistemas são
denominadas de autocatálise do sistema ou de dupla contingência. Esse é o fator que
impulsiona a construção de sistemas sociais, e por meio de suas soluções podemos construir
novos níveis de organização. O contorno do sistema social é verificado quando este pode
manter-se invariável na ordem máxima de valor, ou seja, com poucas possibilidades de
reduções da complexidade nessa ordem.
Para Lyotard (1998), as transformações sociais contemporâneas estão situadas na crise
dos metarrelatos. Nasce uma sociedade baseada na prática das linguagens, fazendo coexistir
diversos jogos de linguagem que somente são compreendidos localmente, expressando a
heterogeneidade de elementos. Os decisores, que são os detentores do poder, tentam gerir
essas nuvens de socialidades, por meio de interpretações de “dados” nos processos de entrada
e saída de informações que emanam dos jogos. A visão dos decisores é apoiada em
mensurações deterministas, reducionistas; a verdade científica, a justiça social são otimizadas
pela eficácia do sistema.
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Na visão de Lyotard (1998), é inconsistente a ênfase no operacional, no quantitativo,
numa lógica do melhor desempenho, sobretudo no campo sócio econômico. A tentativa de
reduzir o trabalho para baixar custos da produção e a necessidade de aumentar o índice de
empregos para aliviar a carga social da população inativa delineiam a condição pós-moderna
– a partir dessas duas premissas é questionada, a legitimidade das ações sociais. O critério de
operatividade é essencialmente tecnológico, não pertinente ao mundo do julgamento de
valores do que é verdadeiro ou justo. O consenso pelo discurso único violenta a
heterogeneidade dos novos jogos de linguagem.
A legitimidade das ações sociais contemporâneas está no saber pós-moderno. Segundo
Lyotard (1998), o saber pós-moderno não se apresenta somente como instrumento dos
poderes, já que ele aguça a sensibilidade para as diferenças e reforça a capacidade de suportar
o incomensurável. O saber pós-moderno não encontra sua razão na homogeneidade da lógica
preestabelecida dos especialistas, mas na criatividade dos inventores.
Tanto as concepções de espaço social dos filósofos descritas por Harvey quanto a
percepção da complexidade que permeia esse espaço social de Luhmann convergem para o
pensamento das ações sociais de Lyotard. Mesmo tendo consciência de que o diálogo com as
três perspectivas não é o bastante para fechar a discussão sobre o tecido social, fica evidente a
convergência para um lugar não linear, menos determinista e de alta dinâmica que remete a
um olhar não baseado em um único sistema de referências traduzido por leis e funções
dependentes de variáveis quantitativas e qualitativas, mas baseado em um emaranhado de
sistemas de referências. Nesses sistemas, o que se busca não é somente a compreensão em
torno de variáveis quantitativas e ou qualitativas, mas também o sentido de pertencimento, de
fazer parte de algo que remete à emergência temporária de um sistema de referência, em
detrimento dos demais sistemas para dar conta de conceitos específicos, mas que se
esmaecem quando não estão no foco de quem os observa e/ou utiliza-os. Dessa forma,
estamos imersos em um tecido social maleável que, perturbado, faz emergir estruturas de
compreensão do lugar do sujeito que vislumbra o conhecimento em seu entorno, toma
consciência, se apropria, opina, comunica e é comunicado. A seguir, vamos adentrar na
significação e caracterização desse sujeito e tentar entender como ele tensiona o tecido social
se tornando um Ente Cognitivo capaz de gerar deformações nesse tecido, catalisando o campo
conhecimento.
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IV.

O ENTE COGNITIVO

COGNIÇÃO E APRENDIZAGEM
No processo de cognição, a linguagem exerce a função semiótica, ou seja, evidencia a
capacidade do indivíduo de distinguir o significado do significante. A construção do discurso
linguístico não depende somente da função semiótica da linguagem, mas também da
contextualização espaço-temporal e causal da organização das representações.
Ramozzi (1998) explana que a partir da contextualização e da função semiótica, no seu
sentido restrito, o indivíduo é capaz de representar ações, situações, fatos e poderá construir
um referencial espaço-temporal que o leva às possibilidades de imaginar, prever, antecipar, e
essas possibilidades levam aos aspectos figurativos do processo cognitivo, a saber: a
percepção, que funciona exclusivamente em presença do objeto e por intermédio de um
campo sensorial; a imitação, no sentido amplo (gestual, fônico, gráfico etc.), funcionando na
presença ou na ausência do objeto, manifestada pela produção motora e; as imagens mentais,
que só funcionam na ausência do objeto e pela produção interiorizada. Além do aspecto
figurativo, Ramozzi (1998) traz Piaget, que define o aspecto operativo da cognição, ao
caracterizar a forma do conhecimento, modificando o objeto ou acontecimento a ser
conhecido, transformando ações, coordenações e operações preestabelecidas. Dessa forma, o
processo cognitivo do indivíduo é formado por dois aspectos complementares: o aspecto
figurativo e o aspecto operativo.
A possibilidade de o indivíduo construir representações conceituais é uma das
condições necessárias para que ele receba a influência do meio e para que possa adquirir a
linguagem. A inteligência conceitual é então criada pela interação do indivíduo com o meio
social, adquirindo a estrutura lógica e representativa dos signos das representações coletivas.
O caráter sistêmico de conceito, para Piaget, fica claro nas palavras em Ramozzi:
O verdadeiro conceito implica sistemas de classes, portanto, conjuntos de
objetos agrupados segundo relações de encaixe, hierárquico (parte e todo) e
sistemas de relações particulares, agrupadas segundo sua natureza
assimétrica e simétrica. (RAMOZZI 1998 p.65).

Essa perspectiva é fundamental para entendermos o problema da interação entre a
linguagem e o conceito. A possibilidade de construir representações conceituais é uma das
condições necessárias à aquisição da linguagem. Por sua vez, os conceitos estão ligados aos
sistemas de signos organizados. A evolução conceitual ocorre, portanto, dentro da evolução
da linguagem e vice-versa.
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Lévy (1998) define três formas de linguagem: a linguagem oral, a linguagem escrita e
a linguagem da informática, que passarei a denominar de linguagem digital. Esse nome é uma
referência à natureza presente nessa tecnologia intelectual ascendente, a codificação digital
que se afasta do plano material da composição convencional e se apresenta como uma matéria
predisposta à metamorfose, possibilitando uma generalidade no tratamento das composições
de origens diferentes, podendo conectar em um mesmo espaço-tempo todas as técnicas de
comunicação e de processamento da informação conhecidas.
A maleabilidade da linguagem digital traz consigo o conceito de interface que trata o
domínio da comunicação como um todo. Os pensamentos e sentidos podem se transformar em
composições digitais. Essas características nos levam a uma inevitável posição dominante
dessa linguagem, em detrimento das linguagens oral e escrita, o que acontece não de forma
excludente, mas sim de uma aglutinação dessas linguagens.
A linguagem digital é uma das mais fortes expressões da sociedade contemporânea.
As tecnologias que utilizam essa linguagem são consideradas como tecnologias intelectuais,
pois, tal qual ocorre com a oralidade e a escrita, também participam ativamente do processo
cognitivo, modificando ações, transformando conceitos em um estado de virtualização - de
potencialização - e atualização - das categorias cognitivas do ser humano em seu contexto
social.
Graças à simulação de modelos mentais, o sistema cognitivo introjeta parcialmente os
sistemas de representação e os algoritmos operativos cujo uso foi adquirido por ele. Lévy
(1998) acrescenta que as tecnologias intelectuais, que pertencem ao mundo “sensível” e
participam de forma fundamental no processo cognitivo. Os processos intelectuais não
envolvem apenas a mente, visto que colocam em jogo coisas e objetos técnicos complexos de
função representativa e os automatismos operatórios que os acompanham.
Considerando a interação do meio como determinante da linguagem e a linguagem
como determinante do meio, por meio da construção dos conceitos, signos e de formas
representativas, o caráter complexo da sociedade e da linguagem digital não é uma
coincidência, mas uma constatação da reciprocidade, da troca, da ambiguidade dessas
estruturas.
A partir do perfil complexo da contemporaneidade, faz-se necessário o entendimento
das características dos sistemas dinâmicos. A percepção de que vivemos em uma
configuração complexa não basta para propormos teorias e práticas nesse meio. Sem o
conhecimento do comportamento dinâmico poderão ser ignorados pontos qualitativos que
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aflorarão nos processos estudados, modificando parcial ou totalmente as propostas iniciais,
inviabilizando ou ressignificando, de forma profunda, o objeto de pesquisa.
Utilizando como referencial as características de sistemas complexos de Niklas
Luhmann, descritas por Rodriguez e Arnauld (1991), aprendizagem é configurada a partir da
interação de dois atores básicos: o detentor do conhecimento e o indivíduo motivado pelo
prazer ou necessidade de aprender. Da relação desses dois atores evidencia-se a presença do
ser contingente e do ser necessário, os quais se contrapõem pela natureza de suas experiências
vividas. O que é visto por um como algo necessário à sua sobrevivência, não é valorizado
pelo outro ou tem menor valor em sua escala de necessidades. Como as experiências de cada
ator estão submetidas a condições externas, a tendência da relação é a busca por um ponto de
equilíbrio, sendo então gerado um problema, o que aumenta o grau de complexidade entre os
atores. Essa autocatálise é o fator preponderante para a construção de um sistema de
aprendizagem.
O processo de aprendizagem é formado pela interação de atores que produzem ações
seletivas voltadas para a reestruturação cognitiva individual e coletiva, diferenciando-se de
outras ações vinculadas, originando um sistema social elementar. A comunicação nesse
espaço é utilizada na categorização dos problemas, na construção de conhecimentos
específicos e gerais, diminuindo assim as tensões entre os atores e, consequentemente,
reduzindo a dinâmica do sistema.
Os problemas devem ser considerados elementos-chave para o aumento da
produtividade, fazendo com que seja autorregulado, através de feedbacks, fazendo o próprio
sistema de aprendizagem se reajustar utilizando os seus processos contingenciais. Quando o
sistema se autoajusta, apreende as modificações e se estabiliza em um novo patamar de
negociações, no qual o problema anterior é agora parte da solução.
Outro ponto importante para os processos de aprendizagem é o entendimento da
vizinhança do sistema a ser gerido. Para Rodriguez e Arnauld (1991), essa vizinhança não é
essencialmente física, estendendo-se a todo ponto que influencia do sistema. Os processos que
permeiam o ambiente a ser gerido, mantendo-o estável, são os verdadeiros marcos de
fronteiras do sistema. Não existe lugar privilegiado no sistema, isto é, cada parte reproduz o
todo e o todo depende de todas as partes.
As considerações citadas reforçam a existência de vários processos de aprendizagem
que imprimem características comuns, que possibilitam a construção do conhecimento. As
novas tecnologias da comunicação e informação são decisivas para o repensar das estruturas
orgânicas voltadas para a construção e disseminação do conhecimento. Pensar os processos
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dinâmicos de aprendizagem de forma não local e de forma topológica nos traz a possibilidade
de abranger um grau maior de pessoas, reduzindo as exclusões sociais produzidas pelos atuais
processos seletivos e diferenciações dos atores nos meios de produção do conhecimento.
Por meio da seletividade gerada pele comunicação diferencia-se a problematização da
construção do conhecimento. A problematização é tratada por Fialho (2001) como caso
particular de uma categoria mais geral para a qual se conhece um procedimento e solução e as
propriedades relacionadas que permitem justificar tal procedimento. Dessa forma, a natureza
de um problema é autopoiética, carregando em si elementos de sua própria solução,
delineando a construção do conhecimento e estruturando os processos de aprendizagem.
Fialho (2001) argumenta que os conhecimentos específicos geram os subsistemas dos
processos de aprendizagem, no uso da compreensão de dispositivos, construção de modelos
reduzidos da realidade, busca de ações disponíveis para modificar o estado de uma situação,
mudança do ponto de vista em relação a uma situação. Essas ações tendem manter a
individualidade do sistema com poucas possibilidades de redução de complexidade, em que as
problematizações são resolvidas por meio de feedbacks, possibilitando ajustes e reajustes nos
processos de dupla contingência.
Os conhecimentos gerais permeiam todos os subsistemas, e a sua manutenção e
autoprodução reproduzem o próprio processo de aprendizagem, delimitando sua fronteira por
meio das condições de contorno, mantendo-o fechado e autônomo, regulando a abertura ao
exterior, para diminuição da complexidade e equilíbrio das perturbações internas.
No intuito de entender as manifestações do conhecimento e suas classes
representativas, é necessário entender o funcionamento cognitivo. Fialho (2001) aborda, de
forma sistêmica, esse funcionamento, o qual pode ser definido desde os níveis orgânicos até
os níveis funcionais. A explicação do comportamento cognitivo, a partir de uma visão linear
determinista de fenômenos neurais, não é plausível. Acredita-se que o tratamento dos
fenômenos cognitivos deva ocorrer por meio de uma forma holística que descreva os seus
pontos emergentes, em termos de graus de complexidade.
Uma abordagem do sistema cognitivo em um nível mais abrangente consiste em
defini-lo quanto à sua funcionalidade, em que se apresenta uma descrição das funções
utilizadas no sistema e de sua organização. Refinando mais a abordagem, o sistema cognitivo
poder ser descrito a partir das atividades realizadas pelas funções no homem. As atividades
mentais são as que envolvem processos – resolução de problemas, compreensão e raciocínio –
os quais compõem os atributos da consciência. As atividades mentais são precedentes das
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outras atividades cognitivas, tais como a programação motriz, a execução e o controle dos
movimentos que constroem a realização comportamental das ações.
As atividades mentais são definidas de três maneiras por Fialho (2001), a saber: pela
natureza das informações recebidas, que são trabalhadas e que produzem informações ou
decisões; pela natureza do tratamento, que constrói representações e operam sobre elas e; pela
natureza dos processos, que constituem tais atividades.
A seguir serão detalhadas as maneiras definidas por Fialho (2001), visando a um
melhor entendimento das atividades mentais, que são as estruturas básicas dos processos do
conhecimento.
As informações são o ponto de partida das atividades mentais e resultam dos
tratamentos sensoriais que são assim expressos: por meio da identificação dos objetos e de sua
posição; dos movimentos, das mudanças e de sua sucessão como bases da percepção dos
eventos; da identificação das linguagens e dos significados. As produções das atividades
mentais podem se apresentar de duas formas: pelas produções externas, representadas pelas
ações, através de um resultado comportamental direto e; pelas produções internas, que não são
externalizadas, permanecendo no sistema cognitivo, o qual enriquece sob a forma de
memorização de informações.
Quanto à operacionalização do tratamento, as atividades mentais são caracterizadas
pela construção de representações e pela forma de operação realizada sobre essas
representações, que são interpretações oriundas das informações captadas pelo sistema
cognitivo. A construção da representação é feita a partir da atribuição de significados às
informações fornecidas pela identificação perceptiva. O tratamento dado às informações
percebidas pode ser dirigido por conhecimentos preestabelecidos e é denominado top-down.
O tratamento também pode ser realizado pela predominância das atividades perceptivas, que
extraem a informação dos estímulos para agregá-las às configurações gravadas em memória,
sendo denominado bottom-up.
Pela natureza de tratamento dos processos, as atividades mentais podem ser
classificadas como modulares e não modulares. O tratamento modular é especializado, tem
acesso a uma parte específica da informação disponível no sistema. Esse tratamento tem
característica autônoma e não é relevante para ele o que se passa em outras partes do sistema.
O tratamento não modular, por sua vez, interage informações de naturezas diversas:
conhecimentos relacionais e procedurais, informações sobre situações e tarefas. São processos
sensíveis aos contextos – perceptivo, linguístico, semântico – inerentes à situação ou tarefa.
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Segundo Fialho (2001), as atividades mentais são essencialmente feitas de tratamentos
não modulares. As outras atividades do sistema cognitivo, como a percepção e a motricidade,
por meio da programação e a execução do gesto e do movimento, envolvem o tratamento
modular.
A consciência das atividades mentais se apresenta no início da aprendizagem, em
situações inéditas ou em situações conhecidas que requerem a conceituação e conscientização
dessas atividades, para fins de comunicação ou de tomada de decisão. O movimento em
direção ao conhecimento envolve dois eixos: um relativo à posse do conhecimento e outro
relativo à consciência dessa posse.

Figura 7 O caminho da aprendizagem
Fonte: Fialho (2001, p.62)
O caminho da aprendizagem, esquematizado por Fialho (2001), traduz o movimento
complexo e recursivo da aprendizagem, colocando o sujeito sempre em um estado de
aprendizado contínuo e num estado de impermanência na relação sujeito-objeto.
A mediação, ou interação, com o contexto físico e social é que potencializa os
movimentos da representação do objeto pelo sujeito. Ao realizar-se o último movimento,
quando o conhecimento é automatizado, este se torna implícito.
Quando se expõe um conhecimento, evidenciam-se os conhecimentos declarativos,
procedurais, regras. Os conhecimentos inconscientes, que não foram expressos de forma
declarativa se apresentam por meio de habilidades intrínsecas à construção do conhecimento
declarativo.
Para Fialho (2001), a construção do conhecimento é a fundamentação do caráter
evolutivo do sistema cognitivo permitindo seu enriquecimento, o que se dá pela experiência.
São evidenciados dois modos de construção do conhecimento que contribuem para a
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aprendizagem. O primeiro modo é a construção do conhecimento a partir de informações
simbólicas veiculadas, gerando conhecimentos relacionais explícitos, expressando uma
aprendizagem por instrução. O segundo modo é a construção do conhecimento pela ação, a
partir da resolução de problemas, gerando conhecimentos procedurais, implícitos, tácitos,
expressando uma aprendizagem pela descoberta.
A tensão entre o conhecimento pela informação e o conhecimento pela ação estabelece
uma dupla contingência que potencializa as relações complexas de criação do conhecimento
no indivíduo Ente Cognitivo e de forma holográfica no social Ente Cognitivo. O movimento
complexo contingencial do conhecimento declarativo e de práticas, procedimentos ou
conhecimento pela ação é fator importante para a emergência de conceitos, dessa tensão se dá
a autoforma do campo conhecimento relativo a uma comunidade. Lupasco na triética a partir
dos movimentos aferentes, eferentes e estado T descreve essa contingência, que será suporte
para a construção do Ente Cognitivo do presente trabalho.
Esse diálogo com Fialho, adentrando o Ente cognitivo, foi muito caro para o
entendimento do caráter cognitivo do Ser, introduzindo-me numa categoria que hoje faz parte
das minhas buscas, junto com o grupo de pesquisa CAOS e com minha orientadora Teresinha
Fróes Burnham. O que percebo agora é a necessidade de permanecer no Ente Cognitivo e
adentrar em uma perspectiva interna desse Ente, em seu âmbito de criação, em seu estado de
devir. Para isso, iniciemos a partir de agora uma jornada no mundo complexo desse Ser.
O que vem a seguir é a apresentação do sistema hegeliano, que por sua vez, é o
referente da lógica hegemônica da ciência, como poderemos ver, o sistema hegeliano
proporciona estados dicotômicos de interpretações da realidade, onde o estado atual nega o
estado anterior. Esse trabalho se afasta dessa perspectiva, trazendo para o seu seio uma
concepção de lógica que permite estados de coexistência de contradições.

Para essa

concepção traremos, logo após o sistema hegeliano, as ideias de Lupasco e a triética. É
importante salientar que estamos construindo o Ente Cognitivo, e que abordagem sobre a
dialética e a triética tem como foco a busca das características do Ente Cognitivo.
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DA DIALÉTICA DE HEGEL AO HOMEM E SUAS TRÊS ÉTICAS DE
STÉPHANE LUPASCO
HEGEL E A DIALÉTICA
O que se pretende aqui é construir uma concepção de trânsito entre o pensamento
hegeliano e o pensamento de Lupasco, que vão enfim permitir o entendimento do Ente
cognitivo em ação, em predisposição de vir a ser, em moto-contínuo de criação.
Para isso serão apresentadas, inicialmente, as ideias de Hegel na estruturação da
dialética; em seguida, as ideias de Lupasco sobre o Homem e suas Três Éticas e; finalmente, a
relação entre o pensamento hegeliano e lupasquiano, que contribuirão para a emergência de
uma forma mais aproximada da construção do conhecimento no Ente cognitivo.
A filosofia repousa as suas contingências por meio da definição do conceito explicar.
Há duas respostas “possíveis”: explicar é dizer a “causa” ou explicar é dizer a “razão”.
Conforme comenta Nóbrega (2009, p.13), essa é a primeira encruzilhada do pensamento
filosófico que determina rumos completamente diferentes para a explicação da realidade.
Uma explicação realista é uma explicação pelas causas. Uma explicação idealista é uma
explicação pela razão. Para Hegel, quando explicamos pela causa, lavamos a outra causa e
nada é explicado na essência; logo, explicar pela causa é adiar a explicação. Nóbrega assim
define o sentido de explicar:

Explicar é dar razão. Cada nova afirmação se deduz da outra,
necessariamente, como os raciocínios provam um teorema. Pois é assim que
Hegel pretende “explicar” toda realidade. (NÓBREGA 2009, p.15).

A causalidade para o racional é um artifício recursivo capaz de encontrar a causa do
efeito como sendo a própria causa. A causa de si própria, para um racionalista, é absurdo. Mas
a razão também não pode apresentar o mesmo arquétipo? A razão de si própria seria
igualmente um absurdo?
Para Hegel, como explica Nóbrega (2009, p16), a razão não é uma coisa:

As coisas são individuais, concretas, particularizadas: este lápis, este giz,
este traço. E “este” que dizer que não é outro, que não é aquele, que não se
confunde com nenhum outro ser. Toda coisa é, assim, individualizada. Mas
se, em vez de falar de coisas, eu falar, por exemplo, de “equidistância”!
Todas as paralelas são equidistantes. Mas a equidistância não é uma coisa.
Traga-me aqui a equidistância! Ela está nas paralelas, não existe em si
própria, como cada coisa, como o giz, o lápis. “equidistância” é uma
abstração. Só posso fazer uma abstração com o que é universal, com o que se
encontra em todas as coisas de uma mesma espécie ou gênero. É o caso da
equidistância em todas as paralelas. Entretanto nada mais universal do que
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aquilo que é fonte de todas as coisas e de algum modo deve estar presente
em todas e qualquer existência e não apenas em linhas ou em paralelas. É o
caso da Razão. Nada é mais universal do que a razão.

Voltando à pergunta: uma primeira razão se explica a si própria? Não seria um
absurdo uma causa ser causa de si própria? Para Hegel, a primeira realidade deve explicar o
Universo e a si própria. Por necessidade lógica, uma primeira razão explicaria o Universo,
mas uma primeira razão explicaria a si própria? É preciso agora transcrever as palavras de
Nóbrega (2009, p18), visando ao entendimento pleno da resposta à questão, pois esse autor
expõe, de forma clara e bastante elucidativa, um conceito muito complexo:

Quando se pede uma explicação do Universo, não se quer saber apenas o
fato de que o universo é assim, que de fato de tais causas se seguem tais
efeitos – já disse. O que se quer á a racionalidade que está ou deve estar por
trás dos fenômenos, das causas e efeitos, e o que os explica. Se encontrarmos
a racionalidade do Universo, teria sentido perguntarmos pela racionalidade
da racionalidade?
Parece que não. Esta razão última é realmente razão de si, isto é, ela pode se
apresentar diante da inteligência humana como racional. E o que nossa
mente percebe como racional se impõe como inteligível, aceitável
mentalmente, capaz de satisfazer às nossas indagações. Numa palavra: se
explica a si própria.

Essa perspectiva racional trata de uma razão primeira, e não de uma razão de um
processo inteligível qualquer, já que nesses processos uma razão remete a outra razão para
justificação da anterior. Mas quando se chaga a uma concatenação racional de razões para
chegar a uma evidência, não se pede a evidência da evidência. Essa evidência se explica e se
justifica a si própria. De certa forma, o raciocínio da razão primária serve como lastro para
basear as evidências racionais. Seria a primeira razão do universo razão capaz de sustentar
razões particulares? Como destaca Nóbrega (2009, p19), a razão geral, o princípio da própria
racionalidade, e aquilo que está em cada razão particular, sem se identificar com nenhuma.
Tal qual a equidistância, está em todas as paralelas sem ser idêntica a nenhuma.
Nóbrega (2009, p21-p.34), antes de apresentar a lógica hegeliana, faz uma comparação
bastante interessante entre Hegel e Platão, Hegel e Kant e depois a comparação entre os três.
Entre Hegel e Platão existe o ponto em comum: o da explicação do universo pelo mundo das
ideias. Platão defendeu a ideia a priori das coisas. Para ele, as coisas existem como sombras
das ideias. Nosso mundo, para Platão, é apenas sombra das verdadeiras realidades que estão
fora do tempo e o espaço, fora deste mundo, no mundo das ideias. Hegel comunga com Platão
da ideia do universal, o mundo flui de universais, os universais existem antes do pensamento.
O Universal é, para ambos, objetivo. Os universais aqui não são categorias, mas o que
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antecede ao pensamento; os objetos, individualizados procedem independentemente da mente
dos universais. Esse ponto também é muito relevante para voltarmos a discutir por intermédio
das ideias de Lupasco. O que difere o universal de Hegel do universal de Platão é a percepção
humana. Para Platão, o Universo procede de universais do mundo das ideias, sem fazer
distinção entre os aspectos sensorial e imaterial. Para Hegel, o Universo procede somente dos
universais que não possuem marca de percepção sensorial. Kant traz outra perspectiva,
quando foca o problema não no Ser, mas no conhecimento. Ele separa os universais entre
sensíveis e puros, trazendo a concepção de categorias: as categorias sensitivas, que decorrem
de experiências, por meio da aplicação dos sentidos, e as categorias que são destituídas de
sensibilidade, que existem antes do pensamento, categorias que não nascem na nossa mente,
sendo denominadas por ele de “a priori”, isto é, categorias anteriores à experiência.
Novamente aparece mais um ponto para tratarmos com o diálogo com Lupasco. Os puros
universais de Hegel são as categorias a priori de Kant. Existe uma diferença entre os puros
universais de Hegel e as categorias de Kant. Para Hegel, os puros universais são as razões das
quais brota o ser, são condições de existir. Para Kant, as categorias a priori são a aplicação do
conhecer, são as condições do conhecimento. O conhecimento constrói a própria percepção
do mundo,
(...) Não percebo as coisas como elas são. Aplico a elas as categorias que
estruturam a minha mente. Do mundo percebo, portanto, só as aparências.
Nunca as coisas como são em si. (KANT apud NOBREGA, 2009 p.25).

A ideia das sombras de Platão converge aqui com a ideia das aparências de Kant,
colocando a realidade em outro mundo. O que se deve salientar é a interdependência direta
entre a aparência e a realidade; a sombra de Platão não existe sem o Ser de que é sombra.
Logo, a aparência existe com a interdependência do Ser que aparenta, porém a realidade
carrega em si a independência de outro Ser. Hegel distingue a realidade de existência. Tudo
que existe é individualizado, consequentemente o universal não existe. O real não existe.

Chegamos, pois a estas conclusões que parecem demais estranhas: a
aparência não tem ser senão dependência do que é real. E é real somente o
universal, já que tudo procede dos universais. Mas o universal não existe.
Tem ser, mas não tem existência. O universo, sendo formado de indivíduos,
é aparência. Todo ele flui dos universais que Hegel chama de Razão.
(NÓBREGA, 2009, p.28).
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A partir da apresentação dos conceitos e da comparação do pensamento de Hegel,
Platão e Kant, Nóbrega (2009, p.29) apresenta didática e sucintamente as teses básicas do
pensamento idealista:

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)

i)

“Real” é só o que tem um ser independente de qualquer outro.
“Aparência” é o ser que depende de outro ser.
“Existência” é o que pode ser imediatamente apresentado à
consciência. Pode ser algo material (mesa etc.) ou psíquico (um
sentimento etc.). Mas é sempre individual. Está no tempo e no espaço,
se é físico;Está no tempo se é psíquico.
O real é somente o universal. Tudo o que se inclui nos itens b e c, logo
acima, é individual e aparência.
O real não tem existência. Sendo universal é um ser lógico.
Existência é aparência.
O real (o universal) é também pensamento, mente, inteligência, razão.
Mas esta mente, pensamento, inteligência, razão, não é algo
individualmente existindo no tempo e no espaço. Não existe na
subjetividade de alguém. É objetivo e abstrato.
Este real, universal, abstrato, é o último ser, princípio e fonte de todos
os seres, o Absoluto, do qual o Universo e pelo qual o Universo se
explica.
Este primeiro princípio é primeiro no sentido de prioridade lógica e
não cronológica.

Essas bases, as quais são estruturantes da construção do sistema filosófico de Hegel,
evidenciam a concepção da sua dialética. Um ponto em comum na busca de explicar o
Universo é o sentido de que algo é eterno, tanto para materialistas quanto para espiritualistas.
Isso parte do suposto eterno explicitado por Nóbrega (2009, p35): “SE ALGUMA COISA
EXISTE HOJE, ALGO É ETERNO”. Evidentemente não se está dizendo que é eterno tudo o
que existe hoje. O que não existiu sempre vem de algo que anteriormente existiu. E isso, por
sua vez, se não existiu sempre, vem de algo anterior.
Essa linearidade exposta no suposto eterno remete a uma necessidade de interconexão
lógica e não espaço-temporal. O que é linear nessa busca pelo eterno é o sentido descendente
das coisas; esse movimento lógico afasta o sentido do nada, ou seja, admitir a não
descendência das coisas é admitir que as coisas possam surgir do nada. Como veremos a
seguir, esse ponto é fundamental para a construção lógica da dialética de Hegel, isso porque,
para Hegel, do nada, nada se faz. O princípio eterno é uno, mas múltiplo, pois dele emana a
pluralidade das coisas. Nóbrega (2009, p.37) complementa dizendo não pode gerar
pluralidade o que é radicalmente pura unidade. Aqui está a questão dialética, e a base do
pensamento dialético de Hegel surge dessa tensão entre o uno, que carrega em si a
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pluralidade; esse momento é crucial e reverbera nas várias interpretações filosóficas da
existência e da realidade. Essa característica intrínseca de tensão na natureza dos universais,
das categorias, das energias, em Hegel aparece como a identidade dos opostos. A seguir, a
fala de Nóbrega classifica o sistema de Hegel em dois momentos. Reflitamos então sobre o
que ela nos revela:

O sistema de Hegel está de certo modo reduzido a dois grandes momentos:
um ascendente, pelo qual tentamos entender como essa imensidade de seres
heterogêneos, até opostos tantas vezes, em algum momento se encontraram
idênticos nesse único princípio, já que dele procede tudo que existe; outro,
descendente, pelo qual tentamos entender como deste “algo eterno”
procedem todas as coisas. (a terminologia “ascendente” e “descendente” não
é de Hegel e a usamos aqui apenas para distinguir mais nitidamente os
diversos aspectos do problema). (NÓBREGA, 2009, p.37).

