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Narrativa Econômica

Finalmente...
Exemplos Práticos

Por causa disso...
Processo de Integração Transdisciplinar

Até que em um dia...
Conhecimento Enciclopédico

Era uma vez... 
Complexidade Sistêmica

Todos os dias... 
Divisão de Trabalho da Ciência



Era uma vez:
Complexidade Sistêmica 
versus Objetividade Plena 

ou Não Contradição do 
Realismo Clássico
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Lógica Clássica Binária e Terceiro Excluído
Verdadeiro/Certo ou Falso/Errado Ciência: hipótese a ser sempre testada

Bem ou Mal Pacificação, Conciliação / Harmonização

Espírito ou Matéria Corpo, Alma e “Espírito-de-Porco”

Deus ou Diabo Inferno, Paraíso, Céu... Santís. Trindade

Demonização ou Santificação Desdemonizar, Naturalizar, Adaptar-se

Ateu ou Religioso Tolerância, Hinduísmo, Budismo, 
Judaísmo, Cristianismo, Candomblé, etc.

Monoteísmo ou Politeísmo Agnósticos e Adeptos de 5.000 deuses

Reino da Luz ou Reino das Sombras Luz, Sombra e Penumbra

Preto ou Branco Cinza, ou melhor, Arco-íris

Causa ou Efeito Relação Biunívoca, Mão-dupla

Isso ou Aquilo Fulano, Sicrano e Beltrano – e LGBT+

Dualismo ou Monismo Idealismo, Materialismo, Sincretismo 
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Transdisciplinaridade sustentada por Três Pilares: 
Diferentes Níveis de Realidade-Terceiro Incluído-Complexidade

Estado ou Mercado Estado, Mercado e Comunidade

Trabalhadores X Capitalistas Classe Média, Castas e Párias

Protagonista X Antagonista Anti-heróis, Preconceituosos, Invejosos

“Nós contra Eles” Pobres, “Remediados” e Ricos

Público não-bancário X Banqueiros Participantes do Sistema Bancário 
(PF, PJ, Bancos Públicos, Privados 

Nacionais e Estrangeiros, Digitais, etc.)
Mercado Financeiro X 
Mercado de Capitais

Crédito com Recursos Livres, 
Direcionados e Externos, 
Debêntures, Ações, etc.

Especialista X Generalista Totalidade Indivisível e Complexa

Justaposição de Teses X Ecletismo Síntese equilibrada de elementos 
díspares: o melhor das doutrinas

Monismo X Pluralismo Universo composto por elementos 
heterogêneos, mas com contiguidade, 
continuidade e concatenação entre si



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

• “Em companhia de dois, 
três resultam em 
complexidade” 

• 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?
Encyclopedia of Complexity and Systems Science, Editor-in-chief: Meyers, Robert A., Springer 2009

Sistemas complexos compreendem muitos 
componentes interagentes com a capacidade de 
gerar uma nova qualidade de comportamento 
coletivo através da auto-organização, por exemplo, 
a formação espontânea de estruturas temporais, 
espaciais ou funcionais. 

São, portanto, adaptáveis à medida da evolução. 
Podem conter ciclos de feedback (realimentação) de 
condução automática (reforço ou balanceamento). 

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 Complexo?
• Complexo não significa complicado. 

• Algo complicado compreende: 
1. muitas partes pequenas, 
2. todas diferentes, e 
3. cada uma delas tem o seu próprio papel no mecanismo. 

• Um sistema complexo resulta de muitas partes similares, 
cujas interações são capazes de produzir 
um comportamento globalmente coerente. 



componentes interativos-
regras funcionais simples-emergência
• 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 simples: 
laços familiares, afetivos, profissionais, políticos, etc. 

• 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. 



