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Epistemologia de la complexitat

Reflexions sobre la investigació social de 
segon ordre com a eina metodològica

«Del coneixement extractiu al coneixement co-creat»
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La palabra «complexus» significa «lo que va tejido junto», hay 
que ver los distintos aspectos de una misma realidad.

Edgar Morin

1. Introducció

Edgar Morin en el seu assaig l'Intelligence de la complexité (1999) conclou que hi ha un principi d'incertesa 
en l'examen de cada instància constitutiva del coneixement,  i  que la problemàtica de l'epistemologia és 
-precisament- fer que aquestes instàncies separades es comuniquin entre elles, convertir-les en un circuït. 
Comprendre  el  tot (sistema social  en aquest  cas)  no com la suma de  les  parts,  sinó  com la interacció 
necessària de cadascuna d'elles de manera independent.

Aquest punt de partida m'ha semblat interessant per començar a articular un assaig metodològic que té com a 
objectiu reflexionar sobre el  procediment proposat per a la producció de coneixement específic sobre la 
pregunta d'investigació plantejada:  Percepcions dels joves de la perifèria rural  de San Luis sobre el 
paper de les TICs en els processos d'inclusió i transformació social.

Des  d'un  primer  moment  es  proposava  una  investigació  social  de  segon  ordre,  és  dir,  un  procés 
d'aproximació a una realitat social conformada per subjectes actius que a la vegada observen, signifiquen, 
descriuen i interpreten els diferents elements i símbols que defineixen la seva realitat social (...). Així doncs, 
i  com a  primera  instància  cal  incidir  en  una  diferència  estructural  entre  les  metodologies  o  formes  de 
producció de coneixement  característiques  de  les  ciències  naturals  (o  coneixement  científic)  basades  en 
l'observació de fenòmens naturals i per tant en una relació «directa» (o de primer ordre) entre investigador i 
una realitat predeterminada, i la indagació o processos de producció de coneixement en les ciències socials, 
que centren la seva atenció en el sentit  o significació que els  subjectes estableixen amb la seva pròpia 
conducta i percepció.

D'aquesta manera i com a premissa per a la resta d'aquest assaig, es conclou que la investigació de segon 
ordre és epistemològicament reflexiva, ja que inclou a l'observador en l'observació, i  per tant és plenament 
conscient de que tot allò observat ho construeix un observador que no és el propi investigador. Tot i així, 
l'investigador social no és aliè a les accions que es desenvolupen en un primer ordre, sinó que es converteix 
en  un  observador  especialitzat,  dotat  d'eines  teòriques  i  metodològiques  per  a  percebre  les  relacions  i 
interaccions dels subjectes amb la seva realitat social (primer ordre).

Aquesta reflexió, que conclou un primer contacte amb la investigació qualitativa, es centra en analitzar el 
dilema  o  problemàtica  de  proposar  una  metodologia  per  a  la  investigació  que  busca  –  inspirada  pel 
paradigma dels Col·lectius Intel·ligents de Levy- evolucionar d'una producció de coneixement extractiva 
(tradicional, on és l'investigador qui genera o produeix coneixement en base les seves indagacions)  a una 
producció de coneixement co-creada (o co-construïda) amb els subjectes que construeixen l'objecte d'estudi, 
a través de la intersubjectivitat dels  objectes distingibles (Luhman), entenent aquests objectes distingibles 
com els subjectes reflexius que observen i construeixen la realitat de la que formen part. 

Una reflexió exploratòria que busca aproximar-se al concepte de co-investigació.
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«No se puede ver que no se ve lo que no se ve»

Heinz von Foerster

2. Els reptes de la Intersubjectivitat:

    Les distincions de von Foerster i l'etnografia col·laborativa de Rappoport

Emmarcada en el context exposat en la introducció anterior, una de les principals problemàtiques alhora de 
generar coneixement co-creat, a partir de les experiències de camp i anàlisis posteriors, ha estat la dificultat 
d'elaborar distincions (von Foerster), és a dir, la dificultat de definir què serà observat. Ja que a priori el que 
per a mi era l'epicentre de la investigació (les percepcions dels joves de la perifèria rural sobre el paper de els 
TICs en els processos d'inclusió i transformació social) s'ha convertit en una qüestió de fase 2. És a dir, la 
voluntat de co-dissenyar la investigació juntament als objectes distingibles, m'ha portat a centrar l'atenció en 
aspectes que anteriorment havia al·ludit, no havia identificat o no donava importància.