Essa concepção do encapsulamento das tensões em universais fundantes é denominada
por Hegel de identidade dos opostos, que evidencia a descendência das coisas e a dependência
lógica dessa descendência. O princípio contém todas as coisas, logo ele é uno e múltiplo. Se
uma coisa de terceira ordem é gerada por uma coisa de segunda ordem e a coisa de segunda
ordem é gerada por uma coisa de primeira ordem, a coisa de terceira ordem esteve contida na
coisa de segunda ordem e a coisa de segunda ordem esteve contida na coisa de primeira
ordem. Conclui-se que a coisa de primeira ordem conteve as outras duas. Mas o que fez a
coisa de segunda ordem se desvencilhar da coisa de primeira ordem, e a coisa de terceira
ordem emergir da coisa de segunda ordem? Aqui aparece o sentido de opostos. Na identidade
de opostos, Hegel admite a existência de opostos imbricados em uma unidade, admitindo que
tudo veio de um único ser, em algum momento os opostos se apresentam idênticos –
tensionados, mas idênticos. Atentemos, mais uma vez, ao que diz Nóbrega sobre a identidade
dos opostos:
Ao dizer Hegel que opostos são idênticos – preste-se bem atenção nisso! –
ele não está dizendo que cessou a oposição nem que cessou a identidade.
Seres opostos são idênticos, permanecendo idênticos e permanecendo
opostos. Hegel poderia dizer que a morte está na vida, idêntica a vida e
oposta a ela. Ou que o nada está no ser, idêntico ao ser e oposto a ele. O que
nos importa no momento é perceber como Hegel concluiu sobre a identidade
dos opostos: como única maneira de entender a procedência de todos os
seres a partir de um único ser. (NÓBREGA, 2009, p.45).

É interessante ressaltar que esse princípio uno de opostos é um princípio permanente,
quando se trata de dinâmica, de coisas fora do equilíbrio, de coisas que potencializam outras
coisas, como se fosse algo fundante, comuns às várias formas de interpretação do Universo,
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muitas vezes apresentadas com um caráter evolutivo, muitas vezes apresentada com um
caráter instantâneo, muitas vezes apresentada com um caráter contínuo e muitas vezes
apresentadas com um caráter quantizado. Mas sempre comum essa ideia cíclica de opostos
tensionados em uma identidade. Chamo atenção para o que estamos estudando, as duas
questões das primeiras linhas do texto. Parece-me que esse princípio é algo que permeia o
Ente cognitivo em todas as suas interpretações. Voltaremos com mais detalhe a esse ponto,
depois de mostrarmos o sistema da dialética de Hegel e as três éticas de Lupasco, quando
faremos as relações de convergência e divergência entre os nossos interlocutores. Mas agora
vamos apresentar o sistema da dialética de Hegel, a partir da identidade dos opostos. A
dialética não se apresenta de forma simples, sempre é composta de várias unidades. A
dialética de Hegel se apresenta a partir da relação de três unidades, por ele denominadas de
Tese, Antítese e Síntese, ou mais frequentemente, Afirmação, Negação e Negação da
Negação. As três estruturas remetem à identidade dos opostos, em algum momento elas
coexistem aos pares. Outro ponto relevante para tratarmos com a concepção de Lupasco é que
as tensões em Hegel aparecem com duplas contingências, aos pares. Tese e antítese gerando
uma síntese. Na síntese está uma expressão de estado, de devir. Surge agora a necessidade de
entendermos, de forma mais clara, esse movimento expresso entre as três estruturas.
Deixemos Nóbrega falar:

Tese é a afirmação. Nela algo é afirmado. A antítese é a negação do que se
afirma antes. A tensão entre estes dois termos encontra sua conciliação na
síntese, negação da negação... Como se deduz do anterior, podemos dizer
que a antítese já está na tese. Ela carrega em si sua contradição. ... A
Antítese já está na Tese, idêntica à Tese e oposta a ela... Uma vez explicitada
a oposição, os dois opostos vão encontrar a sua identidade num terceiro
momento: na Síntese. Ela vai “suspender” ou “cessar” a contradição entre a
Tese e a Antítese. ... Em português diríamos que uma contradição sustentada
(suspensa) não é uma contradição cessada. Perguntamos então a Hegel: a
contradição, a luta de opostos vigente entre a Tese e a Antítese, como resta
na Síntese? Cessou mesmo? Está somente suspensa? Capaz de reaparecer no
futuro? A resposta hegeliana é que tal contradição está “aufgehoben”
(particípio passado de “aufheben”), está ao mesmo tempo suspensa e
cessada. Suspensa em um sentido, cessada em outro. No que se refere à
tensão anterior entre tese e antítese, há uma oposição superada, cessada, na
unidade da síntese. Mas nela não cessou definitivamente toda e qualquer luta
de opostos. A síntese se transforma por sua vez numa nova Tese de outra
tríade, quando suscita uma nova negação, uma nova Antítese que pede outra
conciliação numa nova Síntese. (NÓBREGA, 2009, p.45).

A anterioridade e posterioridade expressadas não tratam de natureza cronológica, de
tempo, mas sim de momentos lógicos, estados lógicos, carregados de continuidade de laços
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lógicos que concatenam o caráter descendente e ascendente das tríades. A seguir,
apresentamos um gráfico adaptado de Nóbrega (2009, p.46), ao qual acrescentamos os
sentidos descendentes e ascendentes, além de características que marcam os momentos
lógicos de uma cadeia de tríades da dialética hegeliana.

Figura 8 CADEIA DE TRÍADES DA DIALÉTICA HEGELIANA
Fonte: Adaptado de Nóbrega (2009, p.46)
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O SISTEMA HEGELIANO
A tentativa aqui é de expor, de forma gráfica, o conceito evolutivo da lógica da
dialética hegeliana e partir dos momentos descritos por Nóbrega (2009, p.37). O “momento”
não tem natureza cronológica e sim lógica; o encadeamento das tríades não se dá num tempo
mecânico e sim num tempo lógico. Na descendência está o movimento da Tese, que carrega
implicitamente o contraditório num contexto instantaneamente amplo se apresentando em um
estado abstrato que tenciona um movimento que tende a um estado mais restrito que o
anterior, transformando parcelas do implícito em exterioridade, em explicitação. A Tese faz,
portanto, emergir a concretude que nega a amplitude anterior, mas não é capaz de negar a
contradição do estado uno de identidade dos opostos em que se encontra, colocando-se em um
estado de Síntese, de vir a ser, superando o estado anterior de tensão e gerando uma nova
Tese. O movimento ascendente não implica que as coisas retroagem, mas dá conta da origem
das coisas, que o concreto é uma negação e, ao mesmo tempo, uma criação do abstrato, o que
é explícito está implícito em algo anterior. Esse exercício dá conta do entendimento entre o
conceito de realidade e de existência de Hegel. A realidade é abstrata, a realidade não existe,
ela é provida de universais. O que é concreto é a existência, que é a expressão da realidade
explicitando convergências de universais, de categorias que fazem emergir a explicitação das
coisas.
Nóbrega apresenta o primeiro exemplo dialético de Hegel, que confirma as condições
preestabelecidas de crescente explicitação e concretização e de identidade de opostos:

Como se poderia dizer que o nada e o ser são idênticos? Antes de tudo
convém observar que a categoria de Ser, aqui referida, não é nenhum ser
determinado, concretamente existindo, individualizado. Qualquer ser
individual é Ser mais inúmeros atributos, que não são de si sinônimos de Ser.
Quando digo “matéria”, tenho um conceito se Ser mais alguma coisa.
Matéria=Ser+materialidade. Mas aqui, ao falar do puro conceito de Ser, devo
excluir este “mais” (+). Falo de Ser, apenas Ser, puro Ser, nem nenhum
atributo, nenhuma determinação a mais.
... se considerarmos o conceito de “SER” temos a categoria mais vasta, mais
ampla, mais abstrata, na qual todas as outras coisas se encontram
implicitamente. A primeiríssima Tese do sistema de Hegel é portanto o
“Ser”. E achada a primeira Tese, estamos em condições bem mais fáceis de
encontrar a sua Antítese e a sua Síntese. Qual é a negação, Antítese de ser? É
o não ser, ou seja, o NADA.
Busquemos agora uma síntese do Ser e do Nada. Quando algo está
crescendo, progredindo, aumentando, se desenvolvendo está “sendo” mais.
Está em direção aos mais “ser”. Quando algo está definhando, diminuindo,
regredindo, está “sendo” menos, está de algum modo se aproximando do
Nada. Busquemos agora uma categoria que englobe todos esses verbos, que
seja síntese de estas ações: aumentar, diminuir, progredir, regredir, crescer,
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decrescer. Todos estes conceitos recaem sob o conceito comum de
movimento, devir, vir-a-ser. A categoria de DEVIR é, pois, a Síntese do Ser
e do Nada.

O primeiro exemplo de Hegel traduz toda a sua perspectiva espiritualista do Ser. O Ser
de Hegel está na realidade e não na existência. O Ser de Hegel, para existir, deve estar
associado a atributos universais, logo do campo das ideias que exteriorizam, concretizam,
explicitam, contextualizam o ser com “s” minúsculo, o ser que existe, que é oposto e oriundo
do Ser real. Esse ponto é mais um ponto de interlocução de Hegel com Lupasco, talvez um
ponto de ruptura entre os seus constructos de Entes cognitivos.
O quadro a seguir apresenta a divisão do sistema hegeliano, que utiliza a característica
holográfica dos movimentos das tríades, permitindo o entendimento de uma concepção macro
de como ocorre o movimento dialético.

Figura 9 DIVISÃO DO SISTEMA HEGELIANO
Fonte: Nóbrega (2009, p.54)
O movimento descendente das tríades demonstra a passagem do mais abstrato para o
mais concreto. É como se fosse um moto-contínuo capaz de catalisar a realidade em
existência. Nesse ponto existe uma convergência considerável com a ideia do espaço de
Hilbert, o operador hamiltoniano e a concepção de que a realidade não é profunda da Escola
de Copenhague da mecânica quântica. O espaço de Hilbert é o espaço das possibilidades, ou
seja, o espaço onde se apresenta as probabilidades de algo acontecer, a partir do
acontecimento todas as outras possibilidades se esvai. O operador hamiltoniano é o que
transforma uma probabilidade em realidade, em caráter espaço-tempo isso se dá de forma não
local, ou seja, não possibilita causa-efeito, dessa forma a realidade não é profunda. Voltando
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ao quadro, podemos perceber que o movimento descendente transversaliza, permeia três
grandes momentos lógicos. O momento da ideia que se apresenta como uma tese a partir do
movimento lógico da tríade que parte da tese primeira, o Ser, que gera uma antítese, a
Essência, que é sintetizada pela Noção. A Noção faz emergir o estado de devir a Ideia
Absoluta que, para Hegel, é o que se mais aproxima da ideia de Deus, conforme comenta
Nóbrega (2009, p.57).
A Ideia Absoluta é a ideia imediatamente anterior à Natureza, que é o segundo
momento lógico o qual se apresenta como antítese da Ideia. As tríades permeiam o momento
Natureza, formando a tese Mecânica. A partir do devir da Ideia Absoluta, temos a oposição da
exterioridade absoluta, de objetivação, a emergência do espaço, tempo, matéria totalmente
desprovida de subjetivação, mas essencialmente abstrata. A antítese Física tensiona a
abstração, fazendo emergir a concretização das coisas, os objetivos individuais. A síntese
desse movimento dialético entre a natureza mecânica e a natureza física é a Natureza
Orgânica, fazendo aflorar um grau de consciência, compondo a objetividade e a subjetividade
em uma identidade de opostos consolidada com o Homem. A síntese Natureza Orgânica se
coloca em estado de devir, pelas características da identidade dos opostos, remetendo às
tríades para o terceiro momento lógico, que é a síntese dos dois momentos lógicas anteriores –
Tese: Ideia, Antítese: Natureza. O momento lógico Espírito permeia a natureza humana da
tese Espírito Subjetivo; a antítese Espírito Objetivo sintetiza-se no Espírito Absoluto, no qual
sujeito e objeto eliminam as mútuas oposições, se coincidem numa síntese, cessam as
limitações recíprocas e o Espírito se torna infinito, absoluto, conforme explica Nóbrega (2009,
p.71):

O espírito se percebe então idêntico a todo ser e qualquer realidade. Ele é
então realmente absoluto. Ele se contempla a si mesmo ao contemplar
qualquer coisa. Tal espírito só existe como consciência humana. É, portanto
o próprio conhecimento que o homem tem do Absoluto através de tudo que
faz presente à sua consciência e é percebido como idêntico a si próprio.
Todos os modos pelos quais o ser humano pode se tornar consciente do
Absoluto, seja pela arte, pela religião ou pela filosofia são fases do espírito
absoluto.
...Esta apreensão tem três momentos que são subdivisões em momentos
outros do espírito absoluto: a arte, a religião e a filosofia. Estes três
momentos são sucessivas aproximações do Espírito, em busca da plena
liberdade e infinitude. Talvez finitudes ainda possa haver na esfera da arte e
da religião. Somente na filosofia o Espírito absoluto é absolutamente livre e
infinito. (NÓBREGA, 2009, p.72).
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Com esse desfecho de Nóbrega, encerramos a exposição das ideias da dialética de
Hegel. O que temos como foco é: o que emana do Ente Cognitivo? E como podemos construir
um entendimento da construção do conhecimento em seu âmago? O pensamento de Hegel é
bastante rico e, de maneira contundente, é basilar para a formação do Ente cognitivo que
buscamos por trazer a concepção da construção da realidade, por ser a base do pensamento
moderno. Porém, algo se esvai, se esmaece, como se estivesse imerso numa teia ideológica
que traduz, de certa maneira, o Ente Cognitivo, mas o afasta do fenômeno, do viver. A
posição aqui não é de antagonismo, mas por que não fenomenológica e ideologicamente?
Toda a tensão das tríades da dialética hegeliana não faz alusão à coexistência dos três estados:
Tese, Antítese e Síntese. Eles coexistem aos pares, portanto temos que excluir,
necessariamente, um dos estados. O Ente cognitivo parece estar imerso em processos
dinâmicos, fora do equilíbrio, e o que emana dele se faz dinâmico e fora do equilíbrio. Como
uma lógica binária poderá dar conta do espírito absoluto de Hegel? Essa é uma pergunta, não
é desafiadora, mas de cunho dialético mesmo. O espírito absoluto de Hegel é a coexistência
da subjetividade, objetividade em dupla contingência, é arte, religião, filosofia e nenhuma
separadamente, já que se trata de uma Síntese, a Síntese Final para a Tese primeira, o Ser.
Como explicar a tensão entre a tese e antítese, sem a presença da síntese? Seria possível uma
interpretação da realidade e existência em uma lógica da coexistência da tese, antítese e
síntese no mesmo momento lógico? O movimento para essa lógica traria o imbricamento
entre a fenomenologia e a ideologia, possibilitando a coexistência do abstrato e do concreto,
do Ser e do Devir, do sujeito em ação.
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LUPASCO E A TRIÉTICA
Aqui recorremos às ideias de Stéphen Lupasco, para continuarmos a nossa composição
do Ente cognitivo. Para apresentar essas ideias, tomamos a liberdade de compor um itinerário
capaz de concatenar os argumentos de Lupasco, a partir de suas percepções, não da mesma
forma como concatenou em sua obra, mas como necessitamos para a presente composição. O
referente primordial que Lupasco utiliza para introduzir suas ideias é a teoria dos quanta,
formulada por Planck e verificada por Einstein, através do efeito fotoelétrico. Essa teoria
define uma quantidade singular, discreta denominada quantum de energia que é expressa pelo
produto de uma constante igual a 6,63x10-34 Joules x segundo. Para termos ideia dessa
dimensão, a energia que uma massa de um quilograma exerce sobre um metro quadrado
equivale a 1 Joule cuja referida constante é 6,63x10-34 aplicada no intervalo de um segundo.
Essa quantidade de energia é a menor mensurável, é a menor percebida, fazendo uma analogia
com a resolução de uma imagem onde o pixel é a unidade, poderíamos dizer que essa energia
é o pixel da realidade percebida, é a resolução (pixel por unidade de espaço) do mundo
sensível.
Então, voltando à formulação de Planck, o quantum de energia é expresso pelo
produto dessa constante, denominada constante de Planck e identificada pela letra h por uma
determinada frequência, oscilações de uma onda por unidade de tempo. Logo, podemos
escrever a equação de Planck como:

E=hf
Quando essa frequência é a frequência do fóton, estamos diante da menor parcela de
energia detectável no mundo fenomenológico e podemos dizer que E=hf é a resolução atual
do mundo fenomenológico. Mas por que Lupasco parte desse referente? Ele evidencia a
contradição coexistente nessa definição entre o discreto e o contínuo.
Verifica-se uma contradição constitutiva do descontínuo (h) e do contínuo
(f), formando, por assim dizer, o primeiro sistema, contradição que é a
mesma, como se deve ter notado, do homogêneo e do heterogêneo, do igual
e do diferente, de A e de não-A, no seio da mesma entidade, por outras
palavras, da energia; uma tal formulação não é aceitável pela lógica clássica
que constitui nosso entendimento, lógica essa em que dois temas
contraditórios se anulam por si mesmos. (LUPASCO,1986,p.12).

Essa contradição aprofunda o pensamento de Lupasco em dois movimentos
caracterizados por ele, que são fundantes para a sua construção. Movimentos esses que
ocorrem no sujeito, no ente que está envolvido pelo contexto e que motiva sua modificação. O
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primeiro movimento é oriundo do que ele denomina matéria-energia macrofísica ou física dos
fenômeno inanimados (LUPASCO, 1986, p.9). Esse contexto é caracterizado pelos sistemas
físicos que potencializam e atuam, repetindo esse movimento até a entropia máxima, ou seja,
ao equilíbrio final em que não é possível mais potencializações para próximas atuações. Nesse
contexto se dá o movimento aferente, de fora para dentro, o sujeito nesse meio está sobre a
ética macrofísica ou ética da energia homogeneizante.

Esta ética impõe-se em dois planos: o do mundo exterior e o de nossa ação
sobre ele. Cada ser humano – normal bem entendido – está na presença de
objetos exteriores, objetos que se devem apresentar como subsistentes, como
dotados de uma permanência. Não poderíamos viver um instante se tudo
ruísse subitamente, ou mesmo ao fim de algum tempo, sob os nossos pés ou
perante o nosso olhar. (LUPASCO, 1986, p.45).

O segundo movimento é oriundo do que ele denomina matéria-energia
biológica ou biofísica ou ainda física dos fenômenos animados (LUPASCO, 1986,
p.11). Nesse contexto, a energia se manifesta de forma crescente, os fenômenos
animados provêm da heterogeneidade, a complexidade onde não há caráter final e sim
o frenesi da criação, da vida, da animação. Emerge, portanto, o movimento eferente,
de dentro para fora, no qual não se busca o equilíbrio final; a entropia é máxima,
busca-se a negentropia progressiva.

Aqui, assistimos a uma atividade energética constituída pelos
mesmos elementos atômicos, todos presentes na tabela de
Mendeléiev, que procede a uma prodigiosa sistematização
heterogeneizante dos sistemas cada vez mais complexos, que
dão origem aos seres vivos, plantas e animais, que se
desenvolvem a partir das células germinais até o estado
adulto. (LUPASCO, 1986, p.11).

Ao apresentar os dois movimentos, aferente e eferente, Lupasco traz a contradição
constitutiva do Ser, de modo que a homogeneização, a heterogeneização, o que as relacionam,
a potencialização e a atualização coexistem na matéria na qual o sistema físico, a matéria
heterogênea é potencializada à homogeneidade e no sistema biológico a matéria homogênea é
potencializada à heterogeneidade. A dominação de uma sobre a outra define o sistema
referente. Como diz Lupasco (1986, p.12), a atualização majoritária do homogêneo sobre a
potencialização minoritária do heterogêneo engendra o sistema físico, enquanto a atualização
majoritária do heterogêneo sobre a potencialização minoritária do homogêneo faz nascer o
sistema biológico. A coexistência antagônica e contraditória da matéria habita a matéria
psíquica do ser, bem como seus átomos. O estado de semiatualização e de
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semipotencialização no âmbito da matéria psíquica é denominado por Lupasco como Estado
T. Nesse estado, a matéria se apresenta trimaterial, uma composição de heterogeneidade,
homogeneidade e potencialização/atualização.
Chamei a este estado de equilíbrio que apresenta a maior densidade de
energia: Estado T. Estamos, portanto, em presença de três matérias possíveis
e reais, cujas lógicas específicas se diferenciam segundo a orientação da sua
sistematização. (LUPASCO, 1986, p.16).

Essa percepção, como o próprio Lupasco (1986, p.20) diz, remete a uma dupla
dialética antagônica e contraditória dos sistemas aferentes e eferentes, que é de fato uma
dialética das dialéticas contraditórias e antagônicas da percepção e da ação.
O Ente Cognitivo começa a emergir dessa trimaterialidade. A consciência e os atos do
sujeito exprimem seus movimentos aferentes e eferentes. A consciência provê os objetos
exteriores homogeneizantes de heterogeneidade e o ato provê a heterogeneidade da
consciência, ao concretizar uma ação de homogeneidade.

Figura 10 O ESTADO T
Fonte: Lupasco (1986, p.69).
O Estado T emerge da coexistência das três matérias, matéria-energia macrofísica ou
física dos fenômenos inanimados; matéria-energia biológica ou biofísica, ou ainda física dos
fenômenos animados; a matéria psíquica do ser, bem como seus átomos, caracterizado pelas
presenças
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semipotencialização. O sistema aferente potencializa a identidade do objeto carregado de
homogeneidade; a atualização desse sistema se dá pela inconsciência da heterogeneidade do
objeto no âmbito da percepção. O sistema eferente potencializa o projeto motor carregado de
heterogeneidade; a atualização se dá pela consciência desse projeto, tornando-o identificável
no âmbito da ação. Da coexistência desses dois sistemas emana o estado de semiatualização e
semipotencialização, que se apresenta como uma nuvem de possibilidades entre o
conhecimento do conhecimento e do desconhecimento e a consciência da consciência e da
inconsciência. O Estado T é o estado do Ente Cognitivo – por que não dizer o próprio Ente
Cognitivo.
Estamos sempre em Estado T, de modo que qualquer tendência à ideologia ou à
fenomenologia será uma convergência para um referente, mas estaremos sempre em um devir
multirreferencial que alimenta e é alimentado pelos movimentos aferentes, eferentes, de
semiatualizações e semipotencializações. Uma lógica dicotômica não dá conta do estado de
devir, ela é referente, ela funciona bem nos pólos da dicotomia, mas não no Estado T. Na
fenomenologia, a lógica do sistema aferente é a lógica da entropia, que dicotomicamente dá
conta de seus fenômenos. A lógica do sistema eferente é a lógica da complexidade que
dicotomicamente dá conta de seus fenômenos. No idealismo, a lógica do sistema hegeliano é
a dialética que dicotomicamente dá conta dos arranjos do idealismo. Em nenhum desses
casos, o devir é o foco. O que se apresenta como transitório, como processo na lógica
dicotômica não tem valor lógico, pois essa lógica é baseada na disjunção no operador “ou”,
“A ou B”. A lógica do transitório do Estado T é a lógica baseada na conjunção no operador
“e” “A e B”.
O desenvolvimento rigoroso dessa lógica atualmente está na matemática, que se
dedica à mecânica estatística, pela qual tenta o desenvolvimento no mundo das representações
matemáticas, as relações lógicas da conjunção, do operador “e” da coexistência dos opostos.
Nessa caminhada, cabe mencionar alguns nomes notórios: Albert Einstein,Werner
Heisenberg, Max Planck, Louis de Broglie, Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Max Born, John
von Neumann, Paul Dirac, Wolfgang Pauli, Richard Feynman, entre outros.
A lógica matemática não dará conta dos aspectos filosóficos, sociais da coexistência
dos opostos, mas pode servir de objeto potencializador de uma transdução para essas áreas.
Podemos encontrar estruturantes nos estudos propostos por Dante Galeffi, sobre a polilógica,
e nos estudos de Teresinha Fróes Burnham, sobre a multirreferencialidade, que são capazes de
suportar a construção de estruturas teóricas e práticas no campo filosófico e social aplicáveis
de Estado T.
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A POLILÓGICA E O ENTE COGNITIVO
Para conceber a interpretação de mundo do Ente Cognitivo quanto ser em Estado T,
deve-se atribuir ao Ente Cognitivo um contexto além do dialético, capaz de interpretações de
mundo que suportem a linearidade, a complexidade e a coexistência dos opostos, ou estado
quântico. Essa interpretação vai além da potencialização e atualização em estado dicotômico e
deve tratar a coexistência da atualização e potencialização como estado concreto, não como
estado transeunte. O Ente Cognitivo existe nessa condição. Na lógica dialética não é possível
a interpretação do mundo em um estado de coexistência potência/atualização; a interpretação
está na tese ou na síntese, nunca na antítese. A antítese aparece como estado transitório de
potência/atualização; logo, nesse momento não se interpreta o mundo, necessitando mais um
movimento para a síntese, para a emergência da interpretação. Nessa perspectiva, o Ente
Cognitivo somente é capaz de interpretação em estado de tese ou síntese. O estado crítico da
antítese tem caráter transitório e nele não se conclui nada.
Para esse momento convoco ao diálogo Dante Galleffi, que ajudará na perspectiva de
uma lógica capaz de contextualizar as leituras de mundo do Ente Cognitivo. Iniciando a sua
fala, Galleffi (2003, p109) traz o seguinte questionamento em relação ao ente:

(...) se o Da-sien apresenta-se como constructo capaz de abarcar o modo de
ser próprio ao humano, como esperar que o dizer do ser fale apenas, na
origem, grego, e modernamente alemão? Não estaria na hora de
radicalizarmos o sentido do Da-sien como efetivamente aquilo que só se
pode dizer o que é pelo que já foi, mas que nunca, por isso mesmo, se pode
dizer em definitivo e por meio de uma racionalidade qualquer o que
propriamente é o que se encontra, no presente, sendo-ser?

O questionamento remete à impossibilidade da permanência do conceito, pois vem de
um ser perenemente mutante. A compreensão de algo é um estado impermanente de leitura de
mundo. A realidade pautada em uma lógica da permanência incita, provoca, incomoda e em
sua natureza é contraditória e fora do equilíbrio. A permanência aqui não é de uma verdade
local, mas de uma verdade itinerante, que caminha com o ente, conflituosa, nebulosa e
munida de possibilidades. O que emerge como conceito são momentos de baixa dinâmica da
impermanência do sendo-ser.
Galleffi (2003, p109) traz, por meio de sua concepção de fenomenologia e
hermenêutica, os elementos da polilógica que passaremos a observar. A evidência da
polilógica começa pela referência do caminho investigativo. Esse caminho é caracterizado por
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um caminho-sendo (em curso); a ênfase não está em investigações passadas, mas na
instantaneidade do movimento que impulsiona para um tempo de ser-sendo. Nessa
perspectiva, o ser-sendo não busca resultados findos, mas a percepção de indicadores dos
processos vividos ao longo da ação do viver a investigação. O tempo emerge nessa relação
com um caráter relativo; o afastamento de resultados quantificáveis converge para um tempo
próprio, um tempo do ser, o tempo do ato de investigar. A polilógica vai se constituindo nas
itinerâncias do ser-sendo, no seu exercício fenomenológico-hermenêutico, do seu trânsito
perpétuo entre a consciência e as interpretações.
O que se produz a partir desse movimento não é somente a produção de algo, como
diz Galeffi, a seguir.
A pesquisa é de tal maneira a vida em sua totalidade que é inconcebível
qualquer separação entre lazer e trabalho, entre tempo de ócio e tempo de
produção de algo. E como o seu objetivo não é a mera produção de algo, mas
a realização do próprio ser, a única coisa mensurável do movimento é o que
se comunica à comunidade implicada na produção do conhecimento
científico através do que se diz e do que se escreve (...). (GALLEFFI, 2003
p.109-110).

O que se comunica não tem somente característica de algo produzido, manufaturado.
A tendência do afastamento da quantificação é inerente à polilógica, não em caráter
essencialmente opositivo somente, mas da impossibilidade da quantificação do pensamento
do ser-sendo.
Não se pode medir a produção acadêmica de pensamento através dos
quantificadores instituídos, porque, por princípio e natureza, só se pode
comparar coisas distintas através de um regime de exclusão baseado em
critérios formais e ideais de “produtividade” e “melhor desempenho” na
multiplicação de um determinado capital especulativo. (GALLEFFI, 2003,
p110).

A crítica ao caráter quantitativo na produção do conhecimento acadêmico é um
catalisador da polilógica, trazendo à tona o empoderamento de uma racionalidade capitalista
que alicerça o constructo de juízo de valores dicotômicos e de tendência a uma certeza única e
universal. Para tensionar, Galleffi traz a relação entre a investigação e a fundamentação da
mesma.
Como isso quero dizer que a investigação não se fundamenta em nenhuma
autenticação ou autorização externa, mas se afirma pelo seu ser-sendo: ela
também é obra em movimento de vida. Assim, se pode dizer que essa forma
de investigação não se associa a nenhuma escola ou tendência metodológica
nos campos da fenomenologia e da hermenêutica. Pelo contrário, sendo uma
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pesquisa própria e apropriada é mais apropriado dizer que ela dialoga com
muitas vozes, mas não segue nenhuma delas. (GALLEFI, 2003, p110).

