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O todo e as partes: a questão da emergência 

 

Eleutério F. S. Prado
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Introdução 
 

O objetivo da presente nota é fazer uma apresentação didática dos modos por meio 

dos quais se estabelece relação entre o todo e as suas partes, tratando também da questão da 

emergência. Várias concepções visam dar uma resposta satisfatória para esse problema. Só 

se examinarão aqui, entretanto, aquelas em que se supõe que o todo advenha de algum 

modo das partes. Não se considerará a alternativa que consiste em admitir o todo como 

realidade primeira que transcende as partes e que toma as partes como realidades segundas, 

derivadas do todo. Nesse caso, por exemplo, as partes só existiriam como atributos ou 

funções do todo. Sob essa restrição, as seguintes concepções, denotadas pelas letras a e b, 

configuram-se de início: 

 

a) O todo é o mesmo que o conjunto das partes.  

 

Nesse caso, diz-se que o todo é um agregado e, por isso mesmo, que ele é redutível 

às partes. As partes são, pois, separáveis entre si e em relação ao todo. Para caracterizar 

esse tipo de relação, diz-se, às vezes, que há uma relação de linearidade entre as partes e o 

todo. 

 

 
 

Nessa perspectiva, não se pode afirmar que o todo tenha uma identidade 

superveniente, própria a ele enquanto tal. Afirmá-la consistiria em tomar um mero agregado 

como coisa de algum modo una e, por isso, equivaleria a cair numa coisificação. Postulá-la, 

pois, seria o mesmo que fazer de uma mera noção posta pelo entendimento da coisa como 

uma coisa concreta. Por exemplo, seria o mesmo que atribuir à população a mesma 

realidade atribuída normalmente aos indivíduos que a compõem. Pois, nessa perspectiva, se 

os indivíduos são concretos, a população não seria mais do que uma noção genérica.   

Ora, uma alcateia, por exemplo, não possuiria uma realidade própria, superveniente 

em relação aos lobos tomados com um mero conjunto de indivíduos?  Nesse caso, ter-se-ia 

de observar que o todo não seria o mesmo que o simples conjunto das partes. Daí surge 

uma segunda concepção possível. 
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b) O todo é mais que o conjunto das partes.  

 

Nesse caso, como o todo é algo que advém da atividade das partes elementares que 

o compõem, diz-se usualmente que o todo emerge delas. E que ele, portanto, resulta de um 

processo de emergência. Por isso mesmo, diz também que as suas propriedades não se 

reduzem às propriedades das partes. Menciona-se às vezes, também, que prevalece relação 

de não linearidade entre as partes e o todo. Essa possibilidade, entretanto, desdobra-se em 

duas, as quais serão denotadas pelas letras b1 e b2: 

 

b1) O todo e as partes têm identidades próprias.  

 

O todo é concebido como um sistema, ou seja, como conjunto de elementos 

estruturalmente interligados; esses elementos são vistos então como partes do todo. As 

partes formam o todo e este é distinguível concretamente porque possui propriedades 

sistêmicas, as quais emergem da interação das partes. Os elementos podem ser separados 

do todo sem que percam suas identidades – eles se mantêm como coisas plenamente 

distinguíveis no todo e fora dele. Na separação, só o todo é destruído; os elementos são 

conservados enquanto tais. Na formação do todo, enquanto simples constituintes, eles se 

unem, se articulam, se organizam de certos modos. Diz-se, por isso, que o todo é uma 

composição (o que tem de ser ainda mais bem explicado). Nesse caso, mesmo sendo 

decomponível, o todo não é mais redutível às partes. Ele resulta da interação das partes – e 

não simplesmente delas mesmos.  

 

 
 

b2) O todo e as partes não têm identidades próprias. 

 

O todo é constituído por um plexo de relações entre as partes que o compõem; essas 

relações não são meramente externas, mas internas; elas constituem não apenas o todo 

como todo, mas também as partes como partes; ademais, essas relações põem contradições, 

formam unidades de contrários.  Em consequência, as identidades do todo e das partes não 

são independentes entre si; ao contrário, elas dependem da própria relação todo/parte. Em 

consequência, as partes deixam de ser aquilo que eram ao serem separadas do todo ao qual 

pertenciam. Elas voltam a sua natureza original à medida que o todo seja destruído. Diz-se, 

então, que o todo é uma totalidade (conceito que requer ainda uma explicação adicional). 

Nesse caso, rigorosamente, o todo enquanto tal não é separável em partes isoladas e, muito 

menos ainda, não é redutível a elas. As partes são momentos do todo; o todo é momento 

das partes.  
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O que vem em sequência visa tornar compreensível especialmente os casos “b1” e 

“b2” acima mencionados, já que o caso “a” é aquele considerado usualmente na ciência 

moderna. Tendo por referência “b2”, será preciso realçar a diferença entre a totalidade 

funcionalista e a totalidade dialética.  

A discussão que se segue está baseada, principalmente, num livro muito importante 

organizado por Lucien Sève e que se chama Émergence, complexité et dialectique (2005). 

Em particular, serão citados trechos extensos de um texto aí contido, escrito pelo próprio 

Sève: De quelle culture lógico-philosophique la pensée du non-linéaire a-t-elle besoin? 

(2005). Ao desenvolvê-la, estar-se-á resumindo de fato as teses aí expostas sobre como se 

deve tratar a questão da relação parte/todo da perspectiva da dialética, tendo em vista 

solucionar o problema da emergência. Depois, buscando um contraponto, serão examinadas 

as teses contidas em outro livro bem interessante – Philosophy and simulation (2011) de 

Manuel DeLanda –, o qual procurar enfrentar a mesma questão, inclusive encarando 

também o problema da emergência, agora, entretanto, do ponto de vista do entendimento. 

Enquanto o primeiro infringe de certo modo, o segundo livro não desobedece aos limites – 

ao contrário, mantém-se rigidamente dentro das regras – da lógica da identidade. Sem 

deixar de reconhecer certa importância para esse segundo enfoque, adotar-se-á, entretanto, 

uma abordagem crítica em relação às teses nele contidas.  