Seguint amb les idees de von Foerster, una distinció sempre consta de dues parts, consisteix en traçar una 
frontera entre allò observable (allò distingit) i el que no distingim (allò que no definim que serà observat), en 
aquest cas, allò no distingit (observable només pels objectes distingibles) ha adquirit una importància crucial 
en aquest procés de co-creació de coneixement.

Per a exemplificar aquest problemàtica i portar-la al terreny de la meva investigació, caldria definir que allò 
revelador - i no distingit- era sobretot el procés de reconstrucció i resignificació de la identitat rural de la 
perifèria de San Luis (com a espai social) i  la projecció a través d'imaginaris de la nova ruralitat puntana. Un 
procés que tal i com s'anunciava a la PAC 2 està motivat per dinàmiques d'inclusió, transformació i conflicte.

En  aquest  primer  contacte,  la  construcció  de  la  realitat  ha  estat  definida  per  l'observabilitat  de  les  
observacions, és a dir, la força metodològica, que tal i com assenyalaven Taylor i Bogdan ve donada per la 
manera com enfoquem els problemes i  busquem solucions,  ha  estat  inclusiva amb el  paper (actiu)  dels 
subjectes observadors. Tant, que s'ha arribat al punt que aquest han redefinit la delimitació del camp empíric 
(en  una  espècie  de  complexitat  auto-organitzadora),  almenys  en  aquesta  primera  fase.  S'ha  passat  de 
preguntar-se per les percepcions dels joves a preguntar-se pels processos identitaris de la ruralitat com a 
espai social i la resignificació dels processos d'inclusió a través d'economies productives esperonades per 
capitals  intangibles (economia del  coneixement).  Alguns autors com Ibáñez asseguren que els processos 
d'indagació són un saber vagar, i en aquest sentit s'apropia de les paraules de Picasso per projectar en un 
paral·lelisme amb el procés d'investigació: «jo no busco, trobo». D'alguna manera aquesta redefinició del 
camp empíric es justificaria per aquesta troballa, fruit d'escoltar els actors socials i de cedir, per tal de buscar 
aquesta co-creació.

A través de l'observació participant  i  les entrevistes amb profunditat,  a  posteriori,  cal plantejar-se  si  els 
supòsits  de  partida  s'adequaven a  la  perspectiva  dels  actors,  és  a  dir:  si  inconscientment  partia  d'idees 
motivades per prejudicis, fal·làcies o suposicions condicionades per qüestions culturals i sobretot, si eren 
plantejaments adequats (consensuats) que motivessin la co-creació de coneixement. En aquest sentit vull 
afegir que no considero que hagi condicionat el procés de «producció de coneixement» però sí que d'alguna 
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manera em plantejava si no intentava construir la casa per la teulada en interessar-me per una qüestió micro, 
sense comprendre abans la lògica en que operava a nivell macro i com interactuava amb aquesta (micro).

Tot i que les metodologies de l'activitat estaven «condicionades»: observació participant i entrevistes en 
profunditat -m'hagués agradat utilitzar altres tècniques com la investigació-acció- aquestes m'han permès 
cartografiar el que els objectes distingibles consideren «necessitats reals» distingeixen com a problemàtiques 
d'aquesta  realitat  social  que  construeixen  i  de  la  que  formen  part.  D'alguna  manera  m'he  adonat  que 
l'observació  participant  i  les  entrevistes  en  profunditat  són  el  primer  pas  per  extreure  l  'essència  de  la 
intersubjectivitat que confecciona la realitat social d'un col·lectiu. Tot i així, com a revisió crítica, he de 
reconèixer  que  no  he  contrastat  les  conclusions  amb  els  protagonistes  generadors  d'aquesta 
intersubjectivitat... Sobretot perquè queda clar que el «fet social» es reconstrueix en les múltiples dimensions 
del discurs que busca la dimensió relacional-grupal dels processos socials, és a dir, els individus s'integren a 
la societat pel conjunt d'interaccions, símbols i llenguatge.