A citação anterior guarda em seu âmago o sentido profundo da polilogia, da
complementaridade, do estado do ser-sendo, que está no mundo não de forma conectada, mas
de forma emaranhada. Uma conexão que é baseada em um protocolo formal e faz preexistir
uma tendência metodológica. Algo emaranhado antecede o conectado, a existência no
emaranhamento é a do ser-sendo, o indivíduo emerge em seu processo fenomenológicohermenêutico, se apresenta e se dissolve no emaranhado. O percorrer desse curso de
individualidade se dá no emaranhado da coletividade, e a coletividade se dá na emergência
das individualidades. Somos um tecido tramado por esse emaranhado, pela dupla contingência
individualidade-coletividade, da coexistência de ser e existir.
Galleffi continua dizendo:
É nesse sentido que este filosofar é chamado de polilógico, compreendendose aí não apenas a junção de muitas “lógicas”, mas, sobretudo, a reunião de
diferentes vozes engajadas em diferentes temporalidades. E isto para
esclarecer um modo peculiar de compreensão do filosofar como construção
de sentido-sendo. Diante da multiplicidade de vozes existentes não tomo
posição, mas acolho o ultrapassamento de todas elas. (GALLEFFI, 2033,
p.110).

O caráter do emaranhamento entre a fenomenologia e a hermenêutica é fundante na
perspectiva polilógica, o Ente Cognitivo se apresenta dessa forma, do ser-sendo polilógico.
Esse Ente Cognitivo é expresso por Galleffi, quando este imerge o ser-sendo no contexto
polilógico:
Para mim, não há mais como separar o fenomenológico do hermenêutico,
muito menos o que se pode chamar propriamente investigação filosófica
pode-se separar da vida em seu acontecer criador. Uma convicção maturada
longamente é esta: a rigor, a atitude fenomenológico-hermenêutica é
disposição para a realização da vida altiva e cuidadosa, criadora e justa. o
problema do ser, assim, é o problema do ser-no-mundo-com. O filosofar do
ser, deste modo, se torna o aprender a ser-sendo-com. Está implicada nessa
convicção uma indissociabilidade entre filosofar e educar. Não separo o
educar do filosofar. Penso o educar como a-se-pensar–o apelo amoroso do
ser-sem-ocaso. Acolho o filosofar como aprender a ser sendo – aprender a
ser na vida-vivente; aprender o “a-se-pensar” na polilogia do pensar ser.

O Ente Cognitivo floresce desse chão polilógico regado pela multirreferencialidade,
do exercício do ser-sendo, do emaranhamento da consciência e da interpretação, da
contingência do indivíduo coletivo, do educar filosofando e do filosofar educando.
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A MULTIRREFERENCIALIDADE, COMPLEXIDADE, CURRÍCULO E O ENTE
COGNITIVO
O âmbito da multirreferencialidade é a perspectiva que aproxima o Ente Cognitivo do
caráter criativo, da possibilidade de interpretações concomitantes do mundo, não de forma
multidimensional, em que se deve transpor a leitura para vários sistemas de referência, mas de
uma forma que faz coexistirem referências estruturantes do Ser na interpretação do algo real
que se apresenta. A capacidade de definir algo não é superior ou inferior à de sentir a partir da
interação com esse algo. O Ente Cognitivo opera no campo das possibilidades e concretiza a
sua interpretação multirreferencial carregada de subjetividade, imersa em uma autoforma
complexa capaz de ser socializada, dita, definida, sentida. Fróes Bunham (1998) oferece uma
composição capaz de engendrar esse processo interpretativo. A autora apresenta a
complexidade, a multirreferencialidade e a subjetividade como referências para a
compreensão do currículo escolar. Quando se entra em contato com o texto, depara-se com
uma relação crucial capaz não apenas de tratar questões curriculares no contexto escolar. O
currículo adquire um contorno de potência, de algo que transcende o ambiente institucional,
que estrutura relações capazes de construir socialmente o conhecimento. O caminho do texto
é percorrido a partir da complexidade. Em seguida, a autora apresenta a multirreferencialidade
e depois, a subjetividade. Para esse percorrer, dialoga com Morin, Barbier, Ardoino autor do
conceito multirreferencialidade e Castoriadis. Aqui serão apresentadas as relações construídas
pela autora, bem como algumas intervenções dialogizantes, para a construção da relação da
multirreferencialidade com o Ente Cognitivo.
A subjetividade não está afastada do social. O indivíduo não é um elemento unitário
desprovido de relações, estanque; dessa forma seria indefinido, sem identidade, pois não seria
conhecido socialmente. Ou seja, o indivíduo é social, é unidade, mas não é unitário. Essa
noção de Castoriadis é apresentada por Fróes Bunham, quando evidencia o processo de
instituição do indivíduo social.
(...) Para tanto, começa a nos apresentar tal processo de
instituição a partir do primeiro estado do sujeito, o recémnascido, o núcleo monádico do sujeito originário – ou
simplesmente, mônada psíquica – o que corresponde ao
estado em que o sujeito e o mundo ainda não estão separados
(daí o termo mônada), mas envolvem-se inteiramente; quando
o próprio sujeito é indiviso: não há afeto, representação ou
intenção separados, mas “um só afeto que é imediatamente
representação (de si) e intenção de permanência atemporal
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deste ‘estado’”, Castoriadis,(1982, p337). Em outras palavras,
o autor diz que esta “mônoda é indeterminada e incontrolável,
psique em si mesma radicalmente inadaptada a vida”...,
esclarecendo ainda que “a mônoda psíquica não sobreviveria
por um só instante se não fosse submetida a socialização”,
Castoriadis (1982, p385). Procurando esclarecer o mistério
dessa sobrevivência, Castoriadis afirma que esta mônada não
permanece como tal, uma vez que, ao entrar no mundo, se
insere num processo de socialização que “começa no primeiro
dia de vida – se não antes – e só termina com a morte”. É
através desse processo que se forma o indivíduo social, a
partir de rupturas (desta mônoda) que se originam na relação
com a mãe; “primeira representante da sociedade, junto ao
recém-nascido: e como essa sociedade... participa
enormemente da história humana, a mãe é... a porta voz de
milhares de gerações passadas” (CASTORIADIS, 1992, p.220
apud FRÓES BUNHAM, 1998, p.49).

O sujeito emerge nesse contexto como um indivíduo em potência, ou seja, a mônoda
a-real, a-social potencializa as relações sociais do sujeito com as estrutura existentes no
mundo, Fróes Bunham (1998, p.49) complementa, interagindo, como Ser biológico-psíquicosocial, com outros seres humanos, com e nos estratos natural e cultural. Esse estado de
potência compele a uma coexistência do indiviso com o diferenciado, que estabelece uma
dupla contingência estrutural do Ser complexo, fazendo do Ser uma unidade complexa que
tensiona o estado indiviso e o estado diferenciado, o tornado sujeito. Essa dupla contingência
complexa é o moto-contínuo que confere identidade ao sujeito. Fróes Bunham fala com
propriedade desse momento, doando, aos que têm contato com seu texto, uma dimensão
aprofundada de existência:
O Sujeito permanece numa duplicidade que cria/mantém uma interminável
tensão, tanto de oposição interna (em si) como de oposição entre si e o
mundo instituído; um sujeito que apesar de permanecer construindo uma
identidade mantém-se duvidando de si mesmo; que age deliberadamente,
mas também segue a lógica de um desejo inconsciente; que faz concessão a
valores, padrões que lhe são estranhos, apesar de não aceitá-los; enfim que
se integra ao já instituído, sem nunca deixar de ser instituinte. (FRÓES
BUNHAM, 1998, p.50).

O movimento gerado por essa dupla contingência coloca o sujeito em um processo de
socialização complexo permanente, no qual coexistem fatores interpretativos associados a
todas as vivências do sujeito, a partir de sua interação com todas as instâncias sociais com que
tem contato direta ou indiretamente. O acesso ao conhecimento histórico-social é tratado por
Fróes Bunham (1994, p.50) como um processo produzido pela humanidade e pela mediação
desse conhecimento com outras instituições sociais. O currículo está nesse lugar, permitindo o
movimento de produção, mediação desse processo, contribuindo para rupturas que levarão à
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psique do estado de mônada a indivíduo social. Aqui o currículo toma a sua perspectiva
máxima, podendo romper o caráter local de instituições hegemônicas que tratam do
conhecimento formal, deslocando-se para uma condição não local, em que o conhecimento
formaliza-se a partir da multiplicidade de contextos e práticas. O currículo deixa de ser uma
posse de instituições para ser um processo entre entes cognitivos.
O currículo, a partir daqui, passa a estar intimamente ligado ao Ente Cognitivo. A
dupla contingência complexa do sujeito reverbera na socialização do conhecimento, fazendo
desse processo algo também complexo; logo, o currículo como expressão desse processo, de
forma holográfica, carrega em si as características da complexidade do sujeito, tornando-se
um Ente Cognitivo em outra escala de relações.
A dupla contingência complexa do sujeito está intimamente ligada aos movimentos
aferentes e eferentes que convergem para a tensão entre indiviso e diferenciado. A
permanência dessa tensão é o estado de coexistência das três matérias, caracterizado pelas
presenças do sistema aferente, do sistema eferente, da semiatualização e semipotencialização,
ou Estado T. Dessa forma, o currículo carrega essas características por ser um Ente Cognitivo,
em cujo contexto encontram-se movimentos aferentes, movimentos eferentes e de
semiatualização e semipotencialização. O currículo é uma expressão social do Estado T.
Após essa jornada pelo Ente Cognitivo, no próximo capítulo, começará a jornada pelo
campo, em que será tratada a abordagem da pesquisa. Nesse momento, sinto-me soltando as
mãos cuidadosas dos meus interlocutores e passo a caminhar não sozinho, mas como
indivíduo social capaz de percorrer o campo e trazer o que foi colhido para ser compartilhado
visando a novas atualizações-potencializações. Dessa forma, no próximo capítulo pretendo
falar do meu lugar e dialogar com os autores que me ajudarão com os pressupostos
metodológicos e com os conceitos que vão emergir no ato de pesquisar. A metodologia se
dará como a própria pesquisa se dará; as formas metodológicas serão concretizadas a partir de
suas necessidades, algumas conhecidas e outras criadas, se assim for necessário.

A EMERGÊNCIA DO ENTE COGNITIVO
O Ente Cognitivo emerge no presente trabalho a partir de um mosaico interdisciplinar
como uma composição da multirreferencialidade, polilógica, cognição e aprendizagem. Esse
Ente Composto em ação descrevendo movimentos aferentes, eferentes e estando sempre em
potência é o que perturba o campo conhecimento. Perturbando sua vizinhança,
potencializando saberes e possibilitando a aprendizagem. O agora Ente Cognitivo carrega em
si a capacidade da coexistência dos opostos e suporta não somente interpretações dicotômicas
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de baixa dinâmica, mas também e principalmente interpretações multirreferenciais que
coexistem dentro de uma dinâmica complexa que constrói autoformas dando contorno a
vizinhanças e identidade à composição do campo conhecimento que por sua vez possibilita a
emergência dos conceitos relativos às iterações dos potencias de saberes e das ações da
aprendizagem. O mergulho nos potenciais de saberes do indivíduo Ente Cognitivo e a
emergência de práticas, procedimentos do Ente Cognitivo Social é o motocontínuo da
construção do conhecimento mantendo a dinâmica da tensão entre o conhecimento pela
informação e o conhecimento pela ação, reconfigurando o campo conhecimento. O que se
busca a partir daqui são as características do Ente Cognitivo em campos conhecimento. A
abordagem da pesquisa se deu a partir dessa busca, onde foi possível detectar os movimentos
aferentes, eferentes e estados T na emergência dos conceitos que orbitam o campo do
conhecimento em Física e Biologia. Além das características complexas desses campos foi
possível perceber o movimento do indivíduo Ente Cognitivo em torno do âmbito da criação
do conhecimento. A abordagem da pesquisa trará com detalhes esses resultados.

V.

ABORDAGEM DAPESQUISA.
Após a emergência conceitual do Ente Cognitivo, começou a busca pelas

características do Ente Cognitivo em campos conhecimento existentes. Dessa forma a
primeira preocupação foi a escolhas desses campos e como seria a intervenção neles. A
primeira premissa para a escolha dos campos foi de trabalhar com campos científicos
existentes. A escolha de campos científicos se deu por serem campos com uma dinâmica mais
baixa por estarem atrelados a estruturas formais de organização, logo com uma autoforma e
identidade bem definidas. A segunda premissa foi de escolher campos conhecimento com
proximidade da realidade do pesquisador, possibilitando uma análise mais próxima,
implicada. Dessa forma foram escolhidos os campos do conhecimento da Física e da Biologia.
A física e a biologia foram escolhidas fazendo alusão aos movimentos aferentes e eferentes de
Lupasco. Diga-se de passagem, que essa pesquisa poderia ter sido realizada com qualquer
campo conhecimento, os critérios das escolhas foram o de facilitar a imersão no campo por
subjetividades do pesquisador.
Depois da escolha do campo veio a questão de como estruturar os entes cognitivos
nesses campos? Foi definida então a estratificação em três estratos comunidade científica,
comunidade escolar e comunidade ampliada para os campos da física e da biologia. A
próxima questão foi como intervir nessas comunidades? Decidiu-se pela intervenção
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intermediada por questionário eletrônico contendo a solicitação da definição de três conceitos
da Física e três conceitos da Biologia.
O questionário foi desenvolvido e aplicado gerando um banco de informações sobre as
definições dos conceitos e da formação do entrevistado. Com essas informações foi possível
montar os estratos da pesquisa. Em seguida foi o momento de definir como tratar essas
informações com o foco nas características do Ente Cognitivo e da Complexidade. Surge
nesse momento a criação da metodologia para o presente trabalho que acabou por ser um dos
produtos da pesquisa.
A metodologia de abordagem da pesquisa que denomino de Metodologia de
emergência de conceitos em comunidades epistêmicas foi iniciada a partir do levantamento de
informações em torno de conceitos chave do espaço conhecimento para a comunidade em
questão. Após o levantamento as informações foram tratadas no Microsoft Excel, de acordo
com a estratificação desejada e exportadas para o software analisador semântico Tropes.
A partir do analisador semântico foram construídos os universos de referências que
possibilitaram através de suas topologias (forma, configuração), a detecção dos movimentos
aferentes, eferentes e de estado T em torno dos conceitos chaves. Os universos de referências
foram gerados pelas definições dadas pelos entes cognitivos aos conceitos chaves. Para cada
conceito chave foram geradas topologias estratificadas nas comunidades acadêmica, escolar e
ampliada. Aqui surge um impasse na pesquisa, as informações gradas pelo Tropes não são
suficientes para uma análise da complexidade dos universos de referências. Passo a pensar
nisso dormindo e acordado. A solução veio com uma fase intermediária, as informações
geradas no Tropes possibilitaram a construção de tabelas de relações entre conceitos e a
distribuição de frequência dessas relações. As tabelas foram transferidas para o Excel onde
foram geradas no formato específico para a análise de rede através do software Gephi. A
análise de rede gerou indicadores estatísticos que poderiam ser utilizados para o estudo de
convergência com as informações geradas em um atrator. Pela natureza dos indicadores e
sabendo que uma rede se expande tridimensionalmente o atrator de Lorenz foi o que
apresentavam características semelhantes, dessa forma o mesmo foi o escolhido para o estudo
da convergência.
Logo a análise de rede não é uma análise fim desse trabalho e sim um intermédio
transdutivo entre as topologias da análise semântica e o comportamento complexo
convergente com o atrator de Lorenz. O estudo da convergência com o Trator de Lorenz foi
capaz de confirmar o comportamento complexo dos universos de referência, por conguinte da
emergência de conceitos, porém não dava conta da complexidade dos movimentos aferentes,
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eferentes e estado T desses universos. Esse momento também foi crítico, acordado ou
dormindo só pensava em atratores que poderiam verificar esses movimentos. O primeiro a ser
tentado foi o atrator mapa logístico, porém os computadores que utilizava não tiveram
capacidade computacional para executar o código, dessa forma foi utilizado o atrator de fase
que correspondeu às expectativas da pesquisa e possibilitou a verificação dos movimentos
aferentes, eferentes e estado T.
O último movimento da abordagem foi a verificação do comportamento do ente
cognitivo em torno do âmbito da criação do conhecimento. Para isso foram realizadas seis
entrevistas com representantes dos estratos da pesquisa. Essas entrevistas forma feitas de
forma recursiva onde foram contados os números de iterações (perguntas decorrentes das
perguntas anteriores e das respostas dadas) com a intenção de levar o entrevistado para uma
zona crescente de incerteza. Os parâmetros utilizados para a análise formam o número de
iterações e o tempo de resposta de cada iteração. A partir dos parâmetros foram gerados
gráficos que indicam o comportamento dos entrevistados em torno da zona de incerteza do
âmbito da criação do conhecimento e a emergência de Entes Cognitivos resistentes a
criticidade ou mudança e Entes cognitivos aderentes à criticidade e mudança e Entes
Cognitivos que se estabelecem em uma zona entre a resistência e aderência de criticidade, os
três perfis estabelecem o sentido holográfico dos movimentos aferentes, eferentes e estado T.
Após essa breve explanação a abordagem de pesquisa será descrita detalhadamente.

O QUE FOI PREVIAMENTE PENSADO
Nessa seção conservei o tempo verbal no futuro para manter o caráter da expectativa
que fomentou a composição da abordagem, expondo o que foi desejado.

Quanto ao campo
O primeiro momento da pesquisa será realizado com um grupo abrangente composto
de membros de três comunidades: científica, escolar e comunidade ampliada, para possibilitar
o estudo comparativo dos sentidos dados aos conceitos geradores que revelarão a natureza dos
currículos nessas três instâncias. Será utilizado o instrumento eletrônico baseado em WEB,
que dará a possibilidade de participação de atores, independentemente da localização
geográfica de que estes fazem parte. No segundo momento, o campo será restrito a entrevistas
individuais presenciais com um membro de cada comunidade. No terceiro momento será
utilizado o mesmo campo do primeiro momento.
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Quanto aos momentos
A pesquisa se dará em três momentos. O primeiro momento será focado no contexto
de campo conhecimento, em que será observada a dispersão de sentidos - significados conceitos gerados pelos entes cognitivos em relação à definição dos objetos apresentados. A
dispersão evidenciará a itinerância dos conceitos gerada pelos entes cognitivos atores da
pesquisa os quais compõem o grupo abrangente. As dispersões serão verificadas por meio da
utilização do software Gephi de, construção de topologias de rede, associado ao software
Tropes de análise semântica. O Tropes analisará as recorrências e recursividades existentes
nos sentidos - significados – conceitos. A partir da emergência dessas recorrências e
recursividades será construída no Gephi a topologia da rede, evidenciando a convergência e
espalhamento dos conceitos que orbitam em torno do objeto conceituado pelos atores da
pesquisa (entes cognitivos). O comportamento complexo será ou não evidenciado pela
convergência das características das redes geradas pelo Gephi com o atrator de Lorenz. E os
movimentos eferentes, aferente e estado T serão verificados pelo atrator de fase;
O segundo momento será focado no contexto do mergulho da relação entre o conceito
e o Ente Cognitivo. Será trabalhado de forma individual, por meio de entrevista guiada com
um representante de cada comunidade. Nesse momento da pesquisa será realizado o
experimento de mergulho do Ente Cognitivo em torno de um objeto. Ao definir o objeto por
meio de perguntas recursivas, o sujeito será guiado intencionalmente, pelo pesquisador, a uma
zona de incerteza em relação ao objeto. As entrevistas serão gravadas para posterior
verificação do número de iterações até alcançar um grau de absoluta incerteza. Serão
analisados nesse momento a natureza do objeto, o perfil do Ente Cognitivo e a relação entre o
objeto e o Ente Cognitivo. Na sequência, será feita uma análise comparativa entre as
impressões individuais em torno do objeto, evidenciando o grau de incerteza inerente ao
objeto e sua relação com a natureza desse objeto, fazendo aflorar o limiar do conhecimento
daquele objeto para aquele grupo específico de atores da pesquisa nos três estratos.
O terceiro momento será focado na comparação entre os três estratos, evidenciando a
topologia dos três universos de referências gerados a partir dos três estratos, possibilitando a
análise de convergência com o atrator de Lorenz, evidenciando ou não o comportamento de
um sistema adaptativo complexo da emergência de conceitos bem como os movimentos
eferntes, aferentes e estados T do Ente Cognitivo individual e soscial;
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Quanto aos conceitos geradores
A pesquisa vai ser gerada em torno de objetos, agrupados nas áreas das ciências da
natureza – biologia, física. A intencionalidade da escolha dos objetos facilitará a abordagem
da pesquisa, tendo ciência de que esse é um fator limitador da pesquisa que provoca o seu
contorno. O número de objetos também é um fator restritivo que define a capacidade de
observação da pesquisa no tempo de sua realização. Dessa forma, e de maneira intuitiva, estou
propondo a utilização de três objetos para cada área, levando-se em consideração o grau de
especificidade e generalidade destes. Existe a tendência da escolha de um objeto generalista,
outro meio termo e outro específico de cada área a ser pesquisada. É interessante salientar que
o número de objetos não traduz o que se busca na pesquisa, visto que a relação do objeto com
os atores está focada na busca de padrões, autoformas capazes de fazer emergir o
comportamento de campo, da complexidade e da incerteza metaforizado da teoria de campo,
complexidade e da mecânica quântica.

Quanto aos atores
Para interagir com os objetos, será definido o grupo abrangente de atores composto de
pesquisadores, estudantes e pessoas da comunidade que concluíram o nível médio. Os atores
informarão dados referentes às suas experiências de vida, evidenciando formação, atuação,
além dos dados cadastrais formais.
Para o segundo momento da pesquisa, a interação dos atores com o pesquisador deve
ser implicada, por isso a escolha de pessoas conhecidas que possibilite uma descrição
aprofundada da relação do ator com os objetos definidos por ele.

Quanto aos instrumentos
No primeiro momento, o instrumento será um formulário eletrônico baseado em WEB.
Os objetos serão apresentados na forma de palavras. O ator então dará seis definições, uma
para cada palavra exibida. No segundo momento, será realizada entrevista guiada gravada em
vídeo com a mediação do pesquisador, a fim de garantir a recursividade das perguntas e a
observação do número de iterações, além da observação direta para subsidiar a descrição
densa do momento.

77

DESENVOLVIMENTO
O desenvolvimento da pesquisa será apresentado a seguir a partir da descrição do
suporte metodológico, suporte tecnológico, ações desenvolvidas e resultados das ações para
cada fase da pesquisa. Após a atuação no campo, a pesquisa evidenciou seis fases distintas
que foram assim definidas: parâmetros iniciais, primeira intervenção – questionário
eletrônico, análise semântica, representação em rede, análise do comportamento complexo atrator de Lorenz e segunda intervenção – entrevistas em busca do âmbito de criação do
conhecimento. A partir daqui serão apresentadas as seis fases.

PARÂMETROS INICIAIS

Suporte Metodológico
Para iniciar a pesquisa, fez-se necessária a definição de um sitio da pesquisa na
internet para referenciar e divulgar as ações em curso, proporcionando o acesso à pesquisa
pelos professores, colegas pares da pesquisa. Na perspectiva da construção coletiva do
conhecimento, esse lugar virtual deu a possibilidade de discussão sobre os pressupostos da
pesquisa e serve, até o momento, de suporte para apresentações no grupo de pesquisa CAOS e
em outros ambientes de divulgação. Além disso, possibilitou o acesso ao questionário
eletrônico pelos atores da pesquisa.
Esse lugar da pesquisa foi concretizado pelo desenvolvimento do portal da pesquisa
que apresenta a seguinte estrutura. A primeira seção é denominada “apresentação” e contém
uma explicação sobre a pesquisa com a exposição de ideias discutidas até o momento da
qualificação. A segunda seção é denominada “contribuições”. Nessa área estão documentadas
as principais contribuições da orientadora, dos pesquisadores interlocutores e do grupo de
pesquisa CAOS. A terceira seção, intitulada “em estudo”, é voltada para os conceitos que
estão sendo discutidos, estudados na pesquisa atualmente. Na seção “topologia de acesso” é
demonstrada a estrutura de acesso utilizada pelo portal em forma esquemática. A última seção
é chamada de “notas” e dá acesso ao diário de pesquisa.
O portal foi de fundamental importância para trazer o sentimento, o sentido de
concretude à pesquisa. A pesquisa, além de ser um lugar idealizado, ensaiado na mente do
pesquisador e dos pares que caminham com ele, passa a ser um lugar concreto, dinâmico sem
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o compromisso com a finalidade e sim com o processo criativo de construir coletivamente
conhecimento.

Suporte Tecnológico
Para essa disponibilização do portal da pesquisa, foi necessária a definição de uma
metodologia de implantação de um portal virtual ancorado em um servidor provedor de
serviços de tecnologia da informação e comunicação. A seguir, serão apresentados os passos
para a implementação do portal. Para auxiliar a compreensão dessa etapa, na sequência é
apresentado o esquema da estrutura da rede de interação.

Figura 11 Estrutura da rede de interação – portal da pesquisa
Fonte: Pesquisador

A topologia de Acesso
O servidor utilizado foi o Dreamhost, localizado na cidade de Brea, estado da
Califórnia, Estado Unidos, endereço do site http://dreamhost.com. Nesse servidor está
definido o domínio onlinetb.com, de propriedade do pesquisador. Os serviços utilizados para
garantir o acesso dos atores da pesquisa estão descritos a seguir.


HTTP - Hyper Text Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de
Hipertexto). Esse protocolo permitiu a comunicação entre os atores da pesquisa
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e o servidor, a partir da navegação nas páginas de hipertextos disponíveis nos
navegadores da internet, permitindo o acesso ao portal da pesquisa.
FTP - File Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Arquivos). Esse
protocolo foi utilizado para transferir as páginas desenvolvidas na pesquisa
para o servidor, especificamente para o domínio onlinetb.com.
MYSQL - Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), que utiliza
a linguagem SQL - Structured Query Language (Linguagem de Consulta
Estruturada) como interface. Esse sistema foi utilizado na pesquisa para
armazenamento das informações coletadas a partir do formulário eletrônico.

Com base nos serviços disponíveis, foi possível o desenvolvimento e hospedagem do
portal da pesquisa, a partir de um modelo predefinido disponível, de forma gratuita, em
http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/. O modelo, baseado em tecnologia Flash,
desenvolvida pela Macromedia, possibilita a criação de páginas para navegadores com efeitos
de animação vetoriais.

Figura 12 Portal da Pesquisa
Fonte: Pesquisador

A figura 12 mostra a página principal do portal, referenciada pelo endereço
http://onlinetb.com/portalpesq, que está disponível, de forma irrestrita, para acesso na web. O
suporte tecnológico utilizado será mantido, visando a contribuições futuras para a pesquisa em
foco.
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Ações Desenvolvidas
Nessa primeira fase da pesquisa, as ações desenvolvidas estão diretamente ligadas à
construção do portal e a aplicação da metodologia, para garantir a topologia de acesso descrita
anteriormente e a divulgação da pesquisa após o processo de qualificação. A seguir, a
descrição dessas ações:


Definição da topologia de acesso



Criação do domínio http://onlinetb.com/portalpesq



Criação de ambiente colaborativo para o diário da pesquisa, utilizando a
tecnologia Google Docs, mais tarde redefinida para Google Drive. Acesso
compartilhado com a Orientadora. Essa tecnologia possibilita a construção
colaborativa de textos digitais, de forma síncrona e/ou assíncrona.



Criação da agenda da pesquisa, utilizando a tecnologia Google Agenda.



Escolha do tema gratuito em http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2



Adaptação do tema, a partir da edição das páginas HTML



Adaptação da apresentação da qualificação gerada no software Power Point
Microsoft Office para HTML, possibilitando a hospedagem da apresentação no
portal da pesquisa.



Levantamento das contribuições dos pares da pesquisa: Orientadora,
Professores Pesquisadores e Colegas do CAOS.



Desenvolvimento das páginas Portal, Apresentação, Contribuições, Em
estudo, Topologia de acesso e Notas.



Criação dos links externos para as notas do diário da pesquisa e para a agenda
da pesquisa.



Transferência dos arquivos, via serviço FTP, utilizando o software Filezilla
Client, utilizado como suporte para as ações do serviço FTP, transferência de
arquivos para o servidor e vice-versa.

Resultados das Ações
O resultado mais importante dessa fase foi a divulgação do portal em redes sociais e
no grupo de pesquisa CAOS. Além disso, traz uma possibilidade de convergência
entre a tecnologia da informação e comunicação com a divulgação dinâmica do
andamento da pesquisa, possibilitando um lugar onde a pesquisa se encontra em total
transformação, podendo ser acompanhada pelos pares da pesquisa e por toda a
comunidade que se interessa de alguma forma pelo tema pesquisado. O portal
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proporcionou e continua proporcionando a interação e a geração de discussões sobre o
estudo proposto, desenvolvido e em curso.

PRIMEIRA INTERVENÇÃO - QUESTIONÁRO ELETRÔNICO
Após a fase de adaptação do portal, a pesquisa tomou o curso da segunda etapa: a
interação com os atores da pesquisa. O foco da atenção nesse momento foi o de fazer
emergirem os três estratos da população: comunidade científica, comunidade escolar e
comunidade ampliada. A intenção nesse momento não foi de escolher previamente os atores
da pesquisa, e sim fazer com que estes se aglutinassem em torno dos conceitos geradores.
Como avançar nesse sentido? Era a questão desafiadora que instaurava, no movimento da
pesquisa, um anseio de tornar possível a convergência dos atores, de forma livre, que
possibilitasse a decisão de participação voluntária por parte do ator da pesquisa. O receio era
de que não houvesse interesse da população em participar do processo.
Como aglutinar as pessoas em torno de um instrumento de pesquisa? Como seria esse
objeto? Ele teria que possibilitar o acesso de forma não local e a qualquer momento, para
facilitar a interação dos atores da pesquisa. Nessa perspectiva, refletiu-se que, para atender a
essas premissas, o instrumento que mais se aproximava dessas necessidades era o questionário
eletrônico disponibilizado, de forma irrestrita, na internet.