 

A questão segundo Sève 

 

Como já se indicou, a questão da emergência surge na própria aparência de certos 

fenômenos e ela foi já reconhecida como tal no âmbito da ciência moderna já no século 

XIX e mesmo antes. E ela não se apresentou então apenas como evidência objetiva que 

espicaçava a curiosidade humana, mas também como problema que devia encontrar uma 

explicação racional no âmbito da própria ciência. E, por isso, se apresentou desde o início, 

também, como um problema lógico. Não se deve estranhar, portanto, que Sève inicie a sua 

argumentação justamente daí.   

Os efeitos de limiar
2
 e os fenômenos de emergência observados nos mais diversos 

domínios do conhecimento são notáveis porque apresentam paradoxos, os quais não são 

facilmente desfeitos por meio de análise percuciente. Tais ocorrências – deve-se notar logo 

de início – surgem em processos que em geral não apresentam aditividade e 

proporcionalidade no que se refere à relação entre o todo e as partes. Focando essa relação 

e tendo em mente tais características, não é difícil descobrir como se chega à formulação de 

sentenças paradoxais. A própria tese de que o todo é maior do que a soma das partes é 

paradoxal porque, por definição, ele é a soma das partes. Assim se expressa Sève sobre esse 

ponto para indicar a sua não conformidade: “na perspectiva da não linearidade, o todo, 

                                                 
2
 Tradução tentativa do termo “effet de seuil”, o qual visa verter para o francês o que é conhecido, em inglês, 

como “threshold effect”. Este último faz referência a uma mudança radical no estado de um sistema quando 

certos limites críticos são atingidos e atravessados.  



 4 

identificável por definição como soma das partes, mostra-se, entretanto, irredutível à soma 

delas: ele é mais do que elas ou, pelo menos, diferente delas.” (Sève, 1985, p. 57)  

Sève menciona, então, que há uma forte convicção aceita como tal na história do 

pensamento filosófico segundo a qual todo paradoxo
3
, quando devidamente submetido a 

uma análise lógica rigorosa, revela-se enfim um paralogismo
4
. E, se assim é, torna-se 

necessário pensar que falta boa logicidade a tais enunciados porque possuem vícios de 

forma. Para desenvolver o argumento, é preciso empregar a teoria dos tipos, por meio da 

qual, no início do século XX, Bertrand Russel procurou resolver muitos problemas lógicos 

contidos na Matemática. Essa teoria procurar desfazer os paradoxos introduzindo uma 

hierarquia de classes lógicas.  

Considere-se, por exemplo, o paradoxo do barbeiro. Para apresentá-lo, cria-se, de 

início, uma disjuntiva. Homens de um conjunto devem ser classificados em dois tipos: 

aqueles que se barbeiam a si mesmos e aqueles que são barbeados por um determinado 

barbeiro. Um paradoxo surge quando se pergunta a que grupo pertence o barbeiro. Ora, as 

duas respostas possíveis se refutam uma à outra. Não se pode dizer que ele pertence ao 

primeiro grupo porque ele é barbeado pelo barbeiro; também não se pode dizer que 

pertence ao segundo grupo porque ele se barbeia a si mesmo. O paralogismo advém do 

fato, enfatiza Sève, de que o termo “barbeiro” tem aí dois significados, os quais estão 

confundidos. Designa, por um lado, um homem pertencente ao conjunto definido e que 

deve ser classificado num dos dois grupos propostos e, por outro, o próprio critério de 

classificação. Ora o mesmo se observa, segundo Sève, no paradoxo antes mencionado. 

 

De maneira análoga, pode-se dizer que o equívoco do enunciado ‘o todo é 

mais do que a soma das partes’ se deve a que a palavra ‘soma’ significa aí, 

implicitamente, duas coisas: num nível inferior de generalidade, designa o modo de 

unificar um conjunto de elementos por meio da adição desses elementos (sentido 1); 

num nível superior de generalidade, vem a ser um modo de unificação, aditivo ou 

não aditivo, de uma pluralidade de elementos (sentido 2). Essa distinção de níveis 

dentro da hierarquia de classes faz com que o paradoxo desapareça. Em outros 

termos: uma composição difere de uma coleção, uma síntese difere de uma mistura, 

um sistema difere de um agregado – uma totalidade organizada difere de um vago 

‘todo’. Uma totalidade organizada é sem qualquer paradoxo mais do que uma 

simples adição desorganizada de elementos. (Sève, 2005, p. 57-58). 

 

Diante dessa convincente argumentação, portanto, parece que o enunciado “o todo é 

maior do que as partes” carece de boa logicidade e que, por isso, deve ser excluído do 

campo dos enunciados cientificamente aceitáveis. Ele traz confusão. Entretanto, essa 

solução também não parece satisfatória porque, como mostra Sève, ele recobre outro 

conteúdo e este se afigura como verdadeiramente paradoxal.  

 

 Contudo, à medida que se consiga visar criticamente àquilo que a 

formulação examinada tem de especial, dever-se-á constatar que ela indica o 
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aparecimento de uma antinomia
5
, a qual não se deixa reduzir por meio da análise 

lógica clássica e que pode ser assim enunciada: o todo não se compõe por mais nada 

do que por suas partes; porém, ele apresenta, enquanto todo, propriedades que não 

pertencem a nenhuma de suas partes, enquanto partes. Dito de outro modo, na 

passagem não aditiva e não linear das partes ao todo, aparecem propriedades que 

não estão de modo algum contidas previamente nas partes e que, por isso, não 

podem ser explicadas por elas. Seja um exemplo trivial com forte sentido 

metafórico: nas condições usuais de temperatura e pressão, a água, síntese de dois 

gases compressíveis, um deles combustível e o outro comburente, é um líquido 

incompressível e não inflamável. Tudo se passa então como se produzisse uma 

“geração espontânea” de propriedades ao nível do todo, mesmo quando se vem a 

pensá-lo como não sendo nada mais do que um todo de suas partes. Tem-se aqui o 

paradoxo da emergência. (Sève, 2005, p. 58). 

