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RESUMO 
 
O presente artigo propõe uma discussão acerca de mudanças nos paradigmas 
educacionais, em que o uso das novas tecnologias permitirá o surgimento de 
um novo tipo de aluno. Um aluno capaz de lidar com grande quantidade de 
informações e através de uma sistematização construir seu próprio 
conhecimento, que vai se constituir em um autodidatismo libertário. Tal 
mudança de postura levará ao questionamento dos modelos atuais de 
aprendizagem, o que não se dará sem embates e questionamentos. Porém, tal 
mudança comportamental é uma questão de tempo, visto que o ser humano 
possui uma fome inata por conhecimento e cada vez mais irá incorporar a 
tecnologia em seu cotidiano, incluindo a sua formação escolar e profissional. 
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ABSTRACT 

 
This article proposes a discussion about changes in educational paradigms , 
where the use of new technologies allow the emergence of a new type of 
student. A student able to handle large amounts of information and through a 
systematic construct their own knowledge , which will constitute a libertarian 
self-education . Such a change in attitude will lead to the questioning of current 
models of learning, which will not happen without clashes and questions. 
However, this behavioral change is a matter of time , since the human being 
has an innate hunger for knowledge and increasingly will incorporate the 
technology into their daily lives, including their education and vocational 
training. 
  
Keywords:  education, technology, innovation, self-education 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Sob a perspectiva de uma reflexão crítica aos atuais modelos de ensino 
e aprendizagem e formação sócio-educacional, reforça-se a importância de 
novas discussões acerca um autodidatismo cibernético. Entendido como 
estagio evolutivo de formação do futuro homo ciberneticus, que marca a 
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sociedade contemporânea. Este é o tema central do presente artigo, abordado 
principalmente a partir da obra Autodidatismo libertário: Evolução e educação 
na ontogênese do homo ciberneticus, publicado no ano de 2014, pelo presente 
autor.  

O objetivo centra-se em uma análise quanto a uma ética libertária à luz 
de uma nova perspectiva ontogênica. Um assunto pertinente para as 
mudanças de nosso mundo atual. O que se deve ao entendimento de que o 
sujeito, por sua própria condição evolutiva, não pode ser mais pensado a partir 
de moldes ou padrões que não lhe permitam viver toda sua potencialidade. 
Contudo, para que esse sujeito em potencial se expresse adequadamente, 
antes é necessária a criação de um ambiente em potencial.  

Dentro desta perspectiva, é preciso compreender a percepção humana 
em suas relações de interação com a natureza e seus ambientes, tendo como 
aditivo os ambientes tecnológicos e seu acelerado desenvolvimento e explosão 
informacional. Uma reflexão que deve ser considerada, ainda que 
intuitivamente, aos atuais modelos de ensino e aprendizagem e da formação 
sócio-educacional do sujeito na sociedade tecnológica. Trata-se de uma 
abordagem de vanguarda de formação de um novo acontecimento que em 
pouco tempo parece que todos presenciaremos: o nascimento de um 
autodidatismo libertário, tecnológico e de natureza cibernética. Um estágio 
evolutivo contingente e necessário na formação de um emergente sujeito 
identificado como homo ciberneticus. 
 Uma abordagem que requer percorrer por diferentes teses Filosóficas e 
Científicas significativas ao tratamento das possibilidades e soluções teórico-
práticas que podem colaborar em muito para uma mudança individual no modo 
de pensar (atos cognitivos, representação, consciência), perceber as coisas e 
os eventos do mundo. Que, por consequência, trará a necessidade de 
revermos os modelos pedagógicos de ensino e aprendizagem destinados as 
atuais e futuras gerações.  No sentido, pois, de alcance de uma gênese de um 
futuro movimento concreto, algo que está no cerne de nossos futuros devires 
de intencionalidade, pensamento e ação; que está emergindo no interior de 
cada sujeito existente nesse contínuo de realidade evolutiva. 

 
 

