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Muito	  tem	  sido	  falado	  sobre	  as	  crises	  vividas	  pela	  

sociedade	  contemporânea,	  em	  particular	  sobre	  a	  falência	  

dos	  nossos	  sistemas	  de	  saúde	  e	  educação.	  O	  homem	  

moderno	  está	  cada	  vez	  mais	  dependente	  da	  tecnologia,	  o	  

planeta	  corre	  o	  risco	  iminente	  de	  uma	  catástrofe	  ecológica	  

e	  as	  contribuições	  da	  ciência	  moderna	  não	  têm	  sido	  

suficientes	  para	  afastar	  nossa	  civilização	  do	  risco	  real	  de	  

sua	  própria	  extinção.	  

A crise da sociedade contemporânea 

Grandes	  pensadores	  associam	  essas	  crises	  ao	  fato	  de	  termos	  adotado	  o	  
modelo	  mecanicista	  da	  ciência	  como	  paradigma	  dominante.	  As	  mais	  
importantes	  estruturas	  de	  nossa	  sociedade,	  especialmente	  os	  modelos	  
vigentes	  de	  saúde	  e	  educação,	  são	  regidas	  por	  este	  paradigma.	  	  

O peso da ciência 
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Em	  nossa	  cultura	  a	  ciência	  representa	  a	  “voz	  da	  autoridade”,	  

a	  uma	  dimensão	  que	  nunca	  foi	  alcançada	  por	  nenhuma	  

outra	  insGtuição	  ou	  práGca	  humana.	  Entretanto,	  embora	  a	  

evolução	  do	  conhecimento	  cienJfico	  tenha	  melhorado	  em	  

muito	  nossa	  capacidade	  para	  viver	  mais	  e	  nos	  mais	  variados	  

ambientes,	  o	  modo	  como	  interagimos	  com	  a	  natureza	  foi	  

profundamente	  modificado.	  	  

Um	  modelo	  insustentável	  

O paradigma mecanicista 

Podemos	  disGnguir	  no	  paradigma	  mecanicista	  da	  ciência	  moderna	  três	  

princípios	  básicos	  de	  organização	  do	  pensamento:	  a	  simplicidade,	  a	  

estabilidade	  e	  a	  objeGvidade.	  O	  princípio	  da	  simplicidade	  consiste	  em	  

fragmentar	  e	  reduzir	  para	  compreender.	  O	  princípio	  da	  estabilidade	  

consiste	  em	  conceber	  o	  mundo	  como	  uma	  máquina	  perfeita	  cujo	  

funcionamento	  é	  previsível	  e	  reversível.	  O	  princípio	  da	  obje4vidade	  

implica	  em	  conceber	  um	  mundo	  objeGvo	  do	  qual	  podemos	  abstrair	  as	  leis	  

exatas	  de	  funcionamento.	  Estes	  princípios	  estão	  tão	  enraizados	  no	  nosso	  

modo	  de	  pensar	  que	  torna-‐se	  muito	  diTcil	  apreender	  um	  novo	  modelo.	  	  

Os três princípios do  
paradigma mecanicista 

1. 	  O	  pressuposto	  da	  simplicidade	  
A concepção de que é possível entender as entidades e fenômenos 
da natureza separando-os em partes e analisando os elementos 
simples que os compõem.  

2. 	  O	  pressuposto	  da	  estabilidade	  
A crença em um mundo estável, previsível e ordenado, onde os 
fenômenos tendem a se repetir com a regularidade de um relógio.  

3. 	  O	  pressuposto	  da	  objetividade	  
A crença em um mundo objetivo, que existe independentemente do 
sujeito que o observa, e de que é possível conhecer objetivamente 
esse mundo “tal como ele é na realidade”.	
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O modelo mecanicista na saúde 

Na	  medicina	  moderna	  pode-‐se	  facilmente	  verificar	  o	  impacto	  
desse	  paradigma.	  Um	  grande	  número	  de	  especialistas,	  que	  
mal	  se	  comunicam	  uns	  com	  os	  outros,	  atuam	  de	  um	  modo	  
simplista,	  impessoal	  e	  objetivo.	  Médicos	  superespecialistas	  
que	  	  perderam	  a	  visão	  do	  ser	  humano	  como	  um	  todo.	  Veem	  
seus	  pacientes	  como	  máquinas	  biológicas,	  um	  conjunto	  de	  
reações	  físico-‐químicas	  que	  podem	  ser	  mapeadas	  por	  
exames	  e	  controladas	  por	  medicamentos.	  	  

“Me	  sinto	  como	  um	  objeto,	  	  
uma	  coisa	  que	  ele	  está	  estudando.”	  

	  

O utilitarismo tecnológico 

Aderindo	  à	  ideologia	  do	  uGlitarismo	  tecnológico,	  o	  médico	  moderno	  

passou	  a	  confiar	  muito	  mais	  em	  exames	  de	  alta	  tecnologia	  do	  que	  

em	  uma	  avaliação	  clínica	  cuidadosa.	  Ao	  igualar	  acúmulo	  de	  

conhecimento	  com	  competência	  profissional	  ele	  não	  dá	  valor	  à	  

dimensão	  humana	  do	  paciente.	  Propõe-‐se	  a	  uGlizar	  as	  técnicas	  mais	  

avançadas,	  as	  “melhores	  práGcas”	  baseadas	  nas	  mais	  modernas	  

evidências	  cienJficas,	  mas	  ignora	  o	  senGmentos,	  as	  emoções,	  o	  

contexto	  familiar	  e	  as	  repercussões	  sociais	  de	  uma	  doença	  ou	  de	  

incapacidade	  funcional	  na	  vida	  do	  seu	  paciente.	  	  

A	  ideologia	  do	  u4litarismo	  tecnológico	  
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Na	  sociedade	  moderna	  no	  deparamos	  com	  uma	  verdadeira	  “pandemia”	  de	  
dores	  na	  coluna	  e	  problemas	  degeneraGvos	  do	  sistema	  osteomuscular.	  
Dores	  na	  coluna	  (cervical	  e	  lombar)	  já	  são	  a	  segunda	  causa	  de	  consultas	  
médicas	  e	  a	  primeira	  de	  faltas	  no	  trabalho	  por	  moGvos	  de	  saúde.	  	  