Suporte Metodológico
A escolha pelo questionário eletrônico acarreta desdobramentos interessantes sobre a
composição da população e da amostra. O primeiro desdobramento é o caráter relativo da
amostra. Ou seja, o que se busca a partir das respostas dos questionários não está
necessariamente ligado a uma avaliação de certeza em torno do que é perguntado, e sim do
caráter de convergência ou dissipação do sentido dado pelo ator da pesquisa ao que se é
perguntado. Dessa forma, a quantidade de questionários aplicados não é fator preponderante
para essa percepção, já que se propiciam movimentos relativos de análises centrados na
topologia, na forma e não na quantificação. Dessa maneira, a análise se dará de forma
censitária, de modo que todos os questionários respondidos serão aproveitados na formação
da amostra, o que denomino de amostragem dinâmica. Outro desdobramento muito
importante é que o caráter analítico também é relativizado, isto é, o que emergir da análise do
objeto é inerente ao grupo de atores da pesquisa. Como o foco da pesquisa está nas
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características emergentes da relação entre esses atores e os conceitos geradores, e não em
uma análise específica do grupo de atores em si, a pesquisa pode ocorrer a partir da formação
de qualquer grupo que se aglutine em torno dos conceitos geradores. Esse fator é
preponderante para aplicação dessa metodologia em trabalhos futuros, nos quais não
saberemos previamente quais serão os conceitos geradores. Nesse sentido, a amostra da
presente pesquisa não está centrada no grupo de atores da pesquisa, mas sim nos conceitos
geradores, ou seja, a amostra da pesquisa é o conjunto de conceitos que provocarão a catálise
de sentidos dados pelos atores da pesquisa.
Outro desdobramento é o caráter genuíno do caminhar metodológico. Nesse momento,
permito-me caminhar por uma construção metodológica capaz de suportar o deslocamento do
sentido amostral dos atores da pesquisa para os conceitos geradores que vão emergir de áreas
do conhecimento já estabelecidas, possibilitando uma análise do que está posto, mas que visa
à construção de uma metodologia de aplicação em ambientes geradores de conhecimento não
instituídos.
A importância dos conceitos geradores, como foi dito anteriormente, demonstra o seu
caráter amostral. Eles foram responsáveis pela aglutinação de sentidos dados pelos atores da
pesquisa. A construção da forma dos conceitos geradores se deu a partir da escolha de duas
áreas estabelecidas do conhecimento instituído na academia, na escola e na comunidade
ampliada. A escolha das áreas ocorreu a partir das implicações do pesquisador, da orientadora
e da convergência com os estudos de Lupasco. Assim, as áreas escolhidas foram a Biologia e
a Física. A partir das definições das áreas, foi necessária a escolha dos conceitos propriamente
ditos, sendo necessário, para isso, serem estabelecidos alguns critérios, a saber: Primeiro
critério – o conceito deveria estar presente na vivência dos três estratos; segundo critério –
inter-relação entre os conceitos e; terceiro e último critério – os conceitos deveriam fazer
parte de uma estrutura basilar das áreas do conhecimento.
Os conceitos geradores da Física – conceito de Força, conceito de Trabalho e conceito
de Energia – foram extraídos da mecânica clássica, área estruturante da física clássica, e
guardam em si uma relação muito próxima. Seguindo os mesmos critérios preestabelecidos,
os conceitos geradores da Biologia – conceito de Célula, conceito Ser Vivo e conceito
Ecologia – foram definidos a partir da citologia e da ecologia e mantêm entre si uma relação
também muito próxima.
A partir da definição dos conceitos geradores, o próximo passo foi a concepção
metodológica do instrumento de pesquisa. O instrumento deveria proporcionar livres
definições sobre os conceitos, além de possibilitar a identificação do ator da pesquisa, sua
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área e seu nível de formação para ser possível a estruturação dos grupos nos estratos
previstos. Dessa forma, optou-se pela aplicação do questionário aberto, de acordo com o
layout a seguir:

Figura 13 Questionário da Pesquisa: Informações pessoais
Fonte: Pesquisador
A primeira parte do questionário é voltada para a identificação do ator social, com
campos predefinidos de formação e área de formação, de acordo com a base de dados da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, respectivamente CAPES/CNPQ. Ocupação de
acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO do Ministério do Emprego e
Trabalho, além do tempo de conclusão dos estudos.
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Figura 14 Questionário da Pesquisa: Conceitos da Física e da Biologia
Fonte: Pesquisador
A segunda parte do questionário é voltada para o preenchimento dos campos
referentes aos conceitos da física e da biologia. O ator social recebe uma orientação, para que
proceda respondendo de forma imediata, sem pesquisa prévia, evidenciando a importância
interpretativa do conceito e não o seu caráter avaliativo.
Os campos abertos dos conceitos geradores são seguidos por um botão de submissão
denominado confirmar, cuja função é disparar, em um banco de dados, o processo de
gravação das informações digitadas pelo ator da pesquisa.

Suporte Tecnológico
Para a implantação do questionário eletrônico foi necessário o desenvolvimento de
uma aplicação em linguagem PHP - Hypertext Preprocessor, linguagem utilizada para
desenvolvimento de aplicações para internet as quais são acopladas nas páginas HTML,
possibilitando o tratamento dos dados para armazenamento e recuperação no banco de dados
MYSQL. O desenvolvimento foi realizado pelo próprio pesquisador, o que reduziu bastante a
propagação de erro do que era proposto e o que foi desenvolvido. Para esse desenvolvimento,
foi utilizado o software livre PHP Editor, com vistas à edição do código, sendo utilizado o
software de FTP Filezilla Clien para a transferência do código PHP para o servidor.
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Figura 15 Aplicação de acompanhamento da base de dados
Fonte: Pesquisador
Além da aplicação desenvolvida para a disponibilização do formulário, foi
desenvolvida a aplicação de acompanhamento da base de dados cujo intuito era o de informar
a evolução das informações coletadas. Essa aplicação disponibiliza a formação, a quantidade
de atores com a formação, a quantidade relativa em função do total de questionários
preenchidos e a quantidade de formulários preenchidos.

Figura 16 Código fonte PHP do questionário eletrônico
Fonte: Pesquisador
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Os códigos completos poderão ser requisitados ao pesquisador para cooperação em
outras pesquisas, bem como o aporte tecnológico dos serviços disponíveis pelo servidor.

Figura 17 Interface do software Filezilla
Fonte: Pesquisador
A interface que possibilita a transferência de arquivos para o servidor foi fundamental
para o bom andamento da pesquisa, garantindo o tráfego de informações entre os
computadores utilizados para o desenvolvimento e o servidor de hospedagem das aplicações.
Toda a topologia de acesso descrita anteriormente foi relevante para o tratamento das
informações coletadas e para as ações subsequentes da pesquisa.
Para o acesso ao banco de dado MYSQL do servidor, foi utilizado o software Navicat
for MySql, desenvolvido pela Premium Soft Cyber Tech LTd. Esse software permite a
manipulação do banco de dados para a criação e manutenção de tabelas utilizadas como
repositórios de informações.

Figura 18 Interface do software Navicat for MySql
Fonte: Pesquisador
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Com a utilização do software Navicat for MySql foi possível a criação da estrutura do
banco de dados da pesquisa, sendo composta pelas seguintes tabelas: áreas conhecimento para armazenamento das áreas do conhecimento; forma acadêmica - para armazenamento das
formações acadêmicas; ocupação - para armazenamento das ocupações e; questionário - para
armazenamento das informações coletadas durante a disponibilização do questionário
eletrônico da pesquisa.

Ações Desenvolvidas
Após o desenvolvimento e instalação do questionário eletrônico no servidor, ficando
disponível no endereço http://onlinetb.com/questpesq, foram realizadas as seguintes ações no
período de aplicação:


Definição do período de permanência do questionário, para preenchimento
pelos atores da pesquisa.



Definição da estratégia de divulgação para preenchimento.



Acompanhamento da base de dados.



Conclusão do período de disponibilidade do questionário.



Distribuição de atores sociais nos estratos da pesquisa.



Preparação das informações para o próximo momento da pesquisa.

Resultado das Ações
Como resultado das ações, o questionário ficou disponível por três meses entre o
período de novembro/2011 a janeiro/2012. Durante esse período, foi realizada a divulgação
nas redes sociais, em grupos de pesquisa, entre alunos de graduação e profissionais das mais
variadas áreas, perfazendo a coleta de 101 questionários com 100 questionários válidos,
configurando-se um resultado bastante expressivo para a formação da base de análise. Além
da quantidade expressiva, foi verificada uma boa distribuição para a categoria formação –
sendo estabelecido um parâmetro-chave para o agrupamento e formação dos estratos da
pesquisa campo científico, conhecimento escolar e comunidade ampliada. A seguir, a
distribuição final da coleta das informações durante o período disponibilizado para o
preenchimento do questionário eletrônico.
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Figura 19 Distribuição das informações coletadas por formação
Fonte: Pesquisador
A partir das informações coletadas, foi realizada a aglutinação de formações
convergentes para as áreas da Física e da Biologia, conhecimento escolar e comunidade
ampliada. Para a formação dos grupos, a base de informações foi exportada para o software de
planilha eletrônica Microsoft Excel que possibilitou a classificação e aplicações de filtros para
a formação das bases a serem utilizadas na próxima fase da pesquisa.
O primeiro grupo montado foi denominado Comunidade Física e Afins, a partir da
conjunção de dois filtros formação e área de formação.
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Figura 20 Filtros da Comunidade Física e Afins
Fonte: Pesquisador
Para a formação desse grupo, foram reunidos os atores com formação de doutorado,
doutorando, mestre, mestrando, especialistas, especialização em andamento, graduação
completa nas áreas de física, matemática, arquitetura e urbanismo, ciência da computação,
engenharias, geociências.
O segundo grupo montado foi denominado Comunidade Biologia e Afins, a partir da
conjunção dos filtros formação e área de formação.

Figura 21 Filtros da Comunidade Biologia e Afins
Fonte: Pesquisador

Para a formação desse grupo, foram reunidos os atores com formação de doutorado,
doutorando, mestre, mestrando, especialistas, especialização em andamento, graduação

90

completa nas áreas de biologia geral, farmácia, fisioterapia e terapia ocupacional,
fonoaudiologia, genética, medicina veterinária, odontologia, psicologia, zoologia.
O terceiro grupo formado foi denominado Comunidade Escolar, composto pelos atores
da pesquisa com esta formação: estudante ensino fundamental e estudantes ensino superior.

Figura 22 Filtro da Comunidade Escolar
Fonte: Pesquisador
O quarto grupo formado foi denominado Comunidade Ampliada, composta pelos
atores da pesquisa com formações distintas das filtradas anteriormente. Na base de dados,
foram encontradas as seguintes formações: administração, direito, comunicação, filosofia e
letras.

Figura 23 Filtro da Comunidade Ampliada
Fonte: Pesquisador
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A composição dos grupos definidos pelos agrupamentos resultou na seguinte
distribuição de atores da pesquisa nos estratos previstos.

Figura 24 Distribuição dos estratos da pesquisa
Fonte: Pesquisador
Após o agrupamento e aplicação dos filtros no Microsoft Excel, foi gerada uma
planilha para cada comunidade definida. Em seguida, foram realizadas as transferências dos
conceitos geradores força, trabalho, energia, célula, ser vivo e ecologia para arquivos no
formato texto (txt) agrupados por comunidade em pastas específicas, preparando o ambiente
para a próxima etapa da pesquisa.

Figura 25 Migração dos conceitos geradores
Fonte: Pesquisador
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Os arquivos no formato texto aglutinam todas as definições dadas pelos atores da
pesquisa aos conceitos geradores. Essa fase foi finalizada preparando a estrutura para a
próxima fase, a análise semântica dos conceitos geradores.

ANÁLISE SEMÂNTICA
Com a composição das informações dos atores da pesquisa estratificados nas
comunidades Física e Afins, Biologia e Afins, Escolar e Ampliada em arquivos no formato
txt, foi discutido, durante a seção de apresentação dos resultados da pesquisa no grupo CAOS,
sobre a maneira de interpretação dessas informações, visando à análise do comportamento de
convergência e/ou divergência de sentidos em torno dos conceitos geradores. A princípio, foi
pensada a aplicação direta do levantamento da frequência de termos nas definições dadas
pelos atores da pesquisa. Essa forma de intervenção foi veementemente criticada pela
orientadora e pelos pares do grupo CAOS, trazendo a necessidade da contextualização dos
conceitos, a partir do caráter relacional entre os termos e o sentido dados pelo ator da pesquisa
no ato de definir os conceitos geradores. Foi então consensual que a melhor forma de análise
seria uma análise que atendessem a essas premissas, sendo dessa forma que a análise
semântica foi proposta pela orientação coletiva do grupo CAOS e pela orientadora Teresinha.
Após a definição de como analisar os dados, começou a jornada em busca de um
ferramental metodológico que abordasse a análise semântica. Após várias incursões em
softwares de suporte à pesquisa, foi definida a escolha do software de análise semântica
denominado Tropes.
O software Tropes é especialista em análise semântica, comercializado pela Cyber Lex
– Gestão da Informação e do Conhecimento Ltda. Versão demonstrativa disponível em
http://www.semantic-knowledge.com/download2.htm.

Suporte metodológico
A metodologia utilizada nessa fase tem por objetivo verificar a emergência das
relações entre os termos utilizados pelos atores da pesquisa em torno dos conceitos geradores
da física e da biologia. Para essa análise, as informações coletadas foram agrupadas por
conceito gerador e pelos estratos definidos para a pesquisa, conforme demonstrado
anteriormente na figura 24. Os agrupamentos foram submetidos à análise semântica
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automática proporcionada pelo software Tropes. A metodologia de análise é inerente ao
software e está disponível em sua documentação em Cyberlex, 2012.
A partir desse ponto será apresentada a estrutura metodológica da análise semântica do
software Tropes utilizado na pesquisa.
A metodologia tem por finalidade a organização estruturada da informação de
documentos, nos quais cada palavra significativa faz parte de uma cadeia de equivalentes
semânticos. A partir de uma palavra são encontrados seus equivalentes. A metodologia se
baseia em motores computacionais que realizam as seguintes ações:


Critérios semânticos de pesquisa, com resolução de ambiguidades;



Estruturação de informações para a classificação de arquivos encontrados;



Identificação de língua estrangeira;



Estatísticas automáticas de produção por intercâmbio estrutural estatístico, mineração
de texto;



Filtro de documentos, de acordo com a relevância;



Análise de documentos disponíveis na internet
Compreender a análise do Tropes significa entender seu universo de
aplicação. Os resultados destas análises podem parecer dispensáveis em
certas aplicações, mas a cadeia de análise, que é a base do software é um
caminho lógico, necessário e harmonioso, concebido para controlar toda a
informação que pode ser tirada de um ou vários textos. (ANÁLISIS
LÉXICO-SEMÁNTICO, 2012).

Serão a seguir apresentadas as análises que compõem o conjunto analítico da
metodologia que possibilita ao pesquisador compor seu cenário analítico de acordo com a sua
aplicação na pesquisa.

Análise Morfossintática
A análise morfossintática tem como foco o estudo linguístico e literário no campo
explorado na pesquisa. Está direcionada à identificação da categoria morfológica de todas as
palavras do texto e trata também dos homônimos. A análise morfossintática tem como
parâmetro gramatical as seguintes classes: substantivos, verbos (fatos, estados, declarações e
performances), adjetivos (objetivo, subjetivo, numerais), determinantes (artigos, preposições,
pronomes), conectores (conjunções, pronomes relativos, preposições), modalizações
(advérbios) e pronomes pessoais. As classes morfológicas de palavras são tratadas indicando,
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a partir da quantificação direta e relativa (percentuais), as ocorrências de palavras em relação
à categoria principal das classes da análise morfossintática.

Análise Léxico-semântica
A partir da identificação de uma sentença tratada como unidade base significativa, os
objetos encontrados nessa sentença são classificados em termos semânticos que correspondem
a palavras portadoras de informação, agrupando-as em classes. Essa análise se apresenta
como a mais complexa no tratamento da informação baseada em redes semânticas com
evolução espacial, hierárquica e equivalente. Essa classificação de objetos semânticos é
tratada a partir de um motor computacional que analisa a probabilidade de ocorrência de
determinado significado no contexto da unidade base significativa.
O tratamento das informações deve levar em consideração a realidade da língua, pois
os termos podem aparecer em contextos antagônicos, ativando múltiplas interpretações. Na
análise semântica, as referências são agrupadas em universos de referências, permitindo o
entendimento dos tópicos que os compõem. Esse recurso é importante para a detecção e
indexação de descritores e temas.

Relações de Referências
Além da classificação em universo de referências, a relação entre as referências
produzem a topologia da rede de referências. As análises de cada referência interligada às
outras referências representam a rede semântica do texto analisado. As referências estão
contidas no repositório do dicionário semântico. A referência em foco é colocada como
conceito central relacionada a outras referências que orbitam a referência foco.
Na presente pesquisa, a relação de referências foi a do produto dessa fase, dando
subsídio para a análise de rede dos conceitos geradores. É importante salientar que o foco da
pesquisa não é a busca por uma definição majoritária para os conceitos geradores, e sim o
grau de convergência/divergência de sentidos dados aos conceitos geradores pelos atores da
pesquisa, ou seja, a análise topológica das redes de significações dos conceitos geradores.

Suporte Tecnológico
Para o desenvolvimento da análise semântica, foi adquirida a versão demonstração do
Tropes, a partir da página http://www.semantic-knowledge.com/download2.htm. Essa versão
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permite todas as operações da versão comercial, restringindo a exportação de dados e a
geração de relatórios.

Figura 26 Interface principal do Tropes
Fonte: Pesquisador

Os arquivos textos trabalhados na fase anterior contendo as definições dadas pelos
atores da pesquisa aos conceitos geradores foram utilizados como elementos para a análise
semântica através do Tropes. Após a geração das relações de referências, os dados foram
transferidos, via digitação, para a planilha de cálculo Microsoft Excel, visando à apresentação
das tabelas geradas pela análise semântica.

Ações desenvolvidas
Após a aquisição e instalação do software Tropes-Zomm, foram realizadas a seguintes
ações:


Preparação dos arquivos textos, para serem utilizados pelo Tropes separados por
estrato e conceito;



Carga dos arquivos textos da área de física, dividida pelos estratos da pesquisa;



Geração da análise semântica para os arquivos da área de Física;



Carga dos arquivos textos da área de Biologia dividida pelos estratos da pesquisa;



Geração da análise semântica para os arquivos da área de Física;



Digitação das informações da área de Física geradas no Tropes em planilhas no
Microsoft Excel;



Digitação as informações da área de Biologia geradas no Tropes em planilhas no
Microsoft Excel
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Resultado das ações
A partir da análise semântica, o Tropes gerou os universos de referências para os
conceitos geradores da física e da biologia, estratificados pelos estratos da pesquisa. Desse
ponto serão apresentados os resultados da análise, por meio de gráficos que apresentam os
conceitos em forma topológica, a partir de esferas que orbitam um conceito central, escolhido
aqui pelo maior número de vezes que é referenciado. Para a apresentação foi escolhida a base
de universos de referência nível 2, por apresentar de forma mais detalhada as referências
gerais dos conceitos geradores. A seguir, uma explicação do gráfico contida no software
Tropes.
Neste gráfico, cada Referência está representada por uma esfera cuja
superfície é proporcional ao número de palavras contidas.
A distância entre a classe central e as outras referências é proporcional ao
número de relações que as ligam. Por outras palavras, quando duas
referências estão próximas, elas têm muitas relações em comum, e, quando
estão distantes, elas têm poucas relações em comum. Este tipo de gráfico
permite analisar o contexto de uma referência ou categoria. As referências
são orientadas: as referências apresentadas à esquerda da classe central são
as que vêm antes, as que são apresentadas à direita são as que vêm depois.
Este gráfico é hipertexto; se clicar sobre um elemento, a visualização
reposiciona-se em função da categoria selecionadas. (TROPES, 2010).

Os universos de referência serão apresentados de forma topológica na seguinte ordem:
Conceitos geradores da física em seus estratos. Conceitos geradores da biologia em seus
estratos. Na sequência, a topologia do universo de referências do conceito força para
comunidade física e afins.
Será utilizada a primeira figura gerada na análise semântica para o entendimento da
topologia apresentada;

Figura 27 conceito de Força – Comunidade Física e Afins
Fonte: Pesquisador

97

O conceito força para a comunidade Física e Afins apresenta como referência central a
referência “existência” por ser a referência com maior número de conceitos referenciados, ou
seja, a maioria dos termos utilizados para a definição do conceito força estão contidos na
referência “existência” e orbitam essa referência de forma próxima outras referências como
“movimento”, “espaço”, “ação”. Os tamanhos das esferas representam a frequência dos
termos relacionados a referência. Para a pesquisa não é relevante as referências em si mas a
configuração do universo de referência, a topologia, a distribuição das referências indica a
convergência ou não do conceito na comunidade. Pois a distância entre as referências indica o
grau de relação entre elas. Dessa forma podemos perceber que o conceito “força” para a
comunidade de físicos e afins é um conceito de forte interação entre as referências e tende a
uma baixa dinâmica de emergência de conceitos podendo ser fonte de saberes proporcionando
um movimento aferente baseado na homogeneidade.

Figura 28 conceito de Força – Comunidade Escolar
Fonte: Pesquisador

Na comunidade escolar verifica-se um espalhamento das referências, uma dispersão
em relação a comunidade científica.

Figura 29 conceito de Força – Comunidade Ampliada
Fonte: Pesquisador
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Na comunidade ampliada é percebida uma dispersão ainda maior em relação a
comunidade científica. A análise do conceito “Força” na comunidade epistêmica levando em
consideração os três estratos é de um comportamento no sentido da comunidade científica
para a comunidade ampliada, ou seja um comportamento dinâmico aferente onde o conceito
se esmaece tendendo a uma entropia máxima se esgotando quanto maior for a comunidade até
não fazer mais sentido nos moldes em que foi gerada no âmbito científico.
Serão apresentadas a seguir as configurações dos outros conceitos, porém a análise
será feita nas considerações do trabalho.
A seguir, universos de referências para o conceito gerador trabalho.

Figura 30 conceito de Trabalho – Comunidade Física e Afins
Fonte: Pesquisador

Figura 31 conceito de Trabalho – Comunidade Escolar
Fonte: Pesquisador
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Figura 32 conceito de Trabalho – Comunidade Ampliada
Fonte: Pesquisador

Finalizando, as apresentações dos universos de referências para a área da física, o
conceito gerador energia.

Figura 33 conceito de Energia – Comunidade Física e Afins
Fonte: Pesquisador

Figura 34 conceito de Energia – Comunidade Escolar
Fonte: Pesquisador
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Figura 35 conceito de Energia – Comunidade Ampliada
Fonte: Pesquisador

Uma observação importante é que, nesse momento, estão sendo apresentados somente
os resultados da análise semântica. As interpretações desses resultados serão vistas no
próximo capítulo.
Feita a observação, a seguir serão apresentados os universos de referências dos
conceitos geradores da área de biologia, iniciando com o conceito gerador célula.

Figura 36 conceito de Célula – Comunidade Biologia e Afins
Fonte: Pesquisador

Figura 37 conceito de Célula – Comunidade Escolar
Fonte: Pesquisador
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Figura 38 conceito de Célula – Comunidade Ampliada
Fonte: Pesquisador

A seguir, os universos de referências para o conceito gerador ser vivo.

Figura 39 conceito de Ser vivo – Comunidade Biologia e Afins
Fonte: Pesquisador

Figura 40 conceito de Ser vivo – Comunidade Escolar
Fonte: Pesquisador
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Figura 41 conceito de Ser vivo – Comunidade Ampliada
Fonte: Pesquisador

Dando continuidade, os universos de referências para o conceito gerador ecologia.

Figura 42 conceito de Ecologia – Comunidade Biologia e Afins
Fonte: Pesquisador

Figura 43 conceito de Ecologia – Comunidade Escolar
Fonte: Pesquisador
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Figura 44 conceito de Ecologia – Comunidade Ampliada
Fonte: Pesquisador

A análise das topologias dos conceitos geradores apresentadas deve estar centrada na
forma de concentração e dispersão das referências e não na definição específica de cada uma
das referências. A característica da pesquisa está direcionada ao comportamento de
convergência e divergência em torno dos conceitos geradores; as topologias apresentadas
anteriormente darão subsídios para a análise detalhada do comportamento dos conceitos
geradores relativos aos autores da pesquisa.
Após a apresentação dos universos de referências para os conceitos geradores da
pesquisa, serão apresentados os resultados da outra fase da análise semântica realizada com o
suporte metodológico e tecnológico do software Tropes, a relação entre as referências que
serviu de parâmetro para a análise da próxima fase da pesquisa, a análise de rede.
Serão apresentados os resultados em forma de tabelas para as áreas da física e da
biologia, separados por conceitos geradores e pelos estratos da pesquisa. As informações
estão agrupadas pelos conceitos geradores estratificados pelas comunidades, apresentando o
número de relações, os referentes e o número de ocorrências das referências. Esses dados
foram extraídos da análise semântica do software Tropes e digitados em planilha de cálculo
Microsoft Excel.
O tropes apesar de fornecer as informações sobre a topologia dos universos de
referências não possibilitou a análise do comportamento complexo desses universos, dessa
forma foi preciso migrar os dados para um software que possibilitasse a geração de
indicadores para a análise da complexidade, dessa forma, foi escolhida a representação em
rede para geração desses índices. O software utilizado para a geração das redes e seus índices
foi o Gephi. Para a execução das redes no Gephi foi necessária a composição de tabelas para
informas a quantidade de referências e a frequência de relações entre a as referências.
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A tabela a seguir servirá para a explicação dos elementos que configuram as
informações levantadas a partir dos universos de referências. As tabelas estão divididas por
conceitos a agrupadas pelas comunidades.

Para cada conceito são apresentadas as

informações das relações entre as referências e o número de ocorrências dessas relações.
Na tabela da comunidade física e afins encontramos o número de relações para cada
conceito, força 20, trabalho 13 e energia 12 relações. Por exemplo: a relação número 4
apresenta a relação entre a referência aptidão e a referência quantidades informando que
houve 3 ocorrências de relações entre as duas referências no universo de referência conceito
força comunidade física e afins. Idem para as demais tabelas.

Tabela 2 Relações de referências dos conceitos geradores para a comunidade Física e Afins
Fonte: Pesquisador
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Tabela 3 Relações de referências dos conceitos geradores para a comunidade Escolar
Fonte: Pesquisador

Tabela 4 Relações de referências dos conceitos geradores para a comunidade Ampliada
Fonte: Pesquisador
A seguir, as tabelas de relações de referências da área de biologia.

Tabela 5 Relações de referências dos conceitos geradores para a comunidade Biologia e Afins
Fonte: Pesquisador
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Tabela 6 Relações de referências dos conceitos geradores para a comunidade Escolar
Fonte: Pesquisador

Tabela 7 Relações de referências dos conceitos geradores para a comunidade Ampliada
Fonte: Pesquisador
As tabelas apresentadas anteriormente foram fundamentais para a análise de rede dos
conceitos, que é a próxima etapa da pesquisa. Dessa forma, a análise semântica permitiu um
olhar minucioso do comportamento dos conceitos geradores e de como estes foram tratados
pelos atores da pesquisa. Isso revelou um movimento de convergência e divergência em torno
desses conceitos, que serviu de forma incisiva para a análise da emergência do currículo no
contexto relativo estudado. Essa análise e as considerações serão evidenciadas no próximo
capítulo do presente trabalho. Faz-se necessária a observação de que o Tropes foi uma
ferramenta decisiva para o desenvolvimento dessa parte da pesquisa, vez que subsidiou os
próximos passos da investigação.
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REPRESENTAÇÃO EM REDE
Após a análise semântica ficou evidenciado que o comportamento das referências em
torno dos conceitos geradores não poderia ser tratado de uma forma linear, centrada somente
na observação da convergência e/ou divergência das relações com uma perspectiva de campo.
Algo que já tinha sido falado por Francisco Fialho na ocasião da qualificação, momento em
que esse a(u)tor sugeriu uma visada complexa a partir de uma análise de comportamento de
atrator para o conhecimento. Depois da análise semântica realizada, as características da
complexidade ficaram mais evidentes, pois se revelaram convergências e divergências não
constantes das relações de referências e a das comunidades, vislumbrando movimentos não
lineares. Dessa forma, fez-se necessário mais um passo analítico na pesquisa, isto é, o
comportamento em rede das relações levantadas na análise semântica a fim de subsidiar uma
aproximação para uma análise futura de aproximação a um atrator, aproximação esta que, se
constatada, revelará um comportamento essencialmente complexo para emergência de
conceitos.

Suporte metodológico
O suporte metodológico para a representação em rede está disponível no ANEXO I do
presente trabalho. O suporte teórico metodológico apresentado foi utilizado para análise das
redes de relações de referências dos conceitos geradores e os sentidos dados pelos atores da
pesquisa, considerando as redes reais de causa pesada, com crescimento exponencial. Para o
desenvolvimento das redes e levantamento estatístico de suas propriedades, o presente
trabalho foi auxiliado pelo suporte tecnológico do software Gephi, que será abordado a seguir.

Suporte Tecnológico
O Gephi (2012) é uma plataforma interativa de visualização para a exploração de
diversos tipos de redes, sistemas complexos, dinâmicos e gráficos hierárquicos. Esse software
é baseado na metodologia de softwares livres e está disponível em https://gephi.org/.
O software Gephi apresenta três interfaces gerais. A primeira é a visão geral, que
exibe na mesma janela as principais seções de trabalho partição, classificação, grafo e tabela
de dados. A tabela de dados exibe os dados dos nodos e ligações, bem como as frequências de
relações. A classificação possibilita a associação de cores com intensidades variadas para
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demonstrar o peso das relações. O grafo exibe as relações entre os nodos com os
direcionamentos das ligações, representando a intensidade das ligações, a partir da espessura
das linhas que os interligam. A tabela de dados exibe os dados importados ou digitados no
próprio software para a geração da rede, possibilitando edição e ajustes.

