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Resumo: Aparentemente a cultura está sendo usada como justificativa para vários tipos 
de conflitos entre seres humanos. Parece que ocorre uma inflação do termo cultura em 
várias áreas científicas. Ele também já se estabeleceu no senso comum para descrever os 
contextos de determinadas situações de inter-relacionamentos. Na contribuição ao 
entendimento do fenômeno cultura recorre-se, neste artigo, a teoria de autopoiese dos 
biólogos Humberto Maturana e Francisco Varela. Uma teoria que pode ser chamada 
não-convencional pelo fato de que ela parte da premissa oposta ao senso comum, isto é, 
o ser humano é um sistema fechado. 
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Introdução 

Nenhuma ilha é uma ilha é o título dado por Carlo Ginzburg a um livro escrito 

por ele. É interessante tomar esse título emprestado para refletirmos também sobre 

cultura. Nenhuma cultura é uma cultura?  Propomos a resposta que nenhuma cultura é 

reconhecida como cultura sem o outro. O que queremos dizer com isso, nós 

esclarecemos no decorrer desse artigo.  

Até final do século XX vivemos em uma realidade baseada numa separação 

ideológica do mundo. Uma realidade definida pela distinção entre amigos e inimigos. A 

partir da queda do muro de Berlim, acabamos aparentemente com as políticas 

ideológicas e vivemos numa realidade que é caracterizada por “uma clivagem identitária 

do planeta” (OLIVEIRA, 2006, p. 6). Clivages que poderiam produzir até “o choque de 

civilizações”, como prognosticou Samuel P. Huntington (1996) no seu livro assim 

titulado.   

Continuamos então, ser amigos de uns e inimigos de outros; somos diferentes, 
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no entanto, tendo algo em comum, isto é, somos vítimas de conflitos armados, 

terrorismo, catástrofes ambientais e climáticas, sofremos do temor do “desconhecido 

representado por pessoas de outras culturas e religiões e por milhares de outros 

motivos” (OLIVEIRA, 2006, p. 7). 

 Parece que o problema não é apenas ser diferente do outro, oriundo de uma outra 

cultura, mas ser considerado inferior ao outro. A diferença está sendo avaliada como 

melhor ou pior. Parece que se 

[...] há duas formas diferentes de ser, uma delas terá de ser superior à outra. [...] E o critério 
usado para definir isso depende do observador e de seu poder. É claro que determinadas 
observações podem ser aceitas pela maioria e se transformar em valores sociais que se 
consolidam e permanecem sem grande reflexão ao longo de gerações. Isso não garante a 
veracidade da hierarquia estabelecida, que talvez nem exista (GIKOVATE, 2005, p. 12). 

 
Lidar com a diferença e com o sentimento de ser diferente aparentemente não é 

fácil. É tão difícil que – se não conseguimos – nosso comportamento se torna agressivo, 

tanto contra o outro como também contra nós mesmos? A inveja, continua Gikovate 

(2005, p. 23), é 

[...] uma reação agressiva que deriva da forma como lidamos com certas diferenças em relação à 
quais nos sentimos prejudicados. Insistimos em hierarquizar as diferenças que nossa razão 
reconhece. Admiramos as pessoas que são portadoras de propriedades que gostaríamos de ter. 
Admiramos e não nos alegramos com a diferença que nos é desfavorável (GIKOVATE, 2005, p. 
23). 
 

 Gostaríamos de chamar a atenção sobre um dos aspectos acima mencionados 

que é, ao nosso ver, fundamental: a diferença está sendo estabelecida pelo outro, por um 

observador. Isso nos faz lembrar do trabalho de Humberto Maturana e Francisco Varela, 

dois biólogos chilenos que interpretaram os seres vivos como sistemas autopoiéticos. 

Um papel indispensável na teoria de autopoiese é o tal chamado observador. 

 No presente artigo pretende-se discutir a idéia da cultura a partir da teoria da 

autopoiese. Recorremos à obra original A árvore do conhecimento dos autores Maturana 

e Varela (2004) para investigar como se entende o fenômeno cultura a partir desse 

construto teórico. 