Dores e lesões 

Na	  fisioterapia	  e	  na	  ortopedia,	  
o	  tratamento	  sintomáGco	  e	  
isolado	  de	  partes	  do	  corpo	  não	  
tem	  apresentado	  resultados	  
saGsfatórios.	  Nessa	  visão	  
fragmentada,	  joelho	  é	  joelho,	  
quadril	  é	  quadril	  e	  coluna	  é	  
coluna;	  o	  problema	  de	  uma	  
região	  não	  tem	  nada	  a	  ver	  com	  
o	  da	  outra.	  A	  população	  em	  
geral	  	  está	  ficando	  descrente	  
desse	  Gpo	  de	  abordagem.	  	  
	  	  

O	  modelo	  mecanicista	  	  
na	  fisioterapia	  e	  na	  ortopedia	  

No	  campo	  da	  educação	  Tsica	  o	  modelo	  mecanicista	  de	  treinamento	  isolado	  dos	  
músculos	  em	  aparelhos	  superespecializados	  tem	  afastado	  cada	  vez	  mais	  as	  
pessoas	  da	  execução	  de	  movimentos	  funcionais.	  Dores	  e	  lesões	  desencadeadas	  
em	  academias	  de	  ginásGca	  estão	  acometendo	  pessoas	  cada	  vez	  mais	  jovens.	  	  
	  
	  

O modelo mecanicista  
na educação física 

O	  modelo	  mecanicista	  na	  educação	  =sica	  
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Instruir ou educar ?	  

Existe	  uma	  diferença	  essencial	  entre	  instrução	  e	  educação.	  

Instruir	  significa	  transmitir	  regras	  passo	  a	  passo,	  indicando	  o	  

que	  fazer,	  quais	  são	  as	  “melhores	  práticas”	  para	  alcançar	  

melhores	  resultados.	  Educar	  é	  ensinar	  a	  pensar,	  a	  fazer	  

conexões	  entre	  conhecimentos,	  a	  mudar	  o	  comportamento	  

por	  meio	  do	  aprendizado.	  O	  modelo	  vigente	  de	  educação	  
científica	  tem	  valorizado	  o	  acúmulo	  de	  informação,	  produzindo	  

mentes	  computacionais	  que	  reduzem	  o	  conhecimento	  a	  um	  

conjunto	  de	  tópicos	  utilitários.	  	  

Informação x Compreensão	  

No	  mundo	  atual	  os	  profissionais	  de	  saúde	  e	  educação	  têm	  
Gdo	  acesso	  a	  muita	  informação,	  mas	  desenvolvido	  pouco	  a	  
a	  habilidade	  de	  pensar	  de	  um	  modo	  sistêmico.	  Ficam	  à	  
procura	  de	  receitas	  mágicas	  e	  técnicas	  eficazes,	  sem	  
entender	  que	  acumular	  conhecimento	  técnico	  não	  leva	  à	  
compreensão	  nem	  à	  sabedoria.	  Essa	  é	  a	  principal	  razão	  da	  
dificuldade	  desses	  profissionais	  para	  avaliar	  os	  problemas	  
complexos	  com	  que	  se	  deparam	  e	  para	  elaborar	  estratégias	  
terapêuGcas	  ou	  educacionais	  eficazes.	  

Muita	  informação,	  pouca	  compreensão!	  

ü  Superespecialização	  dos	  profissionais	  de	  saúde.	  	  

ü  Avanços	  espetaculares	  no	  controle	  de	  tecnologias	  biomédicas,	  que	  
não	  se	  refletem	  num	  sistema	  de	  saúde	  humanizado	  ou	  numa	  real	  
melhora	  da	  qualidade	  de	  vida.	  

ü  Conhecimento	  produzido	  para	  ser	  registrado	  e	  acumulado	  em	  
memórias	  informacionais,	  manipuladas	  por	  forças	  ocultas	  
(ideologias,	  governos,	  mídia,	  interesses	  econômicos,	  etc.).	  	  

ü  Grandes	  quanGdades	  de	  informações	  organizadas	  em	  campos	  
comparGmentados	  de	  conhecimento.	  	  

ü  Acadêmicos	  e	  pesquisadores	  com	  pouca	  consciência	  da	  
importância	  de	  suas	  descobertas	  e	  pouca	  compreensão	  das	  
consequências	  de	  suas	  pesquisas.	  	  

Situação atual dos nossos 
modelos de saúde e educação   
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Mudança de paradigma na ciência 

Examinando	  a	  evolução	  da	  ciência	  contemporânea	  encontramos	  

um	  surpreendente	  fenômeno:	  concepções	  semelhantes	  

envolvendo	  os	  conceitos	  de	  totalidade,	  interação	  dinâmica	  e	  

organização	  surgiram	  em	  campos	  científicos	  amplamente	  

diferentes,	  independentemente	  uns	  dos	  outros.	  Começou	  dentro	  

da	  biologia	  com	  a	  introdução	  da	  concepção	  de	  organismos	  vivos	  
como	  sistemas	  abertos.	  Idéias	  inicialmente	  enunciadas	  pelos	  

biólogos	  organicistas	  fomentaram	  uma	  mudança	  intelectual	  que	  

levou	  os	  cientistas	  a	  experimentarem	  uma	  nova	  forma	  de	  pensar.	  	  

A	  concepção	  sistêmica	  de	  organismo	  

Resultados do novo paradigma 

No	  plano	  teórico,	  essa	  revolução	  no	  pensamento	  científico	  caracterizou-‐se	  

pela	  emergência	  de	  uma	  metadisciplina	  –	  a	  	  Teoria	  Geral	  dos	  Sistemas	  –	  que	  

teve	  uma	  forte	  influência	  sobre	  muitos	  ramos	  da	  ciência,	  como	  a	  

engenharia	  (análise	  de	  sistemas,	  teoria	  do	  controle),	  a	  biologia	  (auto-‐

regulação	  fisiológica,	  ecologia)	  as	  ciências	  humanas	  (terapia	  familiar,	  

gestão	  humana,	  antropologia	  e	  urbanismo)	  e	  a	  economia	  (teoria	  dos	  jogos	  

e	  das	  decisões).	  No	  plano	  prático	  foi	  marcada	  pelo	  aparecimento	  de	  um	  

conjunto	  extraordinário	  de	  resultados	  concretos,	  como	  a	  invenção	  de	  

máquinas	  autorreguláveis,	  o	  uso	  da	  lógica	  matemática	  para	  estudar	  o	  

cérebro	  e	  a	  criação	  dos	  computadores	  digitais.	  	  

Características da mudança de 
paradigma na ciência 

1.	   	  Superando	  a	  simplicidade	  e	  pensando	  a	  complexidade	  
Pensamento contextual: ampliando o foco para a totalidade, as inter-
relações e o contexto. 	


2. 	  Superando	  a	  estabilidade	  e	  pensando	  a	  instabilidade	  
Pensamento processual: entendendo a evolução e os processos de auto-
organização dos sistemas (geração de ordem a partir da instabilidade). 	