Todos os Dias:
Divisão de Trabalho da 

Ciência Econômica



Coluna “Decisões” –
os temas podem ser vistos 
também como parte das 
Teorias das Escolhas para 
enfrentar os problemas 
“microeconômicos”:

1. fixar preços e/ou 
margem de lucro,

2. produzir para mercado 
interno ou externo 
(importar/exportar),

3. gastar (consumo e/ou 
investimento),

4. regular economia de 
mercado via 
política econômica.

Coluna “Resultantes” –
com uma visão sistêmica, 
apresentam-se os 
costumeiros problemas 
“macroeconômicos”:

1. inflação,

2. desemprego,

3. estagnação, 
recessão ou 
depressão 
(ciclo e tendência), 

4. subdesenvolvimento,

5. crise cambial.

visão transdisciplinar de curso temático
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Economia como componente de um 
Sistema Complexo

• O conhecimento de todos esses temas fundamentais, 
tanto em Microeconomia, quanto em Macroeconomia,
submete autores e correntes de pensamento a eles. 

• Essa divisão entre Micro e Macro é artificial, 
pois na realidade seus conteúdos interagem 
como componentes de um Sistema Complexo. 

• Das interações de disciplinas, referentes às 
todas as partes do todo, emergirá o conhecimento 
transdisciplinar necessário ao economista atualizado.
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maneiras de adquirir conhecimento
1. o modelo racional-dedutivo (idealista) raciocina sobre 

o que deve, racionalmente, acontecer;

2. o modelo histórico-indutivo (materialista) generaliza 
a partir de padrões anteriores sobre 
o que provavelmente ocorrerá;

3. o modelo positivo (empirista) faz observações sobre 
o que está acontecendo agora;

4. o modelo normativo (racionalista) regula para 
tentar obter “o que deveria ser”.
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Núcleo de Teoria Pura
• A Abordagem Holista, 

no campo das Ciências 
Humanas e Naturais, 
prioriza o entendimento 
integral dos fenômenos, 
em oposição ao 
procedimento analítico onde 
seus componentes são 
tomados isoladamente. 

• Holismo: as teorias sociais 
devem ser baseadas no 
comportamento de grupos 
irredutíveis de indivíduos.

• Por exemplo, é holística
a abordagem sociológica 
a partir da sociedade global 
e não do indivíduo.

• Individualismo 
metodológico: 
as teorias sociais 
devem ser baseadas nas 
atitudes e comportamentos 
dos indivíduos – melhores 
decisões a serem tomadas.
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Núcleo de “Teoria Aplicada” 
ou “Outras Ciências”

• Núcleo de “Teoria 
Aplicada” ou 
“Outras Ciências” desce 
um degrau para o nível 
médio de abstração.
• Conhecimento 

multidisciplinar em 
Economia 
Comportamental, 
Institucional, 
Evolucionária e 
Complexa.

• Há reincorporação do 
antes abstraído para extrair 
os fenômenos econômicos 
“puros”: 
Sociologia, Política, 
Psicologia, Filosofia, Ética, 
Direito, Cálculo, Estatística, 
Econometria, 
Matemática Financeira, 
Contabilidade 
(Empresarial e Nacional), 
Administração, etc.
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Economia Comportamental ou 
Psicologia Social

• A Psicologia continua a 
influenciar e ser influenciada 
por outras disciplinas porque 
todas são derivadas de 
repartições da realidade. 

• A Verdade é O Todo. 

• Então, para se aproximar da 
verdade, é necessária 
a reintegração de todas 
as disciplinas, cujos 
conhecimentos foram 
aprofundados por estudos e 
pesquisas de especialistas.

• Interessa aos economistas: 
1. o tratamento dos fenômenos 

de interações entre indivíduos 
e/ou grupos;

2. conhecer a influência formativa 
de uma mente grupal e como, 
uma vez formada, ela exerce 
influência sobre os indivíduos 
nela incorporados.

• Processo de retroalimentação
ou reflexividade: 
a percepção coletiva influencia 
O Mercado, este influencia a 
percepção de cada participante. 



