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RESUMO 

O presente trabalho tem como propósito o estudo da complexidade enquanto paradigma, a fim 

de investigar a possibilidade de compreensão do Direito através desta perspectiva, 

especialmente no que diz respeito à lógica do Direito Internacional. A partir da observação da 

realidade como um grande sistema dinâmico, caótico e complexo, abriria-se caminho ao 

vislumbre da sociedade, objeto lato sensu de estudo das Ciências Sociais, como sistema parte 

deste todo maior, e a operar sob uma mesma lógica. É desta forma que se pretende 

empreender um esforço analítico que caminhe rumo à averiguação da conceptibilidade de tal 

abordagem e de, no caso afirmativo, como esta se apresenta e lê a cena internacional e o 

Direito enquanto regulador social. 

 

Palavras-chave: Paradigma da Complexidade – Ciências Sociais – Direito Internacional  

 

 

ABSTRACT 

The purpose of the present work is to study the complexity as a paradigm, in order to 

investigate the possibility of understanding Law through this perspective, especially 

concerning International Law’s logic. From the observation of reality as a great dynamic, 

chaotic and complex system, it would open the way to the glimpse of society, the lato sensu 

subject of study by the Social Sciences, as a system part of this larger whole, and operating 

under the same logic. That is how we intend to undertake an analytical effort that walk 

towards the investigation of the conceptibility of such approach and, if so, how it presents and 

reads the international scene and the Law as a social regulator. 
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Introdução 

A abordagem da complexidade insurge e se desenvolve pela constatação de lacunas e 

exceções não explicáveis pelos modelos teóricos até então dominantes da Matemática e das 

Ciências Exatas como um todo, e que sustentam não por acaso também a lógica de 

pensamento e interações humanas. É a complexidade o despir do caráter absoluto de tais 

modelos lineares e reducionistas, e convite à percepção do caos dinâmico do real ao invés do 

limitado sonho da ordem linear – seja nas áreas de saber exatas ou na interpretação da 

realidade.  

O presente trabalho resulta, assim, da investigação da complexidade em seus impactos 

não restritos ao raciocínio próprio às áreas de saber exatas. A indagação propulsora está no 

questionamento se este novo paradigma – uma vez que traz igualmente novas perspectivas 

que transbordam dos limites de sua área de emergência –, é passível de ser visualizado à luz 

das relações jurídico-sociais que compõe o sistema maior de realidade complexa, 

especialmente no caso da cena internacional.  

Para tanto, a estrutura de desenvolvimento do trabalho foi pensada através de três 

seções, ancoradas metodologicamente pelo referencial do paradigma da complexidade, tal 

qual exposto no decorrer da análise. É desta forma que, na primeira seção, se apresentará uma 

noção, contextualização geral e conceitos básicos que permitam a mobilização da temática 

proposta. 

Por sua vez, uma segunda seção a seguirá, averiguando a possível observação das 

Ciências Sociais sob esta ótica, de sua visão de realidade à leitura da cena internacional. E 

finalmente se partirá a uma terceira seção dedicada a observar o Direito – enquanto 

instrumento de regulação social – compreendido à luz do paradigma da complexidade, 

finalmente se alcançando o fim último aqui pretendido pela possibilidade de aplicação desta 

lógica ao Direito Internacional. Serão então apresentadas as considerações finais de acordo 

com a proposta inicial e ao que foi apreciado e discutido e, por fim, as referências 

bibliográficas que compõem o trabalho. 
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1. ASPECTOS GERAIS E CONCEITOS NECESSÁRIOS PARA O ESTUDO 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO SURGIMENTO DA ABORDAGEM DA 

COMPLEXIDADE 

Refletir sobre o surgimento do tema da complexidade requer em primeiro momento 

uma contextualização do plano em que esta surge. Ao longo dos últimos três séculos, a 

ciência, a sociedade e organizações no mundo ocidental se alicerçaram firmemente no 

paradigma mecanicista surgido nos idos do século XVII, tendo o pensamento cartesiano e 

newtoniano como grandes teorias destacadas
2
.  

De Newton, a propósito, ainda recitamos e aplicamos cotidianamente as leis sobre 

movimento dos corpos e sistema gravitacional do Mundo apresentadas em Philosophiae 

naturalis principia mathematica, obra de sua autoria lançada em Julho de 1687 e hoje 

considerada como possivelmente a mais importante nas Ciências Naturais
3
. Em verdade, a 

partir de tais contribuições newtonianas, se observará que o eixo central de estrutura de um 

novo paradigma da racionalidade, o modelo de causalidade mecânica pautou-se em alguns 

postulados básicos, com destaque à redução (reducionismo), a ordem/determinismo, a 

linearidade/previsibilidade e a monocausalidade.  

Construía-se, assim, na ciência um modelo internamente lógico e que externamente 

se relacionava com o mundo dos fatos encarando-o como previsível. Uma situação ou 

problema (leia-se: um dado sistema), por mais difícil ou complexo que se fizesse, podia ser 

desconstituído em partes menores e mais simples, e se faria compreensível. Pois todas as 

verdades do mundo real são a resposta lógica de um conjunto de leis que as regem
4
, e tudo se 

desdobra de acordo com uma sequência mandatória de fases
5
. E tal perspectiva naturalmente 

transborda da ciência para o delinear dos contornos da visão de mundo corrente, no que se 

intitularia paradigma positivista.  

                                                           
2
 PADERES, Adriana Marques. RODRIGUES, Regina de Brito. GIUSTI, Sonia Regina. Teoria da 

Complexidade: Percursos e Desafios para a Pesquisa em Educação. In: Revista de Educação, v.8, n.8, pp. 1-13, 

2005. p.2 
3
NEWTON, Isaac. Philosophiae naturalis principia mathematica. Jussu Societatis Regiæ ac Typis Joseph 

Streate: Londres, 1687. Dísponível em: https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/PR-ADV-B-00039-00001/1. Acesso em: 

08 jun. 2017.  
4
 RUHL, J.B. Complexity Theory as a paradigm for the dynamical law-and-society system: a wake-up call for 

legal reductionism and the modern administrative state. In: Duke Law Journal, v. 45, n.5, pp.849-928, Mar. 

1996. p. 894. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1353409 Acesso em: 01 dez. 

2016.  
5
 SANTOS, Luis Miguel Luzio dos; PELOSI, Edna Marta; OLIVEIRA, Bernardo Carlos S. Chiachia Matos de. 

Teoria da Complexidade e as múltiplas abordagens para compreender a realidade social, In: Serv. Soc. Rev., 

Londrina, v. 14, n.2, pp. 47-72, Jan-Jun. 2012. p.55.  

https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/PR-ADV-B-00039-00001/1
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1353409
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Visão essa que, no entanto, não estava preparada para alguns elementos irredutíveis 

que, eventualmente, emergiriam a olho nu, de forma a não serem mais comportados ou 

passíveis de redução. Trata-se da não linearidade e seus elementos, que desafiaram o 

universalismo da concepção newtoniana. Nesse sentido, acontecimentos entre o século XIX e 

XX podem ser tidos como marcos temporais iniciais do surgimento de indícios e novas 

descobertas que apontavam para um mesmo caminho. O momento defendido por muitos 

como provavelmente a primeira percepção do que hoje se entende por caos num sistemas se 

deu quando Henri Poincaré se debruçou no estudo sobre órbitas planetárias
6
. Ele alertaria para 

isso ao perceber a possibilidade de caos num sistema determinista aos moldes até então 

newtonianos e lineares. Eram comportamentos que respondiam segundo equações não 

lineares, cuja solução apontava para um emaranhado incompreensível de trajetória, de acordo 

com o instrumental de análise que até então se dispunha
7
.  

Simultaneamente, observava-se a formação e construção da chamada “nova física”, 

que apresentava ao mundo um ensaio de mecânica quântica e a teoria da relatividade. Os anos 

30 aos 60, por sua vez, trariam à tona a emergência da teoria da informação e a teoria geral 

dos sistemas que, aliadas à cibernética, alterariam para sempre a ciência e a realidade 

observável. Isso porque os sistemas eram explicados por uma teoria de predição não linear 

que não aportava o reducionismo.  

Esse e os diversos exemplos adicionais citáveis que ocorreram no contexto de tal 

período concluem, todos, num gatilho direcionando ao questionamento de possíveis lacunas 

consequentes do modelo reducionista. Há séculos positivado, se reproduzia fora da 

observação de que, na transição ente o plano teórico ideal para o plano prático real, muito das 

tais bases da mecânica clássica se perdiam ou não se efetivavam frente à pluralidade e 

complexidade deste plano concreto. O despertar para a complexidade, assim, se fundou na 

atenção à própria realidade
8
. Nas palavras de González, “entiendo la complejidad como una 

                                                           
6
 Centro de Física Teórica e Computacional da Universidade de Lisboa (CFTC). O problema de 3 corpos. In: 

Prisma – à luz da Física, cap.2. Disponível em: 

http://cftc.cii.fc.ul.pt/PRISMA/capitulos/capitulo2/modulo2/topico2.php Acesso: 20 fev. 2017. 
7
 MUNNÉ, Frederic. ¿ Qué es la complejidad? What's complexity?. In: Encuentros en Psicología Social, v.3, 

n.2, pp. 6-17, 2005. p.2. 
8
 BYRNE, David. CALLAGHAN, Gill. Complexity theory and the social sciences: the state of the art. Nova 

Iorque: Routledge, 2014., p. 2. 

http://cftc.cii.fc.ul.pt/PRISMA/capitulos/capitulo2/modulo2/topico2.php
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perspectiva de búsqueda abierta de recursos cognitivos para una más atinada aproximación 

a la realidad”
9
. 

Portanto, quando dizemos "teoria"
10

 de complexidade, aqui entendemos por uma 

estrutura de compreensão em desenvolvimento, que afirmará em posição ontológica (ou seja, 

quanto à natureza do ser e da realidade) que grande parte do mundo e a maior parte do mundo 

social consistem em sistemas complexos. E que se objetivamos compreender verdadeiramente 

ambos, devemos compreendê-los nesses termos
11

. É este o ponto de partida essencial que aqui 

frisa-se: a implicação do paradigma da complexidade, apoiado na não-linearidade,  não é a de 

que a ciência de Newton - focada em leis de caráter preditivo de uma suposta linearidade 

universal - está errada, mas sim que ela é limitada em sua certeza
12

.  