3.	   	  Superando	  a	  objetividade	  e	  pensando	  a	  intersubjetividade	  
Pensamento relacional: entendendo que o processo de conhecer o mundo 
se dá a partir das relações entre o sujeito (observador) e o mundo (objeto 
observado).  
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Pressupondo a complexidade 

Fenômenos complexos são aqueles onde existe um número muito 
grande de elementos com infinitas relações dinâmicas entre si. 
Para entendê-los é necessário ampliar o foco das partes para o 
todo, manter-se  interessado nas inter-relações e considerar o 
contexto (ambiente) em que estão inseridos. Dessa forma, o 
pensamento sistêmico é também um pensamento contextual e 
ambientalista. 	

	


Pensamento	  contextual	  	  
	

 

Pressupondo a instabilidade 

O universo está em constante evolução. Para entendê-la é preciso 
considerar a irreversibilidade de certos fenômenos, como a auto-
organização (formação de padrões ordenados a partir da 
desordem). Nos processos de auto-organização a perturbação, a 
instabilidade e o acaso são fatores decisivos para a geração de 
ordem 	

	


Pensamento	  processual	  	  
	

 

Pressupondo a intersubjetividade 

Estamos numa relação de acoplamento estrutural com o mundo.  
Construímos o mundo a partir de nossas distinções, mas também 
somos parte do mundo que também nos constrói. Não é possível 
para nós, seres humanos, distinguir um mundo real e objetivo, 
que tenha existência independente de nossa estrutura biológica. 
Somos capazes de acessar somente correlações internas. Para 
entender o processo de conhecer o mundo, precisamos antes 
entender nossa estrutura. 	


	  
Pensamento	  relacional	


  

A natureza do conhecimento científico 

Na	  relação	  de	  acoplamento	  estrutural	  entre	  o	  observador	  e	  o	  

objeto	  observado,	  não	  é	  possível	  descartar	  a	  estrutura	  subjetiva	  

(biológica,	  cognitiva,	  cultural)	  do	  observador.	  Do	  esse	  ponto	  de	  

vista	  o	  conhecimento	  humano	  (científico)	  não	  é	  um	  

“conhecimento	  objetivo”,	  mas	  uma	  “construção	  intersubjetiva”	  

que	  acontece	  em	  espaços	  linguísticos	  consensuais	  compartilhado	  

por	  uma	  comunidade	  (cientistas).	  	  
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Pensar	  de	  um	  modo	  sistêmico	  é	  pensar	  em	  termos	  de	  totalidade,	  contexto,	  
ordens	  e	  hierarquias.	  Nessa	  perspecGva	  um	  organismo	  é	  um	  sistema	  global	  
consGtuído	  de	  vários	  subsistemas	  (esqueléGco,	  circulatório,	  nervoso,	  
visceral,	  etc.)	  que	  cooperam	  entre	  si	  para	  manter	  a	  integridade	  do	  todo.	  O	  
desequilíbrio	  de	  qualquer	  subsistema	  afeta	  imediatamente	  os	  outros,	  
comprometendo	  o	  funcionamento	  do	  organismo	  como	  um	  todo.	  	  

O paradigma sistêmico Os 5 princípios do paradigma sistêmico 

Com	  o	  objeGvo	  de	  apresentar	  as	  caracterísGcas	  do	  paradigma	  sistêmico	  

serão	  aqui	  apresentados	  cinco	  princípios	  gerais.	  São	  eles:	  o	  princípio	  da	  

totalidade,	  da	  auto-‐regulação,	  da	  auto-‐organização,	  da	  organização	  

hierárquica	  e	  da	  relaGvidade	  “parte”	  x	  “todo”.	  Essas	  concepções	  reunidas	  

formam	  um	  esboço	  do	  paradigma	  sistêmico	  e	  estão	  presentes	  na	  maioria	  

das	  teoria	  de	  enfoque	  sistêmico.	  Para	  facilitar	  sua	  compreensão	  eles	  serão	  

representados	  por	  cinco	  símbolos:	  a	  chama	  de	  uma	  vela,	  o	  Gmoneiro	  com	  

a	  roda	  de	  leme,	  o	  símbolo	  do	  infinito	  (lemniscata),	  as	  árvores	  e	  o	  deus	  

Jano	  com	  duas	  faces.	  	  

Os 5 princípios do paradigma sistêmico Princípios gerais do  
paradigma sistêmico 

1.   O princípio da totalidade (conceito de sistema) 

2.   Controle e regulação (mecanismos de feedback) 

3.   Auto-organização (formação de padrões) 

4.   Ordens hierárquicas (sistemas dentro de sistemas) 

5.   Relatividade parte x todo (princípio de Jano) 
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Começando	  pela	  noção	  central	  -‐	  o	  conceito	  de	  sistema	  -‐	  
vemos	  que	  a	  primeira	  e	  mais	  importante	  característica	  
do	  pensamento	  sistêmico	  é	  o	  critério	  da	  totalidade.	  De	  
acordo	  com	  Capra	  (1996),	  sistemas	  são	  totalidades	  
integradas	  cujas	  propriedades	  essenciais	  são	  
propriedades	  do	  todo	  que	  não	  podem	  ser	  reduzidas	  às	  
propriedades	  das	  partes.	  	  

O que é um sistema 

² Um	  sistema	  é	  um	  conjunto	  de	  elementos	  em	  interação.	  A	  
existência	  de	  interação	  entre	  as	  partes	  componentes	  é	  o	  
aspecto	  central	  que	  define	  a	  um	  sistema	  como	  enGdade,	  
disGnguindo-‐o	  de	  um	  simples	  amontoado	  de	  elementos	  
independentes.	  (Bertalanffy,	  1968)	  

² Weiss	  (1971)	  define	  sistema	  como	  uma	  unidade	  complexa	  
consGtuída	  de	  subunidades	  componentes	  que	  cooperam	  
sistemaGcamente	  entre	  si	  para	  preservar	  a	  integridade	  de	  sua	  
configuração,	  estrutura	  e	  comportamento	  e	  tende	  a	  
restabelecer-‐se	  após	  uma	  perturbação	  não	  destruGva.	  	  

Sistemas abertos e fechados 

² Os	  sistemas	  podem	  ser	  fechados	  ou	  abertos.	  Sistemas	  fechados	  
são	  sistemas	  Tsicos	  isolados,	  que	  não	  ganham	  nem	  perdem	  
nada	  do	  ambiente	  externo	  (Ex:	  uma	  pedra,	  uma	  mesa,	  um	  
recipiente	  contendo	  reagentes	  químicos,	  uma	  máquina).	  Um	  
sistema	  fechado	  está	  sempre	  em	  estado	  de	  equilíbrio,	  ou	  seja,	  
suas	  trocas	  de	  matéria	  e	  energia	  com	  o	  exterior	  são	  nulas.	  	  