 

 Homo homini lupus 

Ao contrário da natureza dos lobos na imagem leviatana hobbesiana gostaríamos 

de nos aproximar do nosso tema com o caso das duas meninas lupinas, citado por 

Maturana e Varela (2004). Os autores contam que no ano 1922, perto de uma aldeia 



bengali do norte da Índia, duas meninas indianas, uma na idade de oito anos e a outra de 

cinco, foram resgatadas ou, como os autores descrevem, arrancadas de uma família de 

lobos que as haviam criado em completo isolamento do mundo humano. Os autores 

usam o termo arrancadas, porque as meninas recusavam o contato humano e preferiam 

à companhia de cães ou lobos. As meninas mostraram comportamento estranho no que 

diz respeito à cultura humana, mas normal no que diz respeito ao contexto lupino. Elas 

sabiam apenas se mover de quatro. Principalmente mostraram hábitos noturnos e 

preferiam comer carne crua. Os seus rostos ficavam sem expressões e elas não sabiam 

falar uma língua humana. É importante ressaltar que o seu estado era perfeitamente 

sadio e elas não apresentavam nenhum sintoma de desnutrição ou de debilidade mental. 

No entanto, pouco depois de ser `salvas´, a menina de cinco anos morreu por causa de 

uma depressão. A sua irmã sobreviveu cerca de dez anos em um orfanato. Ela não 

aprendeu a falar, além de apenas poucas palavras, mas aprendeu andar sobre os dois 

pés, abandonou os hábitos noturnos e também seus hábitos alimentares. Mesmo assim, a 

família do missionário que a resgatou e que dela cuidou, bem como outras pessoas que a 

conheceram com alguma intimidade, jamais a consideram como “verdadeiramente 

humana” (MATURANA; VARELA, 2004, p. 146). 

 Como esse caso está sendo interpretado a partir da teoria de autopoiese? 

[...] embora em sua constituição genética a anatomia e a fisiologia fossem humanas, as duas 
meninas nunca chegaram a acoplar-se ao contexto humano. Os comportamentos que o 
missionário e sua família queriam mudar nelas, por serem aberrantes no âmbito humano, eram 
inteiramente naturais para as meninas lupinas. Na verdade, Mowgli, o menino da selva 
imaginado por Kipling, jamais poderia ter existido em carne e osso, porque sabia falar e 
comportou-se como um homem quando conheceu o ambiente humano. Nós, seres de carne e 
osso, não somos alheios ao mundo em que existimos e que está disponível em nosso existir 
cotidiano (MATURANA; VARELA, 2004, p. 146). 

 

As meninas indianas são seres humanos, mas não cresceram na cultura humana. 

Mesmo sendo seres humanos, elas não aprenderam características fundamentais da sua 

cultura humana. O caso mostra como é possível, mas ao mesmo tempo difícil de 

aprender cultura. Perante a dificuldade que a menina mais velha mostrou nos dez anos 

de cultura humana é preciso aprofundar essa questão.  Em outras palavras, precisamos 

perguntar o que significa ser alheio ou não alheio ao mundo e o que quer dizer 

disponível em nosso existir cotidiano?  

Conforme de Maturana e Varela (2004), a cultura é um resultado de 

acoplamentos estruturais entre sistemas autopoiéticos, identificado como cultura por um 

observador. Vamos, em seguida, esclarecer o que se entende sobre sistema autopoiético, 

sobre acoplamento estrutural e sobre observador. 



 

  

 

Viver é (re)conhecer  

O ponto de partida da teoria de autopoiese, basicamente apresentada no livro A 

árvore do conhecimento (2004) é que os seus autores Humberto Maturana e Francisco 

Varela não entendem cognição no sentido comum, como percepção, pensamento ou 

consciência, mas a equipararam com vida. A vida é vista como sinônima do processo da 

cognição. Todos os sistemas vivos são sistemas cognitivos. Em outras palavras, viver é 

(re)conhecer, assim a premissa dos autores.  

Essa circularidade, esse encadeamento entre ação e experiência, essa inseparabilidade entre ser 
de uma maneira particular e como o mundo nos parece ser, nos diz que todo ato de conhecer faz 
surgir um mundo. [...] Tudo isso pode ser englobado no aforismo: todo fazer é um conhecer e 
todo conhecer é um fazer [grifos dos autores] (MATURANA; VARELA, 2004, p. 31-32). 