Repensando os modelos pedagógicos de ensino-aprendizagem: o sujeito 
cibernético 
 

 O sujeito compartilha de uma fome epistêmica por conhecer as coisas 
que estão no mundo. Ele tem uma curiosidade perceptiva inata em seus genes, 
e que serão ativados ou desativados nas suas relações com os ambientes por 
ele experimentados. Este ser que contempla a época informacional 
contemporânea é dotado de uma latente necessidade evolutiva de se 
transformar, de buscar, de modificar, de reproduzir e de criar. Contudo, faz-se 
necessário um conjunto de condições de possibilidades de permitam e 
expressão de sua potencialidade. Que acompanhe o complexo processo de 
desenvolvimento no qual está imerso o mundo contemporâneo, para além do 
encobertamento produzido pela sociedade moderna (MORIN; LE MOIGNE, 
2000, p.199). 
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 Métodos de padronização de ideias e comportamentos foram 
extensivamente utilizados no decorrer da história da humanidade, pois é uma 
eficiente maneira de aquietar os processos de mudança que nascem dentro do 
sujeito. Atualmente, as ciências biológicas, mais especificamente as que 
estudam o fenómeno epigenético, identificam que o sujeito pode ser modificado 
pelo seu ambiente, ou seja, que pode ter seus genes ativados ou desativados 
nas interações com este ambiente (JABLONKA; LAMB, 2002). Tais 
descobertas científicas, que formam um pensamento neo-lamarckista, são 
somadas, além das perspectiva neo-darwinista e paradoxalmente a esta, às 
atuais descobertas tecnológicas – mais apropriadamente, o fenômeno da 
internet e em suas formas de comunicação e trocas informacionais, atingindo 
uma velocidade sem precedentes observados na história evolutiva do homem:  

Dessa forma, na interseção destas descobertas, os sujeitos 
nascentes nas atuais e futuras gerações estão cada vez mais 
'acelerados' e não suportam mais 'aprender' através dos velhos 
modelos pedagógicos e verticais de ensino e de aprendizagem. Esta 
resistência, percebida neste novo sujeito, provoca o aparecimento de 
vários fenômenos médicos recentes, como por exemplo, as 
conhecidas e muito discutidas “doenças” de transtorno de déficit de 
atenção e hiperatividade, ou seja, o TDAH. Após isso, substâncias 
químicas como o metilfenidato, por exemplo, são utilizadas de 
maneira paliativa na solução destes problemas levantados, 
entretanto, nos afasta ainda mais do verdadeiro problema em 
questão, ou seja, o fato de que o sujeito mudou e que estamos com 
medo do que ele possa vir a se tornar (TAVARES, 2014, p. IX, X). 

 Tais apontamentos, sobre a tratativa medicamentosa de nossa 
sociedade, conduzem ao seguinte questionamento: estes fenômenos não 
seriam resultado das distrações produzidas pelos “desinteresses” em aprender 
velhos conteúdos sequenciais e escalonados, já não mais aceitos por estes 
novos sujeitos tecnológicos? Afinal, enquanto o ‘confinamento’ vertical em 
salas de aula não atende mais suas novas demandas de aprendizagem, os 
recursos tecnológicos abastecem sua velocidade de pensamento 
autoproduzido e já medido pelos bits computacionais das redes tecnológicas.  

Este sujeito mais tecnológico se auto-politiza na rede cibernética de 
produção informacional, e não mais aceita os velhos e antigos modelos de 
controle de massas pelo pensamento condicionado que controlou, por tantas 
décadas, as gerações de seus pais. Os quais se alimentavam dos conteúdos 
pesados e demorados das mídias televisivas e impressas: 

O que vivenciamos hoje é um fenômeno de velocidade de informação 
que implode os antigos modelos de mídia. Este sujeito não é mais tão 
facilmente ‘alienado’. Tais desencontros ideológicos estão levando 
este sujeito a se manifestar em todos os locais onde se aproxima 
essa 'força' tecnológica e virtual, percebemos como nunca seus 
movimentos pelo mundo atual, pois não suportam mais o mesmo 
tratamento que suportamos nos últimos séculos de informação 
controlada (TAVARES, 2014, p. X). 

