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RESUMO  
 
Neste artigo objetivamos fazer um exercício teórico a partir da abordagem e 
perspectiva da auto-organização, e em específico do conceito de sistema social da 
biologia do conhecimento em Maturana, tendo como fator indutor o fenômeno do 
empreendedorismo social, como um processo de inovação e gestão de tecnologia 
social, contribuindo assim, para o desenvolvimento integrado e sustentável, com 
isso, partimos da hipótese de  trabalho em que o empreendedorismo social é um 
fator gerador de auto-organização do sistema social, tanto no enfrentamento das 
questões sociais, e suas múltiplas expressões, que por sua se materializam 
através das ações das organizações do Terceiro Setor. Tomamos como exemplo 
reflexivo, alguns dados referentes a micro região do Oeste do Paraná, e alguns 
exemplos de ações que se manifestam nesta perspectivas, bem com, os desafios 
para sua consolidação. A importância desta abordagem, esta na constatação do 
desafio de uma leitura crítica e ações criativas face a complexidade do 
enfrentamento do crescimento da pobreza e da exclusão social frente aos 
processos de reestruturação produtiva e dos efeitos da globalização e 
conseqüentemente de gerar o desenvolvimento integrado e sustentável.  
 
 
O PARADOXO DA POBREZA NO SÉCULO XXI 

 

A BUSCA DE NOVOS OLHARES – O PARADIGAMA DA AUTO-ORGANIZAÇÃO 

COMO POSSIBILIDADE  

 

O EMERGIR DE NOVAS AÇÕES ANTI-GLOBALIZAÇÃO  

 

O EMPREENDEDORISMO SOCIAL COMO ALTERNATIVA DE INTERVEÇÃO E 

INOVAÇÃO NO CAMPO SOCIAL 

 

O EXEMPLO DO DESAFIO DO DESENVOLVIENTO REGIONAL INTEGRADO E 

SUSTENTÁVEL – A REGIÃO OESTE DO PARANÁ E DA CIDADE DE TOLEDO 
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O EXERCÍCIO EMPRIONÁRIO DO EMPREENDEDORISMO SOCIAL COMO 

INDUTOR DE AUTO-ORGANIZAÇÃO SOCIAL – A REDE DE GESTÃO SOCIAL 

EMPREENDDORA DE TOLEDO 

 

OS DESAFIOS DA AUTO-ORGANIZAÇÃO SOCIAL E DO 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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É um indutor de auto-organização social 

 

Esta dimensão nós desde o início de nossa investigação já havíamos percebido, 

e com o aprofundamento ela só veio a se confirmar (Cf, OLIVEIRA, 2000).  

 

Analisando a sociedade como um sistema, o mesmo é composto de várias partes 

e elementos que constituem sua totalidade, e essas partes estão interligadas e se 

inter-relacionam provocando mudanças no sistema em decorrência destes 

movimentos. Os istemas podem ser abertos ou fechados, os abertos trocam 

energia e informação entre si, os sistemas fechados não, e o processo de auto-

organização, são ações internas do sistema, que provocam alterações no sistema 

como um todo.  

 

Dessa forma o sistema que sofre o processo de auto-organização pode apresentar 

graus alterados de intensidade de informação, ordem (e desordem) incertezas e 

ambigüidades. No tocante ao campo social, encontramos a abordagem 

apresentado por Boff (1998), onde o padrão de auto-organização pode ser 

encontrada numa molécula e até numa sociedades avançada, ou seja, “.. é a 

maneira com as partes se relacionam entre si de tal forma que possamos 
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distinguir uma abelha de um cavalo, um cavalo de um ser humano e um ser 

humano de uma sociedade concreta como a brasileira.  

 

O singular dos seres vivos reside no fato de eles se auto-produzirem e 

continuamente se auto-criarem e continuamente se auto-criarem em rede 

(autopoise, na linguagem de Maturana e de Valera). Cada componente ajuda na 

criação, manutenção e regeneração do outro e todos do conjunto. (idem, p.58).  

 

Nesta direção vemos que Maturana, apresenta uma reflexão e abordagem que se 

mostra no mínimo interessante e reveladora, principalmente quando verificamos o 

emergir de novas formas de leitura e enfrentamento dos problemas sociais como  

é o caso do empreendedorismo social.  

 

Auto-organização em Maturana, é definido por ele mesmo, como autopoise, ou 

seja, “ uma rede de produção de componentes no qual os componentes produzem 

o sistema circular que os produz.” (MATURANA, 1997, p.21).  