 

Segundo Sève, esse verdadeiro paradoxo exige forçosamente que se faça, com 

perspicácia crítica, um exame lógico e filosófico do par categorial “todo e parte”. De inicio, 

é preciso tomar termo “todo” de um modo muito geral – tal como o fizera Kant – como o 

gênero de muitos considerado como uma unidade. 

  

Surge um enigma 
 

Para chegar a uma análise mais profunda, é preciso lembrar primeiro que sob a ótica 

da lógica formal, o todo e a parte são duas determinações opostas e exteriores uma à outra: 

a parte não é o todo e o todo não é qualquer parte. Assim, nessa perspectiva que Hegel 

chamou de entendimento, elas apenas podem ser postas em certas relações de exterioridade, 

as quais, em número de duas, também se apresentam como opostas em sentido absoluto: 

disjunção e conjunção. 

 

No primeiro sentido, o todo é uma unidade primeira suscetível de vir a ser 

dividida em porções, as quais podem ser chamadas especificamente, conforme o 

caso, de partes, frações, segmentos etc.; essas partes são tão homogêneas como as 

porções advindas do corte de um bolo ou como os fragmentos de uma rocha que se 

desintegrou. A própria palavra ‘parte’ (do latim, partire, partir) afirma o caráter 

logicamente secundário daquilo que está assim fragmentado – eis que essa é a 

maneira ordinária, fortemente acentuada, de compreender a relação do todo com as 

partes. (Sève, 2005, p. 127).  

 

No segundo sentido, ao contrário, as partes são realidades primeiras 

suscetíveis de se unir então em um todo – por exemplo, a construção originada da 

combinação das peças de certo jogo; nesse caso, se diz então que as partes são 

elementos, componentes, ingredientes, etc. Eventualmente, o todo não é homogêneo 

em relação às partes que o constituem, tal como, por exemplo, a molécula em 

relação aos átomos requeridos para formá-la. Nesse sentido, vem a ser o todo que se 
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apresenta como logicamente secundário em relação às partes que o compõe. (Sève, 

2005, p. 127). 

 

A disjunção e a conjunção são sentidos associados à relação parte e todo que se 

formam na prática do cotidiano e que se projetam, também, no campo da ciência. Note-se 

que esses sentidos se excluem um do outro e que essa exclusão decorre como consequência 

da exclusão primária entre a própria parte e o próprio todo. Ora, não se tem aqui um 

resultado excepcional, pois desse modo apenas se manifesta um modo de pensar muito bem 

estabelecido, mas que a dialética de origem hegeliana vem desafiar. Entretanto, esse desafio 

não advém de maneira arbitrária e não surge por meio de um ato de vontade; ao contrário,  

surge dos paradoxos inscritos no próprio modo usual de formular a relação entre parte e 

todo.  

 

Mesmo se diferem quanto a um ponto importante, essas duas lógicas do 

entendimento têm em comum algo fundamental: elas postulam que, no limite, cada 

um dos dois termos é pensável sem o outro; assim, o inteiro pode permanecer 

indiviso, sem as partes; e os elementos podem permanecer independentes, sem o 

todo. Todo e parte são assim concebidos como dois aspectos de coisas formadas por 

dualidades – as quais, todavia, permanecem autônomas em si mesmas – desprovidas 

de ligações internas necessárias. O mesmo todo pode ser decomposto de diferentes 

maneiras em partes e essas mesmas partes podem se juntar para formar diferentes 

tipos de todos. Cada um desses dois polos se mostra incapaz de fornecer a razão do 

outro. (Sève, 2005, p. 127-128). 

 

 Qual vem a ser, portanto, o problema posto pelo próprio entendimento e que 

demanda solução? Ao separar a parte do todo como determinações opostas e exteriores 

entre si, o entendimento se torna incapaz de explicar as propriedades inéditas que surgem 

da própria relação das partes entre si para formar o todo. E, assim, tais propriedades 

inéditas se configuram como “um fato desprovido de razão”.  Eis aqui como o próprio Sève 

apresenta esse problema: 

 

A falta possível de homogeneidade do todo em relação às partes na segunda 

dessas duas lógicas configura-se como um fato desprovido de razão. Não é possível 

tornar compreensível as propriedades inéditas do todo com base nas [propriedades] 

das partes sem prenunciar que elas emergem misteriosamente de si mesmas. Para o 

entendimento comum, a emergência afigura-se como algo que permanece um 

enigma. (Séve, 2005, p. 128). 

 

Falando de um modo mais direto, verifica-se que esse modo de raciocinar conduz o 

pensamento a um absurdo: como da perspectiva do entendimento não se pode dizer que as 

propriedades próprias do todo advenham das propriedades das partes, então se é obrigado a 

dizer que elas surgem aí de modo puramente espontâneo, ou seja, a partir do nada, ao nível 

do próprio todo.  
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Mecânica e dialética 

 

O modo de pensar do entendimento é também chamado de mecânico. Sempre que 

este enfrenta um todo qualquer, o seu procedimento consiste invariavelmente em buscar 

decompô-lo em suas partes constituintes para examinar as suas características próprias 

(atuais ou potenciais), pretendendo poder reconstruir o todo a partir delas. Para o 

entendimento, o todo é separável em partes, as quais mantêm as suas identidades próprias 

mesmo quando se encontram conectadas formando o todo.  

Nesse sentido, uma das características centrais do modo de pensar do entendimento 

afigura-se como atomismo; note-se que o termo atomismo está sendo empregado aqui em 

sentido clássico: admite-se que as propriedades das partes sejam intrínsecas delas mesmas 

de tal modo que podem ser consideradas como unidades últimas, fechadas em si mesmas. 