² Sistemas	  abertos	  são	  aqueles	  que	  estão	  conGnuamente	  
trocando	  matéria,	  energia	  e	  informação	  com	  seu	  meio	  
ambiente	  (Ex:	  a	  chama	  de	  uma	  vela,	  um	  turbilhão,	  uma	  célula,	  
um	  organismo,	  o	  cérebro	  humano).	  Mantêm	  a	  constância	  e	  a	  
estabilidade	  de	  sua	  estrutura,	  mas	  estão	  longe	  do	  equilíbrio.	  

Trocando	  conGnuamente	  matéria	  e	  energia	  com	  o	  ambiente	  e,	  ao	  
mesmo	  tempo,	  mantendo	  uma	  configuração	  dinâmica	  estável,	  a	  chama	  
de	  uma	  vela	  é	  um	  bom	  símbolo	  para	  os	  sistemas	  abertos.	  	  
	  

A chama de uma vela 
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ü  A	  segunda	  lei	  da	  termodinâmica	  (lei	  da	  dissipação	  de	  energia)	  
postula	  que	  nos	  sistemas	  fechados	  (isolados)	  uma	  medida	  de	  
desordem	  chamada	  “entropia”	  tende	  a	  crescer	  até	  um	  
máximo,	  quando	  os	  processos	  Tsicos	  ou	  as	  reações	  químicas	  
cessam	  e	  a	  energia	  do	  sistema	  se	  exGngue.	  

ü  Com	  a	  concepção	  de	  entropia	  a	  termodinâmica	  introduziu	  a	  
idéia	  de	  processos	  irreversíveis	  na	  ciência	  (seta	  do	  tempo).	  Em	  
sistemas	  Tsicos	  isolados	  alguma	  energia	  está	  sendo	  sempre	  
dissipada	  sob	  a	  forma	  de	  calor	  e	  não	  pode	  mais	  ser	  recuperada.	  
Desse	  modo,	  toda	  máquina	  no	  mundo	  está	  gradualmente	  
deixando	  de	  funcionar	  e	  finalmente	  acabará	  parando.	  	  	  

Termodinâmica 
nos sistemas fechados 

ü  De	  acordo	  com	  a	  segunda	  lei	  da	  termodinâmica	  a	  tendência	  
geral	  de	  evolução	  dos	  acontecimentos	  Tsicos	  é	  chegar	  ao	  
equilíbrio	  térmico,	  com	  a	  exGnção	  ou	  “morte	  térmica”	  do	  
universo	  como	  perspecGva	  final.	  	  

ü  Essa	  dura	  imagem	  da	  evolução	  cósmica	  está	  em	  níGdo	  contraste	  
com	  o	  pensamento	  evolucionista	  da	  biologia,	  cujas	  observações	  
nos	  mostram	  que	  o	  universo	  vivo	  está	  num	  processo	  de	  
constante	  evolução	  da	  desordem	  para	  a	  ordem,	  permiGndo	  o	  
aparecimento	  de	  estados	  e	  estruturas	  de	  complexidade	  sempre	  
crescentes.	  	  

Entropia e evolução  

ü  Com	  a	  concepção	  de	  sistemas	  abertos	  a	  aparente	  contradição	  
entre	  entropia	  e	  evolução	  é	  resolvida.	  Nos	  sistemas	  fechados	  a	  
entropia	  é	  sempre	  posiGva,	  ou	  seja,	  a	  energia	  e	  a	  ordem	  vão	  
sendo	  conGnuamente	  degradadas.	  Em	  sistemas	  abertos	  a	  
entropia	  (ou	  desordem)	  pode	  decrescer,	  pois	  eles	  estão	  
conGnuamente	  importando	  moléculas	  de	  alta	  energia	  livre.	  

ü  Diferentemente	  dos	  sistemas	  fechados,	  os	  sistemas	  abertos	  se	  
mantêm	  afastados	  do	  equilíbrio,	  num	  estado	  estacionário	  
(steady	  state)	  onde	  as	  estruturas	  permanecem	  as	  mesmas	  
enquanto	  os	  consGtuintes	  estão	  em	  conJnuo	  fluxo	  e	  mudança.	  

Entropia e evolução  
nos sistemas abertos 

Organismos e mente humana  
como sistemas abertos 

² Todos	  organismos	  vivos	  são	  sistemas	  abertos,	  pois	  se	  mantêm	  
através	  da	  absorção,	  decomposição	  e	  produção	  de	  certos	  
componentes	  e	  nunca	  estão,	  enquanto	  vivos,	  em	  estado	  de	  
equilíbrio.	  (Bertalanffy,	  1968)	  

² A	  mente	  humana	  é	  um	  processo	  relacional	  e	  corporificado	  que	  
regula	  o	  fluxo	  de	  informação	  e	  energia	  para	  dentro	  e	  para	  fora.	  
Desse	  ponto	  de	  vista	  ela	  é	  um	  sistema	  aberto.	  O	  modo	  como	  
pensamos,	  senGmos	  e	  respondemos	  à	  situações	  desafiadoras	  é	  
moldado	  pela	  forma	  como	  interagimos	  com	  os	  outros,	  ou	  seja,	  
pelo	  nosso	  ambiente	  familiar	  e	  social.	  (Siegel,	  2012).	  	  	  	  	  
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Da concepção de sistema aberto  
decorrem duas implicações principais:  

ü  A	  primeira	  é	  que	  a	  compreensão	  de	  um	  sistema	  aberto	  deve	  ser	  
encontrada	  na	  sua	  relação	  com	  seu	  meio	  ambiente	  e	  não	  apenas	  
no	  próprio	  sistema.	  Essa	  relação	  não	  é	  uma	  simples	  dependência,	  
ela	  é	  consGtuGva	  do	  sistema.	  Portanto,	  o	  paradigma	  sistêmico	  é	  
um	  modo	  contextual,	  ambientalista	  e	  ecológico	  de	  organizar	  o	  
pensamento.	  

ü  A	  segunda	  é	  a	  de	  que	  as	  leis	  de	  organização	  da	  vida	  não	  são	  de	  
equilíbrio,	  mas	  de	  desequilíbrio	  recuperado	  ou	  compensado,	  de	  
dinamismo	  estabilizado.	  Quebras	  de	  organização	  e	  de	  equilíbrio	  
são	  uma	  caracterísGca	  essencial	  dos	  organismos	  vivos.	  	  