 Os atuais modelos pedagógicos de ensino e aprendizagem moldam a 
estrutura das instituições escolares e acadêmicas. O sujeito é construído como 
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um produto embalado e datado por estas fábricas do saber condicionado, 
tornando-se obedientes cidadãos, pois são avaliados de acordo com as 
medidas de desempenho previamente padronizadas nestes ambientes. Há, 
nestes ambientes, a necessidade de distribuição de recompensas aos 
melhores (de acordo com as referências escolhidas) e de punição aos piores 
que não se enquadram nesta interface vertical de pensamento coletivo. O 
resultado final são as comparações entre as qualidades individuais dos sujeitos 
pertencentes a esta estrutura. Este fato se acentua ainda mais com a aplicação 
dos testes padronizados. Tentamos de todas as formas programar o foco do 
sujeito com drogas cada vez mais potentes e que diminuem sua distração 
(muitas vezes criativa), anulando assim sua criatividade inata, criando vítimas 
passivas da situação, tendo como resultado, muito provável, a perceptível 
aniquilação da própria criação artística – como é observável atualmente. 
 Existe um estágio ainda precoce da consciência, mobilizado por uma 
sensação de curiosidade, um sentimento ou um desejo para saber (POPPER, 
1992, p. 36). No sentido de que há no sujeito algumas necessidades latentes 
evolutivas, alguns movimentos inatos que provocam seus sentidos em pleno 
seu desenvolvimento. De tal modo, produzindo várias facetas de criação na 
sua apreensão perceptiva. 
 O entendimento é quanto à necessidade em se considerar o contexto de 
experimentação e vivência do sujeito no mundo, em sua relação com a 
natureza ao seu redor, somada ao arcabouço fisiológico e genético em pleno 
seu desenvolvimento. Que, a partir da estrutura natural intui a todo momento 
como uma dança vibracional do gênio e de seus genes na interação com o 
ambiente percebido e processado internamente. Na contramão, toda essa 
explosão de criatividade parece ser anuldada nos atuais modelos pedagógicos 
de ensino e aprendizagem que parecem destruir estes algoritmos duramente 
conquistados pela evolução natural da espécie humana. 
 Parecemos acreditar que estas formas são realmente as melhores 
formas de avaliação existentes: escolher quem é o melhor dentro de um 
mesmo padrão de análise. Mas, por que, necessariamente, uns tem que ser 
melhores que os outros afinal? Quais são as referências utilizadas nesta seara 
de medida limitada? O que vale é o sujeito ser alto, esbelto e com QI de 160 
(ou mais)? Este é o ponto referencial considerado? Porque há o foco em tais 
comparações entre os sujeitos de uma mesma espécie? Tendemos por 
eliminar, dessa forma, outros preciosos tipos de inteligências, não aceitando-os 
devidamente: 

As recompensas terminam por ser de acumulação material e 
financeira, enquanto que, as punições, pela falta material e financeira. 
Neste sistema tudo é simplesmente dado ou tirado por meritocracia, 
recompensa ou punição, uma quimera invisível de construção e 
fabricação de desejos desejados por todos num cálculo exponencial 
emulativo e hedonista que não cessa jamais. Uma ciranda na qual 
desejamos o que querem que desejemos em todos os níveis de 
percepção (TAVARES, 2014, p.18). 

 Aqueles que podem produzir mais, dentro das referências eleitas, 
alimentam melhor a este ciclo, pois são recompensados e reconhecidos por 
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isso. É óbvio que, uma reflexão mais aprofundada sobre os objetivos de “o que 
produzir” e “com qual propósito” não é realizada abertamente. A ética foi 
moralizada por este pensamento vertical utilitarista e alienante. 
 Vários filósofos, como Rousseau, Wittgenstein, Dewey, perceberam a 
visão mecanicista de ensino nascente junto ao Iluminismo como necessário à 
evolução de um novo sujeito. Entretanto, modificado para uma necessidade do 
mesmo sujeito enquanto máquina produtora de bens dentro dos modelos da 
então revolução industrial que se instalara, e que, a partir daí, favoreceria 
alguns poucos senhores em detrimento de muitos escravos. Nasceu, então, a 
educação pública, que antes era concentrado nas classes que tinham 
condições de serem ensinados por religiosos, como por exemplo os Jesuítas, 
pelo qual o sujeito já era fortemente marcado pela pesada mão do catecismo 
religioso e sua lógica aristotélico-tomista de entendimento e compreensão do 
mundo. 
 O restante da população ficava sem acesso ao ensino básico – o 
modelo de inteligência intelectual iluminista que, associado a questões 
econômicas, provocou o nascimento do modelo de ensino público 
revolucionário para a época. Porém, arcaico para o período atual. Tal mudança 
possibilitou a separação do sujeito em dois tipos de inteligências: o intelectual 
acadêmico e o técnico. Este último, era direcionado a trabalhos duros e 
manuais, necessários à manutenção do modelo de produção de mercadorias. 
Quanto ao acadêmico, manteve seus estudos sem acompanhar, 
necessariamente, a evolução da sociedade em suas mais variadas dimensões.  
 Com o desenvolvimento dos modelos pedagógicos do pensamento 
humano, restou a criação de uma “massa infante” não preparada para absorver 
todo o conhecimento disponível e necessário para sua formação. Na medida 
em que este sujeito do conhecimento passa a não absorver o paradigma 
imposto, ele é colocado à margem de uma sociedade de benefícios plenos 
para poucos que se adequam aos paradigmas onde são recompensados e 
reconhecidos por isso. Desde a mais tenra idade, o sujeito aprende por escala, 
por etapas – como no modelo de produção industrial onde se criou essa visão 
escalonada, todos se produzem como se fossem mercadorias numa esteira de 
produção industrial de replicação de referências morais e sociais. Seres 
miméticos e replicadores, como se percebe inclusive nas produções 
intelectuais acadêmicas da atualidade. Nada novo. Apenas replicações de 
conhecimento já anteriormente produzido. 
 A evolução é contingente, e um universo de informações cada vez maior 
é lançado na mente criativa do sujeito atual a cada segundo de seu 
desenvolvimento biopedagógico, 2  no mesmo momento em que ele é 
penalizado, ou medicado por não ter foco no ensino desinteressante do modelo 
escolar e acadêmico. Como se resolve tal paradoxo? A distração que produz o 
déficit de suas atenções não seria um reflexo de um modelo atrasado que 
perpetua nas escolas e academias, contraposto ao universo tecnológico e 
inovador dos novos horizontes de conhecimento que se abrem? Parece que 
não acompanhamos nossa própria produção tecnológica de conhecimento, e 
                                                 