Mas o entendimento também é consistente com um modo de pensar que aceita terem as 

partes também características relacionais, ou seja, propriedades reguladoras de suas 

relações com as outras partes ou mesmo como o próprio todo. De qualquer modo, ao pensar 

as partes como partes isoladas ou isoláveis, o entendimento tem de admitir que elas 

mantenham relações exteriores entre si mesmas na constituição do todo. Assim, tem de 

explicar o todo a partir da conjunção ou da interação das partes, admitindo como elemento 

explanatório principalmente a chamada causalidade mecânica.  

Ora, essa não é a única maneira possível de pensar a relação todo/parte e nem 

mesmo a maneira mais adequada de fazê-lo. Sève, em seu texto aqui examinado, indica 

outra possibilidade. E esta possibilidade encontra-se numa leitura percuciente, sempre 

muito difícil, da Ciência da Lógica de Hegel. Para compreendê-la é preciso primeiro 

acentuar os vínculos intrínsecos que as partes e o todo mantêm entre si mesmos: de fato, 

rigorosamente, as partes não podem ser pensadas sem o todo; o todo, por sua vez, também 

não pode ser pensado sem as partes.   

 

O percurso do entendimento que crê poder pensar o todo perante as partes e 

as partes perante o todo culmina no sem-sentido. As partes, tomadas de modo 

independente em relação ao todo, não são de fato partes; independentemente das 

partes, o todo também não é ele mesmo. Dizer dos átomos em estado livre que eles 

mesmos são partes seria absurdo, pois eles apenas se tornam parte entrando na 

composição de todos, ou seja, de moléculas. Eles mesmos, por sua vez, não são 

todos senão por meio de seus núcleos e de seus elétrons, os quais são aquelas partes 

nas quais eles podem se desintegrar. Todo e parte, em verdade, não são conceitos de 

duas espécies diferentes de coisas. Tal como Hegel diz de outras duplicidades, todo 

e parte formam um mesmo conceito: aquele da relação todo/parte. (Sève, 2005, p. 

128).  

 

Nessa consideração, entretanto, Sève não apresenta apenas um jogo de palavras que 

visa iludir aos incautos. Pois, no fundo, ele quis dizer algo muito concreto, ou seja, que 

parte e todo não podem ser rigorosamente pensados sem as suas conexões internas. Ao 

fazê-lo, evolui-se do modo de pensar do entendimento para o modo de pensar da dialética; 

esse trajeto, no entanto, é feito sob a condição de um duplo reconhecimento: o 

entendimento é tanto necessário quanto insuficiente para uma boa compreensão do mundo. 

A dialética visa apenas suplementar o entendimento na compreensão de sua complexidade 
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constitutiva que não é estática, mas, ao contrário, encontra-se sempre em devir. Sève 

apenas quer possibilitar uma melhor compreensão da relação parte/todo.  

 

Chega-se aqui a uma visão dialética de alcance universal, a qual parece estar 

sendo validada por toda a ciência contemporânea: em todos os domínios, o nível 

mais profundo encontra-se não na ordem das coisas, mas na ordem das relações. 

Assim, a física quântica ensina que, ao contrário daqueles que apelam precipitada e 

infelizmente às ‘partículas elementares’, são elementares não as partículas em si 

mesmas, mas – isto sim – as interações fundamentais da quais elas participam. (...) 

Nessa ótica, o todo é totalização de partes e a parte é partição do todo: tem-se aqui 

tipicamente uma unidade dialética de contrários. (...) Todo e parte se pressupõem e 

se implicam mutuamente. (Sève, 2005, p. 129). 

 

À medida que Sève segue o desenvolvimento da questão na Ciência da Lógica, 

capacita-se a apresentar a relação todo/parte de um modo distinto do usual porque vai além 

dele. Se, ordinariamente, ela é entendida como ‘exterior e mecânica’, com base na visão 

proporcionada pela obra de Hegel passa a ser compreendida de um modo dialético. Agora, 

as partes não são apresentadas mais como ‘indiferentes’ ao todo e reciprocamente, mas 

cada lado da relação interioriza devidamente o outro, constituindo-se ao modo de 

determinações reflexivas. E essa interiorização e essa reflexividade se deve ao fato de que, 

agora, são apreendidos como polos devidamente vinculados por relações internas que lhes 

são próprias. Na expressão de Sève, esses dois lados se tornam idênticos em sua diferença: 

todo-de-partes, partes-do-todo. 

Ademais, é preciso compreender essa relação considerando o grau crescente de 

complexidade quando se vai do mundo inorgânico para o mundo orgânico e para o mundo 

social. Nesses dois últimos se configura uma noção de totalidade mais forte: 

 

Quando se vai do mecânico e do físico ao químico, ao biológico e a tudo que 

manifesta uma ‘vida espiritual’, o simples todo se transmuta em outra coisa: em 

uma autêntica totalidade que, por pleonasmo categorial, é qualificada 

ordinariamente por ‘orgânica’. Agora não se está mais na presença de uma 

‘composição’ que junta fortuitamente um conjunto de peças, mas de uma unidade 

sintética constituída por ‘membros’ e ‘órgãos’ necessariamente próprios e que se 

tornam ‘partes’ apenas ‘nas mãos do anatomista’. Ora, este profissional não se 

confronta ‘com corpos vivos, mas com cadáveres’. A totalidade orgânica consiste na 

forma dialeticamente realizada da relação todo/parte. (Sève, 2005, p. 132). 

 

Totalidade e emergência 
 

Jay, em seu monumental estudo sobre o emprego da noção de totalidade no 

marxismo, distinguiu um uso normativo e um uso explanatório (Jay, 1984, p. 23). No 

primeiro caso, a noção de totalidade se encontra associada a um estado desejável, a uma 

meta ainda não alcançada pela humanidade em seu processo de desenvolvimento. No 

segundo caso, aparece unida à tese metodológica segundo a qual somente mediante o seu 

emprego pode se chegar a uma compreensão adequada dos fenômenos em sua 

complexidade constitutiva. Aqui, no contexto desta nota, está-se evidentemente 
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empregando, junto com Sève, o termo apenas no segundo sentido, mesmo que este não 

venha a excluir o primeiro. Observe-se, contudo, que esse uso não implica que se adota 

aqui uma epistemologia subjetivista; ao contrário, está-se afirmando que o conceito é 

necessário em virtude da própria complexidade do mundo. Por outro lado, não se endossa 

aqui a identificação do conceito de totalidade com o de holismo, pois se entende que essa 

última perspectiva atribui uma prioridade ontológica ao todo e faz mesmo uma idealização 

do todo, concebendo-o como verdadeira realidade.  