 

Falando do mundo de fora, estamos implicitamente falando de uma maneira de 

reconhecê-lo.  Essa maneira de reconhecer o mundo é fortemente ligada às ações e as 

experiências que estão sendo realizadas na interação com esse mundo. E essa 

“experiência de qualquer coisa lá fora é validada de uma maneira particular pela 

estrutura humana, que torna possível `a coisa´ que surge na descrição” (MATURANA; 

VALREA, 2004, p. 31) Em outras palavras, “tudo o que e dito é dito por alguém 

[grifo dos autores]” (MATURANA; VARELA, 2004, p. 32) – o segundo aforismo da 

teoria. 

Maturana e Varela prestam tanta atenção a esses dois aforismos, porque eles 

indicam um caráter de dois níveis da teoria da autopoiese, ou, nas palavras dos autores 

(2004, p. 151), de “dois domínios possíveis de descrição”, isto é, aquele do observador e 

o outro do sistema vivo que interage com o meio.  É importante sempre se lembrar de 

que qualquer fenômeno cultural pode ser visto a partir de uma perspectiva de um 

observador e da perspectiva de um ser humano envolvido. Vamos em seguida ver, em 

que se destaca a diferença entre essas. 

 

O sistema autopoiético e o observador 

O que levou Maturana e Varela a distinguirem a descrição externa dos sistemas 

da perspectiva própria do sistema? Nos anos 70, Humberto Maturana e Francisco Varela 

realizaram pesquisas empíricas na área de neurobiologia centradas na percepção visual e 

mostraram que, as percepções sensoriais não são representações do meio, mas sim 



atividades do sistema nervoso. O sistema nervoso, por sua vez, opera de forma circular. 

Os seus elementos constituem as suas relações e, ao mesmo tempo, as relações 

constituem os seus elementos.  

A partir dessa observação, os dois biólogos postularam isso como uma 

característica do organismo como um todo. Conforme a matriz do sistema nervoso, o ser 

vivo também é organizado de forma circular. Caracterizando assim todos os sistemas 

vivos como sistemas organizados de forma circular, eles são chamados de sistemas 

autopoiéticos. Os autores escolherem o termo autopoiese que significa, conforme sua 

origem grega, a auto-criação e manutenção. Seguimos com uma reconstrução dos 

axiomas da teoria que explicita o construto sistema autopoiético.1 

Seres vivos são redes e interações moleculares, que produzem em si mesmas e 

especificam seus próprios limites e “os componentes moleculares de uma unidade 

autopoiética celular deverão estar dinamicamente relacionados numa rede contínua de 

interações” (MATURANA; VERELA, 2004, p. 52). Um ser vivo é um sistema 

autopoiético porque sabe se auto-produzir e se auto-manter através dos seus 

componentes e de sua organização. Já que partir dessa definição de sistema vivo, é 

postular também que todos os sistemas vivos têm uma organização idêntica, ou seja, 

não há nenhuma diferença na organização de dois sistemas quaisquer aparentemente 

distintos. Suas distinções se dão, porém, na sua estrutura.2 Essa distinção no que diz 

respeito a sua estrutura física tem a ver com o fato de que cada sistema se organiza em 

um meio específico.3 

O mais importante axioma talvez seja, que “o fato de que o conhecer seja o fazer 

daquele que conhece está enraizado na própria maneira de seu ser vivo, em sua 

organização [grifos dos autores]” (MATURANA; VARELA, 2004, p. 40). Em outras 

palavras, a maneira como o ser vivo reconhece o seu meio é determinada pela sua 

própria estrutura e a organização dessa estrutura. No que diz respeito à cognição ou a 

