
Economia como 
Componente de um 
Sistema Complexo

Ideia Básica: 
o humano é o pensamento mais importante

(humano, transumano, pós humano, 
sem limite para liberdade de expressão, 

com ou sem deus, etc.).

http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/
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Narrativa Econômica

Finalmente...
O que é Complexidade

Por causa disso...
Processo de Unificação Transdisciplinar

Até que em um dia...
Conhecimento Enciclopédico

Era uma vez... 
Complexidade Sistêmica

Todos os dias... 
Divisão da Ciência



Complexidade Sistêmica





Francis Bacon. De Dignitate et Augmentis
Scientiarum (1623): último enciclopedista 

medieval e primeiro cientista moderno



Ephraim Chambers. Cyclopædia. 
(1728). Como a ciência cresceu?



Denis Diderot & Jean le Rond d'Alember. Encyclopédie. (1751 
- 1772): Complexidade Epistêmica e a Divisão da Ciência 



Divisão da Ciência



Moderna Matriz da Ciência
Inm é a imagem científica 
refletida pela Teoria m da 
Ciência n.

Imaginações pouco claras, 
problemas desconhecidos ou 
soluções não descobertas são 
Xnm, Ynm, ou Znm. 

A ciência é uma só e, 
dentro dela, estão 
diferentes imaginações 
relacionadas entre si.

• I11 I12 ……………….….I1m

• I21………I2x………X…
•

Ciência

• In1……………………Y….



Ciência Hoje
• Aumenta a 

complexidade ontológica
(investigação teórica do ser) 
dentro de toda Ciência;

• descontinuidade metodológica e 
de linguagem e 
clivagens profundas entre 
os ramos das ciências;

• surgimento contínuo de novos 
ramos científicos;

• o surgimento das ciências de 
fronteira e o processo de 
hibridização;

• nova pesquisa interdisciplinar e 
multidisciplinar;

• novas tecnologias exigem trabalho 
em equipe multidisciplinar

ser ôntico: se refere 
aos entes múltiplos e 
concretos da realidade



A ciência está em processo contínuo e natural 
de oscilação entre divisão e unificação.

Divisão
• Novas ciências, 

disciplinas, ramos;

• Novos métodos;

• Clivagens linguísticas, 
metodológicas e 
ontológicas;

• Batalhas internas e 
inter ciências por 
recursos;

• Educação clássica.

Unificação
• Hibridização de ciências;
• Importações e exportações 

metodológicas entre 
ciências;
• Assuntos complexos de 

pesquisa;
• Equipe interdisciplinar e 

multidisciplinar;
• Ciências e teorias 

transdisciplinares;
• Educação moderna.



Processo de Unificação: 
Conhecimento 

Enciclopédico ou 
Reducionismo



Processo de unificação: 
Enciclopédias

• Inércia histórica: desde Aristóteles, passando pelo 
aristotelismo (Averróis, Albertus Magnus, Roger Bacon, 
Vincent de Beauvais), Francis Bacon, Ephraim Chambers, 
Denis Diderot, Jean le Rond d'Alembert, até Otto Neurath.
• Razões didáticas e culturais:

1. Clássica: Encyclopédie francaise, British Encyclopaedia, 
Deutsche Encyclopädie. 

2. Enciclopédias e Compêndios Científicos Contemporâneos: 
Enciclopédia da Matemática e suas Aplicações 
(Gian-Carlo Rota), 
Enciclopédia da Complexidade e Ciência de Sistemas 
(Robert A. Meyers), 
Enciclopédias on-line, por exemplo, Wikipédia.



Processo de unificação: história das 
Ciências em busca de unidade interna
• Se, no início da modernidade, uma enciclopédia era 

Ciência dura, hoje, só ajuda na didática e 
na popularização da Ciência.
• Enciclopédias podem criar uma visão geral do mundo, 

mas não podem fornecer suporte para pesquisa.

• Metodologias não são científicas, 
mas de um nível de meta-ciência.

• A unificação não é natural nem científica: 
é apenas um projeto externo de uma imaginação única.



Processo de unificação: 
Reducionismo

• A unidade da ciência 
significa 
“reduzir todas as ciências a 
uma só ciência”.
• Oppenheim e Putnam. A Unidade 

da Ciência como uma Hipótese de 
Trabalho. (1958)
• Níveis de reducionismo:
1. uma língua comunal,
2. unidade de leis científicas,
3. unidade total ou global.



Por que o reducionismo 
não é a solução?

Unidade de Ciência significa ordenar o caos
Carnap: a unidade da ciência é 
possível no nível da linguagem.

Oppenheim e Putnam: 
unidade da ciência = reducionismo
O reducionismo é impossível 
em todos os níveis: 
“a ciência unitária certamente 
não existe hoje”.