Tendo feito esse registro, pode-se voltar à exposição anteriormente iniciada sobre a 

relação todo/partes. Eis que ela própria reclama um emprego adequado da noção de 

emergência:  

   

Sem dúvida, não se contestará – diz Sève – que se poderá esclarecer de 

modo incomparavelmente melhor – por mais complexo que possa parecer – a 

relação todo/parte ao passar do ponto de vista do entendimento clássico àquele da 

razão dialética. Eis que essa constatação autoriza, então, a apresentar de chofre uma 

questão: o termo emergência não recobriria de modo implícito uma categoria 

essencialmente dialética? Essa suposição se afigura plausível, pois as melhores 

análises voltadas à investigação desse problema, feitas com desconhecimento dessa 

cultura lógico-filosófica, parecem ficar aquém do que se propõem a esclarecer. 

(Sève, 2005, p. 134).  

 

Para chegar a esse esclarecimento, é preciso tratar antes de uma questão crucial que 

será aqui apresentada na forma de uma pergunta: toda explicação de propriedades 

emergentes vem a ser uma explicação de propriedades superiores por meio de propriedades 

inferiores? Ou seja, as propriedades de um determinado todo devem necessariamente 

encontrar explanação nas propriedades das partes que constituem esse todo? Note-se que 

essa pergunta não pode ter resposta trivial quando se admite que a emergência refere-se a 

processos realmente existentes. Se ela existe na natureza e na sociedade, então, para 

explicá-la será necessário considerar os dois seguintes pontos que são usualmente tidos por 

verdadeiros: primeiro, as leis de um nível inferior podem não ser suficientes para explicar 

as leis específicas de um nível superior da realidade; segundo, as leis do nível superior que 

se distinguem como tais não podem modificar as leis do nível inferior. Diante dessas 

considerações um enigma está posto, como resolvê-lo? 

Se a emergência é fato real, então, um ponto de partida para explicá-la vem a ser 

admitir que, se as leis do nível inferior da realidade não podem ser abolidas no nível 

superior, deve haver mudança na forma por meio da qual elas se manifestam. Eis o que diz 

Sève sobre isso: 

 

Toda lei enuncia uma incontornável necessidade. Esta, porém, vem a ser 

uma necessidade universal, a qual não prescreve em si mesma os processos 

singulares que vão ocorrer em circunstâncias também singulares. Dito de outro 

modo, a lei define apenas um campo de possibilidades formais e, ao mesmo tempo, 

impossibilidades reais. Eis que um dado nível de organização da matéria, 

respeitando necessariamente as leis prescritas no nível inferior sobre o qual repousa, 

existe como tal porque possui a sua própria lógica organizativa (Sève, 2005, p. 139). 
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O todo surge das partes, mas não apenas das partes em si mesmas consideradas. 

Para compreender o todo é preciso, pois, tomar ciência do processo constitutivo que lhe vai 

dar origem. Pois, as partes não apenas se vinculam internamente ao formarem o todo, mas 

elas acolhem também uma modificação de si mesmas, uma modificação que vem do todo, 

ou seja, de si mesmas por constituem uma totalidade. Sève, sobre isso, anota: 

 

Uma reversão dialética está operando aqui: eis que a determinação geral do 

superior pelo inferior deve acomodar uma determinação particular do inferior pelo 

superior. Vem a ser justamente a compreensão dessa reversão que permitirá passar 

de um materialismo simplista, fechado na unilateralidade do entendimento, para um 

materialismo complexo que dá lugar a toda dialética da ação recíproca (Sève, 2005, 

p. 139). 

 

Para tornar compreensível essa derivação e essa reversão, Sève recorda e faz uso de 

certas categorias que se originam na elaboração filosófica de Hegel e que se mantiveram 

vivas no pensamento de Marx. Segundo ele, esses autores fizeram uso de uma distinção 

entre base e suporte (em alemão, Grund e Grundlage). Eis que essas categorias são 

necessárias para compreender logicamente o conceito de emergência. O suporte, explica, é 

aquilo que condiciona a sua possibilidade; a base, por sua vez, é aquilo que 

fundamentalmente responde por sua realidade. Nesse sentido, por exemplo, os átomos de 

oxigênio e de hidrogênio são o suporte da molécula H20, mas a base explicativa da água 

tem de ser encontrada nas relações internas que se estabelecem entre esses mesmos átomos 

no preciso momento em que essa molécula se forma. Ora, essa lógica pode ser 

generalizada:  

 

Em relação a qualquer nível de organização que se possa encontrar no seio 

da matéria, deve-se observar que a sua base inicial de processo (por exemplo, as 

condições naturais do aparecimento da espécie homo sapiens) tende a se transformar 

em simples suporte à medida que se afirma a especificidade do nível superior (ou 

seja, as capacidades formadas histórica e socialmente do gênero humano). A 

verdadeira base explicativa do modo de ser desse novo nível não reside mais em seu 

suporte – ainda que este, evidentemente, permaneça como uma condição 

fundamental determinante de sua possibilidade. Eis que essa base se encontra na 

lógica de suas relações internas essenciais. Sem dúvida – é preciso relembrar –, vem 

a ser incontestável a asserção segundo a qual o nível superior não pode ‘modificar’ 

as leis do nível inferior. No entanto, nessa última consideração, à falta de dialética, 

encontra-se ausente um aspecto propriamente central, o qual vem a ser justamente 

aquele – importante no mais alto grau – que vai permitir esclarecer o assunto em 

questão. (Sève, 2005, p. 140-141). 