 

Esta perspectiva, aplicada na análise dos seres vivos, e dos seres humanos e sua 

organização social, denominada por Maturana de biologia do fenômeno social 

(idem, p.195), apresenta alguns conceitos que face aos elementos de 

complexidade do cenário da sociedade da informação e do conhecimento no 

enfrentamento aos problemas sociais, são reveladores e sinalizam formas 

diferenciadas de se ver e agir nesta realidade.  

 

Segundo o autor, os sistemas sociais, podem ser entendidos da seguinte forma: 

“Cada vez que os membros de um conjunto de seres vivos constituem, com sua 

conduta, uma rede de interações que opera para eles como um meio no qual eles 

se realizam como seres vivos, e no qual eles, portanto, conservam sua 

organização e adaptação, e existem em uma co-deriva contingente com sua 

participação em tal rede de interações, temos um sistema social,” (idem, p.199).  
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O ser humano para Maturana se distingui dos demais seres vivos pela capacidade 

de produzir linguagens e significados. Afirma que para haver um sistema social 

humano, é necessário que decorrente as interações haja o resultado de 

recorrências de cooperação, a importância deste fator é decisivo para que haja o 

processo de autopoise, “ ... De fato, se há recorrência de interações cooperativas 

ente dois ou mais seres vivos, o resultado pode ser um sistema social se tal 

recorrência de interações passar a ser um mecanismo mediante o qual eles 

realizam sua autopoises.  

 

A recorrência de interações cooperativas é sempre expressão do operador dos 

seres vivos participantes de um domínio de acoplamento estrutural recíproco, e 

durará enquanto esse durar. Em nós seres humanos, esse acoplamento estrutural 

recíproco se dá espontaneamente em muitas circunstâncias diferentes como 

expressão de nosso modo de ser biológico atual, e aparece um observador, como 

uma pedajosice que pode ser descrita com o prazer da companhia, ou como amor 

em qualquer uma de sua formas.  

 

Sem essa pegajosice biológica, sem prazer da companhia, sem amor, não há 

socialização humana, e toda sociedade na qual se perde o amor, se desintegra 

(...) Em suma, existimos como seres humanos somente em um mundo social que, 

definido por nosso ser na linguagem, é o meio no qual nos realizamos como seres 

vivos, e no qual conservamos nossa organização e adaptação. Em outras 

palavras, toda nossa realidade humana é social, e somos indivíduos, pessoas, 

somente enquanto somos seres sociais na linguagem.” (idem, p. 203). [grifo 

nosso].  

 

Maturana afirma que o modo como os seres vivos estabelecem sua forma 

organizativa de viver, determina os valores e condutas deste sistema social, desta 

forma todo sistema social apresentam processos de conservação, o que provoca 

uma resistência ao processo de mudança, a mudança só ocorre quando há 

sedução ou por não poder evitar o crescimento dentro do sistema. Conclui o autor: 
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“ ... como toda sociedade se realiza na conduta dos indivíduos que a compõem, há 

mudança social genuína em uma sociedade, somente se houver uma mudança 

genuína na conduta de seus membros. Toda mudança social é cultural” (idem, 

p.206).  Ainda ressalta que a conduta social é caracterizada pela cooperação, o 

que leva a compreensão, segundo o autor, que o sistema social humano se funda 

no amor. Amor como fator biológico de interação e reciprocidade entre os 

membros de um sistema social, fator este fundamental para o processo de 

autopoieses, pois, a mesma só ocorre na interação dos seres vivos, no caso dos 

sistemas sociais, sem amor não há socialização. “ Se não há amor não há 

socialização genuína e os seres humanos se separam. Uma sociedade, na qual se 

acaba o amor entre seus membros, se desintegra. [...] Ser social envolve sempre 

ir com o outro, e só se vai livremente com quem se ama.” (idem, p.206).  

 

Desta forma, o ser humano convive entre processos de competição e de 

cooperação, as sociedades que sabem melhor alimentar  a primeira obtém 

resultados significativos quanto só desenvolvimento do sistema, ao contrario da 

primeira, percebe-se verifica-se a presença da negação do outro e por tanto da 

desintegração do sistema social.  

 

Segundo Maturana, ao refletir sobre os problemas sociais, os mesmos são 

historicamente constituídos, criados pelos próprios seres humanos, pois o ser 

humano através da justificativa da competição, encontra as razões e justificativas 

para exclusão, escravidão e exploração dos sistemas produtivos. Assim sendo, “ 

....os problemas sociais são sempre problemas culturais porque têm a ver com os 

mundos que construímos na convivência.  

 

Por isso, a solução de qualquer problema social sempre pertence ao domínio da 

ética, isto é, ao domínio da seriedade na ação frente a cada circunstância que 

parte da aceitação da legitimidade de todo ser humano, de todo outro, em suas 

semelhanças e diferenças.” (idem, p.208).  
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Logo, verificamos que o empreendedorismos social se apresenta como um indutor 

deste processo de auto-organização, pois fomenta em seu modo de ser e agir os 

elemtnso necessários para gerar auto-organização social, e produzir ações que 

alyerem o sistema maioir da sociedade.  