2 Termo que refere ao ensino que envolve tanto a natureza física quanto a de aprendizagem social do 
sujeito, inserido na atual sociedade contemporânea. 
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também não conseguimos dominar o conhecimento prévio existente. O 
aumento de complexidade está nos sufocando dentro deste modelo. 
 Todos os países do mundo parecem estar neste momento reformulando 
seus sistemas pedagógicos de ensino e aprendizagem, buscando novas 
práticas que facilitem o acesso do novo sujeito aprendiz ao conhecimento 
tecnológico e virtual cada vez mais integrado. Uma das principais razões é a 
econômica:  

Esta ciência de ferramental genial, não atende mais as necessidades 
emergentes deste novo sujeito, visto que todos têm uma crescente 
preocupação em se preparar para uma vida sob um olhar cada vez 
mais pragmático e eficaz no que tange as suas futuras finanças 
pessoais e coletivas, inserindo uma preparação para que tomem seus 
lugares nas economias do século XXI, uma assolada e discriminatória 
competição onde apenas poucos conseguem se sobressair, um 
darwinismo social onde apenas os mais fortes sobrevivem neste 
cenário de guerra – um fenômeno já combatido pelo novo sujeito 
(TAVARES, 2014, p.22). 

 Outra importante razão das mudanças, e de total interesse das atuais 
sociedades, é relativa aos aspectos culturais. O que se observa no sistema 
educacional contemporâneo é a criação de um sujeito obediente e servil, 
projetado por uma cultura de dominação e controle. Do contrário, as 
engrenagens do mundo como percebemos não funcionaria. Mas, e se 
ensinarmos ao sujeito a simplesmente “não desejar” mais o que não lhe é 
necessário à sua subsistência? Encontraríamos, então, sem emulações e 
hedonismos oriundos de diversos desejos fabricados, um novo equilíbrio entre 
o sujeito e a natureza? Como seriam nossas vidas a partir deste reencontro 
ético? Melhor ou pior? 
 O grande desafio encontrado é a dificuldade de se tentar criar novos 
cenários num futuro próximo utilizando os mesmos modelos já não tão eficazes 
do passado. Ocorre uma falta generalizada de criatividade em nossa época, 
provavelmente produzida pelas distorções pedagógicas ensinadas por nosso 
modelo de ensino. Sem a referência destes modelos existentes, o mundo 
parece não saber criar, inventar. Seus medos e esperanças travam sua 
produção que cessa momentaneamente, pois junto ao extermínio da produção 
individual do sujeito, estes modelos, anulam dessa forma, o sujeito ético e 
criador, o seu próprio modo de produção de ideias que parte de um pulso – 
ethos – natural, por sua vez, exterminado desde o início e desenvolvimento por 
um pensamento ocidental de essência fixista. 3  

Não se sugere uma eliminação total do modelo atual disponível para 
nós, não que a atual sociedade não tenha nada que nos “sirva” (no conceito de 
justo), mas seu momento progressista ou conservador já se tornara enrijecido 
por seus condutores obcecados por poderes políticos, players de um jogo de 
quem consegue permanecer mais tempo no comando. Se esquece, nesta luta, 
o sujeito puro, o colocando ou subjugando a um determinado e falso livre 

                                                 
3 Fonte de muitas comparações, afinal, o sujeito que mais se aproxima da “essência fixa” é mais perfeito. O 
que está mais afastado é mais imperfeito. Contudo, qual a referência utilizada? Eis a questão. 
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arbítrio, que é vigiado por seu super-eu (ou super-ego); ou ainda, por um ideal 
utópico e ditatorial cético, onde o coletivo é idolatrado como uma entidade 
moral; ou aos dois sucessivamente, neste vai-e-vem dialético que cega a 
todos.  
 O foco de quem busca uma evolução do atual momento histórico parece 
retornar as atenções ao sujeito, como já ocorrera na época do Iluminismo, 
conforme citado anteriormente. As ideias tão admiradas por Rousseau ([1755], 
2008), transcritas e adaptadas por meio de crenças animistas das relações 
entre o sujeito e a natureza – produzidas pelas culturas indígenas norte 
americanas – revolucionaram um importante período histórico. No sentido, 
pois, de trazer o sujeito novamente para o centro das atenções, como parece 
estar acontecendo novamente. Surge um movimento de visão sistêmica, 
horizontal e apartidária, um retorno para uma nuova antropologia filosófica. O 
sujeito parece se constituir de dentro pra fora, parece resgatar a noção de 
religare (religioso), mas sendo, essa ligação, com sua própria natureza 
pulsante: 