1.2. A COMPLEXIDADE COMO UM PARADIGMA ARBÓREO E CONCEITOS-CHAVE 

À COMPREENSÃO 

A alegação do surgimento da complexidade quase que imediatamente conduz ao 

questionamento quanto à essência da mesma. Fala-se numa nova lógica de pensamento? 

Numa nova teoria? Ou ainda, numa nova ciência? 

Quanto a ser uma nova lógica, entendemos que o termo “nova” não deve ser 

compreendido como algo que substitui o anterior. Conforme se disse na seção antecedente, 

não se trata de um sobrepujar à lógica mecanicista clássica, mas sim de uma novidade de 

percepção de elementos e características que não mais conseguem ser explicados e 

comportados meramente nessa lógica, e requerem uma visão mais ampla.   

No que diz respeito a se tratar de uma nova teoria ou ciência, é certo que muito se vê 

nesse sentido hoje. Uma análise mais detalhada, no entanto, facilmente esclarece que ao se 

mencionar o termo Teoria da Complexidade, quer se dizer em verdade um englobamento de 

diversas teorias– como a Teoria dos Fractais, Teoria do Caos, Teoria das Catástrofes, Lógica 

Fuzzy, entre outras – que seguem os caminhos lógicos da complexidade, num espírito comum 

                                                           
9
 GONZÁLEZ, Enrique Luengo. Las vertientes de la complejidad. Diferencias y convergencias. Pensamiento 

sistémico, ciencias de la complejidad, pensamiento complejo, paradigma ecológico y enfoques holistas. In: 

CONGRESO MUNDIAL POR EL PENSAMIENTO COMPLEJO. Paris, 8-9 dez. 2016. p. 12 
10

 Ver seção seguinte. 
11

 BYRNE, David. CALLAGHAN, Gill. op. cit., p. 8. 
12

 Id. Ibid., p. 28. 
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de aproximação à realidade sem a simplificação ou reducionismo que exclui em algum 

momento os elementos que não compreende
13

. 

Para a melhor compreensão deste englobamento e emaranhado de conceitos, já 

ilustrou-se uma explicação visual e esquematizada traduzida ao português do intitulado Mapa 

da Ciência da Complexidade
14

 [ver ANEXO 01]. Com uma linha do tempo combinada com 

ilustrações das principais teorias e pensamentos acerca da complexidade em cada período, 

torna-se mais visualizável o que a complexidade comporta. Sabemos, no entanto, que o intuito 

de esclarecer pela ilustração pode acarretar a contrapartida da confusão: 

Entonces ¿cómo entender el pluralismo conceptual de la complejidad? A mi modo 

de ver, como aproximaciones a un fenómeno que presenta múltiples aspectos. 

¿Significa esto que la complejidad no es definible? No, significa que no es 

aprehensible desde un solo aspecto y que no es um fenómeno preciso y fijo. 

[...] 

Llegados a este punto, la pregunta a hacerse es ¿y el propio concepto de complejidad 

escapa a la borrosidad? Obviamente, no. Si tratamos ese concepto borrosamente, 

para no reducir su significado salvo por necesidades operativas que siempre serán 

específicas o casuísticas, lo importante ya no es definirlo pues delimitarlo es 

simplificarlo. Lo que interesa es poner de manifiesto su contenido real y potencial, y 

desde esta perspectiva, las concepciones expuestas se ofrecen como aproximaciones 

a la complejidad desde diversos contextos no necesariamente excluyentes entre si. 

Se obtiene así un conjunto que, por ser borroso, proporciona un concepto 

paradójicamente “fuerte” de la complejidad, con un sentido epistemológico de 

alcance paradigmático.
15

 

A compreensão de González nos parece, assim, sintetizar bem a questão e direcionar 

para o caminho e termos que pretendemos aqui abordar e mobilizar a complexidade: 

El paradigma de la complejidad está constituido por una diversidad de teorías que 

asumen la complejidad de la realidad y de la cognición de la misma. Se habla de 

teorias de la complejidad, en plural, porque por el momento no existe una visión 

unificada ni una síntesis de este paradigma en construcción. Además, la noción de 

                                                           
13

 TEORIA da complexidade. In: Teoria da Complexidade. Disponível em: 

http://www.teoriadacomplexidade.com.br/blog/postagens/teoria-da-complexidade/?fwp_paged=3 Acesso em: 25 

mar. 2017. 
14

 Ainda que não consideremos a complexidade enquanto Ciência, pelas razões aqui expostas e fundamentas, o 

mapa constitui o melhor esforço a que se teve acesso quanto a expor objetiva e claramente como a complexidade 

se apresenta.  
15

 MUNNÉ, F. op. cit., p.10-11. 

http://www.teoriadacomplexidade.com.br/blog/postagens/teoria-da-complexidade/?fwp_paged=3
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complejidad es um concepto con historia y tiene connotaciones distintas en algunas 

disciplinas y en lenguaje común, por lo que no existe actualmente una definición 

consensada ni um acuerdo unánime de cómo medirla u observarla.
16

 

Frente a isso tudo, é portanto baseado no que deixamos expressamente exposto que, 

no que pese a diversidade de concepções sobre a complexidade – de sua natureza às 

“subteorias” que engloba –, partimos da compreensão de que trata-se de um paradigma 

arbóreo. A saber: um paradigma ou modelo de pensar que, à semelhança de uma árvore, tem 

sua constituição feita de raízes múltiplas a formarem um tronco/eixo central, do qual advirão 

ramificações e vertentes. O que se depreende do debate da complexidade é que ele mais 

invoca uma compreensão plural do que singular e unívoca.  

No entanto, para que avancemos ao objetivo que aqui se propõe, se faz necessário 

definir minimamente os elementos básicos que a complexidade, tal qual aqui se entende, se 

funda e qual será o instrumental utilizado e referenciado. Por essa razão, reproduzimos de 

Francisco Rolfsen Belda uma interessante listagem do que este autor entende serem os 

conceitos centrais associados/associáveis à complexidade: 

 auto-organização (conformação de sistemas não-determinados) 

 autopoiese (sistema organizado como único produto de si mesmo) 

 auto-semelhança (fractalidade, repetição escalonada de padrões organizacionais) 

 imprecisão (incomensurabilidade, não-quantificação) 

 conectividade (ligação em rede das partes de um sistema) 

 correlação (intercâmbio entre as partes de um sistema) 

 diversidade (multiplicidade das formas componentes de um sistema) 

 emergência (propriedade de um sistema que retroage sobre as partes) 

 fluxo (sequenciamento dinâmico e comunicativo dos sistemas) 

 imprevisibilidade (não-causalidade, descontrole sobre variáveis interferentes) 

 metadimensionalidade (percepção de propriedades manifestas 

 paradoxo (contrariedade a pressupostos lógicos ou aparentemente incontestes) 

 potencialidade (possibilidade ou probabilidade de realização ou elevação) 

                                                           
16

 GONZÁLEZ, E. op. cit., p. 3. 
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 retorno (caráter cíclico e periódico dos fenômenos) 

 ressonância (vibração provocada por ondas frequenciais emitidas à distância)
17

 

Todos esses termos e definições nos parecem um bom e objetivo ponto de partida à 

compreensão do que estamos tratando quando aqui se aborda a complexidade. Todavia, há 

pelo menos dois, dentre uma lista certamente prolongável, que não se permitem ser olvidados 

e acrescentamos ao rol supracitado: o vortex e o caos.  

Sobre o primeiro: 

Vortex is the icon of complexity; it provides an image for emergence of a 

dynamically stable pattern in turbulent conditions. The vortex is characterised by a 

centre and a particular kind of balance between centripetal (outwardly directed, 

‘explosive’) forces and centrifugal (inwardly directed, ‘implosive’) forces. Examples 

of vortices in nature are eddies, whirlpools, whirlwinds, tornadoes, maelstroms, 

hurricanes.  

The vortex is a metaphor of oneness (wholeness) which is centred, and which 

creates and preserves emergent forces. It is a metaphor of spontaneously formed 

unity-in-motion, devoid of artificially built foundation or imposed structures. There 

is no rigidness in the vortical dynamics, no pre-designed boundaries, no extremes 

and polar points, no division.    

Vorticity is capacity of interactive fluid dynamics to form vortices and, therefore, to 

give birth to emergent forces. In this sense, vorticity can be considered as ability to 

produce emergence.
18 

Assim como na proposta de construção de um transaber não-reducionista por Nelson 

Job, é o vortex o conceito capaz de fornecer ao paradigma da complexidade a maleabilidade 

necessária à articulação dos demais conceitos. Pois é o vortex “uma relação de forças em 

devir selvagem que se auto-organiza em torno de um atrator gerando instâncias no tempo, 

espaço, ser, ou melhor, na acontecência, imanente” (JOB, 2013, p.185)
19

. O vortex é, assim, o 

centro em que se dão as relações dos elementos – seja do “olho” de um furacão, do 

movimento circular ao se mexer uma xícara de café. No caso de um sistema complexo, é 

                                                           
17

 BELDA, Francisco Rolfsen. Teorias da Complexidade. In: Metodologia de Pesquisa, 22 ago. 2010. 

Disponível em: https://jormetodologia.wordpress.com/2010/08/22/aula-9-teorias-da-complexidade/#more-51. 

Acesso em: 23 abr. 2017. 
18

DIMITROV, Vladimir. Paradigm of Complexity: Law of Emergence. 2003. Disponível em: 

http://www.zulenet.com/vladimirdimitrov/pages/paradigm.html Acesso em: 01 jul. 2017. 
19

 JOB, Nelson. Confluências entre magia, filosofia, ciência e arte: a Ontologia Onírica. Rio de Janeiro: 

Cassará Editora, 2013, p. 185. 

https://jormetodologia.wordpress.com/2010/08/22/aula-9-teorias-da-complexidade/#more-51
http://www.zulenet.com/vladimirdimitrov/pages/paradigm.html
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donde a ressonância, ou seja, a repercussão das interações produzirá a emergência de 

comportamentos.  

Considerando a pluralidade de sistemas simultaneamente a interagir e a formar (e 

reformar incessantemente) a realidade, esta é múltipla e hologramática, pois “o todo não é a 

simples soma das partes, assim como as partes não são a simples decomposição do todo, o 

todo está na parte como a parte está no todo” (DILIGENTI, p. 11), formado um emaranhado 

caótico. O caos, a propósito, se refere justamente ao desvelar dessa interconectividade 

subjacente que existe em fatos e elementos aparentemente aleatórios (TORRES, 2017, p.01)
20

, 

e abarca três princípios básicos: extrema sensibilidade às condições iniciais (e às interações 

decorrentes, num dado sistema), não-proporcionalidade entre causa e efeito e não linearidade, 

em oposição à lógica reducionista, aqui exposta
21

.  