“A conclusão é uma abordagem 
reducionista (bottom-up) ser, 
frequentemente, uma descrição 
incompleta de um fenômeno.” 
(Robert A. Meyers)

Níveis da Realidade
Grupos Sociais

Coisas vivas multicelulares

Células

Moléculas

Átomos

Partículas elementares



Processo de Unificação 
Transdisciplinar



Processo de unificação 
Transdisciplinaridade

Erich Jantsch (1970) versus Jean Piaget –
cinco categorias de inter-relações:

1. Multidisciplinaridade: um nível, multi objetivos, 
sem cooperação;

2. Pluridisciplinaridade: um nível, multi objetivos, 
com cooperação, sem coordenação;

3. Disciplinaridade cruzada: um nível, um objetivo, 
uma coordenação científica (reducionismo);

4. Interdisciplinaridade: dois níveis, multi metas, 
coordenação de nível superior;

5. Transdisciplinaridade: multi níveis, multi objetivos, 
colaboração / coordenação sistêmica.



Processo de unificação 
Transdisciplinaridade

• Importância do humano: ciência in vivo versus ciência in vitro;

• Ideia sobre níveis de realidade como uma normalidade;

• Liberdade de pensamento e expressão 
com livre acesso à informação;

• Abertura a diferentes formas de pensar, métodos e 
instrumentos. 

• “A educação transdisciplinar revaloriza o papel da intuição, 
imaginação, sensibilidade e do corpo na transmissão do 
conhecimento”.

• A economia deve servir ao ser humano – e não o contrário.



Processo de unificação 
Transdisciplinaridade

1. Qualquer tentativa de reduzir o ser humano, 
definindo formalmente o que é um ser humano e 
submetendo o ser humano a análises redutivas, 
dentro de um quadro de estruturas formais, 
não importa o que sejam, 
é incompatível com a visão transdisciplinar.

2. O reconhecimento da existência de diferentes 
níveis de realidade, regidos por diferentes tipos 
de lógica, é inerente à atitude transdisciplinar. 

3. Qualquer tentativa de reduzir a realidade a 
um único nível, governado por uma única forma 
de lógica, não está no escopo da 
transdisciplinaridade.



Processo de unificação 
Transdisciplinaridade

1. A visão transdisciplinar é resolutamente aberta porque 
vai além do campo das Ciências Exatas e exige seu diálogo e sua 
reconciliação com as Ciências Humanas e Sociais, assim como 
com A Arte, A Literatura, A Poesia e A Experiência Espiritual.

2. Nenhuma cultura única é privilegiada 
sobre qualquer outra cultura; 
a abordagem transdisciplinar é intrinsecamente transcultural.

3. A ética transdisciplinar rejeita qualquer atitude capaz de 
recusar o diálogo e a discussão, independentemente de 
a origem dessa atitude ser ideológica, científica, religiosa, 
econômica, política ou filosófica. 

4. O conhecimento compartilhado deve levar a um entendimento 
compartilhado, baseado no respeito absoluto pela alteridade 
(natureza ou condição do que é outro) coletiva e individual, 
unida pela nossa vida comum na mesma Terra.



Transdisciplinaridade é 
“A Solução”?

• Limites:
1. é muito exaustivo;
2. não há avaliação axiológica;
3. é muito romântico e 

não se adapta à realidade atual;
4. não tem coerência lógica e metodológica;
5. não tem o poder científico 

para impor os aspectos positivos;
6. tornou-se uma tendência e 

pode ser considerada apenas uma moda.



Outra visão sobre 
Transdisciplinaridade

Jürgen Mittelstrass (1987,1990, 2011):
• A história da ciência é uma história de unidade.
• A interdisciplinaridade não é suficiente, 

para cobrir as necessidades científicas atuais.
• A transdisciplinaridade não é um método ou 

um sistema de métodos.
• A transdisciplinaridade é apenas um processo 

natural de colaboração entre as ciências.



Transdisciplinaridade: 
aspectos positivos

• Tem estimulado a comunicação entre as ciências: 
disciplinaridade, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e 
ações de transdisciplinaridade tornam-se uma normalidade.

1. Reconsidera o humano em relação às tecnologias antigas e 
novas.

2. Tenta eliminar o conflito entre culturas, ciências, dentro das 
ciências, métodos, etc., e melhorar a ética da pesquisa.

• Participa para melhorar as estratégias educacionais, 
destacando os quatro pilares da educação: 

1. aprender a conhecer, 
2. aprender a fazer, 
3. aprender a viver juntos, 
4. aprender a ser.



Visão não reducionista

• A pesquisa é 
reconsiderada como 
transferência da 
disciplina, 
onde o pesquisador se 
especializou, 
para temas ou ideias 
particulares.