É percebido que a mudança deve partir de “dentro” do sujeito, na 
gênese de sua produção existencial de vida. Ele é quem deve 
perceber o mundo e a si mesmo de sua própria maneira, ter particular 
e singular acesso a sua própria realidade. Para este movimento 
acontecer as referências utilizadas devem ser reconstruídas numa 
estrutura flexiva e que aceite as diferenças individuais de cada ser 
existente. É evidente a necessidade de uma mudança drástica no 
atual paradigma pedagógico para que este objetivo seja atingido 
(TAVARES, 2014, p.25). 

 Portanto, a necessidade de se concentrar no sujeito, e nele preparar a 
semente de uma nova era de mudanças e mobilizações tecnológicas para, a 
partir disso, se modificar o ambiente com o surgimento natural da cooperação, 
do afeto, da solidariedade e da reciprocidade – requisitos que possibilitariam 
um salto evolutivo da espécie que só é mais uma no cosmos natural. Jamais 
deve-se impor nada a ninguém forçosamente, mas sim, ser gentil nas 
singularidades. 
 O modelo de mundo, portanto, é vertical e linear. Mas, pergunta-se: 
porque não horizontal e não-linear? O sujeito tem data de fabricação para ser 
identificado por idade e ensinado no mesmo formato pedagógico. Porque se 
insiste tanto nesse modelo de resultados tão pífios? Um novo modo de 
produção de conhecimento não é percebido devido ao condicionamento 
midiático e sintético na produção de ‘memes’.  
 É preciso romper com os modelos pedagógicos verticais de ensino e 
aprendizagem. Para tanto, deve-se estar aberto a possibilidade de uma 
emergente evolução e surgimento de um novo sujeito que é autodidata, fruto 
de uma interface cibernética que se mostra a cada dia mais real e propiciada 
pelas tecnologias avançadas da inteligência artificial, das neurociências, da 
biologia molecular, da nanotecnologia, entre outras. 

Este passo para a mudança centra-se no alcance do sujeito que não se 
adapta mais às estruturas verticais pré-instaladas por nossa sociedade. Os 
novos cérebros, marcados por novas estruturas cognitivas alteradas 
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epigenéticamente,4  não mais se satisfazem com antigas e rígidas soluções 
para os novos e dinâmicos problemas. 
 Este salto evolutivo, humano-tecnológico, poderá livrar o mundo das 
atuais amarras e travas verticais, as quais não terão mais tempo suficiente de 
ser reconstruídas, pois a velocidade do pensamento do novo sujeito agora é 
acelerada e medida em bits computacionais. Talvez este salto coloque 
novamente a humanidade nos trilhos necessários para que saibamos lidar com 
as futuras gerações que emergem. Segue, dessa forma, um diferente e novo 
tradado sobre a percepção humana sob uma perspectiva evolucionária. É o 
começo do fim de nossa era. 
 
 
A GENESE ONTOLÓGICA DO SUJEITO E A CONSTRUÇÃO DE UMA 
PEDAGOGÊNESE 
 
 O sistema de mundo é sufocante. Entretanto, dentro de uma ilusão 
materialista e de pecados carnais com perdões transcendentais – que é um 
paradoxo por si – nasce o germe do sujeito, acionado por uma necessidade 
latente evolutiva de autoprodução. Uma gênese ontológica do conhecimento, 
em que o sujeito se conduz como causa interior, e não mais pelos efeitos 
exteriores de suas relações com os objetos anteriormente programados 
subliminarmente em suas ações, intenções e pensamentos. 
 Na latência por esta gênese ontológica é necessário, antes, a 
modificação do foco escolar e acadêmico dos estudos baseados apenas no 
conhecimento racional, pois, conhecer a partir do conhecimento racional, é 
conhecer a partir dos efeitos (SPINOZA, 2007). O que anula a causa imanente 
de conhecimento puro e autoprodutor. É diferente do somente racional, onde 
não se encontra nenhum tipo de iluminação no final do túnel da racionalidade 
como apregoam muitas correntes filosóficas modernas. 
 Certamente, não podemos ficar enclausurados ahistoricamente e 
atemporalmente no mundo, sob o risco de tornar impossível a tradução 
concernente à evolução do conhecimento, em suas mais diferentes formas. A 
ciência moderna implantou uma insegurança de um conhecimento encoberto 
(MORIN; LE MOIGNE, 2000, p.199). Para além deste enclausuramento, deve-
se alcançar a ideia de que o homem produz a si mesmo e as coisas ao seu 
redor, sendo este modo de autoprodução o próprio modo de produção do real 
existente para si mesmo, portanto, sua própria realidade vivida e 
experimentada.  