A	  busca	  por	  desenvolver	  máquinas	  auto	  dirigíveis	  e	  auto	  
reguladoras	  levou	  a	  um	  novo	  campo	  de	  investigação	  
científica	  que	  exerceu	  uma	  enorme	  influência	  sobre	  a	  
visão	  sistêmica	  -‐	  a	  	  “cibernética”.	  Integrando	  
conhecimentos	  de	  várias	  disciplinas	  essa	  nova	  ciência	  
desvendou	  muitos	  dos	  processos	  de	  comunicação	  e	  
controle	  dentro	  dos	  sistemas.	  	  

Resultados concretos  
da cibernética 

A	  cibernéGca	  produziu	  um	  conjunto	  extraordinário	  de	  resultados	  concretos:	  

•  O	  desenvolvimento	  de	  máquinas	  inteligentes	  com	  base	  em	  um	  dos	  dois	  
aspectos	  da	  autoregulação	  por	  feedback:	  direcionamento	  para	  uma	  meta	  
(mísseis	  autodirigíveis)	  e	  manutenção	  de	  um	  estado	  pré-‐definido	  (termostato).	  

•  O	  uso	  da	  lógica	  matemáGca	  para	  compreender	  o	  funcionamento	  do	  sistema	  
nervoso	  (cérebro).	  

•  A	  teoria	  da	  informação	  como	  uma	  teoria	  estaJsGca	  de	  sinais	  e	  canais	  de	  
comunicação.	  

•  A	  invenção	  de	  máquinas	  de	  processamento	  de	  informação	  (computadores	  
digitais)	  que	  viriam	  a	  estabelecer	  as	  bases	  para	  a	  inteligência	  arGficial.	  

Laços de realimentação 

²  As	  grandes	  realizações	  da	  cibernéGca	  estão	  fundamentadas	  no	  
conceito	  de	  laços	  de	  realimentação.	  Um	  laço	  de	  realimentação	  
é	  um	  arranjo	  circular	  de	  elementos	  ligados	  por	  vínculos	  
causais,	  onde	  cada	  elemento	  gera	  um	  efeito	  sobre	  o	  seguinte,	  
até	  que	  o	  úlGmo	  realimenta	  (feeds	  back)	  o	  primeiro	  elemento	  
do	  ciclo.	  

²  Num	  senGdo	  mais	  amplo,	  os	  laços	  realimentação	  representam	  
o	  transporte	  de	  informação	  a	  respeito	  do	  resultado	  de	  uma	  
aGvidade	  ou	  ação	  de	  volta	  à	  sua	  fonte.	  Ao	  receber	  informação	  
sobre	  o	  resultado	  de	  seu	  desempenho,	  o	  sistema	  se	  torna	  
capaz	  de	  ajustar	  sua	  ação	  presente	  ou	  futura.	  
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O	  símbolo	  que	  melhor	  representa	  o	  processo	  de	  regulação	  por	  feedback	  é	  
do	  Gmoneiro	  com	  sua	  roda	  de	  leme.	  Quando	  o	  barco	  desvia	  do	  curso	  
prefixado,	  o	  Gmoneiro	  avalia	  o	  grau	  desse	  desvio	  e	  gira	  o	  leme	  no	  senGdo	  
contrário.	  Se	  sua	  ação	  ultrapassa	  a	  direção	  correta,	  ele	  gira	  novamente	  para	  
o	  lado	  oposto,	  contrabalançando	  novamente	  o	  desvio.	  	  

O timoneiro Metas e equilíbrio 

ü  Os	  laços	  de	  realimentação	  são	  também	  extremamente	  
importantes	  para	  garanGr	  a	  estabilização	  de	  qualquer	  
sistema,	  corrigindo	  desvios	  em	  relação	  a	  um	  estado	  dinâmico	  
que	  precisa	  ser	  manGdo,	  como	  a	  conservação	  do	  equilíbrio	  
interno	  de	  um	  organismo	  (homeostase).	  

ü  Além	  disso,	  ao	  viabilizar	  o	  processo	  de	  autoregulação	  pela	  
avaliação	  da	  diferença	  entre	  o	  comportamento	  desejado	  e	  o	  
resultado	  alcançado,	  o	  feedback	  é	  um	  mecanismo	  essencial	  
para	  o	  desempenho	  de	  qualquer	  ação	  direcionada	  para	  uma	  
meta.	  	  

O	  tipo	  de	  realimentação	  em	  que	  a	  informação	  sobre	  o	  erro	  atua	  no	  
senGdo	  de	  diminuir	  ou	  de	  reduzir	  os	  desvios	  do	  sistema	  em	  relação	  a	  um	  
nível	  desejável	  é	  chamado	  de	  feedback	  negaGvo.	  Como	  o	  feedback	  
negaGvo	  faz	  o	  sistema	  retornar	  ao	  estado	  de	  equilíbrio,	  diz-‐se	  que	  ele	  é	  
um	  mecanismo	  homeostáGco.	  	  

Feedback negativo  

Num	  outro	  Gpo	  de	  realimentação	  -‐	  feedback	  posiGvo	  -‐	  o	  resultado	  do	  
comportamento	  reintroduzido	  como	  informação	  provoca	  uma	  
acentuação	  do	  desvio	  em	  relação	  à	  ordem	  que	  caracterizava	  o	  sistema	  
até	  então.	  Com	  isso,	  o	  feedback	  posiGvo	  conduz	  a	  um	  processo	  de	  
mudança,	  que	  pode	  ser	  uma	  ruptura	  ou	  um	  salto	  qualitaGvo	  para	  um	  
novo	  Gpo	  de	  ordem	  ou	  configuração.	  

Feedback positivo  
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Ciência cognitiva 

ü  A	  parGr	  da	  cibernéGca,	  o	  modelo	  do	  computador	  para	  a	  aGvidade	  mental	  
tornou-‐se	  uma	  concepção	  prevalente	  na	  ciência	  cogniGva	  por	  vários	  anos.	  A	  
idéia	  central	  por	  trás	  dessa	  concepção	  é	  a	  de	  que	  a	  inteligência	  humana	  
assemelha-‐se	  de	  tal	  modo	  à	  computação	  que	  a	  cognição	  pode	  ser	  definida	  
como	  o	  processamento	  de	  informações	  executada	  a	  parGr	  de	  símbolos,	  ou	  
seja,	  que	  o	  pensamento	  consiste	  em	  computações	  Tsicas	  de	  natureza	  
simbólica.	  