Figura 45 Software Gephi - Visão Geral
Fonte: Pesquisador

A segunda interface é o laboratório de dados, que permite a manipulação dos dados
referentes aos nodos e às ligações, possibilitando também a importação e exportação de
dados. A terceira interface é a de visualização, em cuja área é possível configurar a
visualização, escolhendo parâmetros para os nós, rótulos dos nós, arestas e setas das arestas.
Outro módulo muito importante para a pesquisa foi o módulo de estatísticas. Esse
módulo calcula automaticamente os parâmetros principais da rede, possibilitando a análise da
rede e composições de indicadores para utilização como parâmetros de outras análises. Os
parâmetros gerados pelo módulo de estatísticas, os quais foram tratados na metodologia
descrita anteriormente, são: grau médio, grau ponderado médio, diâmetro da rede, densidade
do grafo, comprimento médio de caminho. Esses parâmetros serviram para a criação, no
presente trabalho, de um indicador denominado volume da rede, o qual foi formulado em
função da densidade do grafo, comprimento médio de caminho, diâmetro da rede. Os
parâmetros comprimento médio de caminho, grau ponderado médio e volume da rede foram
utilizados para a análise de convergência com o atrator de Lorenz, na fase de análise do
comportamento complexo - atrator.
Com o auxílio do suporte metodológico e do suporte tecnológico foram executadas
ações de pesquisa que serão apresentadas a seguir.
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Ações desenvolvidas






A partir das relações geradas no Tropes, foram estruturadas as definições de
nós e ligações para cada conceito gerador nos estratos da pesquisa no
Microsoft Excel.
Exportação dos arquivos base em formato net para serem importados pelo
Gephi.
Geração das redes agrupadas por conceito gerador e estratificados pelas
comunidades Física e afins, Biologia e afins, Escolar e Ampliada.
Geração dos indicadores estatísticos.

Resultado das ações
As planilhas de relação de referências possibilitaram a geração dos códigos .net para a
carga de informações e consequente geração das redes no Gephi. Para cada conceito
trabalhado foi criado um arquivo no formato net, no qual foram definidos o número de
vértices, a indexação dos vértices e as ligações dos vértices. Os arquivos .net são interpretados
pelo Gephi para a geração das redes, em cujos códigos estão as informações para a geração
dos nós (vértices) e os rótulos dos nós, ligações (edges).
As definições dos códigos .net para todos os conceitos geradores da área de física e
Biologia, agrupados por estratos e para a rede geral do conceito estão disponíveis no ANEXO
II.
Após a geração dos códigos .net foi executada a importação dos arquivos .net para o
Gephi, no qual foram geradas as redes para os conceitos geradores estratificados por área e
comunidades, de acordo com a estratificação definida na pesquisa. A seguir, serão
apresentadas as redes geradas para cada conceito. Salienta-se que esse momento é o de
apresentação dos resultados da fase de campo, sendo que as análises das redes ocorrerão no
momento das considerações sobre as informações coletadas no capítulo das considerações da
pesquisa.
A parametrização para a geração das redes seguiu as premissas de redes reais,
direcionadas com número finito de nodos e ligações. A opção foi pela definição de escala
automática e pela inserção de nós faltantes, no caso de falta de definição de referências – o
que não foi o caso do presente trabalho. Com relação à evolução dos grafos, estes foram
predefinidos como não dinâmicos e sem caráter hierárquico, caracterizando a proposta mais
simples de composição de uma rede. O que se espera na análise das redes é o caráter
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topológico evolutivo em torno dos conceitos geradores. Dessa forma, os rótulos dos nodos
que aparecem não é o foco da pesquisa, mas são exibidos para uma composição de
informações coerente com a inter-relação das fases da pesquisa: análise semântica e a
representação em rede dos conceitos geradores.
As redes serão apresentadas para cada conceito em cada estrato, por meio de um
quadro contendo as condições iniciais, grafo da rede e o quadro dos indicadores estatísticos.
Como foi dito anteriormente, a geração das redes se deu para subsidiar a análise do
comportamento complexo, pois na representação dos universos de referências na forma de
rede foi possível a geração de índices estatísticos que possibilitou a análise da convergência
desses universos com o comportamento do atrator de Lorenz. Dessa forma as redes serão
apresentadas evidenciando o número de nós, o número de arestas, o grau médio de
distribuição, o grau ponderado médio, o diâmetro da rede, a densidade do grafo, a
modularidade e o comprimento médio de caminho. Esses são os indicadores gerados pelo
Gephi. No tópico COMPORTAMENTO COMPLEXO – ATRATOR será explicitada a
utilização dos indicadores para o estudo da convergência com o atrator de Lorenz e com o
atrator de fase. Além da tabela de indicadores serão apresentadas as configurações das redes
com seus nós e arestas representado as relações entre as referências, onde a espessura das
arestas indica o peso dessas relações e a quantidade de arestas ligadas aos nós informa quais
as referências mais densas na rede.
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Conceito Força:

Figura 46 Rede Força FA – Quadro informativo
Fonte: Pesquisador

Figura 47 Rede Força ES – Quadro informativo
Fonte: Pesquisador
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Figura 48 Rede Força AM – Quadro informativo
Fonte: Pesquisador

Figura 49 Rede Força R –Quadro informativo
Fonte: Pesquisador
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Conceito Trabalho:

Figura 50 Rede Trabalho FA – Quadro informativo
Fonte: Pesquisador

Figura 51 Rede Trabalho ES – Quadro informativo
Fonte: Pesquisador

114

Figura 52 Rede Trabalho AM – Quadro informativo
Fonte: Pesquisador

Figura 53 Rede Trabalho R – Quadro informativo
Fonte: Pesquisador
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Conceito Energia:

Figura 54 Rede Energia FA – Quadro informativo
Fonte: Pesquisador

Figura 55 Rede Energia ES – Quadro informativo
Fonte: Pesquisador

116

Figura 56 Rede Energia AM – Quadro informativo
Fonte: Pesquisador

Figura 57 Rede Energia R – Quadro informativo
Fonte: Pesquisador
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Conceito Célula:

Figura 58 Rede Célula BA – Quadro informativo
Fonte: Pesquisador

Figura 59 Rede Célula ES – Quadro informativo
Fonte: Pesquisador
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Figura 60 Rede Célula AM – Quadro informativo
Fonte: Pesquisador

Figura 61 Rede Célula R – Quadro informativo
Fonte: Pesquisador
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Conceito Ser Vivo:

Figura 62 Rede SerVivo BA – Quadro informativo
Fonte: Pesquisador

Figura 74 – Rede SerVivo ES – quadro informativo
Fonte: Pesquisador
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Figura 63 Rede SerVivo AM – Quadro informativo
Fonte: Pesquisador

Figura 64 Rede Ser Vivo R – Quadro informativo
Fonte: Pesquisador
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Conceito Ecologia:

Figura 65 Rede Ecologia BA – Quadro informativo
Fonte: Pesquisador

Figura 66 Rede Ecologia ES – Quadro informativo
Fonte: Pesquisador
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Figura 67 Rede Ecologia AM – Quadro informativo
Fonte: Pesquisador

Figura 68 Rede Ecologia AM – Quadro informativo
Fonte: Pesquisador
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Concluída esta etapa da geração das redes e os seus indicadores estatísticos, a pesquisa
voltou-se para a forma de análise dos conceitos, a partir das topologias que emergiram em
torno dos conceitos geradores. O objetivo, nesse momento, era encontrar a relação entre as
topologias e o comportamento complexo, buscando perceber a dinâmica evolutiva dessas
topologias e a proximidade, ou não, da dinâmica de um atrator. Dessa forma, o próximo
tópico da abordagem da pesquisa tratará justamente da relação comportamento complexo e
atrator.

COMPORTAMENTO COMPLEXO – ATRATOR
A seguir serão apresentadas as características básicas dos sistemas complexos e uma
teoria breve sobre atratores, para suportar a análise das topologias das redes, a partir do
comportamento complexo, a convergência para um determinado atrator.

Suporte metodológico
O foco da análise dos sistemas complexos não está voltado somente para as partes que
os compõem, mas principalmente para a interação entre essas partes. Nessa perspectiva, esse
aporte metodológico apresentará características intrínsecas do comportamento complexo
como criticalidade, estado crítico, leis de escala, distribuição, autossimilaridade, fractais,
auto-organização, autoforma.
A criticalidade é apresentada por Gleria (2004, p. 99) como emergindo de fenômenos
ditos críticos que ocorrem em sistemas longe do equilíbrio, em processos nos quais a história
é importante; o processo está a frente do estado, a interação é mais importante que as partes.
A incorporação do conceito de criticalidade nos estudos SOS sistemas – até então feitos
classicamente – se deu na década de1970, quando essas ideias foram incorporadas pela teoria
do grupo de renormalização, proposta por Kenneth Wilson. Foram então justificadas as leis
de escala e a universalidade dos expoentes críticos, trabalho que rendeu um prêmio Nobel a
Wilson. Gleria (2004, p.100) continua dizendo que um sistema de muitos corpos fora da
criticalidade apresenta correlações de curto alcance, com decaimento exponencial. Já na
criticalidade, as correlações decaem lentamente, sem escala característica, temporal ou
espacial, evidenciando o estado crítico.

Entender os estados críticos, em um sistema pertencente a determinada
classe de fenômenos, leva-nos à compreensão de todos os demais sistemas
dessa classe. Assim, de modo geral, os conceitos são mais metafóricos do
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que em outras áreas da Física teórica. O princípio da universalidade (ou
ubiquidade, como prefere Buchanan) significa que devemos selecionar os
modelos matemáticos mais simples possíveis, que consigam abranger uma
classe universal de fenômenos. Os detalhes não são, aqui, cruciais para
decidirmos o resultado, pois os fenômenos em estado crítico não possuem
uma escala típica, seja no espaço ou no tempo. (GLERIA, 2004, p.101).

Os estados críticos se apresentam na forma da Lei de Escalas, conforme explicita
Gleria:

Este fato se apresenta sob a forma das leis de escala. Estas leis revelam
ordem e simplicidade por trás da complexidade, e também significam que
nenhuma diferença qualitativa existe entre pequenas e grandes flutuações.
Eventos raros não precisam ter causa específica e podem aparecer a qualquer
momento. O que causa um pequeno efeito em uma ocasião pode iniciar uma
mudança devastadora em outra situação. Além disso, nenhuma análise das
condições iniciais será suficiente para predizer o evento. (GLERIA, 2004,
p.101).

O estado crítico afasta o sistema de uma predição linear, clássica e o aproxima de uma
configuração caótica. O entendimento dos estados críticos não está no âmbito da interpretação
dos objetos e dos eventos a eles ligados de forma direta. Esse entendimento se dá a partir do
olhar para a forma, para o todo, para as partes em conjunção com o todo, revelando leis de
escala que se simplificam em detrimento a complexidade do contexto.
A Distribuição, espalhamento em torno de um evento geralmente segue uma
distribuição gaussiana, supostamente, a norma da natureza, cuja larga aplicabilidade resulta
do teorema do limite central: em qualquer caso onde um grande número de eventos aleatórios
independentes contribui para um determinado resultado, este seguirá a distribuição normal.

Quando um estatístico estuda certos dados, tais como o preço decerta
mercadoria, ele utiliza uma ferramenta indispensável: um gráfico em forma
de sino que representa a distribuição¸ gaussiana ou normal dos dados. Esta
curva mostra, por exemplo, a variação nos preços de certo produto em um
certo período de tempo. A maioria dos valores discretos dos preços situa-se
na parte central da curva, ou seja, na média, enquanto que, nos lados, a curva
cai rapidamente, como uma exponencial. Isto corresponde ao fato de que
grandes flutuações são estatisticamente pouco prováveis e, depois de certo
ponto, impossíveis.
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As distribuições gaussianas são definidas a partir de uma função densidade
de probabilidade¸ se escreve da seguinte forma:

Onde x é a variável estocástica...

Uma variável é dita estocástica quando tem um comportamento, de modo que ela, ou
parte dela, tem caráter randômico, ou seja, existe uma probabilidade evolutiva em função do
tempo que é aleatória para a função. Voltando para Gleria (2004, p. 101).

... µ = <x> é a média da distribuição e

denomina-se desvio padrão.

Porém verificou-se na natureza que nem tudo obedece à distribuição normal, como
explica Gleria (2004, p102) a seguir.

Mas nem tudo na natureza segue uma curva normal. Porém, mesmo eventos nãogaussianos podem ainda apresentar um tipo de regularidade na forma de leis de
potencia não-gaussianas. E estas são incompatíveis com a noção de que a media
representa a escala característica. Os sistemas com escala descrevem quase tudo na
natureza, as vezes ate sistemas desordenados. A distribuição de gotas de chuva na
calcada tem uma escala característica: basta focalizarmos cada vez mais para
encontrar que o diâmetro médio de uma gota. Mas existem os sistemas que não
possuem escala característica, descritos por leis de potencia, que são soluções de
equações funcionais da forma

Quando físicos analisam um fenômeno, acabam resolvendo algum tipo de
equação diferencial, onde as funções possuem alguma escala característica.
Em geral, podemos expressar as funções em termos de exponenciais, em que
aparece um parâmetro que determina a escala do problema.
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Gleria (2004, p. 102), narra um evento que exemplifica a aplicação da Lei de Escalas
em um fenômeno de estado crítico.
Preços de mercadorias parecem se comportar desordenadamente no curto
prazo, embora tendências sejam comuns quando o horizonte de tempo
observado é o longo prazo. Diante disso, certo economista de Harvard,
chamado Hendrik Houtahkker, recorreu a uma distribuição gaussiana para
estudar oito anos de variações no preço do algodão. Ele constatou que a
curva não se ajusta perfeitamente a distribuição normal. Estranhamente, a
curva se alonga em vez de cair rapidamente.
Quando o jovem matemático Benoit Mandelbrot apresentou um seminário
no Departamento de Economia de Harvard, ele apareceu com uma figura
bastante parecida com a de Houtahkker, que foi logo reconhecida por este.
Mandelbrot resolveu então estudar a mesma base de dados. Havia dados para
mais de um século do preço do algodão. Mandelbrot usou os computadores
da IBM, de onde era funcionário, para processar os dados. Ele confirmou
que os dados não se ajustam a uma distribuição normal.
Mas Mandelbrot percebeu mais. Havia certa ordem oculta. Havia simetria
em pequenas e grandes escalas. Variações diárias assemelhavam-se a
variações mensais. Isto sugeria que as sequencias de variações independem
da escala, indicando a presença de leis de potência. Era isto o que
Mandelbrot procurava: um padrão onde se pensava existir apenas
aleatoriedade.
Ele logo associou o fenômeno aos problemas que a IBM enfrentava nas suas
linhas telefônicas. As vezes, surgiam ruídos que provocavam erro nos dados
transmitidos. Mandelbrot sabia que os ruídos, apesar de aleatórios,
apresentavam características peculiares: em certos períodos, praticamente
não havia ruídos, enquanto que em outros apareciam vários erros de
transmissão. Além disso, dentro de períodos de erro havia períodos de
transmissão perfeita.
A previsão dos ruídos era praticamente impossível. Graças à sua forte
intuição geométrica, Mandelbrot associou os dois fenômenos a uma
construção matemática chamada conjunto de Cantor. Começando com uma
linha de certo tamanho, podemos tirar o terço médio. Em seguida, tiramos o
terço médio das duas linhas restantes. Se repetirmos o processo várias vezes,
oque sobra são as linhas finas. (GLERIA, 2004, p.102).

A seguir, o grafo da poeira de Cantor gerada Mandelbrot:

Figura 69 Poeira de Cantor
Fonte: Gleria (2004, p.102).
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Seguindo com a narrativa,

Mandelbrot concluiu que algo como a figura poderia capturar o que estava
ocorrendo com o preço do algodão e com o ruído das transmissões
telefônicas. A poeira de Cantor mostra que não há escala característica. Era
até então incomum observar a poeira levando em conta a dimensão. Na visão
euclidiana, um cubo tem dimensão 3 porque apresenta largura, comprimento
e altura; uma folha de papel possui dimensão 2 porque tem largura e
comprimento; um fio tem dimensão 1 por apenas ter comprimento;e um
ponto tem dimensão 0 pois não apresenta nenhuma dessas características.
Mas quando se pensa em outras formas da natureza como o contorno de uma
folha de arvore, do litoral, de uma montanha, de um fragmento de rocha, a
geometria euclidiana não parece ser boa descritivamente. Afinal, como
Mandelbrot (1982) observa nuvens não são esferas e montanhas não são
cones. (GLERIA, 2004 p.103).

A característica de similaridade entre as partes em escalas diferentes da figura é
denominada de autossimilaridade. Os eventos complexos podem ser representados por esses
entes geométricos que são denominados fractais. A regularidade de qualquer lei de potência
implica ausência de escala típica, cuja geometria é então fractal. Fractais podem aparecer por
diversas razões: por dinâmicas caóticas, processos de crescimento ou evolução, e assim por
diante.
A tendência de um sistema complexo dinâmico é comportar-se em função da
criticalidade. A organização do sistema se dá a partir da auto-organização da criticalidade ou,
como expôs Gleria (2004, p.103), a criticalidade nem sempre é resultado de fatores externo.
Isso porque muitas vezes surge de movimentos internos que afastam lentamente as partes de
um suposto estado de equilíbrio, evidenciando o aumento da dinâmica sistêmica, em que as
ações de cada parte são dominadas pelas interações com as demais partes. Esse é o sentido de
auto-organização ou de criticalidade auto-organizada.
A manutenção de um sistema em baixa dinâmica, ou um estado crítico de baixa
energia, com uma tendência decrescente da criticalidade auto-organizada faz emergir a
autoforma do sistema. Logo a autoforma é o que permite a diferenciação do sistema no
contexto no qual está inserido.
Após o diálogo com Gleria (2004), apresentando as características dos sistemas
complexos, a seguir serão abordados os conceitos que formalizam os atratores. Para a
construção do tratamento de atratores, estão disponibilizados no ANEXO III, os textos
estudados no curso Introdução ao Caos em Sistemas Dinâmicos, oferecido pelo Instituto de
Física da Universidade Federal de Goiás sob a coordenação do Profº Dr. Paulo Celso Ferrari.
Essa decisão foi baseada na qualidade, clareza e forma didática com que as notas de aula
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tratam um assunto geralmente encoberto por uma linguagem matemática muito densa. Nesse
espaço, conceitos fundamentais dos sistemas dinâmicos são expostos de forma elucidativa e
foram largamente utilizados na fase de análise do presente trabalho.
Para a análise do comportamento dos universos de referências em torno dos conceitos
geradores, foi utilizado o atrator de Lorenz em associação com os indicadores estatísticos
gerados a partir das redes dos conceitos geradores nos estratos da pesquisa. A forma de
composição dos indicadores, a partir das coordenadas do atrator de Lorenz, será tratada na
seção Resultados das Ações, da presente fase. A seguir, apresentamos o suporte tecnológico
que deu sustentação para essa análise.

Suporte Tecnológico
Para a geração das iterações do atrator de Lorenz, foi utilizada uma aplicação
desenvolvida a partir da metodologia demodelagem EJSOpen, padrão de desenvolvimento de
simulações em Java, disponível em http://www.um.es/fem/Ejs. A aplicação utilizada foi a
Lorenz AtractorOrbits. O software disponibiliza a visualização da formação do atrator, a
definição das condições iniciais e a geração da tabela de valores das coordenadas X,Y e Z por
iterações realizadas.

Figura 70 Software Lorenz AtractorOrbits
Fonte: Software Lorenz AtractorOrbits

As relações entre as coordenadas de Lorenz e as coordenadas geradas pelos
indicadores estatísticos das redes foram desenvolvidas por meio de tabelas e gráficos tipo
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dispersão XY no software Microsoft Excel. Os resultados dessas relações serão apresentados
nos resultados das ações da presente fase.
Para a geração dos atratores de espaço de fase, foi utilizado um código em
FORTRAN, compilado com o compilador Gforce, software livre disponível em
http://force.lepsch.com/. Os dados gerados pelo programa foram importados e tratados no
Microsoft Excel.

Figura 71 Software Compilador Gforce para FORTRAN
Fonte: Software Compilador Gforce para FORTRAN

Ações desenvolvidas


Levantamento dos indicadores estatísticos gerados pelas redes dos conceitos
geradores estratificados e pela rede geral



Definição dos indicadores transduzidos para o atrator de Lorenz



Definição do indicador Volume da Rede



Geração das iterações do atrator de Lorenz



Exportação da tabela de iterações para o Microsoft Excel



Geração de convergência das coordenadas das redes com as coordenadas do
atrator de Lorenz



Geração das tabelas e gráficos das convergências



Geração dos dados do atrator de Espaço de Fase para cada conceito gerador



Exportação dos dados do Espaço de Fase para o software Microsoft Excel.



Geração dos gráficos dos atratores para cada conceito gerador
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Resultado das ações
A geração das iterações do atrator de Lorenz foi realizada no Software Lorenz
AtractorOrbits, mantendo os coeficientes com os valores padrões do atrator original. a=10,
b=28, c=2,67. O tempo de execução foi de 60,6 segundos, gerando 9999 (nove mil novecentas
e noventa e nove) iterações.

Figura 72 Atrator de Lorenz – geração dos dados das iterações
Fonte: Pesquisador

Figura 73 Atrator de Lorenz – dados gerados após 9999 iterações
Fonte: Pesquisador
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Em seguida, os dados gerados foram exportados para o Microsoft Excel.
A partir dos indicadores estatísticos e das definições dadas às coordenadas do atrator
de Lorenz, foram feitas as relações associativas entre os indicadores estatísticos das redes e as
coordenadas do atrator de Lorenz.
O atrator de Lorenz é uma representação volumétrica onde:
XL representa o fluxo convectivo;
YL a distribuição de temperaturas horizontal;
ZL a distribuição de temperaturas vertical.
Foram feitas as transduções, levando-se em consideração a semelhança da natureza
das variáveis nos dois contextos. O fluxo convectivo do sistema meteorológico (XL) ao
caminho ponderado médio que representa o fluxo de crescimento da rede (XR). A distribuição
de temperatura horizontal (YL) foi associada ao grau de distribuição ponderado médio da rede
(YR) e a distribuição de temperatura vertical (ZL) que é função dos parâmetros XLe YL foi
associada a um índice criado nessa pesquisa para atender à dependência da função ZR(XR,YR).
A componente ZR foi denominada nesse trabalho de Volume da Rede com a seguinte
definição:

ZR Volume da Rede: (XR - Comprimento médio de caminho) X (YR - grau
ponderado médio)X (DG - densidade do grafo) X (DR - diâmetro da rede).
Onde, DG e DR são considerados coeficientes de proporcionalidade.

Logo, para os indicadores estatísticos da rede foram feitas as seguintes definições:

XR da Rede Comprimento médio de caminho
YR da Rede Grau de Distribuição ponderado médio
ZR Volume da Rede
Após a definição dos parâmetros, foram encontradas as convergências entres os trios
de coordenadas para cada conceito gerador estratificado pelas comunidades científicas,
escolares e ampliadas das áreas da Física e da Biologia. A seguir, serão apresentados os
resultados na forma de tabelas e gráficos, resultados expostos por conceito gerador.
Nesse momento fica explícita a convergência entre os indicadores das redes que
representam os universos de referências com os indicadores do atrator de Lorenz que
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representa o comportamento complexo de um sistema adaptativo. A convergência detectada
demonstra a tendência do comportamento complexo para os universos de referências em torno
dos conceitos geradores.
Nas figuras, a tabela acima do gráfico mostra os valores das coordenadas dos
indicadores das redes do universo de referências e das coordenadas do atrator de Lorenz. A
tabela lateral mostra a interação onde ocorreu a convergência no atrator de Lorenz. O gráfico
apresenta dois conjuntos de dados representados por linhas um conjunto referente ao atrator
de Lorenz e outro referente à rede do universo de referências gerado em torno do conceito
gerador.
Conceito Força:

Figura 74 Convergência Conceito Força – Comunidade Física e Afins
Fonte: Pesquisador

Figura 75 Convergência Conceito Força – Comunidade Escolar
Fonte: Pesquisador
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Figura 76 Convergência Conceito Força – Comunidade Ampliada
Fonte: Pesquisador

Figura 77 Convergência Conceito Força – Geral
Fonte: Pesquisador

Conceito Trabalho:

Figura 78 Convergência Conceito Trabalho – Comunidade Física e Afins
Fonte: Pesquisador
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Figura 79 Convergência Conceito Trabalho – Comunidade Escolar
Fonte: Pesquisador

Figura 80 Convergência Conceito Trabalho – Ampliada
Fonte: Pesquisador

Figura 81 Convergência Conceito Trabalho – Geral
Fonte: Pesquisador
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Conceito Energia:

Figura 82 Convergência Conceito Energia – Comunidade Física e Afins
Fonte: Pesquisador

Figura 83 Convergência Conceito Energia – Comunidade Escolar
Fonte: Pesquisador

Figura 84 Convergência Conceito Energia – Comunidade Ampliada
Fonte: Pesquisador
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Figura 85 Convergência Conceito Energia – Geral
Fonte: Pesquisador

Conceito Célula:

Figura 86 Convergência Conceito Célula – Comunidade Biologia e Afins
Fonte: Pesquisador

Figura 87 Convergência Conceito Célula – Comunidade Escolar
Fonte: Pesquisador
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Figura 88 Convergência Conceito Célula – Comunidade Ampliada
Fonte: Pesquisador

Figura 89 Convergência Conceito Célula – Geral
Fonte: Pesquisador
Conceito Ser Vivo:

Figura 90 Convergência Conceito Ser Vivo – Comunidade Biologia e Afins
Fonte: Pesquisador
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Figura 91 Convergência Conceito Ser Vivo – Comunidade Escolar
Fonte: Pesquisador

Figura 92 Convergência Conceito Ser Vivo – Comunidade Ampliada
Fonte: Pesquisador

Figura 93 Convergência Conceito Ser Vivo – Geral
Fonte: Pesquisador
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Conceito Ecologia:

Figura 94 Convergência Conceito Ecologia – Comunidade Biologia e Afins
Fonte: Pesquisador

Figura 95 Convergência Conceito Ecologia – Comunidade Escolar
Fonte: Pesquisador

Figura 96 Convergência Conceito Ecologia – Comunidade Ampliada
Fonte: Pesquisador
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Figura 97 Convergência Conceito Ecologia – Geral
Fonte: Pesquisador

Após a geração das convergências para dar subsídio à análise do comportamento
complexo da composição das redes dos conceitos geradores, foi realizado o trabalho de
geração dos dados para o atrator Espaço de Fase, que teve como suportes tecnológicos o
Compilador FORTRAN Gforce e a planilha de cálculo Microsoft Excel.
Para a geração dos dados, foi feita a transdução a partir do índice YR da rede, que
representa o grau de distribuição ponderado médio como o quociente de amortização do
espaço de fase, cujo índice está diretamente ligado ao estado de oscilação da rede, por se
tratar de uma dimensão dinâmica de distribuição. Os dados gerados foram importados pelo
software Microsoft Excel, no qual foram tratados e serviram de base para a geração dos
gráficos do tipo dispersão com linhas suaves e marcadores. Os marcadores foram definidos no
modo automático e representam os pontos plotados a partir das coordenadas; e as linhas foram
formatadas a 87% (oitenta e sete por cento) de opacidade, para representar as trajetórias dos
pontos, gerando assim o gráfico característico do atrator de espaço de fase.
A seguir, os atratores serão apresentados agrupados por conceito e estratos da
pesquisa. A análise dos mesmos se dará no capítulo de considerações.
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Conceito Força:

Figura 98 Atrator Espaço de Fase – Conceito Força
Fonte: Pesquisador
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Conceito Trabalho:

Figura 99 Atrator Espaço de Fase – Conceito Trabalho
Fonte: Pesquisador
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Conceito Energia:

Figura 100 Atrator Espaço de Fase – Conceito Energia
Fonte: Pesquisador
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Conceito Célula:

Figura 101 Atrator Espaço de Fase – Conceito Célula
Fonte: Pesquisador
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Conceito Ser Vivo:

Figura 102 Atrator Espaço de Fase – Conceito Ser Vivo
Fonte: Pesquisador
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Conceito Ecologia:

Figura 103 Atrator Espaço de Fase – Conceito Ecologia
Fonte: Pesquisador
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Os atratores de espaço de fase subsidiaram a análise da natureza dos conceitos e
permitiram percepção da emergência do comportamento do Estado T na emergência dos
conceitos, como pode ser visto no capítulo das Considerações. A seguir, será apresentada a
última abordagem da pesquisa: a segunda intervenção - entrevistas em busca do âmbito da
criação do conhecimento.

SEGUNDA INTERVENÇÃO - ENTREVISTAS EM BUSCA DO ÂMBITO DA
CRIAÇÃO DO CONHECIMENTO
Essa intervenção no campo foi feita a partir de entrevista guiada gravada em vídeo
com participantes da pesquisa da fase do questionário, sendo entrevistados representantes de
cada estrato da pesquisa. Para a área de Física, foram entrevistados uma física, um estudante
de engenharia mecânica e um empresário da área de cooperativa. Para a área de Biologia,
foram entrevistadas uma bióloga, uma estudante de farmácia e uma psicóloga. Para a
possibilidade de uma descrição densa do perfil dos atores o grupo, foi escolhido de forma
intencional pelo pesquisador, levando em consideração o nível de conhecimento com os
entrevistados, podendo assim as respostas serem analisadas a partir da concepção polilógica e
multirreferencial inerente ao mergulho em busca do âmbito da criação do conhecimento.
A metodologia acerca de entrevistas foi aplicada, mas no que se refere à forma de
percepção da emergência do âmbito da criação do conhecimento, esta foi construída no
presente trabalho. A seguir, o suporte metodológico para entrevistas e, na sequência, será
apresentada a metodologia criada para tratar a emergência do âmbito da criação do
conhecimento.