É certo que o mero intento de explicar e se debruçar sobre os conceitos acerca do 

paradigma da complexidade é passível de gerar em si mesmo uma obra extensa. No entanto, 

tendo isto em mente e o objetivo norteador desta investigação, deixam-se as explanações aqui 

levantadas exercerem a função de proporcionar uma assimilação deste paradigma a nível 

conceitual básico. O maior aprofundamento em alguns conceitos e na lógica complexa em si, 

no que aqui couber, será, assim, desenvolvido ao longo das próximas seções. Mas já aqui se 

abre alas a avançarmos na investigação almejada, conforme a seguir se observa. 

 

2. UMA CIÊNCIA SOCIAL COMPLEXA? 

2.1. CONTEXTO À POSSÍVEL APLICAÇÃO DO PARADIGMA DA COMPLEXIDADE 

ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS 

O caminho inicial de apresentação da complexidade foi trilhado conscientemente 

com o objetivo de propor uma familiarização que permita então enfrentarmos o primeiro 

desafio do presente trabalho: entender se há possibilidade lógica de se aplicar o paradigma da 

complexidade às ciências sociais.  

Pois bem.  

                                                           
20

 TORRES, José Júlio Martins. Sabedoria do Caos (Resumo do Livro). In: Teoria da Complexidade, 2017. 

Disponível em: https://www.teoriadacomplexidade.com.br/wp-content/uploads/2017/02/A-SabedoriaDoCaos.pdf 

Acesso em: 20 jun. 2017. 
21

 YORKE; LI. Period Three Implies Chaos (1975) apud WHAT is chaos? In: Chaos and Fractals, 

2017.Disponível em: http://www.stsci.edu/~lbradley/seminar/chaos.html Acesso em: 01 jul. 2017. 

https://www.teoriadacomplexidade.com.br/wp-content/uploads/2017/02/A-SabedoriaDoCaos.pdf
http://www.stsci.edu/~lbradley/seminar/chaos.html
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Defendemos anteriormente que o desencadear da complexidade se deu pela crescente 

observação na Ciência de que o mundo concreto não parecia ser absolutamente reduzível à 

lógica de um paradigma descarte-newtoniano. Na sociedade, isto se traduziria em termos de 

um paradigma positivista. Junto ao surgimento da complexidade, conforme explicado, a 

sociedade indissociavelmente movia-se em todas às frentes a alterações significativas e 

dinâmicas em seus processos. O século XX viveria as duas grandes guerras mundiais, a 

bipolarização mundial, a revolução cultural e sexual, a fortalecimento do ativismo social, 

governos ditatoriais, o surgimento da televisão, da internet, a explosão na interação e 

comunicação no que findou da intitulada globalização. O reducionismo positivista e noções 

clássicas de ordem se tornaram obsoletos frente ao crescente grau e velocidade em que a 

sociedade se desenvolvia, se influenciava e se alterava continuamente.   

O subsequente século XXI até então nos traz a certeza cabal apontada no século 

anterior. Dentre a miríade de exemplos a justificarem tal assertiva, a crise de 2008 parece 

demonstrar hoje (principalmente com algum distanciamento temporal que permite vislumbrar 

melhor seus contornos) com clareza que, o que teria iniciado como uma questão econômica 

nos EUA, teria afetado todo o sistema mundial. Em extensão e graus que surpreenderam o 

mundo e que extrapolaram do viés inicialmente econômico para o político, o ideológico, o 

cultural, o estratégico, o jurídico-normativo e tantos outros. Morin observará que o tecido do 

social do mundo é plural, multidimensional e complexo, com partes interligadas entre si 

gerando ordem e/ou desordem
22

: 

Complexus significa o que foi tecido junto; de fato, há complexidade quando 

elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo (como o econômico, o 

político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um tecido 

interdependente, interativo e interretroativo entre o objeto de conhecimento e seu 

contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes em si. Por isso, a 

complexidade é a união entre a unidade e a multiplicidade.
23

 

Os já citados Luis Miguel Luzio dos Santos, Edna Marta Pelosi e Bernardo Carlos S. 

Chiachia Matos de Oliveira, em obra resultante de contribuição conjunta, assim desenvolvem 

esta concepção de Morin: 
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O paradigma da complexidade, dentro da proposta de Edgar Morin, inaugura uma 

nova forma de conceber o mundo e a sociedade, em que não há espaços para 

determinismos, hierarquismos e reducionismos. Assim, não se pode conceber 

determinismos sociais, como se toda a vida fosse determinada por algum fator social 

que preponderasse sobre os outros; não se pode conceber que uma instância da vida 

do indivíduo seja mais importante ou se sobreponha a outra e, principalmente, não 

se pode reduzir a vida humana ao fator econômico, ao trabalho ou ao consumo, 

como presenciamos em nosso dias. Dessa feita, a própria dialética, na forma como 

compreendemos aqui, remete à racionalidade criticada pelo paradigma da 

complexidade [...].
24

 

E complementa Ciurana, em consonância: 

Dicho de otra forma, el problema que pretende resolver el paradigma de complejidad 

es cómo abordar lo real en la forma menos reductora posible. En este sentido la 

complejidad es cultura que, como toda cultura, hay que cultivar para que no muera 

por inanición. Frente a la cultura de la reducción y de la fragmentación; frente a la 

cultura del cálculo y el instrumento hay que cultivar una cultura que redunde de la 

manera más positiva en las relaciones que se dan en los espacios antroposocial y 

antropolítico.
25 

O que MORIN entenderá por um tecido é o que chamamos de um sistema. À parte 

ter decorrido grande avanço na compreensão da complexidade desde as considerações de 

Morin, é importante que entendamos a partir das considerações deste autor que quando 

estamos falando de paradigma da complexidade, estamos admitindo como paradigma a 

própria propriedade da complexidade. Isso porque a complexidade (ou cultura, como sugere 

Ciurana) é a propriedade em sistemas não-lineares
26

, que como dito, se diferenciará dos 

sistemas lineares até então observáveis.  

Quando mobilizamos a complexidade estamos, assim, em busca estrutura de 

compreensão, um modelo passível de explicar algum fenômeno. E todo modelo é uma 

metáfora
27

. A bem dizer, toda explicação da realidade é uma metáfora:  

The Lorenz attractor, which expressed in three dimensional space looks like two 

doughnuts at right angles to each other and connected at one edge, allows for two 
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radically different locations in phase space, for changes of kind. The idea of phase 

space was devised in relation to physical chemistry by Gibbs.  

The notion of attractors is a concept in abstract dynamics in pure mathematics. 

However, both are used, indeed one originated in, the domain of applied 

mathematics. When mathematics is applied it is considered to be isomorphic with 

reality itself, in other words it stands as a description of reality. For Aristotelians like 

us, in contrast to Platonists, this does not mean that mathematics prescribes the form 

of the world but rather that it serves as a useful way of describing it, as a metaphor.
28 

Portanto, as Ciências do Conhecimento, Exatas ou Sociais, funcionam através do 

mesmo mecanismo da metáfora ao analisarem e descreverem seus objetos de estudo. A 

característica do uso de modelos matemáticos e numéricos em uma e discursos dissertativos e 

imagéticos noutra não deve ser compreendido de outra forma que não o mero uso de 

diferentes linguagens. Diferentes e não superiores, ressalta-se. Porque existem, assim, 

múltiplas formas e metáforas aplicáveis a compreensão de fenômenos, inclusive de um 

mesmo fenômeno. 

A complexidade como o paradigma arbóreo e, em sua essência, originária de mais de 

uma fonte disciplinar (ainda que inicialmente no campo das exatas), se mostra dessa forma 

passível a ser explorada multidisciplinarmente. Respeitando-se o domínio da linguagem 

específica em cada uma das áreas do conhecimento, a abordagem pelas Ciências Sociais soa a 

princípio possível e, talvez, inclusive desejável.  

A eventual crítica quanto a não utilização de equações numéricas e outros elementos 

(metáforas) de linguagem característicos das Ciências Exatas não merece prosperar, pois resta 

evidente que, se as Ciências Sociais o intentassem fazê-lo, estariam aí sim deslegitimando o 

uso da abordagem aqui discutida, pois não tem propriedade ou fluência para pensarem, 

comunicarem ou reproduzirem considerações eminentemente naquela linguagem. Mas 

observarem a expansão da complexidade para áreas e fenômenos – o fenômeno social – aos 

quais também se encontram, e se dedicam a explicar e compreender o mais integralmente 

possível, que fundamentos tem os argumentos que a isso se opõe? Pensamos que o único 

fundamento possível, nesse sentido, é aquele eivada dos resquícios reducionistas e 

positivistas. E isto será a seguir melhor estruturado. 
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2.2. COMO OBSERVAR A REALIDADE ATRAVÉS DESTE PARADIGMA?  

Na última seção, vimos que a complexidade, entendida como paradigma, se 

apresenta como possível de ser tratada nas Ciências Sociais: 

Ressalte-se que o Paradigma da Complexidade constitui um meio útil para entender 

os processos de inovação e auto-renovação em qualquer tipo de organização. [...] É 

também um instrumento útil para entender as mudanças sociais no mundo, pois 

desafia as suposições convencionais de estabilidade natural, equilíbrio, processos 

lineares e preditibilidade determinística. Permite-nos trabalhar a pessoa em seus 

aspectos subjetivos, complexos, numa perspectiva do seu relacionamento nas 

organizações, nas relações de trabalho, de família, de sociedade ou de qualquer outra 

manifestação de organização que a cultura propicie.
29

 

Esta seção se dedicará a entender como isso é possível. E nosso guia central nesse 

sentido será Byrne e Callaghan, que em se debruçarem sobre a questão, afirmam: 

Complexity theory represents an important challenge to the disciplinary silos of the 

twentieth-first-century academy. We will argue, following the Gulbenkian 

Commission on the Future of the Social Sciences (1996), that the future of useful 

social science is at the very least inter-disciplinary and probably post-disciplinary. 