ü  O	  campo	  da	  inteligência	  arGficial	  desenvolveu-‐se	  como	  consequência	  direta	  
desse	  conceito.	  Ao	  longo	  dos	  anos	  foram	  realizados	  muitos	  avanços	  teóricos	  
interessantes	  e	  desenvolvidos	  novas	  aplicações	  tecnológicas	  da	  IA,	  tais	  
como	  os	  expert	  systems	  (sistemas	  computacionais	  que	  tentam	  imitar	  a	  
habilidade	  humana	  de	  tomar	  decisões)	  a	  robóGca	  e	  o	  processamento	  digital	  
de	  imagens.	  

Uma	  consequência	  muito	  importante	  da	  visão	  cognitivista	  é	  o	  

modo	  como	  ela	  moldou	  pontos	  de	  vista	  atuais	  sobre	  o	  

cérebro.	  Embora	  em	  teoria	  a	  analogia	  do	  cérebro	  com	  o	  

computador	  e	  do	  pensamento	  com	  uma	  computação	  física	  

de	  natureza	  simbólica	  seja	  compatível	  com	  muitos	  

fenômenos	  físicos	  e	  mentais,	  na	  prática	  quase	  toda	  a	  

neurobiologia	  se	  deixou	  infiltrar	  pela	  perspectiva	  cognitivista	  

do	  processamento	  de	  informação.	  	  

Um	  dos	  mais	  importantes	  avanços	  científicos	  para	  a	  compreensão	  da	  

vida,	  da	  cognição	  e	  da	  coordenação	  motora	  foi	  a	  concepção	  de	  auto-‐

organização	  –	  a	  	  emergência	  espontânea	  de	  novas	  estruturas	  ou	  

novas	  formas	  de	  comportamento	  em	  sistemas	  abertos	  que	  operam	  

afastados	  do	  equilíbrio.	  Em	  razão	  de	  uma	  perturbação	  ou	  desordem,	  

todos	  os	  elementos	  de	  um	  sistema	  atingem	  um	  estado	  mutuamente	  

sinérgico	  e	  passam	  a	  funcionar	  segundo	  uma	  nova	  coerência	  global.	  

Dessa	  forma,	  o	  sistema	  atinge	  um	  novo	  estado	  ordenado.	  	  

A emergência da concepção  
de auto-organização 

ü  A	  concepção	  de	  auto-‐organização	  originou-‐se	  nos	  primeiros	  anos	  da	  
cibernéGca,	  quando	  os	  cienGstas	  começaram	  a	  construir	  modelos	  
matemáGcos	  que	  representavam	  a	  lógica	  inerente	  nas	  redes	  neurais.	  

ü  Na	  década	  de	  1950	  eles	  construíram	  modelos	  de	  redes	  binárias	  com	  
pequeninas	  lâmpadas	  que	  piscavam	  nos	  nodos.	  Para	  seu	  espanto	  
descobriram	  que,	  após	  um	  breve	  tempo	  de	  movimento	  aleatório,	  
alguns	  padrões	  ordenados	  passavam	  a	  emergir	  na	  maioria	  das	  redes.	  

ü  Eles	  viam	  ondas	  de	  cinGlações	  que	  percorriam	  as	  redes	  ou	  
observavam	  ciclos	  repeGdos.	  Mesmo	  quando	  o	  estado	  inicial	  fosse	  
escolhido	  ao	  acaso,	  depois	  de	  um	  certo	  tempo	  esses	  padrões	  
ordenados	  emergiam	  espontaneamente.	  
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A instabilidade de Rayleigh-Bénard 

ü  Para	  entender	  os	  mecanismos	  subjacentes	  à	  formação	  de	  padrão,	  
consideremos	  o	  experimento	  de	  um	  fluido	  aquecido	  por	  baixo	  e	  
resfriado	  por	  cima,	  conhecido	  como	  instabilidade	  de	  Rayleigh-‐
Bénard.	  

ü  Enquanto	  a	  diferença	  de	  temperatura	  entre	  a	  parte	  de	  cima	  e	  parte	  
de	  baixo	  do	  fluido	  for	  pequena	  não	  observamos	  grandes	  
movimentações	  de	  suas	  moléculas.	  O	  calor	  é	  dissipado	  entre	  os	  
elementos	  como	  um	  micro-‐movimento	  que	  não	  podemos	  ver.	  

ü  Entretanto,	  quando	  o	  aumento	  da	  temperatura	  chega	  a	  um	  limiar	  o	  
líquido	  começa	  a	  se	  mover	  de	  uma	  maneira	  altamente	  organizada.	  
Os	  bilhões	  de	  moléculas	  do	  sistema	  passam	  a	  cooperar	  cooperar	  
para	  formar	  um	  padrão	  rotacional	  de	  movimento	  (convecção).	  

O Experimento de Rayleigh-Bénard 

O	  símbolo	  do	  infinito	  ou	  lemniscata	  ilustra	  o	  fenômeno	  da	  auto-‐organização.	  
Os	  padrões	  emergentes	  nas	  mudanças	  de	  fase	  são	  conhecidos	  como	  
“atratores”	  (termo	  uGlizado	  na	  teoria	  dos	  sistemas	  dinâmicos).	  Os	  atratores	  
são	  formas	  geométricas	  construídas	  matemaGcamente	  durante	  o	  estudo	  dos	  
processos	  de	  formação	  de	  padrões.	  Se	  apresentam	  como	  curvas	  complexas	  e	  
espiraladas	  em	  torno	  de	  um	  centro	  de	  referência,	  que	  “atrai”	  sua	  trajetória.	  

A lemniscata Implicações da concepção  
de auto-organização 

ü  Na	  concepção	  de	  auto-‐organização	  o	  aparecimento	  de	  um	  padrão	  e	  
as	  mudanças	  de	  padrão	  ocorrem	  como	  resultado	  de	  uma	  dinâmica	  
cooperaGva	  do	  sistema,	  sem	  qualquer	  influência	  de	  organização	  
vinda	  de	  fora	  ou	  de	  qualquer	  Gpo	  de	  “programa”	  interno.	  Nos	  
sistemas	  auto-‐organizantes	  não	  existe	  nenhum	  deus	  ex	  machina,	  
nenhum	  fantasma	  da	  máquina	  que	  as	  partes.	  	  