Suporte metodológico
Segundo Yin (2009, p.106), a entrevista é uma das mais importantes fontes de
informação para análise de um evento de pesquisa social, já que a maioria desses eventos está
diretamente ligada às pessoas. Yin (2009, p. 108) prossegue pontuando que, se bem
conduzidos, os entrevistados podem fornecer importantes referências sobre os assuntos ou
eventos. Os entrevistados também podem fornecer atalhos para a história prévia de tais
situações, ajudando o pesquisador a identificar outras fontes relevantes de informação.
Quanto à utilização, Cohen (2007, p.351) propõe a utilização das entrevistas como:
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1. Principal meio de recolha de informação relacionada com os objetivos da
investigação.
2. Instrumento para testar ou sugerir novas hipóteses.
3. Meio utilizado conjuntamente com outros métodos de investigação, para:
a. investigar resultados inesperados;
b. validar outros métodos e;
c. aprofundar as motivações dos respondentes e as razões para terem
respondido da forma que o fizeram.
Ghiglione (1978, p. 85) reforça a mesma ideia de utilização da entrevista como:
1.
2.
3.
4.

Controle
Verificação
Aprofundamento
Exploração

Quanto à tipologia das entrevistas, Ghiglione (2001, p.64) apresenta um quadro com
os tipos de entrevistas considerados, bem como as suas descrições.
Tipo
Entrevista não diretiva

Descrição
O entrevistador propõe um tema e apenas intervém para
insistir ou encorajar.

Entrevista semidiretiva

O entrevistador conhece todos os temas sobre os quais tem
de obter relações por parte do inquirido, mas a ordem e a
forma como os irá introduzir são deixadas ao critério do
próprio entrevistador.
Tabela 8 Tipos de entrevistas
Fonte Ghiglione (2001, p.64).

Cohen (2007, p.353) apresenta um quadro com os tipos de entrevistas que aborda,
elencando as características, vantagens e desvantagens da utilização.
Tipo da Entrevista
Informal
conversacional

Características

Vantagens

Desvantagens

As perguntas surgem
do contexto imediato e
são feitas no decorrer
da conversa; não
existem perguntas
predeterminadas.

Aumenta a relevância
das perguntas; as
entrevistas são
construídas e emergem
de observações; a
entrevista pode ser
adaptada para o
entrevistado e para as
circunstâncias.

Informação diferente é
recolhida de diferentes
pessoas com perguntas
diferentes. Menos
sistemática e
compreensível, se
certas perguntas não
surgem
“naturalmente”. A
organização e análise
dos dados podem ser
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Entrevista guiada

Os tópicos e questões a
serem tratadas são
definidos
antecipadamente; o
entrevistador decide a
sequência das
perguntas durante a
entrevista.

O traçado da entrevista
aumenta a
compreensão dos
dados e torna a sua
recolha algo
sistemática para cada
respondente.
Falhas de lógica nos
dados podem ser
antecipadas e
resolvidas. As
entrevistas mantêm um
estilo conversacional.

Estandardizada aberta

A formulação exata das
perguntas é definida
antecipadamente.
Todos os entrevistados
respondem às mesmas
perguntas, pela mesma
ordem.

Quantitativa fechada

As perguntas e
respostas são definidas
antecipadamente. As
respostas são fixas; os
respondentes escolhem
dentre essas respostas
predefinidas.

Como os respondentes
respondem às mesmas
perguntas, aumenta a
comparatibilidade das
respostas; os dados de
todas as pessoas em
relação aos tópicos da
entrevista são
completos. Reduz os
efeitos e a influência
do entrevistador
quando são feitas
várias entrevistas.
Permite aos decisores
verem e reverem a
instrumentação ousada
na avaliação. Facilita a
organização e análise
dos dados.
A análise dos dados é
simples; as respostas
podem ser comparadas
diretamente e
facilmente agregadas;
podem ser feitas muitas
perguntas num curto
espaço de tempo.

Tabela 9 – Tipos de entrevistas e suas características.
Fonte Cohen (2007, p.353).

bastante difíceis.
Tópicos importantes
podem ser
inadvertidamente
omitidos. A
flexibilidade do
entrevistador na
sequência das
perguntas e na sua
formulação pode
resultar em respostas
substancialmente
diferentes, reduzindo,
assim, a
compatibilidade das
respostas.
Pouca flexibilidade; a
estandardização da
formulação das
perguntas pode
constranger e limitar a
naturalidade e
relevância das
perguntas e respostas.

Os respondentes têm
de ajustar as suas
experiências e
sentimentos às
categorias do
investigador; pode ser
vista como impessoal,
irrelevante e mecânica.
Pode distorcer o que os
respondentes realmente
queriam dizer ou
experienciar.
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Quanto ao processo de entrevista, Creswell (2007) propõe esta sequência de passos:
1. Identificar os entrevistados.
2. Determinar sobre qual o tipo de entrevista será possível e dará ao investigador
a melhor informação para poder responder às perguntas da investigação.
3. Utilizar equipamento adequado para a recolha dos dados.
4. Conceber e usar um protocolo de entrevista.
5. Melhorar as perguntas e os procedimentos por intermédio de um teste piloto.
6. Definir o local da entrevista.
7. Obter consentimento do entrevistado para participar no estudo, assim que
chegar ao local da entrevista.
8. Não se desviar das perguntas durante a entrevista.
Após a exposição dos tipos, operacionalizações e processo da entrevista, a intervenção
por meio de entrevista do presente trabalho é caracterizada como entrevista não diretiva,
informal, conversacional e presencial. Todos os passos propostos no processo foram
observados para o desenvolvimento das entrevistas.

O foco da pesquisa, como já foi dito em vários momentos anteriores, não é o conteúdo
do discurso das respostas, e sim a autoforma dessas respostas na busca de um padrão que leva
o entrevistado de uma zona de conforto com respostas objetivas para uma zona de imprecisão
com respostas mais longas e com um grau maior de relação com outros conceitos. O
movimento provocado por questões recursivas feitas pelo entrevistador leva o entrevistado a
respostas recorrentes que são contadas como iterações. O que se busca nesse momento são
indicadores que sejam capazes de representar o movimento para zona que denomino âmbito
de criação do conhecimento. Os indicadores utilizados para evidenciar esse evento foram:
tempo total da entrevista, número de iterações, tempo de cada resposta recursiva e índice de
coeficiente de incerteza da resposta, índice criado nessa pesquisa para a análise da itinerância
do entrevistado para o âmbito de criação do conhecimento. O coeficiente de incerteza foi
definido pela razão entre o tempo de cada iteração e o tempo total.
i – Número da iteração
Ti – Tempo da iteração, diferença entre o tempo final da resposta e o tempo
inicial da resposta.
Tt – Tempo total de iterações, somatório dos tempos de intereação: ƩTi
CIi – Coeficiente de Incerteza, onde Ci = Tt/ Ti.
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O Coeficiente de Incerteza tem valor máximo igual a 1 (um) e acontece
hipoteticamente quando o entrevistado responde à pergunta em uma única iteração, utilizando
o tempo total de resposta. Dessa forma, a resposta não permite iterações sequentes,
inviabilizando a interação.
O coeficiente de incerteza tem valor mínimo 0 (zero) se o tempo de resposta for zero,
ou seja, se a pergunta não for respondida. Cada resposta carrega um grau de incerteza.

Suporte Tecnológico
Para a realização das entrevistas, foi utilizado um software YouCam de propriedade da
CyberLink, disponível

em http://www.cyberlink.com/products/youcam. Os vídeos foram

gerados no formato wmv e analisados com a utilização do software e livre VLC Media Player,
disponível em http://www.videolan.org/vlc. Os gráficos e tabelas foram gerados com a
utilização do software Microsoft Excel.

Ações desenvolvidas


Preparação do roteiro de entrevista



Marcação das entrevistas



Realização das entrevistas com o YouCam



Análise das entrevistas e coleta dos indicadores com o VLC



Elaboração das tabelas para geração dos coeficientes de incerteza no Microsoft
Excel



Geração dos gráficos no Microsoft Excel.

Resultado das ações
No início das entrevistas o entrevistado é impelido a se apresentar falando sobre sua
formação e atuação profissional. Em seguida o entrevistador apresenta os seis conceitos
geradores e o entrevistado escolhe um deles para responder. Após a escolha o entrevistador
faz a pergunta inicial e o entrevistado responde. Utilizando um argumento da resposta do
entrevistado o entrevistador faz a segunda pergunta. Esse movimento se dá até que o
entrevistador perceba que o entrevistado apresenta um grau de incerteza que provoca o
afastamento considerável do conceito gerador da pergunta inicial.
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Os resultados da segunda intervenção - entrevistas em busca do âmbito da criação do
conhecimento serão expostos com as tabelas dos índices gerados pela análise dos vídeos das
entrevistas e os gráficos com a relação das interações e os coeficientes de incerteza. A análise
das informações geradas será feita no capítulo Considerações. Nesse momento, não é
importante a separação em estratos, pois o foco central é o comportamento das respostas dos
entrevistados em busca da autoforma, em torno do limiar de criação do conhecimento; porém,
por motivos de organização do trabalho, os resultados serão apresentados pelas áreas dos
estratos Física e Biologia.
A tabela agrupa informações de situação do entrevistado nos estratos da pesquisa e os
índices gerados nas entrevistas. O i é o número de iterações, Ri tempo inicial da resposta, Rf é
o tempo fina da resposta, Ti(s) é o tempo interação em segundos definido pela diferença entre
Rf e Ri; e o CIi é o coeficiente de incerteza definido no presente trabalho como a razão entre o
tempo da iteração e o tempo total de interações.
O Gráfico mostra o comportamento evolutivo da itinerância do entrevistado. No eixo
das abscissas (eixo horizontal) estão representadas as interações e no eixo das ordenadas (eixo
vertical) estão representados os índices de incerteza. Os gráficos que apresentam uma curva
com tendência crescente demonstra um alto grau de criticalidade, ou seja, o Ente Cognitivo
teve facilidade para alcançar a zona de incerteza em tono do conceito gerador utilizado na
entrevista.

Tabela 9 Coeficientes de Incerteza – Comunidade: Física e Afins.
Fonte: Pesquisador
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Figura 104 Coeficiente de Incerteza – Física e Afins
Fonte: Pesquisador

Tabela 10 Coeficientes de Incerteza – Comunidade: (Física) Escolar.
Fonte: Pesquisador
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Figura 105 Coeficiente de Incerteza – (Física) Escolar
Fonte: Pesquisador

Tabela 11 Coeficientes de Incerteza – Comunidade: (Física) Ampliada.
Fonte: Pesquisador
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Figura 106 Coeficiente de Incerteza – (Física) Ampliada
Fonte: Pesquisador

Tabela 12 Coeficientes de Incerteza – Comunidade: Biologia e Afins
Fonte: Pesquisador
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Figura 107 Coeficiente de Incerteza – Biologia e Afins
Fonte: Pesquisador

Tabela 13 Coeficientes de Incerteza – Comunidade: eSCOLAR
Fonte: Pesquisador
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Figura 108 Coeficiente de Incerteza – (Biologia) Escolar
Fonte: Pesquisador

Tabela 14 Coeficientes de Incerteza – Comunidade: (Biologia) Ampliada
Fonte: Pesquisador

‘
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Figura 109 Coeficiente de Incerteza – (Biologia) Ampliada
Fonte: Pesquisador

Com a apresentação dos resultados acima, é finalizada a fase de abordagem da
pesquisa, a qual se deu em um percurso de buscas de metodologias, técnicas, utilização de
softwares, ações a partir dos contextos apresentados e gerações de informações, sempre com o
foco voltado para os objetivos da pesquisa, que funcionam como catalisadores do processo
criativo da presente composição. Nessa fase, foi possível associar questionários com questões
abertas em torno dos conceitos geradores, o que possibilitou a emergência de referências
semânticas, a partir da análise semântica suportada pelo software Tropes. As relações entre
essas referências em torno dos conceitos geradores foi matéria-prima para o desenvolvimento
das redes suportado pelo software Gephi, que gerou, além dos grafos dos conceitos geradores,
os indicadores estatísticos que serviram para o estudo da convergência com o atrator de
Lorenz e a geração dos atratores de espaço de fase referentes a cada conceito gerador com o
suporte tecnológico do Lorenz AtractorOrbits e do compilador FORTRAN Gforce. Essa
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caminhada ainda foi estendida em seu fôlego final, com a geração das entrevistas e dos
índices que subsidiarão a análise do âmbito da criação do conhecimento.
Nesse momento, peço licença para narrar essa experiência. A abordagem da pesquisa
foi o âmago da experiência como pesquisador do presente trabalho, visto que proporcionou
um grau de investigação e de correlação entre áreas distintas do conhecimento. Foi possível
unir conceitos da física e da matemática – muitas vezes tratados como duros – com os
conceitos gerados na análise qualitativa, análise semântica. Esse olhar de complementariedade
e cumplicidade entre as áreas foi possível pela perspectiva polilógica e multirreferencial que
dão sustentação às ousadias de implicar, converter, transduzir sem se afastar de um rigor que
não é mais linear nem complexo, é o rigor necessário ao que emerge, à interação e interrelação com o evento. É um rigor que permite ser sendo, vivenciar vivendo. Algo feito dessa
forma é sempre prazeroso e instigante. Esse é o meu sentimento nesse momento de (in)
conclusão da abordagem da pesquisa no campo. A seguir as considerações que a partir dos
elementos produzidos na fase de abordagem da pesquisa serão aglutinados em composições
para o entendimento da emergência dos conceitos chave a partir dos universos de referências
de suas topologias e atratores darão o contorno para a análise do comportamento dessas
emergências. A análise da criticalidade do Ente Cognitivo nas proximidades do âmbito da
criação do conhecimento será também um momento analítico que irá contribuir para o
entendimento dessa emergência.
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VI.

CONSIDERAÇÕES

ANÁLISE DA VIVÊNCIA
Esta parte do trabalho será motivada pelos objetivos que deram origem ao percurso até
agora vivenciado. Dessa forma vamos trazer novamente a descrição dos mesmos.
O objetivo abrangente que norteou o trabalho foi o de compreender a emergência de
conceitos no campo conhecimento, a partir da atribuição de significados e sentidos, segundo
sistemas de referências diferenciados a conceitos geradores da área da física e da biologia que
fazem parte de uma comunidade científica, traduzidos em conhecimento para a comunidade
escolar e reproduzidos na comunidade ampliada.
O conceito gerador aqui é considerado como um conceito estabelecido nas áreas da
física e da biologia e conhecidos pelas comunidades científica, escolar e ampliada. Como está
descrito na abordagem para a área da física foram escolhidos os conceitos geradores: força,
trabalho e energia. Conceitos esses que traduzem uma itinerância conceitual por serem
interdependentes. Na biologia, segundo a mesma lógica de interdependência, foram
escolhidos os conceitos de célula, ser vivo e ecologia.
Para a concretização do objetivo mais abrangente, foram definidos objetivos
intermediários para manter o caminhar metodológico reduzindo a natural dispersão inerente
ao processo da pesquisa. O primeiro objetivo intermediário definido foi identificar a
representação dos estados de significação dos conceitos geradores nos três estratos da
comunidade: comunidade científica, comunidade escolar e comunidade ampliada.
O segundo objetivo intermediário foi interpretar as dispersões de significados
atribuídos aos conceitos geradores e compreender por que se configura esse estado de
significações. Esse objetivo acarretou uma série de ações para o seu atendimento, foram elas:
verificar a dispersão de sentidos em torno dos conceitos geradores no âmbito da construção e
a manutenção do conhecimento em um estado configurativo, evidenciando a emergência
conceitual que caracteriza a emergência de conceitos contextualizada nesse estado; investigar
o grau de certeza dos sentidos em torno dos conceitos geradores descritos pelo Ente
Cognitivo, de forma recursiva, relacionando a quantidade de iterações e a certeza dos sentidos
elaborados; analisar o grau de dispersão de sentidos dados aos conceitos geradores e a relação
com a emergência dos conceitos; estabelecer a relação da emergência dos conceitos como
uma possibilidade de emergência curricular.
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A busca pela compreensão dos fatores inerentes a esses objetivos é que ocasionaram
as indagações, os estudos das melhores formas de tratar o problema e os resultados que
afloraram da abordagem no campo. Dessa forma, as considerações estão diretamente ligadas à
lógica dos objetivos e serão expostas seguindo a estrutura apresentada no início do trabalho,
para expor os seus objetivos e, consequentemente, expor também a análise do que foi
levantado durante a abordagem em busca de contemplar os referidos objetivos.
O caráter de atendimento aos objetivos, aqui, se distancia de conclusões finitas e se
aproxima de inferências relativas emergentes em torno dos objetivos, as quais foram
proporcionadas por um estado de pesquisa instantâneo e relativizado. Nesse instante, o que se
revela importante é o comportamento das formas, a topologia do entorno dos conceitos
geradores, trazendo à tona uma perspectiva de características complexas e de análises que
estão afastadas dos fenômenos curriculares locais, mas voltadas para o currículo como uma
emergência complexa do campo conhecimento, campo este já definido como tecido de
saberes e aprendizagens que orbitam o ente cognitivo.

IDENTIFICAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DOS ESTADOS DE
SIGNIFICAÇÃO DE CONCEITOS GERADORES
A identificação da representação desses estados de significação se deu com base na
coleta das informações a partir do questionário eletrônico composto de campos de respostas
abertas para gerar as significações dos conceitos geradores. Após essa fase, ficou claro que
uma só representação não seria capaz de descrever representativamente as significações em
torno dos conceitos geradores nos estratos propostos. A representação então tomou uma forma
de uma composição polilógica e multirreferencial de representações.
A representação tornou-se um percurso representativo, uma itinerância no universo
das representações a qual é traduzida na abordagem da pesquisa. A análise semântica
possibilitou a composição dos universos de referências gerados pelas definições dadas pelos
atores da pesquisa aos objetos geradores através do questionário eletrônico disponível no
portal da pesquisa. O software Tropes, analisador semântico possibilitou a composição
topológica desses universos contribuindo para a presente análise. A topologia dos universos
de referências não gerou indicadores para a análise do comportamento complexo da
emergência de conceitos em torno do conceito gerador. Entra em cena no percurso
representativo a representação em rede dos universos de referências.
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A partir das informações sobre as relações das referências foi possível a migração de
informações para o software de redes Gephi, como descrito na abordagem da pesquisa. É
importante salientar que a representação em rede é um estágio intermediário desse percurso,
sedo utilizada para a geração de índices estatísticos que possibilitaram a composição dos
atratores de fase e o estudo da convergência com o atrator de Lorenz. Após a geração dos
índices estatísticos foi possível a construção da representação dos universos de referências em
atratores de fase e também foi possível o estudo da convergência desses universos com o
atrator de Lorenz buscando evidenciar o comportamento complexo desses. Esse percurso
representativo acabou se tornando uma proposta metodológica produto do presente trabalho.

Figura 110 Itinerância da composição de representações
Fonte: Pesquisador

A composição da representação dos universos de referências e as relações entre as
referências foram acolhidas pela representação em redes, sendo capaz de gerar significado
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estatístico ao emaranhado de relações e gerar as topologias graciosas dessas redes, fazendo
saltar aos olhos grafos que representam construções coletivas de significações em torno dos
conceitos geradores nos estratos já citados. Quando os objetivos foram redigidos, não existia a
noção ainda de como essas representações seriam e, no andar pelos percursos da pesquisa,
elas foram aflorando em formas, cores e linhas, esferas e índices estatísticos. Mas o caráter de
potência da representação da análise semântica e o caráter reticular da representação da
análise de rede, apesar de apontarem para um comportamento complexo, não eram capazes de
sustentar esse comportamento em suas representações. Os índices estatísticos das redes foram
matéria-prima visando à análise de convergência com a representação de atrator de Lorenz
para os conceitos geradores. Essas convergências – obtidas pelas propriedades das redes com
as propriedades do atrator de Lorenz – comprovam o comportamento complexo das
significações dadas pelos atores da pesquisa aos conceitos geradores em seus estratos. A
representação dos conceitos geradores em atratores de espaço de fase possibilitou a análise
complexa desses conceitos.
Assim, o objetivo de identificação das representações não se deu de forma linear nem
objetiva, mas a partir de um constructo dinâmico do ser/sendo da pesquisa, cuja busca pela
representação para descrever os fenômenos somente foi possível pelo olhar multirreferencial e
polilógico. A multirrefrencialidade está engendrada na natureza dos universos de referências
que ora se apresenta com uma topologia de espaço exprimindo a potência, a convergência e
dissipação entre as referências, ora se apresenta reticular com vértices e arestas que
evidenciam as relações fortes e fracas desse universo, ora se apresenta como um atrator capaz
de exprimir o comportamento complexo desse universo. Os universos de referências, nessa
perspectiva, carregam em si a multirreferência desses três olhares dentre outros não
explorados aqui. A polilógica permitiu a abrangência do perceber os universos de referências
em estado de coexistência da potência, do entrópico e do complexo onde o foco é a ligação, a
relação entre o conceito gerador e o campo conhecimento perturbado por ele, em estado de
devir, de acontecer/acontecendo. Logo as configurações apresentadas nos trabalho são
inerentes aos atores e as suas relações com os conceitos geradores.
O movimento até o limiar da geração do conhecimento foi representado por iterações
sucessivas realizadas a partir de entrevistas filmadas, conforme já descrito na abordagem da
pesquisa, gerando um gráfico que representa a itinerância do entrevistado na busca desse
limiar. Essa representação foi criada no presente trabalho e não referencia nenhuma
metodologia anterior, sendo um referente proposto pelo presente trabalho. A composição de
representações também é um referente proposto para finalidades do estudo, bem como o
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índice volume da rede, criado e aplicado no presente trabalho. Os detalhes das definições
estão na abordagem da pesquisa.

INTERPRETAÇÃO DAS DISPERSÕES DE SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS
AOS CONCEITOS GERADORES
Vamos agora construir as interpretações para os universos de referências gerados pelos
conceitos geradores para a interpretação das dispersões. Serão levados em consideração os
passos previstos no presente objetivo. Primeiramente verificar a dispersão de sentidos em
torno dos conceitos geradores no âmbito da construção e manutenção do conhecimento em
um estado configurativo, evidenciando a emergência conceitual que caracteriza a emergência
de conceitos contextualizado neste estado.
Todas as interpretações aqui tratadas tem um caráter relativo à comunidade de atores
da pesquisa abordada, podendo apresentar outras configurações para outras comunidades. O
que é importante e foco deste trabalho são as autoformas, padrões, topologias que emergem.
O que se buscou nessa fase da análise foi verificação de convergência e dispersão em
torno do conceito gerador e seus desdobramentos. A análise se deu primeiramente observando
a área central das topologias dos universos de referências verificando a densidade de
referência nessa área. A configuração do conceito gerador foi a composição analítica de seus
estratos, dessa forma a análise se deu a partir da conjunção dos três universos de referências
comunidade científica, comunidade escolar e comunidade ampliada.
Para o entendimento da análise é importante saber que as esferas representam as
referências que aglutinam os termos utilizados pelos atores da pesquisa para definir os
conceitos geradores. O tamanho da esfera representa proporção da quantidade de termos
aglutinados. A proximidade entre as esferas representa o grau de relação entre as referências,
quanto mais próximas as esferas, maior relação entre as referências.

165

CONCEITO GERADOR FORÇA
O primeiro conceito analisado foi o conceito de força. A seguir a composição das
topologias dos três universos de referências para o conceito.

Figura 111 Universos de referências – Conceito Força
Fonte: Pesquisador
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O conceito gerador FORÇA apresentou uma densidade de referências na região central
da topologia da comunidade física e afins, que indica um alto grau de relações entre as
referências. Essa convergência em torno da referência central tensiona o tecido do campo
conhecimento, gerando um alto grau de coesão que permite dizer que essa comunidade
potencializa saberes e gera aprendizagem para o conceito gerador. Se essa comunidade
potencializa saberes ela é uma região de estado T no campo conhecimento do conceito
gerador força. A densidade central na comunidade escolar é menor que na comunidade física
e afins, potencializando menos o campo conhecimento. Por sua vez a densidade da região
central da comunidade ampliada é ainda menor que a da comunidade escolar, tensionando
menos o campo conhecimento do conceito gerador força.
O que se verifica é um esmaecimento das relações no sentido - comunidade científica,
- comunidade escola, - comunidade ampliada. Para entendermos o que se passou é importante
trazer o conceito holográfico. Se o campo conhecimento é perturbado por um Ente Cognitivo
e esse Ente Cognitivo atua em estado T, dele emerge os movimentos eferentes (de dentro para
fora) atualizando da heterogeneidade e potencializando homogeneidade, com negentropia
crescente, ou seja, de complexidade crescente e os movimentos aferentes (de fora para dentro)
que atualizam homogeneidade e potencializam heterogeneidade com entropia crescente, logo
os universos de referências gerados por esses Entes Cognitivos devem carregar as mesmas
característica, desde que eles sejam complexos. Vamos considerar, nesse momento, que eles
sejam complexos o que será verificado mais a frente. A primeira evidência da característica
holográfica se deu nesse momento. O conceito gerador força apresentou uma região de
potência na comunidade física e afins atuando em estado T que se esmaece em seu entorno na
comunidade escolar e em seguida na comunidade ampliada, demonstrando um
comportamento que tende ao esmaecimento, a energia zero a máxima entropia. Logo
descrevendo um movimento aferente, o conceito gerador força para a comunidade de atores
dessa pesquisa é um conceito conservador da autoforma e da identidade do campo
conhecimento

com baixa dinâmica de emergência ressignificativa, pois atualiza

homogeneidade em um grau maior que potencializa heterogeneidade como é percebido nas
topologias dos universos de referências.
Para tratarmos os universos de referências como entes complexos e ratificar as
considerações anteriores sobre o conceito gerador força tivemos que analisar a convergência
desses universos com um ente complexo. Nessa pesquisa foi adotado como parâmetro de
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convergência o atrator de Lorenz, a seguir a análise de convergência para o conceito gerador
força.
Para a geração dos índices foram utilizadas as redes geradas para cada estrato da
pesquisa disponíveis na abordagem da pesquisa, nesse momento será apresentada a rede geral
que engloba os três estratos e o estudo de convergência dessa rede com o atrator de Lorenz.

Figura 112 Rede Geral – Conceito Gerador Força
Fonte: Pesquisador
A cor vermelha indica as arestas e nós mais intensos da rede, exprimindo um grau
elevado de relações, as cores vão tendendo ao azul com o decréscimo da intensidade. Mas a
análise aqui não está centrada no grafo da rede e sim nos índices gerados por esse grafo.
É interessante lembrar os índices utilizados:
Para os indicadores estatísticos da rede foram feitas as seguintes definições:
XR da Rede Comprimento médio de caminho
YR da Rede Grau de Distribuição ponderado médio
ZR Volume da Rede
Para o atrator de Lorenz é uma representação volumétrica onde:
XL representa o fluxo convectivo;
YL a distribuição de temperaturas horizontal;
ZL a distribuição de temperaturas vertical.
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Figura 113 Convergência do conceito gerador Força – Atrator de Lorenz
Fonte: Pesquisador

A convergência se deu na iteração 5524. A convergência é verificada a partir da
proximidade dos conjuntos de coordenadas gerados na rede e no atrator, para o conceito força
a convergência foi total. Em outros casos os pontos se afastam, porém sempre dentro de uma
região de convergência para o comportamento do atrator. Isso significa que a rede que
representa o universo de referências gerado pelo conceito gerador Força apresenta um
comportamento que se assemelha com o comportamento de um sistema adaptativo complexo,
pois suas variáveis convergem para as variáveis de um atrator estranho que evidencia esse
comportamento, o atrator de Lorenz.
Essa convergência foi verificada para cada conceito gerador e está disponível na
abordagem da pesquisa. Dessa forma, a seguir serão tratadas as análises pertinentes ao
comportamento dos demais conceitos geradores levando-se em consideração as suas
características complexas.

169

Para analisarmos o comportamento complexo nas comunidades científica, escolar e
ampliada foi utilizado o atrator de espaço de fase. Com o índice YR da rede, que representa o
grau de distribuição ponderado médio como o quociente de amortização do espaço de fase,
cujo índice está diretamente ligado ao estado de oscilação da rede, por se tratar de uma
dimensão dinâmica de distribuição.

Figura 114 Conceito gerador força– Atratores espaço de fase
Fonte: Pesquisador

Os atratores demonstram o comportamento complexo a partir da expressão de
aglutinações de pontos que representam o estado de emergência das fases, fases essas que são
retroalimentadas com as informações da iteração anterior, o atrator de espaço de fase para as
comunidades científica, escolar e ampliada apresentam uma configuração de um sistema
dinâmico adaptativo que converge para uma autoforma a partir de zonas críticas que
esmaecem no espaço e se apresentam em outro estado de permanência até a próxima iteração.
Esses agrupamentos quanto mais distantes da origem mais potencializam adaptações através
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de sua criticalidade. Podemos observar que a distribuição das fases está mais abrangente na
comunidade científica e vem perdendo abrangência na comunidade escolar e ampliada.
Comprovando novamente o movimento aferente do conceito gerador força. O conceito tem
característica do movimento aferente no sentido comunidade escolar – comunidade ampliada.
Pela percepção de uma entropia crescente difusa a partir da região de estado T da comunidade
física e afins perdendo complexidade ou negentropia tendendo a um equilíbrio final ou
entropia máxima.
Seguindo a mesma estrutura analítica do conceito gerador força se deu a análise dos
demais conceitos geradores.
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CONCEITO GERADOR TRABALHO
A seguir as representações topológicas dos universos de referências gerados pelo
conceito gerador trabalho.