Complexity science provides a central element in the foundation of such a post-

disciplinary programme.
30

  

O autor inicia suas considerações retomando o ponto que já fora aqui suscitado em 

momento oportuno: quando estamos lidando com complexidade, estamos lidando com 

sistemas não lineares. Os sistemas são historicamente emergentes das interações das relações 

intrinsecamente, e entre elas (BYRNE; CALLAGHAN, 2014, p.110). As interações nesses 

tipos de sistema, por sua vez, são diferentes, porque podemos constatar mudanças nos efeitos 

que são desproporcionais aos elementos causais, de forma a termos a intitulada catástrofe.  

Em outras palavras: não linearidade caótica, emergência e catástrofe. São esses signos que, 

nesta ordem de ocorrência, se darão num sistema não linear e o diferenciaram do modelo 

linear. Por isso é que defende este mesmo autor que os conceitos fundamentais da 

complexidade são os sistemas, a interação (caótica) e a emergência.  

Foquemos então em considerações centrais sobre o caos, a emergência e catástrofe. 

Quanto ao primeiro, é primordial que se desconstrua o conceito comumente associado ao 
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termo “caos”, é sinônimo de desordem, porque na verdade não se trata de um sinônimo para a 

isso ou para uma aleatoriedade imprevisível. Nos sistemas dinâmicos não lineares, o caos é a 

fonte da qualquer a ordem emerge. Ordem essa de difícil previsibilidade, mas possível de tal, 

diferentemente da aleatoriedade (BYRNE; CALLAGHAN, 2014, p.29). 

A compreensão do tipo de sistema aqui analisada requer também algum 

aprofundamento no termo emergência. Esta se encontra inteiramente ligada ao caráter da não 

linearidade, pois demarca o surgimento da mudança (o oposto de um comportamento linear) 

no sistema ao longo do tempo, levando este a se tornar mais complicado, a evoluir em 

complexidade. A emergência se dá justamente pelas interações entre as causas e elementos 

não se darem de forma linear, e gerarem efeitos proporcionais e de acordo com as regras de 

comportamento inicial estabelecidas no sistema. Aqui, as causas em interação podem 

ocasionar o aparecimento (leia-se a emergência) de estruturas inesperadas, irregulares e com 

propriedades diferentes e não obedientes às regras subjacentes anteriores. Assim, os sistemas 

não lineares apresentam a emergência resultante das interações caóticas entre os componentes 

– tanto uns com os outros quanto destes com o todo que são parte, e constantemente 

constituem as propriedades do sistema.  A emergência, ao se apresentar e provocar uma 

mudança qualitativa no sistema, configura a chamada catástrofe. 

A conclusão central assim, é que os sistemas devem, portanto, serem compreendidos 

simultaneamente pela análise se suas propriedades como um todo, em parâmetros 

macroscópicos, e pela forma como o sistema em suas partes/elementos se relaciona e emerge 

com o todo em que se encontra. Isto se faz importante de ser compreendido, pois os sistemas 

classificam em duas grandes formas: quanto o equilíbrio (equilibrados, próximos do equilíbrio 

ou distantes do equilíbrio) e quanto a abertura em relação ao ambiente externo (isolados, 

fechados ou abertos). Devemos ter em mente que o tipo de sistemas que estamos interessados 

está distante do equilíbrio, e, no entanto, é aberto. A complexidade configurada dessa forma 

será por isso considerada adaptativa:  

Adaptive means that they change as the result of experience. That necessarily 

implies an exchange of information with their environment. We should also add that 

they are evolutionary in that emergence allows for them to change in a radical 

fashion whist retaining their systemic integrity. The terms metamorphosis is exactly 

appropriate as a description of such changes.
31
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A partir deste ponto, o autor se permite avançar traçando uma ponte à lógica dos 

sistemas sociais. Ora, o sistema social, ainda que se expresse aparentemente através da 

individualidade de suas entidades, subsistemas ou elementos, não funciona meramente pelas 

interações isoladas em si mesmas. A emergência das interações sociais, se analisada em 

profundidade, se mostra produto justamente das relações que se dão tanto em si mesmas 

quanto entre si. Para tanto, o autor com grande clareza exemplifica através das formas de 

governança no sistema social: 

Forms of governance are a typical example. Certainly individual humans as decision 

makers play a part in, let us say, a re-organization of a nation state’s structures 

(Structures) of local governance, but existing patterns – path dependency, legal 

requirements of trans-national political entities (say the European Union), the 

pressures and interventions of political parties, all have a role. We would pay 

particular attention to the development of legal forms and restrictions which shape 

decisions since they set limits on the scope of action and, although the product of 

historical decision making, exist beyond those decisions. Essentially we want to 

write structure into the process, and as we shall see that is a crucial issue for 

restricted complexity based on simulations.
32

 

A emergência do social, portanto, não é fruto de interações individuais, mas 

múltiplas, simultâneas e interconectadas interações em diferentes níveis, porque a realidade 

(social) opera e se apresenta simultaneamente dos menores elementos (agentes) sociais ao 

sistema (o mundo) como um todo:    

[…] interpenetrating systems with causal powers running in all directions seems 

more appropriate. We also do consider that there is a ‘social’ at whatever level from 

the smallest collective assemblage of human beings to the level of the world system 

as a whole. The social we see as emergent but not simply as emergent from 

individual interactions. There is a reality within which all the entities operate, 

interpenetrate, and mutually and reflexively express causal powers.
33

  

Como definir, então, um Sistema Complexo Adaptativo em termos das Ciências 

Sociais? Dentre as abordagens suscitadas e passíveis de apoiarem uma resposta a tal pergunta, 

perguntas, destacamos a já abordada autopoiese:   

Maturana e Varela (1997), dentro da abordagem biológica, estabelecem a ideia de 

autopoiese. Uma característica significativa dos sistemas autopoiéticos é o fato de 
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que eles são encontrados tanto no mundo físico e biológico, quanto na esfera social, 

expondo uma infindável discussão acerca das semelhanças e diferenças nas ciências 

sociais e naturais. Essa ideia pode ser englobada em uma nova interpretação 

evolutiva dos processos econômicos e também das relações internacionais, bem 

como de seus atores e organismos. 

Autopoiese significa autoprodução. Entre os termos alternativos empregados com 

frequência ou ocasionalmente incluem-se: auto-organização, auto-renovação, 

autocriação, autogeração, automanutenção e autoreprodução.
34

 

 

Sendo a autopoiese um mecanismo frutífero a explicar a sistema social, temos em a 

seguinte consideração: 

The system, then, is defined by the network of its production processes rather than 

by its components. The operations of the system are dependent on structures which 

are, themselves, produced by its operations. The core element of the social system, 

then, is communication and each sub-system determines what communication is 

relevant to it: 

A social system comes into being whenever an 

autopoietic connection of communication occurs and 

distinguishes itself against an environment by restricting 

the appropriate communications. Accordingly, social 

systems are not comprised of persons and action but of 

communications. (Luhmann 1995, quoted in Mingers 

2002: 288)
35

 

Concluirão os autores, mais à frente: 

The absence of a concept of emergence is apparent in its starting position that social 

evolution is only the response of particular individuals located at a particular point 

in time and space to the conditions that they face. It leads to a reductionist 

formulation with a major claim that, grounded in different motors of change 

(individual agency versus random variation), the social has a predictive quality that 

biological systems do not. 
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While Spencer, Parsons and Luhmann dealt with systems differently, the 

functionalism inherent within their approaches appears to offer lesser explanatory 

potential than complexity theory’s open systems approach.  

[...] 

We […] [support] an interpretation of social systems as dynamic wholes interacting 

with their environments, including other systems.
36

 

Assim, concluímos que o interesse pela consideração da realidade como um todo, 

incluindo sua complexidade, não se dá apenas na área das Ciências Exatas, mas também 

cresce enquanto preocupação nas Ciências Sociais. Basta que nos voltemos à compreensão 

aqui defendida, quanto aos efeitos do paradigma descarte-newtoniano ter positivado sua 

lógica reducionista para além do campo das exatas e sido também absorvido pelas Ciências 

Sociais gerando, portanto, um igual distanciamento dos elementos não-lineares, porém 

fundamentais na busca pelo mais completo conhecimento do todo, ou de um dado fenômeno 

no todo através das metáforas (linguagens) – seja esse fenômeno objeto de estudo pelas áreas 

exatas, sociais ou quaisquer outras. 

Dito de outra forma, tanto quanto fora aqui explanado e apresentado por metáforas 

discursivas próprias das ciências sociais, se ainda resta qualquer dúvida quanto a legitimidade 

e aplicabilidade de tal movimento, que se observe que todas as áreas de conhecimento, com 

suas particulares linguagens, são todas elementos de um todo, a saber: a própria realidade 

enquanto sistema maior.  

Parece então possível entender isto: a complexidade, ainda que tida como originária a 

partir de interações ocorridas entre os elementos ligados a áreas exatas, é a emergência 

resultante num dado sistema caótico (a realidade). Afetará os distintos níveis e elementos (ou 

seja, as demais áreas do conhecimento) que compõem o todo, quebrando com um suposto 

padrão anterior (reducionista) porque o sistema (repita-se: a realidade) opera, interage e se 

auto-inflluencia simultaneamente dos menores elementos (agentes, inclusive sociais) em si 

mesmos ao sistema (o mundo) como um todo entre si.  

Logo, da compreensão do sistema caótico da realidade através do paradigma da 

complexidade emergente se observará como catástrofe a alteração na qualidade do sistema 

pela ruptura lato sensu com o reducionismo. E, existindo uma autopoiese a apoiar a 
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capacidade adaptativa do sistema dinâmico do real, se faz possível (e na verdade, lógico) que 

as Ciências Sociais se alterem e se adaptem. 

2.3. POLÍTICA E SISTEMA INTERNACIONAL COMO UM SISTEMA DINÂMICO 

COMPLEXO INTEGRANTE DO SISTEMA DA REALIDADE COMPLEXA  

O presente trabalho resulta de esforços de mobilização e análise de bibliografia sobre 

o tema ora proposto. A busca levou em conta diferentes materiais e fontes, de tantas áreas e 

autores quanto cabíveis. Dentre os materiais que, ao longo deste processo, mais se destacaram 

por alguma razão, talvez esteja o pequeno artigo de William Bennett Munro, intitulado 

Physics and Politics – na Old Analogy Revised
37

. Escrito em Fevereiro de 1928, o artigo 

escrito a pouco menos de 90 anos atrás já discorreria sobre os impactos para da então 

intitulada “nova física” para além de seus limites:  

Today, all this is changed. The world is still composed of atoms; but we have 

discovered that they are neither indivisible, ultimate nor indestructible. They are not 

the lsat word in matter, but are themselves incessantly in process of division into 

still smaller, highly-energized particles know as electrons. These diminutive units of 

disembodied electricity, as they may be called, are continually in flight, yet they 

form part of every atom in the universe. It is quite possible, and even probable, that 

these electrons are engaged in the business of transforming matter into energy, and 

energy into matter. If this be so, there is nothing solid in the old sense, nothing 

static, nothing that is not continually in the process of change. 