En  aquest  sentit,  i  també  com  a  revisió  crítica,  considero  que  amb  la  voluntat  inicial  de  co-crear 
coneixement,  el  procés  etnogràfic  no  pot  reduir-se  a  la  recollida  de  dades  o  a  una  qüestió  lingüística 
personalista que busca radiografiar una realitat, sinó que es tracta d'un espai crític on es pot participar de 
manera conjunta (investigadors i interlocutors) co-teoritzant i co-analitzant els resultats obtinguts.

Cal afegir que aquesta proposta d'etnografia col·laborativa (Rappoport) no només té una significació ètica 
(en qüestions de paritat) sinó que tal i com assenyalava Bordieu ens allunya de la idea que estudiar «als 
altres» és una forma de conèixer-nos millor a nosaltres mateixos. Ens allunya de la idea del que Bordieu 
anomenava reflexivitat narcisista, on el punt de vista de l'investigador és d'alguna manera proposat o suposat 
com a superior. A més a més representa una forma novedosa (innovadora) de producció de coneixement.

En qué condiciones podemos decir «nosotros» justamente? ¿Y 
qué es lo que ese «nosotros» puede enunciar legítimamente  
como colectivo, sin usurpación ni reducción de variedad 
¿Qué se pierde diciendo «nosotros»?

Pierre Levy

En aquesta línia, Bauman (1997) afegeix que els espais socials ja no necessiten legisladors de la veritat, sinó 
intèrprets que puguin narrar en primera persona i assumeixin reflexivament la posició que ocupen al món. 
Així doncs, ¿com podia intentar co-crear coneixement si la redacció de les conclusions de les notes de camp 
ha estat  personalista  (individual)?  En aquest  sentit  la  co-creació genuïna  de coneixement  no pot  passar 
perquè l'investigador «elabori les conclusions» en solitari. Tècniques o dinàmiques com els  open spaces 
(grups  de  discussió  oberts) es  projecten  a  com a  els  nous  espais  col·laboratius  per  a  la  producció  de  
coneixement co-creat.

Lahire (2006) també adverteix dels perills de sobreinterpretar descontroladament la realitat, i de les tensions 
entre reflexivitat i interpretació, ¿he projectat idees meves o desitjos en les respostes o accions dels actors 
socials? ¿Si el  motor per a co-crear coneixement és la intersubjectivitat,  fins a quin punt  pot intervenir 
l'investigador  en  la  construcció  d'aquesta  intersubjectivitat?¿És  una  intersubjectivitat  de  la  qual  ell  no 
participa? Semblaria evident que quan parlem d'intersubjectivitat en una investigació social de segon ordre 
fem referència als consensos dels actors socials que construeixen la realitat social de la que participen. Tot i 
així en una investigació col·laborativa fins a quin punt l'investigador ha de mantenir certa distància?, més 
quan es tracta d'una investigació que té com a finalitat la transformació social (ja sé que no era la finalitat 
d'aquesta pràctica, però cada vegada considero més evident que no té sentit encapçalar una investigació 
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col·laborativa  que  no  tingui  com a  finalitat  la  transformació  de  l'entorn  analitzat  -   una  transformació 
motivada i decidida pels actors socials, no per l'investigador). Una bona pregunta seria: quina és la finalitat 
d'una  investigació  col·laborativa  i  què  la  diferència  d'una  de  «convencional»?  I  encara  més:  Les 
investigacions socials de segon ordre fins a quin punt no són implícitament col·laboratives...

Són preguntes que encara no he sabut respondre.