epistemologia não será mais possível seguir com a idéia representacionista, como 

                                                
1 Conforme os critérios científicos, não se trata de uma teoria no sentido rígido, mas sim de um modelo. 
Todos os conceitos do modelo são analíticos. Isso significa que todo fenômeno será chamado sistema vivo 
quando couber na definição dos autores, mesmo não sendo conforme com a compreensão comum da 
palavra vivo. O próprio sistema cultural pode, dessa maneira, ser visto como sistema vivo, ou seja, como 
sistema autopoiético. 
2 A estrutura se constrói por meio de seus elementos e das relações entre esses elementos. Por exemplo: O 
ser humano se compõe de vários elementos, entre os quais existem relações/ligações. O ser humano só 
“se organiza” através da existência dos elementos e das relações recíprocas. Por exemplo, para poder agir, 
o ser humano precisa de seu cérebro, mas este se desenvolve por meio de atos, assim, o ser humano só “se 
organiza” através da existência dos elementos e das relações recíprocas. 
3 Os sistemas vivos se constroem através de elementos e relações entre elas. Essas relações cumprem três 
tipos de funções, isto é, a função da constituição, a função da especificação e a da ordem. 



também não com uma visão solipsista. O sistema autopoiético vive no seu meio e esse 

meio é capaz de perturbá-lo. O mundo de fora, então, existe e interfere no ser vivo, 

iniciando encadeamentos de processos internos no sistema vivo. Esses processos 

internos, e, principalmente, seus resultados, no entanto, funcionam independentemente 

desse meio. Eles dependem apenas da própria estrutura e da organização interna do ser 

vivo. Por isso, não podemos mais partir da idéia de que o mundo de fora apenas se 

representa no interior do ser vivo. Como a percepção do mundo de fora está sendo 

trabalhada pelo sistema vivo, depende apenas dele mesmo.  

Sistemas vivos só vêem o seu próprio mundo, e tudo que não é compatível com 

a própria estrutura não é perceptível. O que não é compatível, simplesmente não existe. 

Sendo os sistemas operacionalmente fechados, também a capacidade de agir depende da 

própria estrutura. Mudar esta capacidade só é possível à medida que sua estrutura 

permite. Em outras palavras, sistemas autopoiéticos são sistemas estruturalmente 

determinados e organizacionalmente fechados. 

Os autores ilustram isso com o chamado ponto cego da retina, o local na retina 

onde sai o nervo óptico, que não tem sensibilidade à luz. Trata-se de um fenômeno da 

percepção, que mostra como o olho do ser humano é capaz de `não-ver´.4 Olhando para 

um papel com uma cruz desenhada no lado esquerdo e um ponto no lado direito, 

seguem-se os passos descritos: 

(...) cubra seu olho esquerdo e olhe fixamente para a cruz, desenhada na página [...], mantendo-a 
a uma distância de cerca de quarenta centímetros. Você observará então que o ponto negro da 
figura, de tamanho desprezível, desaparecerá de repente! Experimente girar um pouco a página 
ou abrir o outro olho (MATURANA; VARELA, 2004, p. 24). 

 
Vemos que não vemos. Porém, no cotidiano é comum vivermos sem a percepção 

de que não vemos. Nesse momento abordamos a questão dos dois níveis de observação. 

Um observador sempre observará um papel contendo um ponto e uma cruz por um lado, 

                                                
4 Um exemplo no livro FotoLeitura de Paul R. Scheele adiciona mais um fenômeno da percepção: nós 
vemos o que não deveríamos ver. Para ver o efeito da salsichinha, fixe um ponto na parede e olhe para 
ele. Agora, sem deixar de olhar para esse ponto, ponha as mãos diante dos olhos, a mais ou menos 45 
centímetros de distância. Aí junte as pontas dos seus dedos indicadores. Fixando o olhar no ponto 
exatamente acima dos indicadores, perceba o que está acontecendo com os dedos no seu campo visual. 
Mantenha os olhos relaxados, e não se preocupe em deixar alguma coisa em foco mais preciso. Você 
notará uma imagem-fantasma, como se fosse um terceiro dedo, (...). Esta imagem-fantasma parece uma 
daquelas pequenas salsichas usadas em aperitivos (SCHEELE 1995, p. 61). Esses dois fenômenos, o de 
ver que não vemos e o de ver o que não devemos ver foram incluídos por Hans Bühler no seu modelo do 
signo lingüístico, o chamado modelo organon. Essa idéia é demonstrada através do símbolo de um círculo 
e um triângulo sobrepostos, no qual a maior parte das figuras se sobrepõem, mas partes de ambas não se 
tocam. Essas partes representam o fenômeno do `apperzeptive Ergänzung´ (suplemento aperceptivo) e 
`abstraktive Relevanz´ (relevância abstrata). (BÜHLER, Hans. Die Sprachtheorie: die 
Darstellungsfunktion der Sprache. Jena 1934 / 1965; apud PELZ 1990, p. 46-48.)  
 