[...] 

A revolution so amazing in our ideas concerning the physical world must inevitably 

carry its echoes into other fields of human knowledge. New truths cannot be 

quarantined. No branch of knowledge advances by itself. In its progress it draws 

other along. 

[...] 

Science begins by altering the day’s routine and ends by transforming our whole 

orientation toward the social cosmos. The acceptance of the doctrine of evolution (to 

take an obvious illustration from the past) did not confine its effects to biology, or 
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even to the natural sciences as a whole. It compelled a general recasting of the older 

ideas concerning the origin of the state and of government […].
38

   

O discurso do autor fora feito em 1928 e 11 anos depois, o mundo testemunharia 

uma nova Guerra Mundial, que perduraria até 1945. O que se seguiria seria a Guerra Fria 

bipolarizando o mundo, tendo a tensão e pressão como uma constante. A histórica queda do 

Muro de Berlim e fim desta guerra, no entanto, se num primeiro momento geraram um alivio 

comum mundial, em contrapartida, apresentaram às Relações Internacionais a 

imprevisibilidade: uma massiva incerteza havia tomado conta do cenário internacional
39

 e 

alterado, para além da dinâmica internacional, a própria forma de se conceber a política no 

mundo. 

Nesse contexto, os padrões oriundos do paradigma da causalidade linear que até 

então dominavam as abordagens das Relações Internacionais não mais conseguem dar conta 

de explicar a realidade. Emilian Kavalski (2007, p.436) dirá que advém justamente daí a 

justificará à utilização do paradigma da complexidade às interações internacionais, pois se 

apresentará este paradigma como instrumento possível de ofertar caminhos a fim de que se 

analise a interação entre os diversos elementos em interação na seara internacional, que do 

pós-guerra fria à globalização, se multiplicam e se emaranham crescentemente. Nesse sentido, 

considera que: 

Complexity theory proffers two dominant types of self-organization: adaptation 

and co-evolution (Guastello 2002). Adaptation reflects complexity’s ability to learn 

to adapt to transformations in its internal and external environments (Axelrod 1997, 

153). […] The notion of co-evolution refers to the capacity of a system to change 

with the environment. Since the environment is composed of other systems, those 

other systems also change and impact on each other as a result of this 

interaction (Walby 2007). It should be emphasized that adaptation and co-evolution 

are complementary (and often simultaneous) processes of self organization (Rihani 

2002, 236; Rosenau 1990, 174) which indicate the resilience of complex systems—

that is, their ability to adjust to change. 
40

 

Observamos então o uso do termo “ambiente” para se referir a uma espécie de 

sistema maior. Destacamos que esse termo já fora aqui apresentado e abordado, mas sob a 
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alcunha de sistema da realidade caótica. Assumiremos, a partir daqui, que ambos são termos 

análogos e se referem a um mesmo conceito. Faremos ainda uma segunda assunção, em 

concordância com o autor: o ambiente/sistema da realidade caótica é composto por outros 

sistemas, dentre os quais o sistema internacional se encontra. 

O autor, voltado a esse último “subsistema”, destacará que o caráter denso da auto-

organização trazido pela abordagem da complexidade é também percebido no padrão 

observável nas relações internacionais, já que a imprevisibilidade das interações ocorridas em 

ambas são justamente os que as tornam difíceis de serem compreendidos: 

 

In this respect, complex systems indicate sensitivity to alterations in initial 

conditions and random events. Thus, actions have indirect and complicated effects 

and outcomes may not correspond with the 

intentions of any of the actors. Interactions are more likely than not to call up 

unintended consequences that can defeat purposive behaviour, because,  

in a system, the fates of the units and their relations with 

others are strongly influenced by interactions at other 

places and at earlier periods of time . . . [and] it is hard 

to treat issues separately: disputes that would be small if 

they could be isolated are highly consequential because 

the world is tightly interconnected. (Jervis 1997, 17–

24)
41

 

Kavalski reproduz, assim, um esboço esquemático que propõe que elementos 

estariam em jogo ao se tratar da complexidade nas relações internacionais
42

: 

 

Figura 1 – Esquema explicativo da intitulada “Complex international relations theory” 

Fonte: GEYER apud KAVALSKI, 2007, p.443 
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A validade e relevância do paradigma da complexidade mobilizado às Relações 

Internacionais estaria, assim, na proposição de uma nova visão acerca das interconexões na 

cena internacional, enquanto um sistema complexo, dinâmico e não-linear. Não se nega, e isto 

precisa ser frisado, a existência de regularidades/regulações e ordem/linearidade, mas sim se 

afirma que esta coexiste à complexidade e à desordem
43

. Nesse sentido, o autor pontua que o 

objetivo da complexidade aqui não deve ser o de prover um único caminho às Relações 

Internacionais, mas sim apresentar um arcabouço conceitual que permita a esta área de estudo 

explorar sob essa perspectiva, maximizando com lucidez suas próprias interações e a fim de 

encontrar seu próprio caminho. É, assim, que Kavalski entende o paradigma da complexidade 

inaugura um quinto debate nas relações internacionais: 

Quadro 1 – Os cinco debates no estudo da vida internacional 

Fonte: WIENER apud KAVALSKI, 2007, p.445 

Após resumo breve dos debates tão como expostos na figura, Kavalski concluirá sua 

obra com o questionamento quanto ao que se emancipa da Teoria das relações internacionais 

complexas (Complex international theory – CIR Theory). Como já se percebeu, este autor 

opta por intitular desta forma a forma de análise que decorre do uso do paradigma da 

complexidade nas Relações Internacionais. Apesar de não nos debruçarmos ou fiarmos ao 

conceito de uma dita teoria da complexidade nas relações internacionais – até por esta 

discussão extrapolar não apenas os limites analíticos aqui estabelecidos e expostos, mas como 

o próprio objetivo central desde trabalho – consideramos válido registrar a problematização 

feita ao cabo da análise do autor. 
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Será dito que quem propõe a Teoria das Relações Internacionais Complexas afirmam 

que a complexidade não é passível de regulação e de estruturação metodológica, mas é 

percebida. Ao contrário da tradicional metodologia pautada na distinção dos “objetos de 

conhecimento”, tem-se pelo quinto debate que, ao tempo que tais “objetos de conhecimentos” 

são determinados, são também interconectados.  

Neste ponto, vislumbra-se como consequência pelo menos duas possíveis 

percepções: por um lado, é possível ler este quinto debate como uma nova visão que enfatiza 

a responsabilidade dos “Estados mais fortes” (inter)agirem de forma a fazer emergir a redução 

da vulnerabilidade dos ditos “Estados mais fracos” no sistema internacional. Por outro viés, 

muitos teóricos filiados a este debate apontam que o reconhecimento da complexidade na 

cena internacional diminui a probabilidade de recurso à força em assuntos internacionais, pois 

a consciência da imprevisibilidade e contradições resultantes das interações internacionais e 

políticas informadas por este novel paradigma deve tornar uma arquitetura mais pacífica da 

política externa: 

On the one hand, CIR theory insists that complex systems thinking ‘should compel 

the strongest states to act in ways that reduce the vulnerability of the weakest’ 

(Snyder and Jervis 1993, 20). Rosenau (2003, 330), for instance, argues that the 

complexity (or what he calls ‘fragmegration’) of international life has made it 

possible for a wide range of individual and collective actors to put pressure on 

‘rights-insensitive states’ across all the dimensions of state capabilities that have 

previously been impervious to demands on behalf of human rights. This 

acknowledges that activism generates its own countervailing forces that assume a 

continuing expansion of the analytical skills that enable people to alter their 

priorities across whole systems and subsystems (that is, alter habit-driven behaviour) 

as they discover that ‘the former cannot provide satisfying solutions to major 

problems and that the latter cannot contain low-intensity conflicts and maintain a 

satisfying degree of public order’ (Rosenau 1990, 457). Thus, in contrast to the 

reactionary stance of mainstream IR, CIR theory advocates an emancipatory agenda 

for a ‘new vision of politics that emphasises responsibility’ (Barnett 2005, 115) 

made possible by the promise of ‘immanent self-ordering’ (Parfitt 2006, 424). 

On the other hand, several CIR theoreticians have pointed out that the recognition of 

the complexity of international life diminishes the likelihood of recourse to force in 

world affairs—the suggestion is that the acknowledgement of the unpredictability 

and contradictions of international interactions as well as policies informed by CT 
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should make foreign-policy-making more peaceful (Puente 2006; Suedfeld and 

Tetlock 1977).
44

  

Em ambas considerações, nos pareceu claro um mesmo pano de fundo: a dúvida 

quanto a se pensar em que termos se daria (ou não) uma   regulação internacional sob a égide 

do paradigma da complexidade ao se analisar e estruturar a realidade mundial. É no intento de 

analisar essa problemática que se avança na trajetória aqui disposta para a análise do Direito 

nesse contexto.  

3. DIREITO E A REGULAÇÃO DE UM SISTEMA SOCIAL COMPLEXO 

3.1. DIREITO E SOCIEDADE: O SISTEMA JURÍDICO-SOCIAL 

Se até então a proposta de aplicação do paradigma da complexidade na área das 

ciências sociais se mostrou possível, sobrevém do alcance desta compreensão um novo 

questionamento: como pensar numa sociedade organizada num sistema-realidade complexo? 

E se observarmos pelo viés da denominada sociedade internacional? Intentemos então 

apresentar possíveis respostas a essas perguntas, nesta ordem lógica partindo de uma noção 

abrangente de Direito e sociedade e então enfim se debruçando a entender como se daria a 

regulação no plano das interações internacionais.  