• Cada um dos tópicos deve 
ser composto de equipes 
interdisciplinares tão 
completas quanto possível.

• Ciência unificadora 
estabelecida de maneira 
natural via comunicação.



Um projeto realista de “unidade da Ciência” 
não é uma solução universal 

para todos os problemas das Ciências.
O que precisamos
1. uma melhor comunicação 

entre as ciências

2. eliminar lutas entre ciências e 
dentro das ciências

3. acesso aberto aos resultados 
da pesquisa

4. melhor política de pesquisa 
com a eliminação da ideia de 
eficiência de “mente fechada”.

5. uma ética aprimorada da 
pesquisa

6. uma ética aprimorada dentro 
da pesquisa

Como poderia ser a ação
1. equipes inter e multidisciplinares 

com mente aberta e colaboração 
justa.

2. batalha-se por métodos 
transfronteiras, por novos domínios, 
por dinheiro etc.

3. publicar on-line quanto for possível 
publicar (de preferência tudo).

4. eliminar estratégias limitadas de 
pesquisa no tempo, em recursos. 

5. deve haver mentes mais abertas 
para aumentar os recursos etc.

6. não decidir por eficiência financeira, 
mas pela necessidade de saber.



O que é Complexidade?



O que é Complexidade?
Encyclopedia of Complexity and Systems Science, Editor-in-chief: Meyers, Robert A., Springer 2009

Sistemas complexos compreendem muitas 
partes interagentes com a capacidade de gerar 
uma nova qualidade de comportamento coletivo 
através da auto-organização, p.ex., 
a formação espontânea de estruturas temporais, 
espaciais ou funcionais. 

São, portanto, adaptáveis à medida da evolução. 
Podem conter ciclos de feedback de condução 
automática. 

Assim, sistemas complexos se transformam em 
algo muito além da mera soma de suas partes. 



O que é Complexidade?
Encyclopedia of Complexity and Systems Science, Editor-in-chief: Meyers, Robert A., Springer 2009

Os sistemas complexos são frequentemente 
caracterizados como tendo extrema 
sensibilidade às condições iniciais.

Seus comportamentos emergentes não são 
facilmente previsíveis ou mesmo 
completamente determinísticos. 

Logo, uma abordagem reducionista (bottom-up) 
é descrição incompleta de um fenômeno macro 
sistêmico complexo. 



O que é Complexidade?
Encyclopedia of Complexity and Systems Science, Editor-in-chief: Meyers, Robert A., Springer 2009

Esse reconhecimento de o comportamento 
coletivo de todo o sistema não ser 
simplesmente inferido a partir do 
entendimento do comportamento dos 
componentes individuais, 
levou a novos conceitos e sofisticadas 
ferramentas matemáticas e de modelagem 
para aplicação a muitas questões científicas, 
de engenharia às análises socioeconômicas.

Elas são adequadamente descritas apenas 
em termos de complexidade e 
sistemas complexos.



O que é Complexidade?
Encyclopedia of Complexity and Systems Science, Editor-in-chief: Meyers, Robert A., Springer 2009

• “Em companhia de dois, 
três provocam 
complexidade” 

(Johnson, Neil F. (2009). “Chapter 1: 
Two's company, three is complexity”. 
Simply complexity: A clear guide to 
complexity theory. Oneworld
Publications).
• O mundo real vai muito 

além de pares e/ou 
raciocínios binários, 
tipo Tico-e-Teco 
(“2 neurônio sem 
conversarem entre si”)







O que é Complexidade?
Níveis de Complexidade

• Complexidade epistêmica
• Complexidade ontológica

(níveis de realidade):
1. Complexidade cosmológica: 

estrutura e evolução do universo
em seu todo desde a origem

2. Complexidade biológica:
a vida e os organismos, 
sua estrutura, crescimento, 
funcionamento, reprodução, 
origem, evolução, distribuição, 
bem como suas relações com 
o ambiente e entre si

3. Complexidade social: 
descrição sistemática e 
análise de determinados 
comportamentos sociais 

Complexidade de Artefatos
• Complexidade Matemática

• Complexidade Econômica

• Complexidade de Engenharia

• Sistema Complexo 
Computacional



O que é Complexo?
• Complexo não significa complicado. 
• Algo complicado compreende muitas partes pequenas, 

todas diferentes, e cada uma delas tem o seu próprio papel 
no mecanismo. 
• Um sistema complexo é feito de muitas partes similares, 

sendo a sua interação capaz de produzir 
um comportamento globalmente coerente. 
• Sistemas complexos têm muitas partes interagindo através 

de comportamentos seguindo regras simples, individuais, e 
isso resulta em propriedades emergentes. 
• O comportamento do sistema como um todo não pode ser 

previsto apenas a partir de regras individuais. 
• Como Aristóteles escreveu, “o todo é diferente da mera 

soma de suas partes”: ele se configura a cada momento e 
a cada escala de análise. 