Economia Institucionalista ou 
Sociologia Econômica

• Instituições são restrições – códigos, costumes, tradições –
criadas para dar forma à interações humanas.
• Os indivíduos são simples engrenagens em 

um mecanismo social em movimento, agindo
de maneira predeterminada de acordo com certas lógicas. 

• Visões de mundo emergem de um entendimento coletivo, 
tal como o religioso ou o político, e definem lógicas de ação. 

• Influenciada por essa visão weberiana de padrões, 
a Nova Economia Institucionalista destaca 
as lógicas de ação familiar, cívica e de mercado. 18



Economia Evolucionária ou 
Biologia Econômica

• A racionalidade é ecológica no sentido de certos comportamentos 
particulares terem sido evolutivamente selecionados, por serem 
capazes de solução de problemas em ambientes mutantes. 

• Das características individuais, destaca-se a chamada 
racionalidade limitada: o reconhecimento de a capacidade 
computacional humana ser limitada e favorecer a adoção de 
comportamentos sem grande esforço mental (“regras de bolso”).
• Das características do ambiente, destacam-se as características 

sociais tais como as instituições, o grau de incerteza, e 
a seleção social por meio da competição por recursos escassos, 
favorável ao comportamento empreendedor, inovador e devedor.

• Trajetória de ajuste-desajuste-reajuste: fases de originação, 
adoção e retenção de novas regras e nova relação estrutural.



Núcleo “Arte da Economia” ou 
“Política Econômica”

• O Núcleo “Arte da Economia” ou “Política Econômica”
tem como pressuposto o conhecimento teórico e 
conceitual antes apresentado.

• Propicia datar e localizar as intervenções na realidade 
via decisões práticas, considerando 
a dependência de trajetória (“a história importa”): 

1. História Econômica Mundial (inclusive Economia 
Internacional) e Brasileira (inclusive Contemporânea), 

2. Finanças (Públicas, Corporativas e Pessoais / 
Comportamentais). 20



Núcleo de Disciplinas Eletivas 
(nos últimos semestres letivos)
• Especializações 

setoriais como 
Economia Agrícola e de 
Meio-Ambiente, 
Economia Industrial, 
Economia de Serviços, 
Economia Monetária e 
Financeira, Avaliação e 
Mitigação de Riscos, 
Vida Profissional e 
Finanças Pessoais, etc.

• Elas permitirão atualização 
teórica e darão flexibilidade 
à formação generalista, 
dirigida ao mercado de 
trabalho contemporâneo, 
seja profissional
(treinamento), seja 
acadêmico (pós-graduação), 
• O estudante, pós-tudo, 

dominará a arte 
fundamental de
“aprender a aprender”.21



Até que em um dia...
Processo de Unificação: 

Conhecimento 
Enciclopédico versus 

Reducionismo



Por que o reducionismo não é a solução?
Terceiro Incluído considera “as verdades” como 

provisórias e dinâmicas
• A Unidade da Ciência busca 

uma linguagem comum entre 
cientistas.

• O reducionismo é impossível
para todos os níveis ou escalas.

• Cada nível é regido por lei, 
lógicas e conceitos diferentes.

• Abordagem reducionista é 
bottom-up: de baixo para cima, 
típica do individualismo
metodológico, e contrária ao 
holismo metodológico.

Níveis (Escalas) da Realidade
Grupos Sociais
Coisas vivas multicelulares
Células
Moléculas
Átomos
Partículas elementares

A Lógica do Terceiro Incluído, 
aceitando a existência de distintos 
Níveis de Realidade, permite 
ela ser concebida como um 
processo dinâmico emergente de 
contínuas interações.