Nesse sentido, de acordo com todo material a que se teve acesso e se analisou, o eixo 

central donde se coordena a trajetória a fim de investigar a primeira e mais ampla indagação 

se dá nas considerações de J. B. Ruhl em “Complexity Theory as a paradigm for the 

Dynamical Law-and-Society System: a Wake-up call for legal reductionism and the Modern 

Administrative State”, escrito em 1996. Ao observar os extremos entre a ausência de 

regulação social e a regulação excessiva, o autor se propõe a pensar em como uma 

compreensão da teoria científica do comportamento de sistemas dinâmicos não-lineares 

auxiliaria a fim de se entender: a) em que termos e em que contexto se dá a regulação 

jurídico-normativa e b) o caminho de equilíbrio entre o excessivo e o escasso controle da livre 

vontade, no qual a liberdade individual, direitos de terceiros e regulação social são 

mutuamente otimizados a fim de produzirem um sistema adaptativo sustentável (RUHL, 

1996, p. 851). 

O objeto do artigo do autor se mostra preocupação justificável, já que inicialmente 

talvez soe pacífico afirmar que o Direito e as instituições legais que dele emergem agem como 
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resposta ao contexto social presente. E a sociedade organizada, pelo que se observa da 

História, observa e lida com este Direito no processo de tomada de decisão de seus agentes 

(não necessariamente sempre no sentido de obedecê-lo, mas considera-o). No entanto, o que 

não é nada óbvio é como o Direito e a Sociedade, ambos contextos um ao outro, interagem. 

O movimento comum, frente a este dilema, parece ser o de buscar entender qual dos 

dois elementos lidera o outro: é o direito quem deve permanecer inerte à espera de que 

mudanças sociais o afetem ou vice-e-versa? O autor considera que se trata da mesma 

discussão partindo da resposta errada
45

 como na pergunta de quem veio primeiro: o ovo ou a 

galinha. Ambos ocorrem juntos, defendem os cientistas evolucionários. E o mesmo se deu 

com o direito e a sociedade organizada. É desta forma que Ruhl enxergará que para se 

entender o comportamento deste então por ele intitulado Sistema Jurídico-Social, mobiliza-se 

a complexidade para desconstruir falácias oriundas do (já oportunamente aqui introduzido) 

reducionismo positivista. 

Assim como na ciência clássica, a maioria das escolas de teoria legal foram tão 

historicamente sobrecarregadas da absorção do reducionismo que não conseguiram enxergar 

na totalidade as forças em jogo na interação entre o Direito e a sociedade, e menos ainda 

compreender ambos como um sistema integrado. Conforme já exposto, o novo momento no 

pensamento científico trazido pela proposição da existência de sistemas dinâmicos não-

lineares reverberou para além das (virtuais) fronteiras das áreas exatas por excelência para as 

demais áreas de conhecimento, incitando a maior amplitude na análise sistemática e o 

desvelar de elementos e lógica complexa até então suprimida. No caso do Direito, ao observar 

o caso norte-americano, Ruhl aponta que essa supressão produzida pela busca incessante pela 

previsibilidade e linearidade jurídica levou ao hiperdetalhamento na regulação das estruturas e 

instituições jurídico-administrativas, que solapam a flexibilidade adaptativa do sistema 

jurídico-social aos inevitáveis desafios sócio-legais: 

Indeed, perhaps more so in law than in any other field of humanities does a culture 

os reductionism doom the system, for only in the law-and-society system do the 

system components get to write the rules and decide wheter to obey them […] [and 

not to fall] into the conceptual fallacies that have plagued science for centuries, 
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causing us to focus on attempting to achieve absolute system predictability by 

adopting and increasingly complicated architecture of rules and organizations.
46

 

Corrobora nesse sentido José Vieira, ao relembrar lição trazida pelo jus-filósofo 

Miguel Reale e sua dita Teoria Tridimensional do Direito. Ao observar que para ciência 

jurídica o Direito é norma, para a filosofia do direito é valor e para a sociologia jurídica é 

cultura/fato social, em movimento semelhante à Ruhl, este autor se oporá à reprodução dessa 

discussão pautada na segregação de significados e exercício de identificação de qual dos três 

elementos se sobrepõe e, portanto, caracteriza o Direito. VIEIRA, contrariamente, afirmará 

que o Direito não é um ou outro, mas é, simultaneamente, os três: norma, valor e fato 

(VIEIRA, 1988, p.45). Esta tridimensionalidade ressaltará que a que não pode o Direito, 

portanto, se afastar da consciência de sua existência pela integração desses três elementos, em 

que a norma é reflexo da realidade social que se encontra: 

Esta forma de ver o direito implica em negar o caráter de permanência que o mesmo 

tem no âmbito do dogmatismo-normativista. Ele será um fenômeno mutável de 

acordo com as mudanças operadas no meio em que ele aparece, se desenvolve e 

desaparece. E mutável no tempo e espaço. No tempo porque a cada época 

corresponde uma realidade jurídica, E no espaço porque é fenômeno variável de 

sociedade para sociedade. Cada realidade social condiciona por ordens jurídicas 

criadas à semelhança. Isto impediria, por exemplo, que um sistema jurídico fosse 

transplantado de um para outro país, sem observância de suas realidades sociais.
47

  

Em consonância, Ruhl enxerga que quando se abre caminho à acepção do paradigma 

complexo ao exame conjunto do Direito e da sociedade, a interação entre ambos mostra-se 

por evoluir à maneira de um desdobramento irreversível que não se baseia nos componentes 

com relações diretamente proporcionais, representáveis graficamente por uma linha reta. 

Contrariamente, a atual condição de qualquer dos componentes no sistema depende de um 

desenho não-linear das condições imediatamente precedentes de todos os demais 

componentes conjugados (RUHL, 1996, p. 854), enquanto um sistema unificado. 

O sistema jurídico-social se mostra, assim, multidimensional, e é governado por um 

conjunto não-finito de regras descrevendo a trajetória do sistema. Trajetória essa que é 

influenciada pelos atratores do sistema. Tratamos então de um sistema que se constitui 

simultaneamente tanto do campo social quanto do jurídico-normativo e suas instituições 
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surgidas a fim de regular o primeiro. Sendo dinâmico, tem esse Sistema Jurídico-Social a 

propriedade de mudar ao longo do tempo e, cabe ainda completar: se encontra no contexto do 

sistema maior da realidade complexa. Em outras palavras, “of course there is not one social 

but many, themselves interpenetrating, but we have to recognize in a Durkhemian mode that 

we exist within a social world and that all the entities which are social exist also within that 

world.” (BYRNE; CALLAGHAN, 2014, p.45)
48

. 

Como, então, entender a interação entre o aspecto legal e social do Sistema Juríco-

Social através do paradigma ora proposto? Pois bem. É preciso inicialmente partir de uma 

compreensão fundada na analogia aos sistemas dinâmicos. Temos que todo sistema dinâmico 

tem um espaço de interação dimensional N (tecnicamente conhecido como espaço múltiplo) 

que contém todos os possíveis estados do sistema, sendo N correspondente (=) ao número de 

todas as variáveis relevantes na operação do sistema. 

Em segundo lugar, acrescente-se que todo sistema assim também deve possuir suas 

regras de movimentação (em termos técnicos, conhecidas como campos de vetores), que 

dizem aos componentes do sistema onde e como avançar de onde quer que eles estejam agora 

E o caminho que um sistema toma, partindo de um dado estado inicial, será a trajetória do 

sistema. Por fim, temos que a condição final da trajetória do sistema será o atrator do sistema.. 

O comportamento de um sistema é definido pelo número e caráter do seu atrator – ou 

por seus múltiplos atratores (RUHL, 1996, p.863). Importa saber que será este elemento, o 

atrator, que definirá a região do espaço de interação que "atrai" a trajetória do sistema com o 

passar do tempo. De acordo com a teoria dos sistemas dinâmicos, parecem haver três tipos de 

atratores: fixos, ciclo limitado e estranhos. Cada qual corresponde a um determinado padrão 

comportamental do sistema dinâmico, de forma que, nas palavras do autor, encontrem-se os 

atratores e se entenderá o sistema tanto quando a ciência atual permite
49

. 

Para os fins do presente trabalho, aqui interessa nos debruçarmos sobre os atratores 

estranhos, responsáveis por produzirem o dito comportamento caótico nos sistemas. Nesse 
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sentido, o autor entende que o meio mais fértil e interessante de se investigar o modelo de 

Sistema Jurídico-Social seja pelo uso do complicado fator do livre-arbítrio enquanto 

parâmetro para definição dos atratores da dimensão legal do sistema. O autor entenderá que 

dentre os atratores da face legal do Sistema Jurídico-Social, destacam-se as liberdades, 

direitos e regulações, sendo estas qualidades definidoras de como e em que grau sistema usa o 

Direito para cooperar com o fator humano do livre-arbítrio, próprio do aspecto social. Este 

livre-arbítrio se manifesta expresso como um ponto da trajetória do sistema, que 

simultaneamente congrega em triangulação aqueles três atratores, verdadeiros mecanismos 

legais de resposta: 

[...] any example of how the law-and-society system has used law to manage a 

particular manifestation of human free will can be expressed as a point on a 

trajectory that meanders among the attractors of freedoms, rights and regulations. 

The location of that point dictates the relative mix of those three legal mechanisms 

that the law-and-society system uses to address the issue in question at the time in 

question. Freedom is a person’s ability to act without restriction in accord with his 

own subjective free will in the absence of any countervailing right or regulation. A 

right is the ability, enforced by society, of one person to constrain another’s freedom 

in the absence of direct governmental intervention. A regulation is society’s direct 

intervention with respect to exercise of a freedom regardless of the exercise of any 

one individual’s rights. A map of the different outcomes that the law side of the law-

and-society system has produced for managing human free will would identify 

points in the system playing space. Those points could be locating triangulating off 

of these three attractors.
50

 

[grifos nossos] 

Contribui, portanto o Direito – ou seja, a faceta legal – para a resolução de questões 

da livre vontade no Sistema Jurídico-Social, balanceando esta liberdade com direitos e 

regulações, de modo que os três atratores que determinam os mecanismos de base jurídica, em 

última instância, gerenciam as complicações (leia-se surpresas e imprevisibilidades) 

decorrentes da livre vontade humana manifesta. 

Em segundo momento, uma vez estabelecida uma introdução que esclarece os termos 

e contexto em que se pode pensar num Sistema Jurídico-Social, avança-se para a análise do 

caráter dinâmico e adaptativo aos geradores de imprevisibilidade típicos desse tipo de sistema. 
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Ruhl mobilizará neste ponto três conceitos como orientadores da sustentabilidade à longo 

prazo: o caos, a emergência e catástrofe. 