regras simples e individuais: laços 
familiares, de amizades, profissionais etc.
• Animais sociais seguem regras de associação simples, e 

dessa simplicidade surge a complexidade social capaz de 
permitir à colônia ou comunidade ser resiliente
em face de mudanças dramáticas na estrutura populacional.
• Quando a fêmea dominante dá espaço a um subordinado, 

não é por cortesia, mas sim por ser extremamente 
importante para a coesão do grupo: 
se ela morrer, o grupo inteiro está em risco. 
• Então, esse comportamento de evitar o risco é uma 

resposta evolucionária bem antiga. 
• Em três palavras, no reino animal, 

a simplicidade leva à complexidade, 
o que leva à resiliência: capacidade de se recobrar 
facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças.



estrutura da rede ou arquitetura de 
seus vínculos muda ao longo do tempo

• A boataria não é uma epidemia de calúnia unicêntrica, 
ela é multicêntrica: emerge quando muitas pessoas postam 
a mesma coisa ao mesmo tempo.
• Olhando a representação visual dessa complexidade, 

observa-se essa rede social ir mudando através dos tempos, 
possuir uma memória, um tipo de consistência, pois ela 
persiste além das pessoas componentes. 
• Esse tipo de resiliência a permite persistir através dos 

tempos.
• Pergunta-chave: o altruísmo típico da esquerda contra 

o egoísmo individualista da direita são 
sentimentos emocionais capazes de se refletir em 
comportamentos miméticos de votação em futura eleição?



contágio emocional
• Quando demonstramos nossas emoções, 

os outros internautas podem percebê-las: 
não somente podem percebê-las, mas também as copiam. 

• Contágio emocional acontece nas populações humanas: 
é um tipo primitivo de comunicação ou um meio muito 
instintivo pelo qual, brevemente, transmitimos emoções 
uns aos outros. 

• De fato, o contágio emocional pode ser ainda maior, 
ou seja, poderemos pontuar expressões de raiva, 
como em tumultos sociais contra um governo usurpador.

• Questão-chave: pode a emoção se espalhar através dos 
tempos, de maneira mais sustentável, além de breves 
tumultos, e envolver grandes números de pessoas de 
maneira mais permanente?



defesa de direita do individualismo vs. 
defesa de esquerda da igualdade social
• No caso de uma estrutura de rede verdadeira,

cada pessoa não tem exatamente a mesma localização 
estrutural em relação às demais pessoas. 
• Dois indivíduos têm números diferentes de 

contatos pessoais.
• Nodo, em astronomia, é cada um dos pontos de 

interseção da órbita de um corpo em movimento orbital 
com um plano de referência.
• Interconexões entre aliados ou “amigos” é conhecido 

como transitividade nas redes.
• Localizações estruturais diferentes têm implicações 

diferentes nas vidas virtuais.



Um mundo melhor é possível com 
conexões para o bem, não para o mal
• O padrão de conexões entre as pessoas confere sobre 

os grupos de pessoas diferentes propriedades. 
• São os vínculos entre as pessoas capazes de fazerem 

o todo muito distinto da mera soma de suas partes. 
• Assim, o que nos afeta é a arquitetura real dos vínculos 

em torno de nós.
• Formamos redes sociais porque os benefícios de uma vida 

conectada são maiores se comparados aos custos.
• Pelo efeito-rede, a difusão de coisas boas e valiosas é 

exigida para sustentar e alimentar as redes sociais.
• Como a rede social foi infestada por discursos de ódio, 

passa-se a bloquear e/ou jogar no lixo os comentários 
de internauta idiota: este interniota é 
o frustrado sem consciência do mal feito a si e aos outros.



hierarquias das redes
• Pela maior parte da história registrada, as hierarquias 

dominaram as redes em escala e em esfera de ação. 
• Homens e mulheres se organizavam sobretudo em 

estruturas hierárquicas, com o poder concentrado no topo, 
nas mãos de um chefe, senhor, rei ou imperador.
• Em contrapartida, a rede de um indivíduo comum era 

reduzida em tamanho: o típico camponês – e esse termo 
descreve a grosso modo a maioria dos humanos pela maior 
parte da história registrada – estava preso em um 
agrupamento chamado família, dentro de um agrupamento
ligeiramente maior chamado aldeia, sem quase nenhuma 
conexão com o mundo mais amplo. 
• Somente em 1980 a palavra network começou a ser usada 

como verbo para conotar o ato de se socializar de forma 
deliberada para o benefício da carreira profissional.
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