Finalment, i a mode de conclusió m'agradaria destacar alguns aspectes més: 

• Considero que no he «manipulat» ni «esbiaixat» la informació obtinguda, però no sé fins a quin punt 
ha estat exitosa la co-creació de coneixement. És cert que en d'alguna manera la interacció amb els 
actors socials ha redefinit  la delimitació del  camp empíric  (he cedit  davant  l'evidència a la que 
apuntava aquesta intersubjectivitat) però més enllà de veure si jo com a investigador he influït en els 
actors socials,  ¿he estat víctima de simulacions per part d'agents (part dels actors socials relacionats 
amb institucions) per tal d'obtenir resultats «positius»? És a dir, hi ha actors socials que han influït 
més que d'altres en aquesta experiència de camp? ¿Existeix un diàleg que permeti arribar a un ple 
consens entre les diferents categories d'actors? o encara millor ¿fins a quin punt està consensuada 
aquesta intersubjectivitat?

• Alguns neologismes com «crowdinterpretation», fan referencia la interpretació col·lectiva – utilitzats 
en camps professionals com el màrqueting- i fomenten que els participants (actors socials) puguin 
participar juntament als investigadors en l'anàlisi de les dades recollides amb la voluntat d'adquirir 
una mirada múltiple (intersubjectivitat) que permeti interpretar elements  ocults o invisibles als ulls 
de l'investigador. Des del meu punt de vista, aquesta interpretació col·lectiva es converteix en un 
element fonamental per allunyar-se del coneixement extractiu i acostar-se a coneixement co-creat.

• La  voluntat  d'evolucionar  d'un  tipus  de  coneixement  subjectiu  a  un  tipus  de  coneixement 
intersubjectiu (co-creat) fa que la construcció de l'objecte d'estudi redefineixi les relacions subjecte-
objecte/subjecte-comunitat des d'una perspectiva sistèmica, assumint que l'objecte d'estudi és una 
representació compartida d'una qüestió, i no una qüestió (la relació dels actors socials amb la resta 
d'individus queda superada pel  consens produint  intersubjectivitat  en un  reencantament del món 
(Wallerstein) que implica un coneixement social, que integri la realitat fàctica amb el significat.

5



Metodologies qualitatives per a la recerca social · PAC 3 · Àlex Ribas

Bibliografia: 

Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica, Miguel Valles  

Metodología cuantitativa: estrategias  y técnicas de investigación social, Cea D'Ancona y M.' A. 

Ética y reflexividad en antropología, Andrew Roth-Senef
[disponible a http://goo.gl/WgsDrm]

El conflicto de racionalidades, Lydia Feito
[disponible  a http://goo.gl/yTUATL]

La epistemología de la complejidad, Edgar Morin
[disponible a http://goo.gl/MMUlWs]

Símbolo y representación: Geertz, Taussig y Derrida, Antonio Prieto Stambaugh 
[disponible a http://goo.gl/sywBx9]

La nueva plausibilidad:La observación de segundo orden en Niklas Luhmann, Juan Luis Pintos
[disponible a http://goo.gl/46NPZ3]

La nueva teoría social en Hispanoamerica, Introducción a la Teoría de Sistemas Constructivista
[disponible a http://goo.gl/mlcyMN]

El ojo del observador. Contribuciones al constructivismo. Watzlawick, Paul y Krieg, Peter. 

Investigación cualitativa de segundo orden y la comprensión de la realidad, Julie Paola Lizcano Roa

La realidad: ¿objetiva o construida? Fundamentos biológicos de la realidad. Humberto Maturana

Epistemología de la complejidad, ética e investigación-intervención social de segundo orden
[disponible a http://goo.gl/CGjhjT]

La coinvestigación como acción política, Guido Borio, Francesca Pozzi y Gigi Roggero
[disponilbe a http://goo.gl/eV3lmk]

El regreso del sujeto, La investigación social de segundo orden
[disponible a http://goo.gl/K0clMJ]

Ese artefacto que llamamos futuro, Manuel Luis Rodríguez U.
[disponible a http://goo.gl/tWNC3d]

Perspectiva de la Investigación Social de Segundo Orden, Julio Mejía Navarrete 
[disponi ble a http://goo.gl/x3m5od]

6