ü  Nos	  sistemas	  biológicos	  auto-‐organizantes	  	  “flutuações”	  estão	  
sempre	  presentes,	  desafiando	  a	  estabilidade	  de	  estados	  existentes	  e	  
permiGndo	  que	  o	  sistema	  descubra	  novos	  estados.	  Um	  número	  
crescente	  de	  padrões,	  uma	  verdadeira	  hierarquia	  de	  instabilidades,	  
pode	  surgir	  à	  medida	  que	  as	  perturbações	  aumentam.	  Novos	  
padrões	  podem	  ir	  sendo	  formados	  em	  uma	  complexidade	  crescente	  
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Tem	  ficado	  cada	  vez	  mais	  claro	  para	  os	  neurocientistas	  que	  

precisamos	  estudar	  os	  neurônios	  como	  membros	  de	  vastos	  

conjuntos	  que	  estão	  constantemente	  desaparecendo	  e	  

emergindo,	  a	  partir	  de	  suas	  interações	  cooperativas,	  onde	  cada	  

conjunto	  tem	  respostas	  múltiplas	  que	  se	  alteram	  em	  função	  do	  

contexto.	  O	  cérebro	  é	  um	  sistema	  altamente	  cooperativo	  e	  essa	  
cooperação	  funciona	  tanto	  no	  nível	  local,	  no	  âmbito	  dos	  

subsistemas,	  como	  no	  global,	  no	  nível	  das	  ligações	  entre	  os	  

subsistemas.	  

Francisco Varela	


O	  cérebro	  humano	  não	  processa	  informação	  (no	  sentido	  de	  

elementos	  separados	  que	  existem	  já	  prontos	  no	  mundo	  

exterior	  para	  serem	  apreendidos	  por	  um	  sistema	  cognitivo),	  

mas	  interage	  com	  o	  meio	  ambiente,	  modulando	  continuamente	  

sua	  estrutura.	  Assim,	  o	  mundo	  está	  no	  interior	  da	  nossa	  mente,	  

que	  está	  no	  interior	  do	  mundo.	  Sujeito	  e	  objeto	  (organismo	  e	  

ambiente)	  são	  mais	  que	  interdependentes	  nesse	  processo,	  são	  

constitutivos	  um	  do	  outro.	  

Edgar Morin	


Ao	  estudar	  qualquer	  enGdade	  ou	  fenômeno	  no	  universo	  vamos	  

encontrar	  sistemas	  aninhados	  dentro	  de	  sistemas.	  Todas	  as	  

estruturas,	  fenômenos	  e	  enGdades	  naturais	  com	  uma	  caraterísGca	  

relaGvamente	  estável	  apresentam	  organização	  hierárquica.	  Os	  

organismos	  vivos,	  por	  exemplo,	  	  estão	  estruturados	  como	  

hierarquias	  integradas	  de	  partes	  dentro	  de	  partes	  (átomos,	  

moléculas,	  organelas,	  células,	  órgãos	  e	  sistemas	  orgânicos).	  	  

O conceito de hierarquia 

²  A	  palavra	  hierarquia	  vem	  do	  grego	  (“hiero”	  significa	  sagrado	  e	  “arch”	  
governo	  ou	  regência)	  e	  seu	  senGdo	  original	  é:	  “regido	  por	  uma	  
ordem	  sagrada”.	  Na	  visão	  sistêmica	  a	  concepção	  de	  ordens	  
hierárquicas	  significa	  a	  ordenação	  de	  enGdades	  e	  eventos	  de	  acordo	  
com	  seu	  nível	  de	  complexidade	  e	  sua	  capacidade	  holísGca.	  	  

²  De	  acordo	  com	  esse	  princípio	  o	  cosmos	  se	  caracteriza	  pela	  
organização	  hierárquica,	  consGtuída	  pela	  superposição	  de	  níveis	  
sistêmicos,	  onde	  sistemas	  de	  um	  nível	  inferior	  se	  combinam	  para	  
formar	  meta-‐sistemas	  de	  nível	  mais	  alto	  na	  hierarquia.	  Cada	  um	  
desses	  níveis	  mais	  altos,	  consGtuindo-‐se	  como	  um	  todo	  mais	  
complexo,	  torna-‐se	  irreduJvel	  a	  seus	  níveis	  inferiores.	  	  
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Os níveis hierárquicos 

Quanto	  mais	  elevado	  e	  complexo	  é	  o	  nível	  sistêmico,	  
mais	  conscientes,	  intencionais	  e	  imprevisíveis	  são	  as	  
suas	  ações.	  Nos	  níveis	  inferiores	  vamos	  encontrar	  
aGvidades	  cada	  vez	  mais	  mecânicas,	  estereoGpadas	  e	  
predizíveis.	  Os	  comportamentos	  tendem	  a	  se	  tornar	  
roGnas	  automaGzadas.	  Nos	  níveis	  mais	  elevados	  
existem	  maiores	  graus	  de	  liberdade	  e	  maior	  variedade	  
de	  escolhas	  estratégicas.	  

Diagramas	  em	  forma	  de	  árvore	  inverGda	  nos	  ajudam	  a	  compreender	  
alguns	  aspectos	  funcionais	  das	  hierarquias.	  Nesses	  diagramas	  os	  nodos	  
representam	  os	  elementos	  consGtuintes	  do	  sistema	  e	  as	  linhas	  que	  ligam	  
os	  nodos	  representam	  os	  canais	  de	  comunicação	  ou	  de	  controle.	  	  
	  

Diagramas em forma de árvore 

ü  A	  comunicação	  e	  o	  controle	  funcional	  entre	  os	  níveis	  sistêmicos	  
ocorre	  através	  da	  transmissão	  de	  informações	  pelos	  “canais	  de	  
regulação”.	  Os	  níveis	  superiores	  geralmente	  não	  estão	  em	  
comunicação	  direta	  com	  os	  inferiores	  e	  vice-‐versa.	  

ü  As	  hierarquias	  de	  saída	  operam	  pelo	  mecanismo	  do	  gaGlho,	  no	  qual	  
um	  comando	  relaGvamente	  simples	  proveniente	  dos	  níveis	  
superiores	  dispara	  uma	  série	  de	  processos	  que	  descem	  
rapidamente	  pela	  estrutura	  hierárquica.	  

ü  As	  hierarquias	  de	  entrada	  operam	  segundo	  o	  princípio	  da	  filtragem.	  
Estão	  equipadas	  com	  estruturas	  que	  filtram	  os	  “ruídos”,	  abstraindo	  
e	  condensando	  conteúdos	  significaGvos	  de	  acordo	  com	  os	  critérios	  
de	  relevância	  de	  cada	  hierarquia	  parGcular.	  	  