e, por outro lado, um sistema vivo que está se comportamento relacionado a isso. No 

entanto, o sistema vivo está ou não está percebendo o ponto no papel. Da perspectiva 

externa, nunca saberemos o que o sistema vivo percebe, mesmo – pela perspectiva de 

observação – sendo óbvio que deveria ser um ponto e uma cruz.5 É importante se 

lembrar de que  

podemos descrever a conduta do organismo como se ela surgisse do funcionamento de seu 
sistema nervoso via representações do meio, ou como expressão de alguma intencionalidade na 
busca de uma meta. Mas essas descrições não refletem o funcionamento do sistema nervoso em 
si: têm apenas um caráter de utilidade comunicativa para nós, observadores (MATURANA; 
VARELA, 204, p. 147-148).  
 
 
O comportamento dos seres humanos apenas implica correlações entre 

indicadores, abrangendo certos limites. Observadores, além de descrever apenas as 

ações, também descrevem o outro como causa recíproca, input-output ou transmissão de 

informação. Essas descrições lingüísticas externas provocam o risco de esquecer que o 

comportamento do sistema vivo está determinado pela própria estrutura (GÖRLITZ; 

BURTH, 1998, p. 209). 

 

A conduta cultural 

O que está sendo chamado de comportamento é apenas uma descrição de 

movimentos e mudanças de estado de seres humanos em seu meio, observados e 

assinalados por um observador. Pode-se chamar esse comportamento uma conduta 

cultural, se ela manifesta uma estabilidade transgeracional de configurações 

comportamentais ontogeneticamente adquiridas na dinâmica comunicativa de um meio 

social (MATURANA; VARELA, 2004, p. 223). 

Para entender essa definição de cultura é preciso esclarecer o termo de 

acoplamento estrutural. Trata-se de uma ligação entre ser vivo e seu meio, que inclua, 

pelo menos, mais um sistema vivo. Já vimos que o sistema autopoiético vive em um 

meio e esse meio interfere em seus processos internos. No entanto, o meio não é capaz 

                                                
5 Maturana e Varela usam uma analogia com um submarino para esclarecer essa dupla lógica: 
Imaginemos uma pessoa que viveu toda a sua vida num submarino e que, nunca tendo saído dele, recebeu 
um treinamento perfeito de como operá-lo. Agora estamos na praia e vemos que o submarino se aproxima 
e emerge graciosamente. Pelo rádio, dizemos ao piloto: `Parabéns, você evitou os recifes e veio à tona 
com muita elegância; as manobras do submarino foram perfeitas.´ Dentro da embarcação, porém, nosso 
amigo se surpreende: `Que história é essa de recifes e de emergir? Tudo o que fiz foi mover alavancas, 
girar botões e estabelecer certas relações entre os indicadores de umas e de outros, na seqüência prescrita 
à qual estou acostumado. Não fiz manobra alguma e não sei de que submarino você está falando 
(MATURANA; VARELA, 2004, p. 152). 

 

 



de determinar o sistema autopoiético. Nem o sistema vivo é capaz de determinar o seu 

meio. Entre eles acontecem ações recíprocas, ou seja, interações. Se essas interações 

formam relações complementares e ganham um caráter permanente, eles se tornam 

acoplamentos estruturais. Essas relações entre, pelo menos, dois sistemas autopoiéticos 

podem se tornar acoplamentos: 

Duas (ou mais) unidades autopoiéticas podem estar acopladas (...) quando suas interações 
adquirem um caráter recorrente ou muito estável. [...] O resultado será uma história de mudanças 
estruturais mútuas e concordantes, até que a unidade e o meio se desintegrem: haverá 
acoplamento estrutural (MATURANA; VARELA, 2004, p. 87). 
 