Por causa disso: 
Processo de Integração 

Transdisciplinar de 
distintos Níveis de Realidade:
Objetiva-Consensual-Pessoal



Três Categorias de Inter-Relações
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R um nível de 
realidade 
com os vários 
objetivos das 
diversas 
disciplinas 
sem
cooperação
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AR um nível, 

um objetivo, 
uma 
coordenação 
cooperativa 
entre as 
disciplinas TR

AN
SD

IS
CI

PL
IN

AR multi níveis, 
multi metas, 
supera 
fronteiras dos 
métodos para 
compreender 
a totalidade



Lógica do Terceiro Incluído
• Ao pressupor a existência de diferentes níveis de realidade,

permite a realidade ser concebida como 
um processo dinâmico, em contínua interação, 
levando à relativização da própria “verdade científica”, 
pois as “verdades” são provisórias e dinâmicas.

1. Realidade Objetiva: aquilo “concreto e dado, independente da 
crença”, como objetos sólidos, fenômenos naturais e Leis da Física.

2. Realidade Consensual: aquilo “combinado ser real” (moldável / 
manipulável), mas sem ser validado pela Realidade Objetiva; 
sua confirmação vem do coletivo, por exemplo, dogmas sob
punição/recompensa divina; paradigmas pressupostos ou 
premissas interpretativas (causa-e-efeito) da Realidade Objetiva.

3. Realidade Pessoal: aquilo tomado como “real para nós mesmos”, 
como um valor pessoal, porém não validado nem pelo coletivo 
(consensual) nem pelo objetivo.



Processo de Integração Transdisciplinar
1. Existência de diferentes níveis de realidade, 

regidos por diferentes tipos de lógica de ações, é inerente 
à atitude transdisciplinar: diferentes níveis de percepção.

2. Ao romper as fronteiras entre uma disciplina e outra, 
a transdisciplinaridade busca a compreensão dos 
fenômenos e a aquisição de conhecimentos 
de maneira holística e contextualizada. 

3. O conhecimento adquire uma característica transversal, 
pois ele atravessa todas as disciplinas; 
exige um pensamento organizador complexo, 
pois preserva as peculiaridades de cada área de 
conhecimento: cada nível exige conceitos distintos.



Finalmente: 
exemplos práticos



Economia: Complexo de Inferioridade
• Desejando obter 

a autoridade da Ciência, 
os economistas se 
inspiraram nas Leis do 
Movimento de Newton 
para teorizar, tratando 
a Economia como fosse 
um sistema mecânico 
em equilíbrio pendular 
via preços relativos.
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Econofísica ou Economia Evolucionária

Mecanismo de Mercado Organismo de Mercado

31

Infelizmente, apenas a queda da maçã
chamou a atenção de Isaac Newton e 
levou à descoberta da Lei da Gravidade, 
em vez do crescimento das maçãs.

Sob inspiração de Charles Darwin, 
compreendemos melhor a economia 
como um complexo sistema adaptativo, 
composto de seres humanos e instituições 
interdependentes em um mundo dinâmico e 
vivo.



Economia como Componente de Sistema Complexo
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Sistema complexo é 
um conjunto de 
componentes de 
cujas interações

emergem
padrões distintos de 

comportamento. 

Os níveis de um 
estoque mudam 

com o tempo devido 
ao saldo entre suas 
entradas e saídas, 
ou seja, devido aos 

fluxos.

Ciclos de feedback 
são interconexões:  
1. de reforço fazem 
o sistema se mover;
2. de equilíbrio ou 
balanceamento: 
o impedem de 

explodir ou implodir. 

Com reforços de 
feedback, 

quanto mais se tem, 
mais se ganha. Sem 
controle, amplificam 

o movimento em 
círculos virtuosos ou 

viciosos. 

Atrasos nos fluxos 
para acumulação de 

estoque podem 
gerar obstinação

no sistema, isto é, 
tempo demasiado 
para regeneração, 
p.ex., da confiança.