Figura 115 Universo de referências – Conceito Trabalho.
Fonte: Pesquisador

A comunidade científica apresenta uma densidade de relações de referências forte com
três grandes referências de volumes semelhantes ocupando a região central do universo de
referências. A densidade da região central da comunidade ampliada também apresenta uma
forte relação de referências com um maior número de referências centrais, mas com menor
volume. A comunidade escolar apresenta a menor densidade do cenário. O espaço
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conhecimento é tensionado em duas regiões que potencializam saberes e geram aprendizagem
de forma considerável nas comunidades científica e ampliada. Dessa maneira temos duas
fontes atuando em estado T gerando criticalidade. A tendência de o conceito gerador ser
ressignificado é maior na comunidade ampliada por apresentar relações mais plurais que na
comunidade científica. Porém a comunidade científica com suas referências robustas menos
dinâmicas potencializam também ressignificações. O conceito trabalho então apresenta o
movimento aferente no sentido da comunidade científica – comunidade escolar, e movimento
eferente no sentido da comunidade ampliada - comunidade escolar. Apresentando
simultaneamente a entropia e a negentropia em seu campo conhecimento.
Podemos perceber esse movimento a partir dos atratores de espaço de fase. A seguir.

Figura 116 Conceito gerador trabalho – Atratores espaço de fase
Fonte: Pesquisador

Os atratores são semelhantes evidenciando a descentralização da potencialização do
estado T, pelos atratores as três comunidades são potenciais e são potencializadas, os
movimentos aferentes e eferentes não se constituem em estado, deixando o espaço
conhecimento em estado de potência. Quando é gerado o atrator das três comunidades juntas
o mesmo se torna um atrator de ponto fixo de comportamento linear como pode ser observado
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pela linha que cobre o eixo das abscissas do atrator que representa a rede geral do conceito
trabalho Atrator Rede TrabalhoR. Dessa forma podemos considerar o conceito gerador
trabalho para a comunidade de atores da pesquisa como um conceito em estado T onde os
movimentos aferentes e eferentes ainda não emergiram. Lembrando o caráter relativo, essa
configuração é referente à comunidade de atores entrevistados.

CONCEITO GERADOR ENERGIA
A seguir as representações topológicas dos universos de referências gerados pelo
conceito gerador energia.

Figura 117 Universo de referências – Conceito Energia
Fonte: Pesquisador
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O conceito gerador energia apresenta uma configuração semelhante ao conceito
gerador trabalho, porém o potencial a densidade observada no centro do universo de
referências da comunidade científica apresenta relações de referências menos robustas com
uma semelhança grande em relação à comunidade ampliada. A mesma configuração de
potencialização definindo um movimento levemente aferente no sentido da comunidade
científica – comunidade escolar - comunidade ampliada. Para chegar a essa análise foi
observado também o comportamento dos atratores de fase para o conceito gerador.

Figura 118 Conceito gerador energia – Atratores espaço de fase
Fonte: Pesquisador

Analisando as amplitudes dos atratores observa-se uma tendência de um decréscimo
da amplitude dos espaços de fase no sentido comunidade científica – comunidade escolar –
comunidade ampliada reforçando o comportamento de movimento aferente do conceito
gerador energia referente à comunidade de atores da pesquisa.
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CONCEITO GERADOR CÉLULA
A seguir as representações topológicas dos universos de referências gerados pelo
conceito gerador célula.

Figura 119 Universo de referências – Conceito Célula
Fonte: Pesquisador

O universo de referências do conceito gerador célula na comunidade biologia e afins
apresentou uma baixa densidade de referências, apesar de evidenciar referências robustas com
um alto grau de relação. Devido à robustez das referências centrais, essa comunidade pode
potencializar saberes e aprendizagens, mas com baixa dinâmica de ressignificações, ou baixa
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criticalidade. Este campo conhecimento é rico na região da comunidade escolar que
apresentou um grau elevado de densidade de referências no centro do seu universo de
referências, sendo uma região potencializadora de criticalidade e consequente ressignificação
do conceito gerador. A comunidade ampliada apresentou uma região central árida de
referências não sendo potente para geração de criticalidade no campo conhecimento. A
comunidade escolar garante nessa configuração uma crescente complexidade pelo número de
referências contidas na região central e pela proximidade delas que evidencia um alto grau de
relacionamento. Dessa forma o conceito célula possui um movimento eferente, caracterizado
pela negentropia ou complexidade crescente. É muito interessante o resultado dos atratores de
fase para este universo de referências.

Figura 120 Conceito gerador célula – Atratores espaço de fase
Fonte: Pesquisador

É importante observar que os atratores nas comunidades científica e ampliada
apresentam comportamento de atrator de ponto fixo, comportamento não complexo,
representado pela linha no eixo das abscissas (eixo horizontal), o comportamento complexo
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está concentrado totalmente na comunidade escolar influenciando todo o campo
conhecimento, já que o atrator geral apresenta comportamento complexo. Isso reforça o
movimento eferente do conceito gerador célula.

CONCEITO GERADOR SER VIVO
A seguir as representações topológicas dos universos de referências gerados pelo
conceito gerador ser vivo.

Figura 121 Universo de referências – Conceito Ser Vivo
Fonte: Pesquisador
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O conceito gerador ser vivo apresentou baixíssima densidade de referências nas
regiões centrais dos universos de referência das comunidades científica e escolar. A
comunidade científica evidencia referências robustas, mas que não se relacionam de forma
intensa, dessa maneira a potencialização fica fraca gerando baixo grau de criticalidade. Na
comunidade escolar o espaço de referências contém um agrupamento de referências distantes
da região central. Esses agrupamentos podem gerar um potencial de criticalidade, mas que
não se relacionam de forma efetiva com a referência central. O universo de referências da
comunidade ampliada apresenta um número interessante de referências, mas a relação de
robustez entre as referências que orbitam a referência central é muito grande, podendo não
interferir e consequentemente gerar criticalidade e resignificação do conceito gerador. O grau
de complexidade é muito baixo, dessa forma o comportamento do conceito gerador ser vivo
tende ao movimento aferente, do crescimento da entropia, de se esmaecer no campo
conhecimento.

Figura 122 Conceito gerador ser vivo – Atratores espaço de fase
Fonte: Pesquisador
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Observando os atratores, a comunidade escolar realmente gera um grau de
complexidade considerável, a partir da relação forte das referências distantes da centralidade,
aqui fica evidente a necessidade da complementaridade da análise da topologia dos universos
de referências e da análise dos atratores de espaço de fase. Dessa maneira a comunidade
escolar possui um universo de referência capaz de promover a potencialização da criticalidade
atuando em estado T e possibilitando o crescimento da complexidade no campo
conhecimento, dessa forma o conceito gerador ser vivo descreve um movimento eferente no
campo conhecimento.

CONCEITO GERADOR ECOLOGIA
A seguir as representações topológicas dos universos de referências gerados pelo
conceito gerador ecologia.

Figura 123 Universo de referências – Conceito Ecologia
Fonte: Pesquisador
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Os universos de referências da comunidade ampliada e escolar apresentam um alto
grau de concentração de referências na região central de suas topologias sendo que a maior
densidade e robustez das referências estão no universo de referências da comunidade
ampliada. Como é seguida em menor escala pela comunidade escolar, que também apresenta
um grau considerável de densidade e robustez das referências, pode-se dizer que estas duas
comunidades garantem um grau crescente de complexidade em detrimento da centralização
em uma única referência do universo de referência da comunidade científica. Apesar de ser
robusta a referência central da comunidade científica tem fraca relação com as demais
referências do seu universo. Dessa forma a negentropia é crescente nessa configuração dando
ao conceito ecologia um movimento eferente referente à comunidade de atores da pesquisa. A
seguir a representação do atratores de fase para o conceito ecologia.

Figura 124 Conceito gerador ecologia – Atratores espaço de fase
Fonte: Pesquisador
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As configurações dos atratores de espaço de fase para as comunidades biologia e afins,
escolar e ampliada evidenciam o que já foi exposto. Pela baixa dinâmica no universo de
referências da comunidade científica a mesma apresentou um atrator de ponto fixo e as outras
duas comunidades escolar e ampliada apresentaram um comportamento complexo crescente.
O comportamento dos atratores reforça o movimento eferente do conceito ecologia no campo
conhecimento.

A EMERGÊNCIA DOS CONCEITOS
A partir da análise dos conceitos geradores percebe-se que a emergência desses
conceitos se dá de forma complexa carregando as características dos Entes Cognitivos que
perturbam o campo conhecimento. Como o Ente Cognitivo atua em estado T, ou seja, em
estado de potência, potência essa que impele os movimentos aferentes e eferentes que
permitem a potência e o ato. Os movimentos aferentes potencializam a homogeneidade e
atualizam a heterogeneidade. Os movimentos eferentes potencializam a heterogeneidade e
atualizam a homogeneidade, como descrito no estado T de Lupasco na página 59. Dessa
forma o Ente Cognitivo se encontra sempre em estado de atualização e potencialização, ou
seja, em estado T. Os conceitos emergem de forma holográfica da mesma maneira, eles então
existem em estado T, ora potencializando ora atualizando o campo conhecimento. Na
intervenção da pesquisa pudemos constatar a emergência de conceitos que atualizam e
potencializam em movimento aferente e outros conceitos que atualizam e potencializam em
movimento eferente.
Dessa forma, o campo conhecimento é de natureza complexa e as relações e
referências que emanam dele são geradas por Entes Cognitivos em estado T que
potencializam saberes a atualizam aprendizagens a partir de movimentos aferentes e eferentes.

Figura 125 Ente Cognitivo gerador de saberes e aprendizagens
Fonte: Pesquisador

182

Os conceitos que emergem com movimentos aferentes serão tratados aqui como
conceitos aferentes. Os conceitos aferentes possuem a propriedade de atualizar a
homogeneidade do campo conhecimento e potencializar e heterogeneidade desse campo.
Através da existência dos conceitos aferentes o campo conhecimento apresenta a sua entropia
que faz o campo conhecimento tender a energia zero de criação de saberes que atualizam
aprendizagens. Em um estado hipotético de energia zero, ou entropia máxima, não temos
ligação energética de nenhuma estrutura, logo a desordem é máxima não permitindo nenhuma
ordem de interação, nesse estado o campo conhecimento não existirá.
Os conceitos que emergem com movimentos eferentes serão tratados aqui como
conceitos eferentes. Os conceitos eferentes possuem a propriedade de atualizar a
heterogeneidade do campo conhecimento e potencializar a homogeneidade desse campo.
Através da existência dos conceitos eferentes o campo conhecimento apresenta a sua
negentropia que faz o campo conhecimento tender a complexidade máxima de criação de
saberes que atualizam aprendizagens. Em um estado hipotético de negentropia máxima, temos
a existência de uma única superestrutura de ordem estrutural máxima que abrange qualquer
interação existente impossibilitando a criação de novas relações, nesse estado o campo
conhecimento não existirá.
A coexistência dos conceitos aferentes e eferentes faz emergir o sistema adaptativo
complexo campo conhecimento. A dupla contingência entre conceitos aferentes e eferentes
possibilita os processos de seleção, estratificação, criticalidade que gera uma autoforma e
consequente identidade para o campo conhecimento. Os conceitos aferentes e eferentes
relacionam-se de uma forma que a potencialização gerada por um é energia de atualização
para o outro. Essa emergência é evidenciada pelos saberes como composições de conceitos
aferentes e eferentes que potencializam a aprendizagem de entes cognitivos imersos no campo
conhecimento. Entes Cognitivos que geram e são gerados, que são/sendo no âmbito do campo
conhecimento.

O ENTE COGNITIVO NO LIMIAR DA GERAÇÃO DO CONHECIMENTO
A investigação do grau de certeza dos sentidos em torno do conceito gerador descrito
pelo Ente Cognitivo se deu de forma recursiva a partir da relação entre a quantidade de
interações e a certeza dos sentidos elaborados, foi analisada a partir da abordagem descrita na
seção Segunda intervenção - Entrevistas em busca do âmbito da criação do conhecimento. O
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que vai ser analisado nesse momento é a itinerância do Ente Cognitivo em torno do limiar da
criação do conhecimento.

Figura 126- Mergulho da itinerância
Fonte: Pesquisador

O que se esperava era que o Ente Cognitivo descrevesse um movimento crescente em
direção à incerteza, mas nem sempre isso foi observado, como veremos a seguir. Após as
entrevistas, foi verificado que alguns entrevistados descreveram o movimento esperado,
encaminhando-se para a zona de incerteza em poucas interações, demonstrando uma
facilidade em lidar com o desconhecido fazendo relações mais prolongadas entre conceitos,
na tentativa de responder ao questionamento das interações. Porém, outros entrevistados
apresentaram uma itinerância menos aguda, indo à zona de incerteza e retornando à zona de
conforto das respostas objetivas, mas com uma temporalidade ainda longa. Outros
entrevistados apresentaram ainda uma oscilação considerável de iterações bastante curtas,
evitando a zona de incerteza com respostas curtas e objetivas.
Para cada entrevistado foi proposto a escolha de um dos seis conceitos geradores
força, trabalho, energia, célula, ser vivo e ecologia. Após a escolha foi solicitado ao
entrevistado que se apresentasse falando sobre a sua atuação profissional e sua formação. Em
seguida a fase recursiva da entrevista foi iniciada. Quando foi notada uma dispersão muito
grande entre o conceito gerador original e a resposta dada, a entrevista foi finalizada. O
caráter dispersivo da resposta serviu de indicador para a proximidade do limiar de geração do
conhecimento. Nesse momento o entrevistado se esforça para fazer novas relações para
manter a lógica de sua fala, a atenção não está mais no conceito gerador e sim em seu esforço
para ser entendido. Para detectar esse esforço, os entrevistados escolhidos foram pessoas da
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minha convivência que por conhecimento de vida foi possível detectar sinais de desconforto,
imprecisão, divagação a partir dos gestos, da fala, do olhar, além da própria resposta.

A primeira entrevistada foi Neide, graduada em física, especialista em matemática e
estatística. Atua profissionalmente como professora do ensino superior. Versada na área de
exatas apresenta um comportamento objetivo nas tomadas de decisão, tem uma memória
invejável e é muito objetiva quando questionada, costuma descrever fatos e responder
questões de maneira sucinta. Neide escolheu o conceito gerador força e apresentou o seguinte
comportamento a partir da metodologia definida e descrita na abordagem de pesquisa.

Figura 127 Itinerância do Entrevistado – Física e Afins
Fonte: Pesquisador

O comportamento da curva demonstra um movimento rápido para a zona de incerteza,
a linha verde demonstra a tendência crescente do coeficiente de incerteza, sinalizando que a
entrevistada tem um alto grau de criticalidade, complexidade crescente ou negentropia
crescente em torno do conceito gerador força. A entrevistada funciona como um Ente
Cognitivo que atualiza heterogeneidade e potencializa homogeneidade, evidências do
movimento eferente que possibilita a ressignificação do conceito gerador. A entrevistada no
limiar da geração do conhecimento do campo gerado pelo conceito gerador força funciona
como Ente Cognitivo eferente.
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A segunda entrevistada foi Idalina, graduada em biologia, especialista em biologia
geral. Atua profissionalmente como professora do ensino superior. Versada na área de saúde
apresenta um comportamento detalhista nas tomadas de decisão, tem uma memória invejável
e é bastante detalhista quando questionada, costuma descrever fatos e responder questões de
maneira abrangente e detalhada. Idalina escolheu o conceito gerador célula e apresentou o
seguinte comportamento a partir da metodologia definida e descrita na abordagem de
pesquisa.

Itinerância do Entrevistado
Área: Biologia
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Figura 128 Itinerância do Entrevistado – Biologia e Afins
Fonte: Pesquisador

O comportamento da curva demonstra um movimento oscilatório em torno da região
de baixo coeficiente de incerteza. A tendência é a manutenção do coeficiente de incerteza, a
linha verde demonstra a tendência a essa constância, sinalizando que a entrevistada tem um
alto grau de preservação de estado, entropia crescente em torno do conceito gerador célula. A
entrevistada funciona como um Ente Cognitivo que atualiza homogeneidade e potencializa
heterogeneidade, evidências do movimento aferente que possibilita a manutenção do conceito
gerador. A entrevistada no limiar da geração do conhecimento do campo gerado pelo conceito
gerador célula atua como Ente Cognitivo aferente.

A terceira entrevistada foi Camila, estudante de graduação em farmácia. Estuda no
Curso de Farmácia da Universidade do Estado da Bahia. Versada na área de saúde apresenta
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um comportamento detalhista, e algumas vezes disperso nas tomadas de decisão, tem uma boa
memória, é meio desligada e é bastante detalhista quando questionada, costuma descrever
fatos e responder questões de maneira convergente e detalhada. Camila escolheu o conceito
gerador célula e apresentou o seguinte comportamento a partir da metodologia definida e
descrita na abordagem de pesquisa.

Itinerância do Entrevistado
Área: Biologia
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Figura 129– Itinerância do Entrevistado – Escolar Biologia
Fonte: Pesquisador

O comportamento da curva demonstra um movimento rápido de afastamento da zona
de incerteza e em seguida um comportamento rápido para a zona de incerteza, a linha verde
demonstra a tendência decrescente do coeficiente de incerteza e logo após o comportamento
crescente para a zona de incerteza, sinalizando que a entrevistada está em um estado de
coexistência de criticalidade e manutenção do estado. Apresenta entropia crescente em
seguida negentropia crescente, sinalizando um alto grau de potencialização e atualização nos
dois sentidos, evidenciando uma permanência em estado T. A entrevistada funciona como um
Ente Cognitivo que atualiza homogeneidade e potencializa heterogeneidade e em seguida
atualiza heterogeneidade e potencializa homogeneidade, evidências de permanência em
estado T em torno do conceito gerador. A entrevistada no limiar da geração do conhecimento
do campo gerado pelo conceito gerador célula atua como Ente Cognitivo em estado T.

O quarto entrevistado foi Bruno, estudante de graduação de engenharia mecânica.
Estuda no Curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal da Bahia. Versado na área
de exatas apresenta um comportamento objetivo nas tomadas de decisão, tem uma boa
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memória, é bastante atento e é bastante objetivo quando questionado, costuma descrever fatos
e responder questões de maneira sucinta. Bruno escolheu o conceito gerador força e
apresentou o seguinte comportamento a partir da metodologia definida e descrita na
abordagem de pesquisa.

Itinerância do Entrevistado
Área: Física
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Figura 130 Itinerância do Entrevistado – Escolar Física
Fonte: Pesquisador

O comportamento da curva demonstra um movimento oscilatório em torno da região
de baixo coeficiente de incerteza. A tendência é a manutenção do coeficiente de incerteza. A
linha verde demonstra a tendência a essa constância, sinalizando que o entrevistado tem um
alto grau de preservação de estado, entropia crescente em torno do conceito gerador força. O
entrevistado funciona como um Ente Cognitivo que atualiza homogeneidade e potencializa
heterogeneidade, evidências do movimento aferente que possibilita a manutenção do conceito
gerador. O entrevistado no limiar da geração do conhecimento do campo gerado pelo conceito
gerador força atua como Ente Cognitivo aferente.

O quinto entrevistado foi Roberto, profissional da área do cooperativismo atua no
mercado musical do estado da Bahia. Versado na área das humanidades apresenta um
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comportamento detalhista nas tomadas de decisão, tem uma boa memória, é disperso e é
bastante abrangente quando questionado, costuma descrever fatos e responder questões de
maneira detalhada e fazendo relações com outras questões. Roberto escolheu o conceito
gerador energia e apresentou o seguinte comportamento a partir da metodologia definida e
descrita na abordagem de pesquisa.
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Figura 131 Itinerância do Entrevistado – Ampliada Física
Fonte: Pesquisador

O comportamento da curva demonstra um movimento rápido para a zona de incerteza,
a linha verde demonstra a tendência crescente do coeficiente de incerteza, sinalizando que o
entrevistado tem um alto grau de criticalidade, complexidade crescente ou negentropia
crescente em torno do conceito gerador energia. O entrevistado funciona como um Ente
Cognitivo que atualiza heterogeneidade e potencializa homogeneidade, evidências do
movimento eferente que possibilita a ressignificação do conceito gerador. O entrevistado no
limiar da geração do conhecimento do campo gerado pelo conceito gerador energia atua como
Ente Cognitivo eferente.

A sexta entrevistada foi Marta, graduada em psicologia, especialista em psicologia
clínica. Atua profissionalmente como psicóloga no Hospital Geral do Estado da Bahia.
Versada nas áreas das humanidades e da saúde apresenta um comportamento objetivo nas
tomadas de decisão, tem uma memória invejável e é muito objetiva quando questionada,
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costuma descrever fatos e responder questões de maneira sucinta. Marta escolheu o conceito
gerador ecologia e apresentou a seguinte comportamento a partir da metodologia definida e
descrita na abordagem de pesquisa.
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Figura 132 Itinerância do Entrevistado – Ampliada Biologia
Fonte: Pesquisador
O comportamento da curva demonstra um movimento rápido de afastamento da zona
de incerteza e em seguida um comportamento rápido para a zona de incerteza, a linha verde
demonstra a tendência decrescente do coeficiente de incerteza e logo após o comportamento
crescente para a zona de incerteza, sinalizando que a entrevistada está em um estado de
coexistência de criticalidade e manutenção do estado. Apresenta entropia crescente em
seguida negentropia crescente, sinalizando um alto grau de potencialização e atualização nos
dois sentidos, evidenciando uma permanência em estado T. A entrevistada funciona como um
Ente Cognitivo que atualiza homogeneidade e potencializa heterogeneidade e em seguida
atualiza heterogeneidade e potencializa homogeneidade, evidências de permanência em
estado T em torno do conceito gerador. A entrevistada no limiar da geração do conhecimento
do campo gerado pelo conceito gerador ecologia atua como Ente Cognitivo em estado T.

Após a análise dos movimentos dos entes cognitivos no limiar do conhecimento
percebe-se a emergência do comportamento aferente, eferente e do estado T no Ente
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Cognitivo evidenciando mais uma vez o caráter holográfico do campo conhecimento. Os
movimentos emergem em vários níveis do campo. Entre referências, entre universos de
referências e entres Entes Cognitivos. Em um nível mais elevado de estruturação esses
movimentos possivelmente aparecerão em formalizações mais abrangentes do campo
conhecimento.
Essa perspectiva intui uma abordagem em que a emergência dos conceitos se dá de
forma não linear obedecendo a uma lógica não dicotômica, uma lógica que permite
atualizar/potencializar em um mesmo estado de existência. O conceito deixa de ser algo
estático que referencia e é referenciado a passa ser elemento chave de permanência e mudança
no mesmo estado de existência. O conceito conceitua e é reconceituado, pois nele se encontra
a existência da contradição dos opostos, o conceito transversaliza multirreferencialmente o
ente cognitivo, os saberes em potência e a aprendizagem em atualização configurando o
campo conhecimento complexo e adaptativo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse momento peço licença para realizar uma interlocução mais coloquial, pois para
mim é um instante de grande emoção, por ter conseguido construir algo que perpassa pela
minha vida pessoal e acadêmica. Algo que carrega afetividade pelo que faço e pelos que
contribuem comigo em casa, no trabalho, no grupo de pesquisa, na família, enfim na vida. O
caminhar até essas páginas finais foi enriquecido pela experiência de ouvir, perceber,
conversar, dialogar com autores, atores e com a minha orientadora Teresinha Fróes Burnham.
O aporte teórico que deu sustentação a pesquisa veio da convivência com o Prof. Roberto
Sidnei Macedo que me colocou em contato com a complexidade do currículo; com o Prof.
Dante Galeffi que me apresentou Lupasco e também a polilógica; com o Prof. Fialho que foi
meu orientador de mestrado e através dele o contato com a cognição e a aprendizagem e
minha orientadora (Profa.) Teresinha Fróes onde pude dialogar sobre multirreferencialidade e
outras coisas do mundo, da vida.
Essa experiência foi repleta de cotidiano. Conviver com as minhas dúvidas, trilhar
caminhos incertos e muitas vezes áridos onde a compreensão tão rica para mim se esvaía e
traduzia-se em angústia de não entender. Com o passar do tempo aprendi a conviver com o
incompreensível e a angustia foi dando lugar a formas novas de relação de coisas e de gente.
Fui impelido a colaborar, a fazer junto, a construir conhecimento de forma colaborativa. Essa
perspectiva trouxe novas trilhas, novos lugares que pude incorporar e me permitiu mudar.
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Tenho a característica forte de produzir sozinho, de ficar só com minhas ideias e indagações,
dessa maneira tive que exercitar a prática de conviver e construir junto. O grupo CAOS foi o
espaço onde pude e posso realizar esse trabalho colaborativo e que ajudou na (re)
configuração do presente trabalho e de mim mesmo.
Os desafios durante a caminhada foram vários, mas alguns valem a pena relatar pela
importância na construção do trabalho. Um dos desafios foi o de construir uma forma de
perceber a emergência dos conceitos. Essa questão potencializou a busca de relações capazes
de tratar essa emergência. No meu diário de pesquisa se encontra toda a itinerância na busca
de relações capazes de fazer perceber a emergência. O que culminou com o desenvolvimento
da metodologia própria para a pesquisa tratada aqui na abordagem da pesquisa.
O primeiro impasse foi o deslocamento de uma análise puramente quantitativa de
frequência de ocorrências de termos totalmente negada por Teresinha, apesar de muita
insistência da minha parte, isso rendeu uma sessão inteira do CAOS onde todos os presentes
opinaram e de maneira coletiva e me convenceram. No final da sessão Teresinha diz – porque
não faz análise semântica? Começa aqui outro momento de busca, o estudo da análise
semântica e a busca por aporte tecnológico para a análise. Realmente a análise semântica
muniu a pesquisa de informações que possibilitaram a concepção do campo conhecimento,
porém não gerava indicadores para a formação de atratores. A análise a partir de atratores foi
feita pelo Prof. Fialho no momento da qualificação e prontamente aceita.
O segundo desafio foi encontrar uma forma de transduzir o contexto da análise
semântica no contexto de atrator. Depois de muito pensar consegui fazer a relação entre a
análise semântica e o atrator de Lorenz com uma transdução intermediária para representação
em rede. A partir da representação em rede realmente pude realizar a análise da complexidade
da emergência de conceitos utilizando os atratores de Lorenz e de Espaço de Fase. Já na fase
final da pesquisa veio o terceiro desafio de como representar o comportamento do ente
cognitivo no limiar da geração do conhecimento. Esse desafio provocou a elaboração de uma
metodologia própria que verifica o grau de incerteza em torno de um conceito, tratada
detalhadamente na abordagem de pesquisa. Descrevi aqui os desafios por se tratar de
momentos que potencializaram a criação de conhecimento e proporcionaram a execução do
presente trabalho.
A perspectiva desse trabalho não tem caráter finalizador, mas é uma proposta
metodológica de intervenção em comunidades para analisar a emergência de conceitos bem
como as suas fontes aferentes, eferentes e em estado T, que possibilitem a integração de
vocações locais, bem como a formalização de conceitos que contribuam com a
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potencialização de saberes e fluxos de aprendizagens no contexto comunitário, visando à
autonomia dessa comunidade na criação e manutenção de conceitos e técnicas que venham a
contribuir para a sua sustentabilidade. O estudo da emergência de conceitos em comunidades
poderá dar subsídio a concepções curriculares que primam pelas características locais de
formação bem como a institucionalização de formações voltadas para a própria comunidade
que visem o seu caráter emancipatório.
A pesquisa oferece uma metodologia de prospecção de emergência de conceitos no
campo conhecimento que pode de enfoque metodológico para futuros trabalhos podendo ser
aplicada na área de educação, em estudos sobre currículo, ser aplicado em outros âmbitos de
pesquisa na área da análise cognitiva como a trabalhada no grupo CAOS e na área de difusão
do conhecimento.
Vislumbro os próximos passos, fazendo o caminho inverso do presente trabalho.
Aplicando a metodologia não em torno de conceitos geradores predefinidos de áreas do
conhecimento, mas fazendo-os emergirem nas comunidades compondo o campo
conhecimento dessa comunidade, com seus conceitos eferentes, aferentes e em Estado T.
Além disso, identificando na comunidade seus estratos baseados no campo conhecimento, de
modo a possibilitar a formalização de um currículo local.
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ANEXO I – SUPORTE METODOLÓGIO PARA A
REPRESENTAÇÃO EM REDE
Para o suporte metodológico de redes será mantido um diálogo com Prof. Dr. José
Fernandes Mendes do Instituto de Física da Universidade de Aveiro, com base no seu artigo
intitulado Física de redes complexas. Nesse artigo, Mendes (2005) traz os principais
conceitos de redes numa perspectiva complexa, sendo expostas, de forma didática, as noções
preliminares, apresentação dos tipos de rede, suas propriedade e modelagens mais relevantes.
Mendes se destaca pela contribuição, junto com Dorogovtsev (2002), na otimização do
modelo de ligação preferencial, apresentando para tal a solução exata, ressaltando-se que até o
momento dessa contribuição, o modelo de ligação preferencial tinha sido otimizado de forma
aproximada por Albert e Barabási (2002).
Comecemos pelo conceito de rede. A rede ou grafo, termo mais utilizado na literatura
matemática, é um conjunto de vértices interligados. Os vértices são denominados nodos e as
ligações são denominadas arestas.

Figura 133 Representação esquemática de uma rede
Fonte: Mendes (1986, p.10).

A origem do conceito é apresentada por Mendes a seguir:

O estudo das redes teve o seu início por volta de 1735 quando Leonard Euler
apresentou a solução para o problema das pontes de Königsberg. Esta prova
é por muitos hoje considerada o ponto de partida de um ramo da matemática
(teoria dos grafos), para o qual pessoas como Erdos Rényi deram
contribuições importantíssimas, nas últimas décadas do século XX.
Também, durante o século passado, muitos estudos, mais empíricos, foram
realizados na área das ciências sociais. Um dos trabalhos precursores nesta
área foi o de Milgram (1967). Mais recentemente, com o aparecimento de
redes reais com um grande número de nodos e com o aumento da capacidade
computacional tornaram-se viáveis estudos das mesmas (MENDES, 2005,
p.10).
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Quanto à natureza das redes, estas podem ser apresentadas como redes aleatórias que
têm a sua forma ou topologia baseada em arranjos estatísticos. O arranjo (ensemble)
estatístico, segundo Mendes (2005, p.11),
Quando a rede
apresenta um número fixo de nodos no seu arranjo estatístico, ela é classificada como
aleatória de equilíbrio; quando o arranjo estatístico apresenta um crescimento do número de
nodos, a rede é classificada como aleatória de não equilíbrio.
A análise das redes é baseada em propriedades que se originam da relação entre nodos
e arestas e se desdobram em entes matemáticos os quais servem para caracterizar as redes e os
seus comportamentos. Mendes elenca algumas dessas propriedades utilizadas para a sua
análise.