 

Aqui, antes de mostrar como prossegue a argumentação, é preciso mencionar que 

Sève está procurando provar uma tese metodológica que ele próprio já antes sugerira. Ao 

formular o problema, estava já implícito que, para ele, é impossível resolver os problemas 

lógicos postos própria noção de emergência sem recorrer à dialética. Pois, o entendimento 

fracassa quando busca encontrar uma explicação para um enigma notável: supondo que nos 

fenômenos emergentes aparecem propriedades novas, ou seja, propriedades não 

apresentadas por seus suportes, como explicar a proveniência dessas propriedades? 
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Ora, essa questão tem toda aparência de uma aporia
6
. Porque – é preciso 

lembrar – está-se diante de um dilema. Por um lado, pode-se pensar que essas 

propriedades provêm dos pressupostos das quais emergem – o nível inferior, a 

situação anterior – mas, nesse caso, explicando de outro modo, elas são pré-

existentes; mas, assim, a pretendida explicação da emergência leva inevitavelmente 

à conclusão de que em realidade não há emergência alguma. Por outro, pode-se 

pensar que elas não provêm de nenhum dos pressupostos das quais emergem; nesse 

caso, parece então que não se pode deixar de concluir, de modo não menos 

inevitável, que se trata de uma criação ex nihilo
7
. Em ambos os casos, chega-se a 

um absurdo. Diante de um paradoxo irredutível desse tipo, não há alternativa senão 

começar a pensar dialeticamente. É precisamente o que fez Hegel refletindo (...) 

sobre a dialética da qualidade e da quantidade, no miolo da qual se descobre a 

esclarecedora categoria de salto qualitativo, o qual é a chave do problema aqui 

exposto. (Sève, 2005, p. 141).  

 

Quando se tem uma situação como essa, é preciso pensar que as propriedades 

emergentes no nível superior provêm e não provêm das propriedades das partes que 

formam o nível inferior de um determinado todo. Provêm porque as propriedades das partes 

– assim como as próprias partes – são suportes não elimináveis do todo e das propriedades 

que aí se revelam, ou seja, no nível superior. Mas não provém porque, para explicá-las, é 

preciso observar que vem a serem as próprias relações internas mantidas entre as partes é 

que constituem o todo como totalidade. E, nesse sentido, a própria organização das partes 

provê a base necessária para explicar as propriedades dessa totalidade. Eis, porém, que a 

explicação não fica assim completa. Quando as partes se aproximam e entram de algum 

modo em relação umas com as outras, algo acontece: forma-se a totalidade. Ora, o processo 

de formação da totalidade só pode ser bem compreendido por meio da categoria de salto 

qualitativo.   

Veja, agora, para terminar essa seção, como o próprio Sève apresenta esse último 

ponto: 

 

Uma totalidade organizada – indicou-se já sem cair num paradoxo – é mais 

do que a simples adição de elementos desorganizados e – acrescentou-se – esse 

enunciado recobre silenciosamente outro, essencial, que é preciso explicitar. (Sève, 

2005, p. 151). 

 

Que vem a ser esse algo mais a ser explicitado, o qual não provém da 

simples adição das partes [constitutivas do todo] e que, portanto, não poderá ser 

identificado sem apelar a um deus ex machina? Esse algo é precisamente a sua 

organização enquanto um todo, conexão conjuntiva de seus elementos e de sua 

lógica, a qual, no processo de emergir, vem a ser justamente o efeito inédito da nova 

medida surgida em certo momento específico. Sob o suporte da dupla negação, 

configura-se ao fim como afirmação dialética – e isto conduz a Hegel: o algo novo 

não se explica nem por seus elementos e nem sem eles; eles se explicam por suas 

                                                 
6
 Aporia é o mesmo que paradoxo.   

7
  Ou seja, do nada.  
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relações, base explicativa da qualidade que muda no limiar da transformação 

quantitativa. Donde surge uma visão global altamente esclarecedora da tese 

proposta: não somente a organização do novo não deriva daquilo que a precede, mas 

é preciso que este último se desorganize para que o novo adquira a sua organização 

e o faça sobre uma nova base. Não é exatamente essa lógica de teor dialético que 

assume uma forma espetacular nos fenômenos não lineares do caos, da bifurcação e 

da auto-organização? (Sève, 2005, p. 151-152).  

 

O todo como composição 
 

Ao contrário de Lucien Sève, Manuel DeLanda julga que a dialética nada tem a 

contribuir para o esclarecimento dos processos de emergência. A “dialética” – em suas 

próprias palavras – “não é algo desse mundo”. Ela, na explicação dos fenômenos do mundo 

em geral, segundo ele, supostamente recorreria a conteúdos metafísicos e mesmo 

implicitamente transcendentes, configurando-se como um saber esotérico. Na discussão da 

questão da emergência, ele adota uma posição ontológica que chama de neo-materialista, 

caracterizando-a como uma extensão e uma renovação da posição materialista clássica. Ao 

contrário dessa última, que seria simploriamente mecanicista, a que ora abraça, mais 

sofisticada e mais contemporânea, vem procurar acolher os fenômenos da auto-organização 

como realidade concreta. Declarando que esses fenômenos demandam explicação segundo 

os cânones da ciência moderna, afirma que tais ocorrências devem ser explicadas 

estritamente a partir daquilo que efetivamente transcorre na realidade material. Segundo 

esse materialismo, mesmo “a matéria e a energia em si mesmas, sem o concurso de seres 

humanos e mesmo de seres vivos, são capazes de gerar ordem espontaneamente”. 

(DeLanda, 1996). Ou seja, dizendo de outro modo, a auto-organização é considerada nessa 

perspectiva como uma potencialidade bem geral da matéria – uma potencialidade, aliás, que 

se efetiva concretamente de múltiplas formas em todas as esferas do mundo real.  