Em linhas breves, na concepção do autor, tem-se que o caos é a dependência sensível 

às condições inicias num sistema ditado por regras simples, determinísticas, produz o que 

aparenta ser altamente complexo. Por parecer complicado e se desconhecer sua regra de 

operação, é taxado como um comportamento aleatório no sistema, quando na verdade é ordem 

mascarada de aleatoriedade (RUHL, 1996, p. 876). Pensemos no exemplo de flocos de neve: 

as condições iniciais meteorológicas no momento de formação de um floco nunca será 

exatamente/perfeitamente igual à do floco anterior ou do floco seguinte, sendo por erra razão 

que dois flocos nunca são iguais.  

Seguindo na mesma analogia, o autor observa que ao se juntarem de forma caótica, 

os flocos – ainda que estruturas de difícil compreensão – começam a formar a neve (o 

sistema), que terá determinadas qualidades resultantes das interações entre os flocos de neve 

entre si e com o todo, a neve. A emergência trata justamente do surgimento de qualidade 

imprevistas advindas dessa interação auto-organizada de um grande número de objetos, que 

não podem ser compreendidos pelo estudo individual de nenhum desses objetos. Em outras 

palavras, o comportamento emergente de um sistema dinâmico é a ascensão de padrões em 

alto-nível fruto de interações complexas indescritíveis de subsistemas de menor-nível (RUHL, 

1996, p. 877). 

Considere que a neve segue se formando nessa lógica caótica e se sujeita à dita 

irrepetibilidade exata das condições. A neve segue se acumulando e simultaneamente se 

modificando de forma contínua por essas mudanças dinâmicas, de modo que, em determinado 

ponto, o próximo grau de temperatura a cair, o próximo milímetro de neve ou até mesmo o 

próximo floco de neve podem ocasionar uma descontinuidade na trajetória de formação da 

neve e então gerar uma avalanche – temos uma catástrofe (RUHL 1996, p. 878). A catástrofe 

é a própria mudança qualitativa súbita num sistema dinâmico provocado por uma mudança 

constante (em nível "imperceptível") na variável do sistema. Os distúrbios da catástrofe 

mudam os atratores do sistema e a trajetória. 

Qual seria, afinal, o ponto em descrever o caos, a emergência e a catástrofe? O autor 

justifica que estes elementos explicam porque os sistemas dinâmicos são imprevisíveis e 

experienciam a chamada aleatoriedade determinística. A abordagem da complexidade demole, 
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assim, os mitos determinísticos simétricos e previsibilidade da ciência clássica, que diferentes 

teorias legais abraçaram ou simplesmente rejeitaram.  

É aberto, assim, um caminho a se observar o caos, a emergência e a catástrofe, como 

poderosas forças atuantes no Sistema Jurídico-Social e capazes de exporem os objetivos do 

próprio. Ruhl entende que sua proposição de um modelo de Sistema Jurídico-Social nesses 

termos se justifica e se apresenta válida, portanto, em duas frentes: a) pela possibilidade de 

utilização deste modelo para entender o que está acontecendo no sistema, já que isso é 

condição para começarmos a entender se o sistema está no curso desejado. Pois b) o valor 

descritivo dos modelos de sistemas dinâmicos reside na habilidade deste em nos auxiliar em 

conhecer ONDE e QUANDO nós devemos tentar ajustar a trajetória; o valor analítico do 

modelo está na sua habilidade de instruir COMO fazer isso (RUHL, 1996, p. 886). 

Isso porque a lição apresentada pelo Sistema Jurídico-Social será a de que as regras 

de qualquer sistema não-linear, incluindo esse em questão, ainda quando seguidas 

deterministicamente pelos membros do sistema (no caso, sociedade e seus membros), são 

capazes de produzir esses comportamentos inesperados que movimentam o sistema para fora 

de sua trajetória esperada, em caminhos imprevisíveis. O objetivo da dita face legal do 

Sistema Jurídico-Social se apresenta na promoção da sustentabilidade ao sistema (RUHL, 

1996, p.857), que resulta da trajetória em coordenação simultânea dos três atratores já 

apontados: as liberdades, os direitos e as regulações. 

A sustentabilidade aqui apontada conecta-se diretamente à adaptabilidade do Sistema 

Jurídico-Social. Afinal, considerando a existência de múltiplos atratores (e alto grau de 

complexidade), a sustentabilidade é dizer uma ótima adaptabilidade do sistema que permita 

uma equalização congregada dos atratores de forma a serem capazes de sustentar 

flexivelmente o sistema frente às imprevisibilidades produzidas pelo caos, emergência e 

catástrofe ou ainda na incidência forças externas, no limite da complexidade caótica. 

Alcançar tal compreensão revela, por consequência, que talvez o grande paradoxo 

dos sistemas dinâmicos destravado pelo paradigma da complexidade é que o dito "equilíbrio" 

no sentido estático e linear da ciência clássica se ressignifica ao tratar de sistemas dinâmicos 

não-lineares. A uma porque tal qual concebido, essa lógica de equilíbrio não é sustentável a 

longo termo por sistemas dinâmicos, porque estes operam num comportamento caótico e se 

sujeitam à imprevisibilidade, de forma que este tipo de equilíbrio, é em verdade indesejável. 
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A duas porque a noção de “equilíbrio” cede aqui lugar à da sustentabilidade do sistema pela 

interação mútua dos atratores estranhos, que abarcará os comportamentos emergentes 

resultantes da interação entre os componentes sistêmicos. 

Sobre esse assunto, ao visitar a teoria legal, Ruhl chama atenção que mesmo a 

corrente crítica que tenta se desvencilhar do reducionismo e enxergar o Direito de forma mais 

ampla e sistêmica, por muitas vezes acaba em recair no mesmo (reducionismo). Seria, para 

ele, o caso das teorias legais autopoiéticas, que constituiriam uma espécie de tentativa híbrida 

falha entre a teoria da complexidade e o formalismo legal. Essa corrente examinaria o Direito 

de fato como um sistema, mas fechado – além de tangenciar e se esgueirar a tratar da 

incompletude e comportamentos próprios dos sistemas dinâmicos, como o caos e a catástrofe 

(RUHL, 1996, p. 903). Ruhl explica que a autopoiese nada mais é senão a qualidade da 

adaptação emergente, um dos ingredientes chave na dinâmica dos sistemas complexos, mas 

que a autopoiese e tampouco a emergência, não definem os componentes "fechados" de um 

sistema ou implicam na vedação deste, no sentido de serem independentes do ambiente 

externo. Ou seja, de duas, uma: ou o direito é uma bolha autônoma interagindo com outras 

bolhas na sociedade ou ambos direito e sociedade devem ser explicados como um unificado 

sistema de auto-manutenção. 

O autor olha para essa questão e entende que o Direito não se auto-mantém e opera 

por si mesmo (autonomamente). Propondo um novo caminho, Ruhl se contrapõe a teóricos 

sistêmicos e defensores da autopoiese como Luhmann, e dá um passo além ao conceber que o 

Direito evolui enquanto parte do Sistema Jurídico-Social, e é através do olhar da 

complexidade, portanto, que se explica como o direito e a sociedade estão conectados e de 

que forma, juntos num mesmo sistema, este último dinamicamente se adapta aos desafios do 

ambiente (leia-se: surpresas e imprevisibilidades) através de suas qualidades, incluindo a 

autopoiese:  

Corroborando estas colocações, Bauer (2009) afirma que a principal deficiência que 

se constata hoje na teoria dos sistemas é justamente a noção de equilíbrio, que esta 

teoria forjou dos sistemas naturais, em que o ciclo ininterrupto de funcionamento de 

um sistema cibernético tem como produto último justamente o equilíbrio.  

[...] 

Em sua obra, Ciência com Consciência, Morin (2005a) afirma que a teoria dos 

sistemas resolveu aparentemente o problema do reducionismo ao incorporar o 
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holismo como novo princípio; aqui busca-se a explicação no nível da totalidade ao 

invés da explicação no nível dos elementos de base como fazia o reducionismo. 

Contudo, para o autor, o holismo proposto pela teoria dos sistemas depende do 

mesmo princípio simplificador que o reducionismo ao qual se opõe (ideia 

simplificada do todo e redução do todo), só abrangendo visão parcial, 

unidimensional e simplificadora do todo.
51

 

Ora, resta, assim, demonstrado que a teoria dos sistemas dinâmicos é aplicável, por 

analogia, à teoria legal e instituições legais, logrando propor uma perspectiva consistente 

através dos elementos teóricos que acrescenta no debate até então existente. Contudo, dentre 

todas as novas indagações possíveis que daí se surja, pelo escopo do presente trabalho, nos 

concentraremos em entender – uma vez que esse primeiro ponto de sustentação se faz 

verificável – como se apresentaria essa lógica se focalizada no que se entende como Direito 

Internacional.  

3.2. A LEITURA DE UM SISTEMA JURÍDICO-SOCIAL PELO DIREITO 

INTERNACIONAL  

A presente seção avança rumo ao desbravamento do fim último do presente trabalho: 

entender que enfim seria um sistema jurídico-social. Ao se dedicar à compreensão do Direito 

Internacional, Mazzuoli explicará que o agrupamento humano nas variadas regiões do planeta 

originarão blocos de indivíduos compostos por características comuns sociais, culturais, 

religiosas, políticas entre outras (MAZZUOLI, 2011, p.23). Na medida em que tais blocos 

foram explorando e avançando os supostos limites físicos-geográficos – montanhas, mares, 

desertos – e foram descobrindo uns aos outros, e necessidade de uma coexistência entre todas 

as comunidades emerge.  

Esta relação de coexistência inicialmente se deu no limite da suportabilidade, 

limitado ao estabelecimento trocas e uma relação negocial por uma espécie de contrato tácito. 

Um acordo em que as peculiaridades eram postas de lado por um mesmo fim: 

Por isso, desde o momento em que o homem passou a conviver em sociedade, com 

todas as implicações que esta lhe impõe, tornou-se necessária a criação de 

determinadas normas de conduta a fim de reger a vida social em grupo – lembre-se 
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da afirmativa de Aristóteles de que o homem é um ser social – harmonizando e 

regulamentando os interesses mútuos.
52

 

Da sofisticação das comunidades humanas e formação dos Estados Modernos, a 

organização social regulada pelo Direito não mais é suficiente ao se conter aos limites 

internos de soberania. Os intercâmbios externos entre as comunidades se multiplicam de 

forma igualmente mais sofisticada, exigindo a criação de um sistema de normas jurídicas 

capaz de coordenar a pluralidade de interesses estatais simultâneos para que o anseio e 

benefícios de tais relações internacionais se concretizem: 

Verifica-se, com esse fenômeno, que o Direito vai deixando de somente regular 

questões internas para também disciplinar atividades que transcendem os limites 

físicos dos Estados, criando um conjunto de normas capazes de realizar esse mister. 