A evolução do conhecimento demonstra que conhecer é conhecer pela 
causa, o que significa descobrir o modo pelo qual algo é produzido, um 
processo de gênese de formação para cada sujeito singularmente: 

A autoprodução como causa genética e fisiológica das intenções e 
ações do sujeito, passa a ser um movimento de interação com sua 
própria natureza, que nessa união natural e espontânea separa os 

                                                 
4 O conceito de epigenia refere-se às mudanças ocorrentes na composição biológica do sujeito, ocasionadas 
pelos ambientes no qual ele vive e tem suas experiências. 
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entes ético interior e moral exterior por eliminar as necessidades 
impostas pelo que vem de “fora”, do mundo das ideias 
condicionantes, passando a atender as necessidades latentes 
evolutivas de sua autoprodução (TAVARES, 2014, p.35, 36). 

 A moral exterior assinalada é a soma da religião com a cultura social, 
onde se doutrina “certos deveres” ao sujeito. Ele, aceitando essa imposição, se 
“prende” neste modelo de produção terceirizada, se torna refém das forças 
externas em sua existência compartilhada – transcendental e passional – 
perdendo a conexão consigo mesmo. Ou seja, tornando-se um escravo das 
imposições por ele aceitas como leis morais e sociais necessárias à 
manutenção da vida e da ordem coletiva:  

Além de dócil e obediente, é recompensado por aceitar os moldes 
morais referenciados. A ética interior, aqui se refere ao próprio sujeito 
tal como ele é, puro e imanente, demonstrando o porquê ele é aquilo 
que é, mas para isso precisando estar conectado à sua natureza de 
autoprodução existencial, de expressão genética e fisiológica, 
corporal e anterior às representações e signos culturais (TAVARES, 
2014, p.35, 36). 

 O sujeito parece recuperar nessa mudança interior ética, por sua própria 
autoprodução, o sentido grego de ethos (modo ou maneira de ser), e se torna o 
criador de sua própria existência partindo do seu ser autoprodutor imanente e 
transformador da realidade experimentada. Ele é o eixo de seu próprio 
movimento. O restante faz parte do vácuo projetado por sua própria sombra. 
Como em um processo de auto iluminação, a gênese ontológica deste sujeito 
autoprodutor em suas produções e alterações no ambiente, deixa em seu 
caminho um vácuo projetado por sua própria sombra, sombra esta como efeito 
de sua causa iluminada. Seu autoconhecimento se torna auto iluminação. Em 
uma metáfora, seria como se seu conhecimento fosse um sol de iluminação 
pura e original, projetando sombra por onde ele passa. 

Assim, ele modifica e transforma sua própria realidade, que é diferente 
da realidade daqueles indivíduos que não suportam tal despertar. Aqueles que 
têm seus olhos feridos pela luz forte e potente do puro conhecimento são 
tornados cegos e, por isso, conduzidos pela insanidade coletiva – da qual se 
compõe das lentes mentais já aprisionadas dos modelos educacionais 
limitadas e geradoras de medos e sensações, que os transformam em produtos 
de um sistema pré-instalado. Na contramão, um sujeito que renasça 
imrrompendo as estruturas do que é simplesmente pensado e programado por 
todos, realidades compartilhadas e expressas por culturas decadentes, é 
considerado como perigoso para a sociedade moral e materialista.  

A essência substancial de tal conhecimento evolutivo, ou o deus-próprio 
de natureza imanente de gênese ontológica do sujeito, é sua própria potência. 
Ou seja, a causa de si mesmo nos níveis mais profundos de sua gênese 
corpórea composta pelos 50 trilhões de células e dos milhões de anos de 
evolução registrados e corporificados na matéria vibrante e interconectada. 
Assim, escolhe através do autoconhecimento as autoproduções que aumentem 
a sua potência criadora.  
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Nesta medida, o sujeito se torna ontos de sua própria gênese ontológica 
de formação. No sentido de uma gênese do ser individual. Diferente da 
comparação heideggeriana que identifica a ontologia com a metafísica, o 
significado de ontos empregado ao sujeito é mais geral e neutra, mais 
conciliável com uma perspectiva empirista de experimentação do mundo. Se 
considerado algo de metafísico a esta definição, o termo ontos aqui utilizado 
vem de uma ontologia pós-metafisica mais imanentista e não 
transcendentalista (ABBAGNANO, 2010). Trata-se de uma ontogênese do 
sujeito autoconhecedor e autoprodutor de si mesmo e de sua própria realidade.   