Como se sabe, os fenômenos tidos por emergentes foram considerados como 

inexplicáveis por certas correntes científicas e de filosofia da ciência que se debruçaram 

sobre campos em que aparecem nitidamente (na química, por exemplo). Pois, parecia que 

eles não podiam ser deduzidos como efeitos a partir de relações causais inscritas em 

proposições condicionais gerais. Acreditava-se que não havia princípios ou leis universais 

capazes de explanar tais fenômenos como decorrência das propriedades existentes e dos 

comportamentos realmente possíveis de coisas materiais, tidas como reais. Eles se 

afiguravam, assim, como verdadeiras e, de certo modo, misteriosas, novidades. Segundo 

DeLanda, porém, essa concepção de explanação teria sido superada no próprio 

desenvolvimento da ciência: “atualmente, uma explicação científica é identificada não com 

uma operação lógica [bem sucedida], mas com a elucidação, muito mais criativa, de um 

mecanismo capaz de produzir um determinado efeito” (DeLanda, 2011, p. 2).  

Segundo esse autor, o problema que limitava a capacidade de explanação científica 

da ciência não se encontrava propriamente numa insuficiência lógica, mas residia na 

própria limitação dos mecanismos explanatórios então aceitos. Ora, aqueles acolhidos e 

buscados pela cientificidade neo-materialista operam sobre os elementos de um conjunto de 

elementos, acolhendo toda a complexidade interacional que aí pode ser encontrada, sem se 

restringirem a abrigar apenas os comportamentos aditivos e lineares. Daí, evidentemente, a 

importância da simulação computacional para o desenvolvimento contemporâneo dessa 
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nova cientificidade: “as simulações são parcialmente responsáveis pela restauração da 

legitimidade do conceito de emergência porque ela realça as interações entre entidades 

virtuais a partir das quais propriedades, tendências e capacidades realmente emergem.” 

(DeLanda, 2011, p. 6).   

Nessa perspectiva, como se responde à questão “donde provêm as propriedades 

emergentes?” Ora, nesse enfoque, elas apenas podem surgir das coisas e de suas interações. 

Como a emergência se manifesta ao nível de certos todos, apenas se pode descobrir a 

origem das características que se manifestam nesse nível examinando as características das 

partes que o compõem. Segundo ele, pois, “a identidade do todo é determinada 

historicamente pelos processos que iniciaram e sustentaram as interações de suas partes”. 

Por sua vez, “a identidade historicamente contingente de cada todo encontra-se definida 

também por suas tendências, capacidades e propriedades emergentes” (DeLanda, 2011, p. 

3). Entretanto, esse autor não sustenta uma perspectiva reducionista segundo a qual as 

propriedades que se manifestam no nível do todo são deriváveis das propriedades 

intrínsecas subsistentes no nível das partes constitutivas. Ademais, ele recusa também uma 

perspectiva holista que busca a origem dessas propriedades nelas mesmas, como se elas 

tivessem surgido do nada (ex nihilo). Se as propriedades do todo não pode surgir nem das 

propriedades das partes nem de si mesmas, para ele, elas apenas podem surgir da interação 

das partes. Será que isto resolve a questão em tela de juízo? 

Ao contrário da dialética que foca as relações em detrimento das coisas – eis que as 

coisas para ela seriam no fundo plexos de relações –, a tese de DeLanda, mesmo não sendo 

reducionista, põe ainda todo o foco nas coisas. Eis que, para ele, o modo como a dialética 

toma a realidade, como já se mencionou, se configuraria como um retorno à metafísica – 

uma fuga do verdadeiro materialismo. Segundo ele, a dialética “reifica generalidades”.
8
 

Para resolver o seu problema, e a seu modo, ele sugere então que as coisas não têm apenas 

propriedades intrínsecas, mas têm também propriedades relacionais, as quais ele denomina 

de capacidades. Assim, por exemplo, uma faca tem a propriedade do fio, que é atual, tendo 

também a capacidade de cortar, que é potencial. É crucial perceber aqui que as 

propriedades são características das coisas tais como elas são em si mesmas e que as 

capacidades são características delas dependentes de suas interações possíveis com outras 

coisas. “Enquanto as propriedades podem ser especificadas sem referências a quaisquer 

outras coisas, as capacidades de afetar devem sempre ser pensadas em relação às 

capacidades que outras coisas têm de serem afetadas” (DeLanda, 2011, p.4) 

Ademais, DeLanda propõe que se faça distinção semelhante entre propriedades 

emergentes e tendências. As primeiras são sempre atuais, referem-se a determinações 

efetivamente existentes, enquanto que as segundas têm o caráter de potencialidades. Uma 

faca, por exemplo, tem a propriedade da solidez, mas, caso a temperatura venha a subir 

muito, ela passa a apresentar uma tendência para se tornar pastosa ou mesmo líquida. A 

distinção é necessária em seu esquema materialista para explicar devidamente o surgimento 

das propriedades emergentes. Pois, a tendência é o que faz a mediação entre o surgimento 

                                                 
8
 DeLanda – julga-se aqui – engana-se sobre esse ponto, pois na realidade referida pela dialética não se 

encontram essências fixas e ocultas, as quais se constituem como verdadeiras realidades. Para ela, a essência 

das coisas são sempre as suas relações internas, as quais não estão subjacentes, mas, ao contrário, 

manifestam-se no próprio modo como as coisas aparecem. Essas relações internas, aliás, manifestam-se 

também nas regras de interação concretas de que faz uso o materialismo computacional aqui exposto para 

explicar os fenômenos emergentes. Portanto, as relações internas e as regras aparentes correspondentes têm de 

serem encaradas como determinações reflexivas. 
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de certas características ao nível do todo a partir das interações ao nível das partes, 

interações essas – é importante enfatizar – que tornam atuais as capacidades potenciais 

detidas pelas coisas. Veja-se o seu exemplo: a dureza do fio da faca não surge nem dos 

átomos em si mesmos nem surge do nada: “um átomo metálico não pode ser dito sólido, 

líquido ou gasoso; é preciso uma população suficientemente grande de átomos em interação 

para que qualquer destes estados venha a emergir” (DeLanda, 2011, p. 4).  