 

Suas ações e impactos reforçam o que afirma BOFF (op.cit, p.59), “ A vida, pois, 

resulta de um processo de auto-organização complexo da matéria e da energia do 

universo que forma a teia da vida, que vem da mais alta ancestralidade. Foi 

adquirindo complexidade e emergência ao longo de todo o processo de evolução, 

até ganhar uma forma singular, consciente, inteligente e amorosa no ser humano.”   

 

Pensar na existência e potencialidade da auto-organização social, é poder pensar 

e resgatar a utopia possível de uma `nova terra e um novo céu`, pois é próprio do 

ser humano ser um ser inacabado, e portanto em plena condição de se auto-

organizar e restaurar sua condição de vida e sociedade.  

 

E essa revolução de sociedade, pode e deve ser em outros moldes, que não 

sejam como o atual e predominante (Capitalista) e nem como o outro que 

pretendia ser oposto, mas que a história provou ser também ineficiente 

(socialismo/comunismo), é possível e desejável um novo projeto civilizatório, onde 

de fato a democracia, a cidadania sejam exercidos, onde não só a revolução da 

fome possa ocorrer, mas também a revolução da beleza, da criatividade, na 

solidariedade, na cooperação e interação e amor entre seus membros, ou seja, “ 

... democracia popular, que vem de baixo para cima, participativa, cotidiana, 

assentada no funcionamento das associações da sociedade civil, solidária, 

libertária e espiritual. Este é o projeto que está sendo gestado e já antecipado na 

vasta rede do movimento popular em quase todos os países do mundo.” (BOFF, 

op.cit, p.152 e 153).  
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Neste sentido, acreditamos que o empreendedorismo social tem provocado, 

induzido, a este novo movimento de ver e agir sobre a realidade e em específico 

sobre as questões sociais, tendo como base o equilíbrio entre arte e ciência, e 

potencializando o fator humano, e sua capacidade de re-começar, e re-construir o 

novo a cada momento. Tal afirmação tem como pressuposto os elemetnos até 

aqui apresentados sobre o empreendedorismo social, mas também e em 

específicos pelos seguintes pontos de maior relevância:  

 

1. Primeiro por entender que a aplicação do empreendedorismo social, 

propicia e impulsiona não só a criação de formas de gestão mas 

também novas formas de relação das pessoas envolvidas e de 

vários seguimentos da sociedade, pois o empreendedor social se 

caracteriza como um ser de mudanças, ou seja, “ os 

empreendedores sociais são os reformadores e revolucionários 

descritos por Schumpeter, mas com uma missão social. Eles 

realizam mudanças fundamentais na forma com que as coisas são 

feitas no setor social. Suas visões são arrojadas. Eles atacam as 

causas básicas dos problemas, ao invés de apenas tratar os 

sintomas.” (DEES, 1998, in www.academia social.org.br).   

2. Segundo, sendo uma ferramenta propulsora de ações inovadoras, a 

mesma dinamiza e estimula a integração, cooperação e auto-

sustentabilidade das organizações, seus gestores e dos serviços e 

produtos que oferece, gerando o principal elemento na atualidade 

para impulsionar ações transformadoras, o capital social.  

3. Terceiro, este processo ocorre nas organizações sociais ou do 

terceiro setor, as mesmas se diferem das organizações do primeiro 

setor (privadas – mercado- lucro) e das Governamentais ( Estatais, 

municipais, federais, autarquias, etc.), o que gera uma forma de 

auto-organização social, afetando o modo de conservação histórico 

de tratamento da pobreza e demais problemas sociais.  
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4. Quarto, a partir da perspectiva de autopoises, e a perspectiva da 

biologia do conhecimento em Maturana, é possível perceber a 

contribuição significativa para uma melhor compreensão do 

fenômeno dos problemas sociais, bem como, da abertura de novos 

olhares da complexidade dos problemas sociais, não sendo somente 

econômicos mas sobre tudo ético e referente a conduta social, a falta 

de amor e seriedade quanto ao uso correto dos recursos, seja 

informacionais, de conhecimentos ou financeiros para uma melhor 

aplicação e resultados mais significativos, o que só pode ocorrer se 

houver, como disse Maturana, uma verdadeira e genuína mudança 

de conduto de todos os membros da sociedade, e em especifico, 

destacamos as autoridades de nosso país, o que ao nosso ver, o 

empreendedorismo social tem atingido.  

 

 

 