Economia como Componente de Sistema Complexo
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Sistema Complexo: 
modelagem em 

escalas menores, 
dada a redundância 

da escala 1:1

regras de interações 
sem possibilidade 

de dedução precisa 
da dependência de 
trajetória caótica 

(“a história 
importa”)

condições iniciais 
desconhecidas 

porque decisões ex-
ante são vistas por 
resultados ex-post, 
isto é, a partir da 

“linha de chegada” 
atual.

conjuntura ou 
configuração atual: 
composta de fatos 
transcorridos em 

um processo 
socioeconômico e 
político ainda em 

andamento.

auto-organização 
sem autoridade ou 

planejamento central
importância da 

não linearidade: 
desvios, percalços ou 

complicações com 
aprendizado, adaptação 
ou inovação disruptiva

Qual foi a profissão de Deus?
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Poder Econômico: 
Casta dos Mercadores 
(do Colarinho Branco)

Lógica de Mercado 
(liberalismo, empreendedorismo, 

competitividade, eficiência em 
custos/benefícios, etc.)

Poder Político ou Legislativo:
Casta dos Oligarcas 

(da Gravata)

Lógica Paroquial (paternalismo, 
localismo, etc.) dos bairristas + 

Lógica Familiar (respeito, herança, 
diferença, etc.) dos clãs dinásticos

Poder Executivo: 
Casta dos Sábios-Tecnocratas 

(do Terno-e-Gravata)

Lógica de Especialista
(educação, titulação) de 

técnicos e gestores pragmáticos

Poder Judiciário: 
Casta dos Sábios-Juristas 

(da Toga)

Lógica  da Meritocracia 
(nomenclatura com mais bem 
dotados, regras, autoridade)

Poder Militar: Casta dos 
Guerreiros-Militares (da Farda)

Lógica Militar (violência, vingança, 
coragem, fama, glória, etc.)
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Poder Midiático: 
Casta dos Sábios-Jornalistas 
(da Pena ou do Microfone)

Lógica de Negociante
(neoliberalismo, sem pluralismo no 

debate público, golpismo, etc.)

Poder Religioso: 
Casta dos Sábios-Sacerdotes 

(da Batina ou do Púlpito)

Lógica Religiosa
(conservadorismo em costumes, 

moralismo, disciplina, etc.) 

Poder Trabalhista: 
Casta dos Trabalhadores 

(do Macacão ou Colarinho Azul)

Lógica Corporativa (igualitarismo, 
ceticismo quanto ao livre-mercado) 

dos trabalhadores organizados

Poder de Celebridade: 
Casta dos Sábios-Criativos 

(do Superstar ou Alta Costura)

Lógica de Artista e Artesão 
(autonomia, auto expressão, 

liberalismo cultural, habilidade, 
criatividade, etc.)

Poder Educacional: 
Casta dos Sábios-Educadores 

(do Jeans e Camiseta)

Lógica Cívica 
(tolerância, defesa de direitos civis, 

sociais e políticos das minorias)



Conciliação
é a ideologia 

de coesão 
nacional

Casta dos 
Mercadores

Casta dos 
Guerreiros

Casta dos 
Trabalhadores

Casta dos 
Sábios

Casta dos 
Governantes

casta dos mercadores é 
corruptora de todas as 

demais para impor seus 
interesses privados

autoritarismo é 
a coerção imposta pela 

casta dos guerreiros

culto à personalidade
corresponde à tradição 

autoritária populista

populismo ocorre quando 
o povo (composto por 
“párias”) estabelece 

conexão direta com uma 
liderança trabalhista

elitismo é próprio da 
casta dos aristocratas 

governantes em aliança 
com a casta dos sábios 

esnobes

Neoliberalismo: 
liberdade de 
mercado em lugar 
de defesa dos 
direitos de minoria

Social-
desenvolvimentismo

Fisiologismo / 
Nepotismo / 
Favoritismo

Populismo de esquerda: 
atendimento de demanda 
social

Populismo 
de direita: 
conservadoris
mo em nome 
da maioria 
eleitoral

Golpismo Militar



fercos@unicamp.br

http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/