As mudanças de um sistema vivo são comensuráveis e congruentes com seu 

meio e, assim, podemos apenas descrevê-las como adequado, a depender do ambiente 

em que o descrevemos.  

No entanto, esses acoplamentos só acontecem quando o sistema vivo e seu meio 

são estruturalmente complementares.6 A idéia da co-evolução talvez ajude na 

compreensão desse fenômeno. No entanto, Maturana e Varela substituíram o termo co-

evolução por “deriva natural” (2004, p. 131), ou seja, uma co-ontogenese, sendo que a 

ontogênese de um ser vivo é uma deriva de modificações estruturais com invariância da 

sua organização. 

É importante compreender que a co-ontogenese não implica um melhor ou pior 

entre sistemas vivos, até mesmo se fala em sistemas mais ou menos adaptados. 

Conforme a teoria de autopoiese, um sistema vivo é sucedido enquanto ele é vivo.  

“Enquanto um ser vivo não se desintegra está adaptado a seu meio, e que em relação a isso sua 
condição de adaptação é invariante, ou seja, ela se mantém. [...] nesse sentido todos os seres 
vivos são iguais enquanto estão vivos. [...] na medida em que todos estão vivos, todos 
satisfizeram os requisitos necessários para uma ontogenia ininterrupta” ”(MATURANA; 
VARELA, 2004, p. 127).  
 

Na teoria de autopoiese fala se ainda menos em uma seleção natural. Nem 

Charles Darwin esclareceu explicitamente se esse termo não seria apenas uma metáfora 

(MATURANA; VARELA, 2004). A metáfora que Maturana e Varela usam é de uma 

colina de cume agudo. 

Figuremos que a partir desse pico jogamos encosta abaixo gotas d`água, sempre na mesma 
direção, embora pela mecânica do lançamento haja variações no seu modo de cair. Imaginemos, 
por fim, que as gotas sucessivamente lançadas deixem uma trilha sobre o terreno, que constitui a 
marca de sua descida. Como é evidente, se repetirmos muitas vezes o nosso experimento, 
teremos resultados ligeiramente diversos. Algumas gotas descerão diretamente para a direção 
escolhida; outras encontrarão obstáculos, que contornarão de maneiras diversas, por causa de 
suas pequenas diferenças de peso e impulso, e se desviarão para um lado ou para o outro; talvez 
haja leves mudanças nas correntes de vento, que levem outras gotas por caminhos muito 

                                                
6 Observa-se na visão retrospectiva que há linhagens de seres vivos que desapareceram porque as 
configurações estruturais não permitiram conservar sua organização e assegurar sua continuidade 
(MATURANA; VARELA, 2004, p. 121). 



sinuosos, ou que as façam distanciar-se bem mais da direção inicial. E assim indefinidamente. 
(MATURANA; VARELA, 2004, p. 121) 
 
Todos esses derivas naturais das gotas d`águas simbolizam resultados de 

diferentes modos individuais de interação com as irregularidades do meio. Cumprindo o 

requisito ontogênico essencial da reprodução, tudo é permitido (MATURANA; 

VARELA, 204, p. 121). 

 É importante ressaltar que, no caso do ser humano, qualquer experiência produz 

mudanças em seu estado, no entanto, não sabemos em que sentido essa mudança pode 

ocorrer. Se uma configuração comportamental é adquirida no contexto de uma dinâmica 

comunicativa por meio de acoplamentos estruturais entre sistemas autopoiéticos e se 

essa configuração permanece estável entre gerações, chama-se esse comportamento de 

comportamento cultural. Como se dá essa aquisição de configuração de 

comportamento? 

 

A cultura como fenômeno de aprendizagem 

 

Em um primeiro momento, o processo de adquirir certos comportamentos é a 

imitação. Ela permite que um certo modo de interação sobreviva a ontologia individual. 

O queimporta é como o individuo acolhe as interações e não o próprio modo de 

interagir.  

Trata-se, efetivamente, de uma deriva cultural, na qual – como na deriva filogenética dos seres 
vivos – não há um desenho, e sim um arcabouço ad hoc, que vai sendo constituído com o que se 
dispõe a cada momento (MATURANA; VARELA, 2004, p. 231). 
 