Significa uma imanência material e intelectual que parte da própria 
natureza substancial do ser, ou seja, seu corpo físico. O próprio modo ou 
“maneira de existir” (o ethos), é a modificação da substância do pensamento 
através de sua própria natureza corpórea. O corpo é, dessa forma, uma 
extensão que se expande ou se retrai, dado o pensamento construtor a partir 
dele mesmo e interno, ou fabricado a partir de fora de si mesmo. Normalmente, 
o modo de pensar dos homens ou são criados por eles próprios ou são 
fabricados por suas culturas e tradições. Não há outra forma de substanciar a 
essência substancial do pensar. O pensamento neste formato ou é causa 
interna ou efeito da existência externa do sujeito. Ou ainda, uma única e 
mesma coisa pulsante: 

O sujeito na interação com seu ambiente natural é sua própria 
estrutura e organização. Para produzir sua realidade precisa antes 
romper com a causalidade externa (marcas que vem de fora) das 
comparações entre os entes e substituir por seu próprio mecanismo 
fundado e registrado em sua causa interna e imanente, sua 
necessidade latente, seu próprio eixo de produção de vida ontogênica 
– esse rompimento é com a causalidade simbólica cultural que o 
marca e condiciona, e não com a causalidade do campo de forças de 
seu ambiente natural (TAVARES, 2014, p.42).  

 O sujeito, ao ser marcado permanentemente, como acima expressado, 
tem sucumbido e exterminado a sua potência interior. Revelado no termos de 
um sujeito moderno servil, dócil e obediente.  É, portanto, aprisionado e 
trancado nas grades da imposição moral e política de seu tempo. Isso não é 
liberdade, mas servidão. O ser livre é o sujeito que age para além do bem ou 
do mal ensinado por um mundo padronizado por referências comparadoras, e 
que o faz agir pelas forças externas ao seu desejo. O seu momento de 
libertação ocorre quando ele domina o exterior, não sendo mais vítima dele. Ele 
é um modo de produção, uma força em expansão, agente e não paciente. 

Deste contexto emerge a necessidade latente em desenvolver novos 
modelos de produção de ensino e aprendizagem; novos modelos pedagógicos 
voltados para a singularidade do sujeito. Algo que possa ser produzido antes 
de sua ‘programação’ cultural. Ou seja, uma pedagogênese voltada ao sujeito 
no seu devir existencial. 

O conceito de pedagogênese possibilita uma nova concepção 
pedagógica para se adequar a educação deste novo sujeito desde sua 
ontogênese de autoprodução de pensamento até a apreensão dos tipos de 
informação. Uma aprendizagem perceptiva: uma pedagogênese. Trata-se de 
um início cognitivo do sujeito atrelado a sua pulsação ontogênica, inata. Um 



 71 
ENSAIOS PEDAGÓGICOS                                                                                                                             

Revista Eletrônica do Curso de Pedagogia das Faculdades OPET                                                    
ISSN 2175-1773 – Dezembro de 2015 

modelo de formação de sua estrutura cognitiva independente de imposições 
morais e institucionais na recepção informacional do seu ambiente cultural e 
social, lhe permitindo apreender por ele mesmo as informações disponíveis 
neste ambiente de aprendizagem, não sendo controlado ou condicionado pelos 
símbolos de sua cultura. Com isto: 

Novas formas de ensino e aprendizagem tomam forma. Passa-se a 
pensar no sujeito antes de seu nascimento, afinal é nesse ambiente 
que suas células irão sorver todo o arsenal informacional exposto 
pelo ambiente externo na epigênese de sua formação. Para se ter um 
sujeito potencial, antes é necessário preparar um ambiente potencial. 
Sua apreensão informacional, ou seja, sua curiosidade de busca do 
puro conhecer é inata. Em que, um conhecimento mais próximo de 
sua ontogênese biológica poderia influenciar na sua apreensão de 
conhecimento? Seria interessante um planejamento biológico de seu 
desenvolvimento, que utilizaria toda a tecnologia disponível na 
atualidade? Um trans-humanismo cognitivo poderia ser a resposta. 
Como este processo poderia acontecer? A aprendizagem deste novo 
sujeito é inata, uma autoprodução ontogênica, portanto, necessita de 
uma pedagogênese para sua aprendizagem perceptiva (TAVARES, 
2014, p.53). 