Implicações do princípio da 
organização hierárquica Hierarquia motora 

A	  realização	  de	  um	  movimento	  intencional	  ilustra	  o	  funcionamento	  
de	  uma	  hierarquia	  de	  saída.	  Uma	  intenção	  consciente	  inicia	  um	  plano	  
de	  ação	  nos	  níveis	  superiores,	  que	  dispara	  uma	  série	  de	  impulsos	  
neurais	  organizados.	  Esses	  impulsos	  vão	  sendo	  decodificados	  pelos	  
diversos	  níveis	  hierárquicos	  do	  sistema	  nervoso	  até	  aGvar	  padrões	  
coordenados	  de	  contrações	  musculares.	  Entretanto,	  não	  são	  as	  
instâncias	  superiores	  que	  especificam	  quais	  músculos	  vão	  contrair,	  
nem	  em	  que	  sequência.	  Cada	  nível	  intermediário	  da	  hierarquia	  é	  
regido	  por	  padrões	  de	  controle	  vindos	  dos	  níveis	  imediatamente	  
superiores,	  que	  atuam	  restringindo	  os	  graus	  de	  liberdade	  dos	  níveis	  
imediatamente	  inferiores.	  	  
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Vias	  neuromotoras	  e	  neurossensoriais	  

	  GaGlho	   	  Filtro	  
É	  comum	  encontrarmos	  uma	  grande	  resistência	  à	  concepção	  de	  

ordens	  hierárquicas,	  pois	  hierarquia	  é	  uma	  palavra	  carregada	  de	  

associações	  eclesiásticas	  e	  militares,	  transmitindo	  a	  impressão	  

errônea	  de	  uma	  organização	  rígida	  e	  autoritária.	  Entretanto,	  é	  

uma	  concepção	  essencial	  em	  muitas	  abordagens	  sistêmicas	  no	  

campo	  terapêutico	  (terapia	  familiar)	  e	  da	  administração	  

(métodos	  de	  gestão	  empresarial).	  

Uma	  caracterísGca	  dos	  sistemas	  hierárquicos	  abertos	  é	  a	  

ambiguidade	  entre	  os	  termos	  “parte”	  e	  “todo”.	  Num	  senGdo	  

absoluto	  “partes”	  e	  “todos”	  não	  existem	  em	  lugar	  nenhum	  do	  

cosmos.	  O	  que	  encontramos	  são	  estruturas	  intermediárias	  de	  

diversos	  níveis,	  organizadas	  em	  ordem	  de	  complexidade:	  subtodos	  

que	  se	  apresentam,	  de	  acordo	  com	  o	  modo	  em	  que	  os	  observamos,	  

ora	  como	  partes	  e	  ora	  como	  todos.	  

O conceito de Hólon  

Muitos	  pensadores	  sistêmicos	  empregaram	  termos	  como	  
“subtodos”,	  “subsistemas”,	  “subunidades”	  ou	  “subconjuntos”	  
para	  designar	  essas	  estruturas	  intermediárias,	  que	  podem	  ser	  
descritas	  ora	  como	  todos	  ora	  como	  partes	  de	  um	  todo	  mais	  
amplo.	  Com	  o	  objeGvo	  de	  poupar	  o	  meio	  acadêmico	  de	  tais	  
expressões	  Arthur	  Koestler	  propôs	  o	  conceito	  de	  “hólon”.	  Para	  
isso	  juntou	  o	  termo	  “holos”,	  que	  em	  grego	  significa	  todo,	  com	  o	  
sufixo	  “on”	  que,	  como	  em	  próton	  ou	  neutron,	  sugere	  a	  idéia	  de	  
uma	  parJcula.	  	  
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Regras fixas, estratégias flexíveis 

² Segundo	  Koestler	  (1978)	  o	  termo	  hólon	  pode	  ser	  aplicado	  a	  
qualquer	  subtodo	  estável	  que	  seja	  governado	  por	  regras	  fixas	  e	  
que,	  ao	  mesmo	  tempo,	  apresente	  estratégias	  flexíveis	  de	  
comportamento.	  	  

² As	  regras	  fixas	  determinam	  as	  propriedades	  invariantes	  do	  
sistema,	  as	  normas	  que	  regem	  seu	  funcionamento.	  As	  
estratégias	  flexíveis	  representam	  os	  graus	  de	  liberdade	  na	  
seleção	  estratégica	  de	  comportamentos	  possíveis	  orientada	  
pela	  variabilidade	  do	  contexto.	  	  

O	  deus	  Jano	  da	  mitologia	  romana,	  com	  suas	  duas	  faces,	  representa	  bem	  
a	  relaGvidade	  parte	  x	  todo.	  Como	  Jano,	  cada	  hólon	  tem	  duas	  faces,	  uma	  
voltada	  para	  os	  níveis	  internos	  (o	  todo	  contemplando	  as	  partes)	  e	  outra	  
voltada	  para	  os	  níveis	  externos	  (a	  parte	  contemplando	  o	  todo	  maior).	  

O princípio de Jano 

Autoafirmação e integração 

ü  Onde	  quer	  que	  exista	  um	  sistema	  dinâmico	  relaGvamente	  estável,	  
dos	  átomos	  às	  galáxias,	  a	  estabilidade	  é	  manGda	  pelo	  equilíbrio	  de	  
duas	  forças	  opostas	  e	  complementares,	  uma	  das	  quais	  é	  centrífuga,	  
separaGva	  ou	  autoafirmaGva	  e	  a	  outra	  é	  centrípeta,	  coesiva	  ou	  
integraGva	  

ü  Todo	  hólon	  tem	  a	  tendência	  dupla	  de	  preservar	  e	  afirmar	  sua	  
individualidade	  como	  um	  todo	  autônomo	  (autoafrimção)	  e	  de	  
funcionar	  como	  parte	  integrada	  de	  um	  todo	  maior	  (integração).	  
Enquanto	  a	  tendência	  auto-‐afirmaGva	  é	  a	  expressão	  maior	  ser	  um	  
“todo”,	  a	  tendência	  integraGva	  representa	  a	  expressão	  maior	  de	  ser	  
“parte”.	  (Koestler,	  1978)	  

A	  complementariedade	  entre	  as	  tendências	  auto-‐afirmativa	  e	  a	  

integrativa	  está	  diretamente	  relacionada	  com	  o	  aumento	  da	  

complexidade.	  Para	  o	  sistema	  evoluir	  é	  necessário	  que	  seus	  

componentes	  procurem	  se	  destacar,	  executando	  sua	  funções	  

da	  melhor	  maneira	  possível	  (autoafirmação),	  ao	  mesmo	  tempo	  

em	  que	  busquem	  colaborar	  com	  os	  outros	  membros	  para	  

alcançar	  a	  harmonia	  nos	  relacionamentos	  (integração).	  	  

Arthur Koestler	