Esse sistema de normas jurídicas (dinâmico por excelência) que visa disciplinar e 

regulamentar as atividades exteriores da sociedade dos Estados (e também, 

atualmente, das Organizações Internacionais e dos próprios indivíduos) é o que se 

chama Direito Internacional Público ou Direito das Gentes.
53

 

O objeto do Direito Internacional é, assim, a chamada sociedade internacional, 

formada por sujeitos e atores: 

O Direito Internacional Público disciplina e rege prioritariamente a sociedade 

internacional, formada por Estados e Organizações Internacionais 

intergovernamentais, com reflexos voltados também para a atuação dos indivíduos 

no plano internacional. 

[...] Assim, falar em atores internacionais tem sentido mais amplo do que falar em 

sujeitos do Direito Internacional, conotando esta última expressão prioritariamente 

os Estados, as organizações internacionais intergovernamentais e os indivíduos; por 

atores internacionais, por sua vez, já se entendem outras entidades (como as já 

referidas ONGs) que participam da sociedade internacional, mas sem deterem 

personalidade jurídica de Direito Internacional Público. Em suma, não se pode 

perder de vista que a sociedade internacional é formada por um complexo muito 

mais amplo de atores que aqueles que integram o Direito Internacional na categoria 

de sujeitos.
54
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É interessante observar que a lógica de uma ordem jurídica internacional se perfaz, 

destarte, enquanto um conjunto de princípios e regras estipulados a regerem situações 

decorrentes das relações internacionais no âmbito da nomeada sociedade internacional. No 

entanto, contrariamente à lógica clássica do Direito interno dos Estados, não é próprio do 

Direito Internacional a existência de uma hierarquia normativa. A dizer: não há aqui 

originalmente a ideia de centralização de poder: 

A subordinação [...] dá lugar à coordenação na ordem internacional, motivo pelo 

qual a vontade (ou consentimento) dos Estados ainda é motor da sociedade 

internacional contemporânea. 

[...]  

Portanto, a ordem jurídica da sociedade internacional difere da ordem interna estatal 

por estar estruturada de forma horizontal, sem conhecer poder central autônomo com 

capacidade de criação originária de normas e com pode de impor aos sujeitos do 

Direito Internacional Público o cumprimento de suas decisões, a exemplo do que 

ocorre no plano do Direito Interno. Tal não significa, contudo, que não exista no 

plano do Direito Internacional um sistema de sanções, notadamente no âmbito das 

Nações Unidas, no qual sua visualização é mais nítida.  

[...] 

Nada na cena internacional – notadamente depois do advento da Organização das 

Nações Unidas em 1945 – pode levar a crer ser incompatível com o conceito de 

descentralização do poder a existência de um sistema ordenado de normas capaz de 

gerenciar as atividades da sociedade internacional.
55

 

A sociedade internacional, ainda que se diferenciando, portanto, da noção de 

sociedade interna estatal tanto estruturalmente (quanto a não-existência de território 

delimitado) quanto materialmente (por ser formar descentralizadamente pelas ações de um 

conjunto de Estados) é: 

[...] ao mesmo tempo organizada pela lógica da coordenação (ou cooperação), que 

gradativamente vai tomando o espaço do antigo sistema de justaposição, em virtude 

da cada vez mais em voga doutrina da interdependência, segundo a qual os Estados, 

nas suas relações recíprocas, dependem menos de si próprios e mais da grande aldeia 

global que está à sua volta.
56
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Contemporaneamente, dado a já explanada complexificação do cenário das 

interações internacionais principalmente após o fim da Guerra Fria, mostra-se necessário 

entender as regras de convivência internacional – e o próprio Direito Internacional – a partir 

da aldeia global em que se dá. Aléssia Chevitarese, em artigo publicado em 2012, imerge em 

tal questão e se propõe a discutir os fundamentos teóricos do sistema jurídico hoje, 

considerando que as alterações e complexificação social resultantes dos processos de 

desenvolvimento ocorridos destacadamente a partir dos séculos XVIII e XIX alteraram o 

papel do Estado. Tal modificação, inescapavelmente também afeta o papel do Direito, que 

emerge para além das fronteiras da dogmática jurídica (CHEVITARESE, 2012, p. 250). 

Frente ao presente e em curso processo de percepção de uma sociedade plural à construção de 

uma ordem jurídica global, entende a autora que o direito entendido como sistema 

autopoiético é uma proposta válida como um ponto de partida: 

Na concepção Juspositivista kelseniana, a ordem jurídica, no limite, encontra no 

Estado a sustentação de sua validade. A autonomia jurídica fundamenta-se numa 

concepção piramidal e hierárquica, enquanto na teoria autopoiética do Direito, a 

validade das normas provém do respeito aos códigos de comunicação específicos. 

Nesse sentido, a circularidade é o elemento de validade do sistema jurídico. 

Há que se reconhecer que o modelo autopoiético é mais dinâmico. As normas legais, 

diferentemente das concepções de Kelsen, não derivam de uma ordem legal factual 

nem de uma norma fundamental, mas são ‘programas de condicionalidades’ para a 

introdução no sistema dos estímulos do ambiente. Todo processo de realiza em 

contínua adaptação às exigências do ambiente. 

[...] 

Para o Direito como um sistema autopoiético, o critério de legitimidade está no 

exercício de regulação da vida social que por sua vez deriva do respeito e 

observância dos procedimentos jurídicos.
57

 

A discussão exposta pela autora se mostra em plena sintonia com o que até aqui se 

sustentou quanto ao Sistema Jurídico-Social. O que se depreende pelo exercício da 

observação do Direito e da sociedade como um todo através das lentes do paradigma da 

complexidade se apresenta, nos mesmos termos, ao se pensar do que se entende como Direito 

Internacional e sociedade internacional.  
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E, a este ponto, é possível inferir que não poderia ser diferente. Pois relembre-se que 

o pilar de sustentação central e sistema maior em que todos os demais se encontram – e 

também influenciam e são influenciados mutuamente – é o da realidade complexa. As 

mudanças ocorridas ao longo da História e fomentadas em imensuráveis desdobramentos pelo 

fenômeno da globalização afetaram a realidade como um todo. Emerge a complexidade 

igualmente no todo e novas trajetórias se apresentam: 

O positivismo jurídico cumpre sua tarefa de apresentar a regra de ouro do Direito, 

como julgamento hipotético, qual seja: o dever ser das normas. Contudo, na 

atualidade, o dever ser enquanto ferramenta normativa para a compreensão da 

prática real não é um modelo que atende ao processo de criação do Direito. A 

estrutura escalonada de hierarquia normativa representa um conservadorismo aquém 

do processo de interação e dinamismo da era da globalização. A ordem normativa 

escalonada não governa em absoluto o Direito. É necessário refletir, por meio de 

critérios democráticos, sobre o law making para a aldeia global. 

A compreensão do Direito na atualidade nos convida a repensar sobre os critérios de 

validade e legitimidade a partir da sociedade complexa e plural. Nesse novo 

processo dinâmico e sistêmico, verifica-se que a norma não possui mais a rigidez da 

regulamentação tradicional. Mas, desenvolve-se em um novo espaço “não 

euclidiano” concebido como um campo aberto e heterogêneo. A arena dialógica de 

construção do Direito aponta para uma reflexão sobre o modelo de estrutura 

estratificada do normativismo. 

[...] 

Sob esses aspectos, alguns postulados parecem se destacar na regência da aldeia 

global na atualidade, a saber: o respeito à pluralidade, a democracia em sentido 

substancial, a legitimidade pelo processo e a validade normativa como uma 

conjectura instaurada a partir de uma lógica dialética.
58

 

Portanto, no caso do Sistema Jurídico-Social no aspecto internacional, não há mais 

que se falar em uma reducionista coexistência, busca por um “equilíbrio” hegemônico ou 

centralização. Isto não mais é comportado pelo sistema da realidade complexa no que diz 

respeito à aldeia global. A trajetória que esta última hoje indica é à sustentabilidade, que deve 

ser objetivo do Direito Internacional e instrumentalizada pela simultânea coordenação dos 

instrumentais das liberdades, direitos e regulações, a fim que a pluralidade de elementos 
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(atores e sujeitos) dialogicamente interaja e suporte novas possibilidades, imprevisibilidades e 

externalidades. 

 

Considerações finais 

A proposta deste trabalho centrou-se na averiguação do paradigma da complexidade 

enquanto arbóreo e multidimensional, partindo das implicações desta percepção no contexto 

das Ciências Sociais até que enfim se construísse um caminho analítico que culminasse no 

cerne almejado: a dinâmica das operações relacionais no sistema internacional. 

De tudo quanto pôde aqui se observar e ter acesso, é possível inferir que a indagação 

norteadora do trabalho não apenas se apresenta como válida, mas também fértil à lógica tanto 

das Ciências Sociais em sentido amplo, como também especificamente do Direito 

Internacional. No entanto, evidencia-se, em tempo, que o propósito aqui não é no sentido de 

esgotar o tema ou se apresentar como um caminho de interpretação unívoco.  

Isso porque – para além da vastidão de novos elementos, autores e discussões 

articuláveis com o que aqui se propõe –, sobrevém da análise feita que talvez a maior e mais 

disruptiva contribuição da complexidade enquanto novo paradigma esteja na ressignificação 

da necessidade de uma interpretação fechada e única aos fenômenos, aos sistemas e à 

realidade como um todo. A lógica da complexidade contém ordem e desordem 

simultaneamente; é uma proposta de racionalidade (re)construída permanentemente a partir de 

suas interações dialógicas. Interações essas observáveis no Sistema Jurídico-Social, no qual 

cada uma das duas facetas envolvidas interagem e se influenciam dinamicamente.  

Assim, do paradigma da complexidade entendido não como fim, mas meio de 

observação e reinterpretação dos fenômenos, o que se nota (e se notou ao longo deste 

trabalho) é que o reconhecimento do caos, das lacunas e limites do racional, ao invés de 

afastar, em verdade nos aproxima mais da realidade tal como esta se mostra, e permite o devir 

e emergência de novas interpretações partindo deste tronco-vortex-lógico dinâmico.  
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ANEXO 01 – Mapa da Ciência da Complexidade

 