 O pensamento de pulsação ontogênica surge neste sujeito como 
resultado das novas formas de percepções que partem de sua apreensão 
informacional individualmente. Os símbolos culturais verticais e coletivos caem, 
ocasionado uma quebra dos paradigmas sociais e institucionais de sua época. 
A provocação da ontogênese do sujeito cibernético será o principal elemento a 
ser desenvolvido por um novo tipo de sistema de aprendizagem-ensino. O qual 
deve acender o estopim da mudança evolutiva que grita silenciosamente dentro 
de cada indivíduo. 
 Neste sentido, este devir de pulsação ontogênica e intuitiva é 
emergente. O novo sujeito não quer mais ser manipulado nas suas ações nem 
em suas intenções, ele não quer mais ser controlado por marcas e deveres 
institucionais. Ele despertou e não quer mais ser representado, e sim 
representar-se a si mesmo com suas opiniões ácidas e críticas que corroem a 
atual estrutura social verticalizada. Esta é base para que possamos pensar na 
construção do que se propôs como pedagogênse, considerando um novo 
percurso de construção para uma gênese ontológica do sujeito. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Ao se apresentar o conceito de gênese ontológica ou ontogênese, a 
pulsação inata ontogênica na formação do ethos individual do novo sujeito, a 
pretensão é repensar a forma como o sujeito se autoproduz em si mesmo, uma 
ética interior descolada das imposições e obrigações externas de sua cultura e 
tradição. Cujo objetivo está em alcançar uma mudança para um novo mundo 
tecnológico que toma forma na atualidade. A história dos acontecimentos 
sociais mostra a ineficácia em utilizar soluções antigas na resolução de novos 
problemas, ou seja, novos modelos precisam ser construídos para se adequar 
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a este novo constructo de sujeito, que na soma com o advento tecnológico 
torna-se um ser cibernético. 
 Esta evolução está na própria formação de um pensamento complexo 
em expansão, sendo este um dos grandes desafios lançados na 
contemporaneidade, que necessita se libertar de todo paradigma redutor  
(MORIN; LE MOIGNE, 2000, p.199). Para tanto, é essencial desenvolver uma 
gênese epistêmica na formação educacional, voltada a uma necessidade 
latente de um novo modelo de mundo horizontalizado que é cobrado por muitos 
sujeitos, que já não se adequam mais ao antigo modelo verticalizado.  
 Neste sentido, parece estarmos tendo a oportunidade de assistir uma 
aceleração de nossa própria evolução que emerge e se torna visível 
independente das lentes utilizadas. As novas ciências que nascem nos 
avanços tecnológicos, como a epigenética, demonstram que a interação entre 
o sujeito e sua produção genética, somadas ao ambiente, pode acelerar 
mudanças drásticas em sua estrutura fisiológica e nas formas de seu 
processamento cerebral. Nste processo, sob a ótica da lente epigênica, embora 
as células de cada indíviduo tenham o mesmo material genético, algumas 
diferenças entre células especializadas são epigenéticas, correspondendo às 
tecnologias de transmissão informacionais adicionais (JABLONKA; LAMB, 
2002, p. 84-86). Em que ocorre mudanças evolutivas relativas ao indivíduo que 
interferem resultado informacional – habilitando ou desabilitando algumas das 
escolhas deste indivíduo como resultante da ativação de genes e mutações 
ocorridas e transmitidas com conteúdo informacional. 
 Mesmo diante destas constatações evolutivas, o sujeito parece estar 
aprisionado aos moldes de um paradigma que aprisiona seus desejos e 
vontades contidos em sua pulsação original. A sua necessidade de libertação é 
ativa, de ser proprietário de seu modo de autoprodução de conhecimento; ser 
causador de sua existência e não mais um simples efeito de sua cultura e 
tradição. O indivíduo não está aprisionado a um sistema cultural, sobretudo em 
face de sua habilidade em conseguir organizar, transferir e adquirir 
informações. Sendo, pois, a sua capacidade de pensar e se comunicar através 
de palavras e de outros símbolos que os torna tão diferentes (JABLONKA; 
LAMB, 2002, 93-94).  
 Neste sentido é que este indivíduo não necessitará de um ser superior 
que lhe dê as coordenadas, na medida em que ele próprio tem a capacidade 
de descobrir o seu caminho e iluminação através de seu autodidatismo.  Um 
processo do qual decorrerá a emancipação do novo homo ciberneticus. Trata-
se dos caminhos para uma gênese cibernética de formação voltada ao próprio 
sujeito, que deve ser acompanhado por um sistema pedagogênico. Com isto, 
novos questionamentos devem ser lecionados, apontando para os principais 
problemas dessa nossa geração cibernética: o que pensam estes novos 
sujeitos cibernéticos? Os modelos de ensino-aprendizagem estão preparados 
para esta nova geração?  
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