O ser humano é, por causa de seu ser na linguagem capaz de adquirir não apenas 

imitando. Quando um ser vivo adquiriu determinada interação, o observador chamaria 

isso de aprendizagem, isto é, ele observa que um ser vivo parece se mover 

adequadamente num meio mutante. Maturana e Varela, porém, alertam que, mesmo se  

as mudanças estruturais parecem corresponder às circunstâncias das interações do organismo, 
para o funcionamento do sistema vivo, porém, só existe um deriva estrutural contínua, que segue 
o curso que, a cada instante, conserva o acoplamento estrutural (adaptação) do organismo a seu 
meio de interações (MATURANA; VARELA, 2004, p. 190).  

 

É comum considerar a aprendizagem como influência na mudança 

comportamental quando se capta ou quando se recebe algo vindo do meio. Essa 

perspectiva representacionista, como já foi mencionada, não se mantém mais na teoria 

de autopoiese. Na perspectiva de autopoiese a aprendizagem é uma expressão do 



acoplamento estrutural, mantendo uma compatibilidade entre o funcionamento do 

organismo e o meio em que ele ocorre (MATURANA; VARELA, 2004, p. 192). 

 
Isso nos permite algumas deduções: Aprende-se apenas reconhecendo. Em 

outras palavras, a cultura se transfere sendo vivenciada naquele contexto cultural. O 

exemplo com as meninas indianas também mostrou isso. Se há, como foi o caso da 

menina que sobreviveu, a intenção de interferir em certo comportamento, é preciso 

manter acoplamentos estruturais com aquele contexto cultural. Porém, quanto mais 

vastas forem as informações que se obtém sobre um determinado contexto cultural, 

maior será a probabilidade e a facilidade de se poder estabelecer acoplamentos 

estruturais com ele. No caso da menina lupina/indiana que sobreviveu, provavelmente –  

considerando que o caso aconteceu no início do século XX – não havia o desejo de 

conhecer o desconhecido, neste caso, o contexto lupino. Talvez a família adotiva apenas 

se contentasse com a descrição de observador, avaliando o comportamento da criança 

partindo da perspectiva humana e considerando sua configuração comportamental como 

inferior. Ela não viu que não viu uma cultura lupina. Talvez ela apenas via uma 

menina-lobo, uma menina não-humana. 

 

Conclusões 

O termo cultura se estabeleceu em áreas diferentes da nossa vida cotidiana, não 

se restringindo a um fenômeno antropológico. Fala-se de cultura empresarial na área da 

teoria de administração, na cultura política na área das ciências políticas, na cultura da 

escola na área da educação, na cultura a família na área da sociologia, na cultura de 

leitura em letras, para dar apenas alguns exemplos. Diante do que relatamos até agora, 

parece que o termo cultura talvez esteja sofrendo certa inflação. Perante as idéias 

apresentadas até aqui cultura se entende como um conjunto de configurações 

comportamentais que asseguram a sobrevivência, conservando interações sucedidas na 

adaptação ao meio por gerações. As diferenças entre diversos meios exigem, 

conseqüentemente, certa diversidade cultural.  

Mesmo percebendo tantas diferenças entre seres humanos, inclusive as 

diferencias culturais, somos iguais no aspecto fundamental, aliás, no aspecto que nos 

define como ser vivo, isto é, a nossa organização. Apenas nossa forma estrutural de 

viver é diferente. Mas todas as culturas que não deixam de existir, são da mesma forma 

sucedidas, assegurando a sobrevivência dos seus membros. 



[...] não há sobrevivência do mais apto, o que há é sobrevivência do apto. Trata-se de condições 
necessárias, que podem ser satisfeitas de muitas maneiras, e não da otimização de critérios 
alheios à própria sobrevivência (MATURANA; VARELA, 2004, p. 127). 
 
Se a vida é equiparada com a cognição, viver significa (re)conhecer, re-conhecer 

o outro como igual sucedido, mesmo sendo diferente. Além disso, para poder falar em 

cultura é preciso ter o outro como observador, pois, apenas na perspectiva do 

observador se distingue determinado comportamento como cultural. Nenhuma cultura é 

reconhecida sem o outro. 
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