(

: característica local de uma rede, pode ser um documento
), um computador (
), um actor (filmes), um gene (biologia), etc.
a linha entre dois nodos. Podem ser de vários tipos ou intensidades.

consoante aponta num sentido entre dois nodos ou em
ambos. Por exemplo, na
uma página pode ter um link para outra e o
contrário não se verificar. Na
, os cabos ópticos transportam
informação em ambos os sentidos.
número de ligações presentes num nodo. Se a rede é
dirigida, fala-se de conectividade entrada e de saída, consoante a ligação
aponta para o nodo ou, pelo contrário, sai do nodo e aponta para outro.
diz-nos como se distribuem as ligações pelos
nodos, dá-nos a probabilidade de um nodo ter
ligações. Numa rede
aleatória, a distribuição de conectividades é a fracção média dos nodos com
grau : ( ) =
. Aqui ( ) é o número dos nodos de grau numa
rede particular do
estatístico. O cálculo da média é sobre todos os
elementos do
estatístico.
é a menor distância entre dois nodos na rede. Em geral
existe mais do que um caminho a ligá-los.
é o comprimento da maior distância entre quaisquer dois nodos
(medida em número de ligações).
esta matriz contém toda a informação sobre uma rede.
Uma rede de nodos tem uma matriz de adjacência de
. Cada elemento
da matriz de adjacência ij é igual ao número das ligações que conectamos
nodos e .
a sua definição está relacionada com os ciclos de
comprimento três (triângulos de ligações). O coeficiente de agregação local é
o número relativo das conexões entre os vizinhos mais próximos de um nodo
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,
). Aqui é o grau do nodo e
é o número total das
conexões entre seus vizinhos mais próximos. (MENDES, 2005 p.12).

Quanto aos tipos de rede, a classificação mais abrangente está referenciada à sua
natureza: redes aleatórias e redes reais. As redes são classificadas também se levando em
consideração a variação ou não dos tipos de nodos ou vértices, podendo apresentar nodos de
naturezas diferentes, ou nodos de natureza única. Quanto às ligações ou arestas, as redes
podem apresentar direcionamentos de ligações ou ligações não direcionadas. O tipo mais
simples de rede é o que apresenta uma única natureza de nodos e ligações não direcionadas. A
intensidade das ligações que representam a frequência de relações entre os nodos também é
um parâmetro considerado para a tipologia da rede. Dessa forma, para a análise de uma rede,
são necessárias as definições prévias das representações dos nodos e dos tipos de ligações que
farão parte da composição do grafo da rede.
A seguir, serão apresentadas algumas redes definidas em trabalhos que utilizaram a
análise de redes em seus contextos. Potterat (2002) apresenta em seu trabalho uma rede real
de contactos sexuais entre indivíduos, analisando o rico de contágio pelo vírus HIV.

Figura 134 Contactos sexuais entre indivíduos.
Fonte: Potterat (2002, p.6).

A seguir, Mc Kenzie (2006) apresenta um arranjo estatístico que representa um
modelo de contágio de tuberculose entre indivíduos.

199

Figura 135 Modelo de contágio entre indivíduos
Fonte: Mc Kenzie (2006, p.5).

Moody (2001), em seu estudo sobre raça, integração escolar e segregação na América,
apresenta uma rede real de conexões de amizades entre estudantes. Informações obtidas por
meio de aplicação de questionários em uma escola dos Estados Unidos.

Figura 136 Modelo de relação de amizades entre indivíduos.
Fonte: Mc Kenzie (2006, p.5).

Estudando as estruturas de comunidades em rede,

Figura 137 Páginas de um site e seus links.
Fonte: Newman (2004, p.15).

Os exemplos acima servem para demonstrar o universo de aplicação da análise de rede
em várias áreas do conhecimento, com um enfoque de modelagens de redes aleatório ou
modelagens de representações de relações reais obtidas a partir de intervenção nos campos
das pesquisas. Entre os estudos das redes reais, as redes evidentes – devido às fenomenologias
associadas e ao caráter emergente de suas análises – são atualmente as redes sociais, as redes
de informação e as redes biológicas.
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Para o entendimento do comportamento das redes, são consideradas modelagens
referentes que dão sustentação aos pesquisadores, para inferir sobre o grau evolutivo de um
fenômeno representado por uma rede, além de possibilitar a análise da topologia presente nos
arranjos. Mendes (2005) citas modelagens de redes aleatórias mais simples, cujo termo é por
ele assim definido:
Em termos simples, estas são redes máximas aleatórias sob a restrição de que
a conectividade média dos seus nodos, < >, está fixa (o número de nodos
está também fixo). Por "máximas aleatórias" entenda-se que são redes para
as quais a entropia é máxima. (MENDES 2005, p.13).

A seguir o autor apresenta os principais modelos de redes aleatórias clássicas.

-O
, que consiste no
estatístico de todas as
redes possíveis precisamente com nodos e ligações, onde cada membro
do
tem igual probabilidade de acontecer.
- No
, cada par de nodos (dos ) é conectado com uma
probabilidade . Obtém-se assim um
estatístico de todos os gráficos
possíveis de nodos. Os membros deste
são pesados com
pesos estatísticos. No limite termodinâmico (redes infinitamente grandes),
estas duas versões são equivalentes ( <k>=p(N-1)).
A distribuição de conectividades destas redes aleatórias clássicas obedece a
uma distribuição binomial, ou uma distribuição de Poisson no limite de
grande: P(k) ~ kk/k!. A conectividade média < > está fixa. Esta é uma
distribuição que decai rapidamente com uma escala natural k~<k> . Uma
particularidade desta rede é que todos os seus momentos convergem. O
mesmo não se verifica nas redes encontradas na Natureza, com uma
dependência em lei de potência.

O interessante é que as redes reais até então estudadas não apresentam comportamento
convergente com os modelos expostos anteriormente para redes aleatórias. As redes também
podem se apresentar com uma característica de crescimento exponencial, afastando-se da
aleatoriedade, redes de causa pesada. Essa natureza de rede é mais próxima das redes reais do
que das redes com arranjos estatísticos aleatórios, conforme é constatado a seguir:

Se uma rede tiver uma distribuição de conectividades que varia de forma
suficientemente lenta com o aumento da conectividade, como acontece com
a maioria das redes reais importantes, as suas propriedades são bem distintas
das caracterizadas por distribuições do tipo Poisson. Em geral, nestes casos
os investigadores tentam interpolar as distribuições empíricas da
conectividade por dependências específicas do tipo de lei de potência, P(k) ~
k-λ (distribuições sem escala). Contudo, um fato importante observado é que
os momentos de ordem mais elevada das distribuições empíricas da
conectividade divergem em redes grandes. Esta observação mostra que, com
probabilidade apreciável, os nodos de conectividade elevada estão presentes
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em redes reais, ao contrário das redes aleatórias clássicas. (MENDES, 2005,
p. 13,14).

As redes reais apresentam um comportamento no qual os nodos se mostram em
conectividade elevada com o crescimento da rede, um comportamento adverso com os
modelos de arranjos estatísticos aleatórios. O afastamento da aleatoriedade traz a
convergência com padrões, autoformas e estruturas de auto-organização, características
presentes em fenômenos complexos.
O modelo Price (1965) foi o primeiro modelo de causa pesada apresentado com
característica de escala livre, no qual o autor estudou a rede de citações de artigos científicos,
trazendo para o estudo o conceito da economia de vantagem cumulativa, em que a
possibilidade de aquisição é função da quantidade do que já se adquiriu. Esse parâmetro foi
mais tarde tratado por Albert e Barabási (2002) como ligação preferencial. A seguir, o modelo
de Albert e Barabási e a ideia de ligação preferencial serão apresentados por Mendes (2005 p.
14-15).

O modelo que agora apresentaremos consiste numa redescoberta do modelo
proposto por Price. Este modelo também é conhecido por modelo com
ligação preferencial. A solução exata deste modelo foi apresentada por
Dorogovtsev e Mendes (2002) (a solução apresentada por Barabási e Albert
(2002) era aproximada e apenas válida sob certas condições). A
probabilidade de um nodo se ligar a outro de conectividade é proporcional
a .
Consideremos então uma rede dirigida, e vamos estudar a distribuição do
número de ligações de entrada num nodo (
), ( ) = ( , ). As regras
de evolução são as seguintes:
(1) Por unidade de tempo, um novo nodo é adicionado à rede.
(2) Simultaneamente, novas ligações dirigidas provenientes de nodo não
especificados são adicionadas.
(3) As extremidades destas novas ligações são distribuídas de acordo com a
seguinte regra: a probabilidade de uma nova ligação apontar para um nodo s
é proporcional a ( ) + . O parâmetro
=
joga o papel de uma
atractividade adicional. Desta forma a conectividade total de um nodo no
instante é dada por ( , ) = ( , ) + . Se consideramos = , isto é, = 1,
então as novas ligações são distribuídas com probabilidade proporcional a
( , ).
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Figura 138 Representação esquemática da distribuição das m novas ligações
Fonte: Mendes (1986, p.15).

Mendes (2005, p.15) segue apresentando a equação mestra para a distribuição de
conectividade de chegada num nodo s em um instante t.
A equação mestra para a evolução da distribuição de conectividade de
chegada num nodo no instante é ( , , ) e pode ser entendida do seguinte
modo. A probabilidade de uma nova ligação apontar para um nodo é igual a

A probabilidade de um nodo
injetadas é:

receber exatamente

novas ligações das

Assim, a distribuição de conectividades de um nodo particular é dada por,

Esta equação está sujeita a uma condição de fronteira, p(q,t,t)=δ q,0 (delta de
Kronecker). Somando sobre s na

Levando em consideração a parte estacionária da equação (excluir o termo
com a derivada temporal) tem-se uma equação para a distribuição
estacionária.
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Mesmo supondo que esta existe, a solução exata desta equação é dada por
Dorogovtsev e Mendes (2002):

ondeΓé a função gama. Quando
, obtém-se o resultado correspondente
ao modelo de Albert e Barabási (2002),

Dorogovtsev e Mendes (2003) apresentam uma variante que considera a conectividade
média da rede crescente com o tempo, crescimento acelerado, efeito observado em redes
como a internet e a world wide web (www).

Se admitirmos que , número de novas ligações por unidade de
cada novo nodo introduzido), cresce com o tamanho da rede, ,
que a probabilidade de se ligar a um dado nodo é proporcional a
constante), então a distribuição de conectividades obedece a
potência com expoente:

tempo (por
na forma e
+B α(com
uma lei de

Muitos outros estudos têm mostrado que na sua maioria, as redes naturais e
artificiais apresentam uma estrutura descrita por leis do tipo
e
. Uma das mais importantes e intrigantes propriedades de redes deste tipo
está relacionada com o facto destas apresentarem uma grande estabilidade
contra ataques intencionais e aleatórios.
Esta robustez contra falhas é obviamente importante para as redes biológicas
e de comunicações. Isto, em parte, explica por que razão as redes com esta
estrutura são comuns na Natureza. A sua enorme estabilidade é uma
consequência da sua estrutura. Mas, ao mesmo tempo, apresenta um
fenómeno contrastante, a ausência de um limiar epidémico, por exemplo, na
propagação de epidemias. Epidemias podem facilmente espalhar-se em redes
complexas, sendo este o ponto fraco destas. (MENDES 2005, p.15).
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ANEXO II – DEFINIÇÕES DOS CÓDIGOS .NET
Conceitos geradores da área de física, agrupados por estratos e para a rede geral do
conceito.
.

Figura 139 Conceito força – códigos .net
Fonte: Pesquisador
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Figura 140 Conceito Trabalho – códigos .net
Fonte: Pesquisador
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Figura 141 Conceito energia – códigos .net
Fonte: Pesquisador
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Após a geração dos códigos .net para os conceitos da área de física, foram gerados
também para os conceitos da área de biologia.

Figura 142 Conceito célula – códigos .net
Fonte: Pesquisador
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Figura 143 Conceito ser vivo – códigos .net
Fonte: Pesquisador
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Figura 144 Conceito ecologia – códigos .net
Fonte: Pesquisador
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ANEXO III CAOS EM SISTEMAS DINÂMICOS
O primeiro ponto a ser estudado no curso Introdução ao Caos em Sistemas Dinâmicos foi o
estudo do mapa logístico, que finaliza com a definição de atrator.

Introdução ao Caos em Sistemas Dinâmicos
Mapa Logístico
Para refletir:
Seria possível prever a evolução da população de uma espécie animal? Daria
para prever sua extinção ou a estagnação em um determinado número de
indivíduos? Estas questões preocupam tanto biólogos quanto economistas há
vários séculos e desde então muitos modelos matemáticos foram criados
para tentar respondê-las. O modelo criado por Robert May, o Mapa
Logístico, apresenta comportamento periódico para determinados parâmetros
e caótico para outros. Vamos ver como isso é possível?
Teoria:
Uma das primeiras tentativas de prever o futuro de uma população animal a
causar grandes polêmicas foi o modelo Malthusiano, de 1798. Thomas
Robert Malthus (1766-1834), economista e demógrafo britânico elaborou um
modelo linear onde o total da população dependia exclusivamente das taxas
de natalidade (A), de mortalidade (B) e do número de indivíduos (N).A
expressão matemática para este modelo é:

dN
 ( A  B) N
dt
que é uma progressão geométrica.
Em 1845 Pierre François Verhulst (1804-1849), matemático belga, propôs
um modelo não-linear onde a mortalidade seria proporcional ao quadrado do
número de indivíduos. Este modelo pode ser expresso pela equação
diferencial:

dN
 AN  BN 2
dt
Onde N é o número de indivíduos, A é a taxa de nascimentos e B a taxa de
mortalidade.
Dedução matemática:
O modelo de Verhulst foi retomado em 1976 por Robert May, porém, não
em sua forma diferencial, mas em forma de mapa, onde cada valor é obtido a
partir do valor anterior:
N1 = AN0 – B N02
N2 = AN1 – BN12
.
.
.
Nn+1 = ANn – BNn2 (1)
O maior valor positivo de N será no limite onde a população será extinta.
ANmáx – BNmáx2 = 0
 Nmáx = 0ouNmáx= A/B
Dividindo (1) por esse valor:
2

N n1
N
N N máx
 A n B n
N máx
N máx
N máx N máx
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xn 

Nn
N máx

xn+1 = Axn – Bxn2.A/B
A=μ
xn+1=μxn(1–xn) (2)
A equação (2), conhecida como mapa logístico, onde os valores de x
representam porcentagens da população ao longo do tempo, é uma equação
determinística: sua situação futura será determinada pelas condições
presentes. O que chamou a atenção de May foi que o comportamento deste
mapa varia radicalmente para diferentes valores de μ. O comportamento
desse sistema passa de periódico a caótico devido a pequenas variações de μ.
Enquanto o comportamento do mapa logístico é periódico, é fácil prever as
condições futuras, pois obedecem a uma certa regularidade que, a longo
prazo, se estabiliza e define um atrator. Mas, quando acontece o regime
caótico, quaisquer variações nas condições presentes (condições iniciais)
provoca grandes variações nas condições futuras. Como na prática é muito
difícil definir com exatidão as condições iniciais, esse comportamento acaba
comprometendo a previsibilidade do sistema: apesar de determinístico,
torna-se imprevisível. O atrator perde qualquer regularidade, por isso é
denominado atrator estranho.
A melhor maneira de observar a transição para o comportamento caótico é
traçando o conjunto de atratores do mapa logístico para diferentes valores de
μ. Esta transição para o caos é conhecida como rota de duplicação de
período. As duplicações ocorrem nos pontos de bifurcação. Bifurcação é um
ponto onde há perda de estabilidade do atrator.
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Comportamento do atrator do mapa logístico para coeficientes diferentes.
Em (a) μ = 2,9; em (b) μ= 3,0 e em (c) μ = 3,7.

A seguir a definição de atrator:
Conclusão A:
Atrator é o ponto ou região para onde evolui o sistema quando o
número de iterações tende a infinito. A fase que antecede o aparecimento do
atrator é chamada de transiente (aproximadamente até as primeiras 50
iterações do gráfico da Figura 1a e as primeiras 90 iterações do gráfico da
Figura 1b). Na Figura 1 observamos três tipos diferentes de atratores para o
mapa logístico: (a) atrator tipo ponto fixo, quando o sistema evolui para um
único ponto; (b) atrator tipo duplo ciclo, quando se estabiliza numa repetição
de dois pontos e (c) atrator estranho, quando não há um padrão de repetição.
O mapa logístico apresenta ainda vários outros tipos de atrator, entre o ponto
fixo e o estranho. Basta observar as bifurcações no exemplo para se ter uma
idéia.

Diagrama do mapa logístico
Conclusão B:
Alterar os parâmetros de um sistema dinâmico (no caso, o parâmetro
µ), equivale, na prática, a construir vários sistemas dinâmicos diferentes, que
obedecem a uma mesma relação matemática entre suas variáveis.
Neste diagrama estão representados apenas os pontos referentes aos atratores
do mapa logístico, para diferentes valores de µ. Não estão representados os
pontos do transiente!
Vemos que o atrator foi ficando cada vez mais complicado: para os valores
de µ entre 2,0 e aproximadamente 2,9 é do tipo ponto fixo, na primeira
bifurcação, acima de 3,0, é duplo ciclo até aproximadamente 3,4, onde já
passam a ser 4 pontos de repetição, depois 8 e assim por diante... A cada
bifurcação ocorre uma duplicação de período até o sistema entrar em regime
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caótico. Por isso essa rota para o Caos ficou conhecida como rota de
duplicação de período.
Notamos também a existência de áreas claras na região onde estaria
ocorrendo o comportamento caótico. Nessas “janelas” o mapa logístico volta
a ter comportamento periódico. (FERRARI, 2011, Aula1).

Os sistemas dinâmicos são baseados em variáveis dinâmicas as quais apresentam uma
evolução temporal. Para o estudo dessas variáveis e, consequentemente dos sistemas
dinâmico, é utilizado o conceito de espaço de fase cujo tema é tratado a seguir:
Introdução ao Caos em Sistemas Dinâmicos
Espaço de Fase
Para refletir:
Para obter uma equação que possibilite descrever o comportamento futuro de
um sistema dinâmico os cientistas estudam o comportamento do sistema
para pequenos intervalos de tempo, constroem as equações diferenciais,
utilizam métodos para integrar essas equações e chegam a uma solução,
impondo as devidas condições de contorno. Alguns sistemas, no entanto, se
comportam de maneira tal que as equações diferencias que os representa não
podem ser solucionadas algebricamente. Neste caso se inscreve a maioria
dos sistemas não-lineares, através dos quais o Caos se manifesta. Como
estudar o comportamento futuro de um sistema dinâmico quando não
conseguimos solucionar algebricamente as equações diferenciais, ou seja,
quando o sistema é não-integrável? Veremos agora que é possível simular o
comportamento do sistema atribuindo valores numéricos aos parâmetros
envolvidos e representando-os no espaço de fase.
Teoria:
Espaço de fase é a representação das variáveis dinâmicas relevantes de
um sistema. Uma trajetória no espaço de fase representa a evolução temporal
do sistema, através da evolução temporal de suas variáveis relevantes. O
espaço de fase é uma ferramenta útil na compreensão do comportamento dos
sistemas.
Quando o sistema é não-integrável (não admite solução algébrica)
podemos simular sua evolução temporal com o auxílio do computador,
realizando uma integração numérica, e representar essa evolução no espaço
de fase.
Para exemplificar a utilização desta importante ferramenta, tomaremos
dois sistemas dinâmicos de tempo contínuo elementares: o pêndulo simples e
o pêndulo amortecido.
Pêndulo Simples:
Um corpo preso por um fio inextensível de massa desprezível, sob a ação
exclusiva da força peso.As variáveis relevantes são a posição e a velocidade.
As únicas forças externas atuantes são o peso atuando sobre o corpo e a
tração do fio sobre o eixo de rotação. A força de tração não realiza trabalho,
por ser ortogonal à trajetória do movimento, e a força peso é conservativa,
portanto, o sistema é conservativo.
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Pêndulo Amortecido:
Além da força peso, uma força de atrito proporcional à velocidade age sobre
o sistema, provocando uma dissipação de energia que a longo prazo fará
sessar o movimento. Trata-se de um sistema dissipativo.
Dedução matemática
Sendo θ o ângulo entre o fio e um eixo vertical, direção da força peso, a
componente responsável pelo torque de restauração da posição de equilíbrio
do corpo será proporcional a semθ (componente ortogonal da força em
relação ao fio). Aplicando a segunda lei de Newton para movimento angular
neste caso teremos:

  
I  r  P
2
2 d 
ml
 lPsen 
dt

Fazendo a aproximação linear do termo de restauração para ângulos
pequenos, a componente seno do peso fica aproximadamente proporcional
ao próprio ângulo formado com a vertical em radianos, sen   , e a
equação diferencial do pêndulo simples torna-se linear. Adotando-se o valor
1 para os parâmetros fixos (comprimento do fio (l) e aceleração da gravidade
(g)) teremos a seguinte equação de segunda ordem:

d 2
   0 ou     0
2
dt
é conveniente expressá-la através de um sistema de duas equações
diferenciais de primeira ordem:

  
  
cuja solução é

  ai cost
  -ai sent

e podemos verificar que

 2  2  a2
Portanto, o gráfico de θ x ω será um círculo de raio a.
Adicionando à equação do pendulo simples o termo de amortecimento 1/q,
proporcional à velocidade, a equação do movimento do pêndulo amortecido
será:


   sen  0
q
Fazendo-se a aproximação linear sen   , podemos novamente expressar
em termos de equações diferenciais de primeira ordem:

  
   


q

O pêndulo simples será utilizado como um exemplo de sistema conservativo:
100 pontos iniciais distintos em Movimento Harmônico Simples (MHS).
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Para verificarmos o que acontece entre os diversos pontos iniciais no espaço
de fase quando há dissipação de energia recorreremos ao pêndulo
amortecido.
Representa-se no espaço de fase o comportamento dinâmico de um sistema
conservativo, o pêndulo simples.

Comportamento de um conjunto de 100 pontos em MHS no espaço de fase.
Conclusão A:
Na figura, um conjunto de 100 pontos com condições iniciais diferentes
percorre um ciclo de um MHS. Foram registradas posições em intervalos
regulares e representadas no espaço de fase, como fotos estroboscópicas.
Quando o sistema é conservativo, a área ocupada pelo conjunto de pontos se
mantém constante, ou seja, a distância entre os pontos não se modifica.
Pequenas variações nas condições iniciais se refletirão em pequenas
variações nas condições finais.
Como não há conflito entre dissipação e reposição de energia, o
comportamento a longo prazo repete o comportamento a curto prazo, por
isso não se define atrator para sistemas conservativos.
A seguir observa-se o comportamento do atrator e a redução da área no
espaço de fase.

Comportamento de um conjunto de 100 pontos em movimento harmônico
amortecido com q = 8,0.
Conclusão B:
No caso do pêndulo amortecido vemos que a área ocupada pelo conjunto de
condições iniciais vai diminuindo com o tempo, ou seja, a distância entre os
pontos vai diminuindo e isso representa dissipação de energia (FERRARI,
2011, Aula2).
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Após o exposto, percebe-se que em sistemas dissipativos se comportam como sistema
dinâmico, tendendo a uma representação topológica de atrator estranho, o que não acontece
com sistemas conservativos.
O atrator espaço de fase, juntamente com o atrator de Lorenz, foi utilizado na
pesquisa, para a análise do comportamento complexo das redes dos conceitos geradores.
A seguir será apresentado o atrator de Lorenz, um atrator tridimensional, que apresenta
um comportamento caótico e será parâmetro de transdução para o presente trabalho.

Apesar de fortemente amparada pela topologia, uma abordagem matemática
muito bem desenvolvida, a revelação mais convincente do comportamento
caótico aplicado a um problema prático veio através de uma simulação em
computador realizada por Edward Norton Lorenz, cujos resultados foram
publicados num artigo de 1963 intitulado Deterministic non periodic flow.
Lorenz simulou o resultado obtido por Barry Saltzmann, que simplificou
extremamente o problema da convecção atmosférica até chegar a um sistema
com apenas três variáveis dinâmicas, passível de solução numérica confiável
e rápida para os computadores da época.
Tendo que recomeçar seus cálculos no disputado computador Royal Mc Bee
LPG-300 de que dispunha, decidiu introduzir um valor impresso já obtido
anteriormente e continuar o processamento computacional a partir daquele
ponto. Os valores introduzidos, no entanto, tinham um número de dígitos
menor que o padrão da máquina. Depois de poucas iterações a sequencia que
obteve não coincidia com a anterior. Ao descartar a possibilidade de haver
um defeito na máquina ou algum erro de digitação dos dados de entrada,
concluiu que se tratava de uma propriedade daquele sistema de equações. A
simples supressão de alguns dígitos nos dados iniciais provocara um grande
desvio nos resultados.
A importância de Lorenz está em utilizar o computador como uma forma de
modelagem científica, deixando de ser apenas uma calculadora gigante e
passando a ser um método experimental, heurístico. Lorenz usa o
computador para introduzir duas inovações: 1- provar a propriedade da
sensibilidade às condições iniciais (depois chamado de efeito borboleta) e 2exibir a surpreendente imagem do atrator, sugerida por uma descrição
verbal, mas um tanto confusa, por Poincaré. As conclusões apresentadas em
seu trabalho de 1963 podem ser resumidas em duas fundamentais: 1- a
sensibilidade às condições iniciais é uma característica intrínseca a certos
sistemas dinâmicos não-lineares e 2- equações simples podem gerar
comportamentos complicados. Essa revelação passou despercebida por
quase dez anos por ter sido publicada no Journal of The Atmospheric
Sciences, uma revista de Meteorologia pouco consultada pelos físicos e
matemáticos.
A metáfora da borboleta que provoca um tornado nasceu em uma palestra
apresentada por Lorenz no 139° encontro da Associação Americana para o
Avanço da Ciência, em Washington, D.C, em 29 de dezembro de 1972 –
publicada pelo autor em seu livro The Essence of Chaos –,
intitulada Predictability: Does the Flap of a Butterfly's Wings in Brazil Set
off a Tornado in Texas?(Previsibilidade: A Batida das Asas de uma
Borboleta no Brasil Provoca um Tornado no Texas?). A escolha do Brasil e
do Texas se deve ao efeito sonoro das combinações de palavras (butterflyBrazil, tornado-Texas) e ao fato de estarem localizados em hemisférios
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diferentes, o que dificulta a análise do efeito do bater das asas. O autor não
responde à questão que levanta, mas a borboleta viria a se transformar num
símbolo de sensibilidade às condições iniciais. O sucesso dessa metáfora se
deve também à aparência de borboleta na representação do atrator de Lorenz
no plano XZ e à grande repercussão do livro de James Gleick, onde o “Efeito
Borboleta” aparece como título do primeiro capítulo (FERRARI, 2011,
Introdução).

Em seguida serão apresentadas, de forma resumida, as equações do atrator de Lorenz.

Introdução ao Caos em Sistemas Dinâmicos
Atrator de Lorenz
Para refletir:
Por que a previsão do tempo é tão incerta? Será que é apenas uma limitação
tecnológica? Será que um dia teremos uma previsão segura com menos um
mês de antecedência?
Nesta aula iremos conhecer o famoso atrator que, por coincidência, visto de
uma certa perspectiva, tem a mesma forma do inseto da metáfora que
consagrou este atrator: uma borboleta.
Teoria:
Num artigo de 1963 intitulado “Fluxo Determinístico Não-periódico” o
matemático e meteorologista Edward Norton Lorenz estudou um sistema de
equações deduzidas inicialmente por Barry Saltzman a partir das leis da
termodinâmica e concluiu que a possibilidade de previsão meteorológica é
limitada pela própria natureza do sistema.
O sistema de equações de Lorenz consiste num modelo simplificado do
comportamento da atmosfera, simula o comportamento de um fluido em um
plano retangular, cujo lado inferior está a uma temperatura maior que a do
superior.
Dedução matemática:
Este é o sistema de equações de Lorenz:
dX/dt = s.(Y - X)
dY/dt = r.X - Y - X.Z
dZ/dt = X.Y - bZ
Trata-se de um sistema tridimensional, como o PAF, onde:
"X" representa o fluxo convectivo;
"Y" a distribuição de temperaturas horizontal;
"Z" a distribuição de temperaturas vertical.
Os três parâmetros que intervém nas equações são:
"s"relação entre a viscosidade e a condutividade térmica, ou número de
Prandtl;
"r"proporcional à diferença de temperaturas entre os lados inferior e
superior, ou número de Rayleigh reduzido;
"b"relação entre a altura e a largura do retângulo.
Além de ser um sistema tridimensional, os produtos X.Z e X.Y o tornam
não-linear, condições necessárias para a existência de comportamento
caótico.
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Atrator de Lorenz no plano XZ, para os valores iniciais: (a) X 0 = 0,0; Y0 =
0,6; Z0 = 0,0 e (b) X0 = 0,0; Y0 = 0,6; Z0 = 1,0.
Conclusão:
Com uma pequena variação dos dados iniciais (a) e (b) percebemos que a
forma do atrator se mantém, no entanto, a partir de algumas iterações as
trajetórias passam a ser completamente diferentes. Por ter sido deduzido a
partir de leis físicas que regem o comportamento dos fluidos, esse sistema
simplificado pode demonstrar a dificuldade de se fazer previsões para a
atividade atmosférica.
Todo o sistema em regime caótico, com sensibilidade às condições iniciais,
torna-se praticamente imprevisível, pois é quase impossível, em condições
experimentais, determinar o valor exato das condições iniciais.
Projetado no plano XZ o atrator tem uma forma que lembra uma borboleta.
(FERRARI, 2011, Aula 4).
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ANEXO IV – MÍDIA COM DADOS DA PESQUISA E
ENTREVISTAS