Nessa linha, a teorização de DeLanda, por um lado, não se afigura como contrária à 

afirmação de que os todos existem realmente: “o conceito de propriedade emergente 

[adotado] não põe limites ao tipo de todo que pode ser legitimamente aceito”. Por um lado, 

ela recusa expressamente a identificação da noção de todo que acolhe com a de totalidade. 

A sua concepção materialista de emergência, segundo ele mesmo, “milita contra a ideia de 

totalidade de partes tão intrinsecamente relacionadas que ela ganha a sua verdadeira 

identidade porque esta vem a ser constituída por meio das relações das partes no interior do 

todo” (DeLanda, 2001, p. 184). Eis que, nas totalidades plenamente integradas
9
, as 

propriedades dos componentes surgem somente devido ao papel que eles exercem no todo, 

tornando-se funcionais; quando tais componentes são destacados do todo, quando deixam 

de funcionar no todo ao qual pertencem, perdem as suas características definidoras.  

Ora, é preciso registrar aqui que esse autor identifica – e, assim, confunde – a noção 

de totalidade dialética com a noção de totalidade integrada (funcionalista) – e esta, como 

foi visto anteriormente, é recusada pela boa dialética, que, aliás, rejeita o funcionalismo 

tanto quanto rejeita o atomismo. Ambas essas concepções estão constituídas pela imposição 

formal do princípio da identidade, num caso, na ideia de parte, no outro, na ideia de todo. 

Pois, para ela, não são outras coisas do que modalidades elementares do pensamento 

identificante. Ao refletir de modo mais adequado sobre a questão, vê-se que a diferença 

entre essas duas concepções de todo – a funcionalista e a dialética – reside em que uma, a 

primeira, pensa o todo como completa integração de partes e a outra, a segunda, vê o todo 

como unidade contraditória, ou seja, para falar como Hegel, “como identidade da 

identidade e da não-identidade”.    

De qualquer modo, para DeLanda o todo não pode ser nem um simples agregado 

nem uma totalidade. Ele julga que o denomina, fugindo dos termos tradicionais, de 

“montagem”.
10

 As propriedades do todo dependem da efetivação tendencial das 

capacidades das partes e, por causa disso, se uma das partes é removida, o todo perde a sua 

identidade inicial. Entretanto, de modo assimétrico, nesse processo de remoção, a parte 

específica que foi retirada do todo, segundo ele, mantém a sua identidade original. Para 

ilustrar a sua tese, ele dá o seguinte exemplo: “ao se retirar o coração de um animal, este 

seguramente morre, mas o próprio coração pode ser implantado em outro animal, 

continuando a exercer, assim, a sua função” (DeLanda, 2011, p. 184). Ou seja, ele está em 

busca de uma concepção de todo que seja consistente, simultaneamente, tanto com duas 

ideias chaves: primeiro, ela deve acolher a irredutibilidade do todo às partes; segundo, ela 

deve aceitar a decomposição possível do todo em partes. O todo pode ser analisado em suas 

partes separáveis, mas ele não pode ser reduzido a elas – eis que ele não é um 

                                                 
9
 Ou seja, aquilo que ele chama, em inglês, de “seamless totalities”.  

10
 Tradução tentativa de “assemblages”, pois é este o termo em inglês escolhido por DeLanda para designar o 

todo no sentido posto por sua teoria neo-materialista.  
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epifenômeno
11

 das partes. Para resolver essa questão, na verdade, DeLanda propõe que o 

todo deve ser compreendido como composição. 

Todo esse manejo conceitual tem uma consequência metodológica que é muito 

importante ressaltar: os supostos admitidos por DeLanda permitem conservar o núcleo 

central da explicação científica da ciência moderna, ou seja, o seu caráter dedutivo em 

sentido amplo. Abandona – é certo – a forma nomológica que se vale de leis universais, ou 

seja, de leis que supostamente valem em todos os momentos e em todas as circunstâncias, 

mas passa a depender de regras de interação que regulam, circunstancial e localmente, os 

comportamentos das partes. Ainda que essas regras venham a formar uma coleção 

heterogênea, ainda que elas possam se constituir como uma “ecologia de regras” 

mutuamente validadas entre si, elas, tal como ocorre no modo de explicação clássico da 

ciência moderna, estabelecem apenas modos de relacionamento externos entre os 

fenômenos. Trata-se, pois, de um modo sofisticado de análise que permite a explanação 

sintética de padrões coletivos de comportamento e que requer, necessariamente, o emprego 

de métodos de simulação em computador. Ele amplia enormemente o escopo da ciência 

moderna, mas não deixa para trás o mecanicismo, o qual consiste, em última análise, em 

raciocinar sobre os nexos externos entre os fenômenos por meio de sucessões de estados. É 

por isso que DeLanda concebe como tarefa da ciência da complexidade descrever por meio 

de algoritmos uma “grande variedade de mecanismos de emergência” (DeLanda, 2011, p. 

4).   

 

Uma crítica possível 
 

É preciso, neste momento, fazer uma avaliação da proposta teórica e metodológica 

de Manuel DeLanda para apreender o fenômeno da emergência no corpo da ciência 

moderna. Antes de empreendê-la é preciso recordar que esse autor busca estabelecer uma 

relação de causalidade entre as partes e o todo não diretamente, mas indiretamente, 

supondo que as partes têm certas propriedades virtuais, ou seja, determinadas capacidades. 

Ademais, ele procura ir das partes ao todo supondo que as propriedades emergentes 

aparecem exclusivamente por meio de interações, isto é, por meio de relacionamentos 

externos, complexos e dinâmicos, entre as partes. Para tanto, ele precisa conceber que 

subsistem tendências realizáveis por meio das interações, distinguindo-as das próprias 

realizações enquanto tais. Ou seja, as tendências tornam-se realidades por meio do efetivo 

desenrolar das interações. Por isso, ele afirma que as tendências são virtuais e que as 

propriedades emergentes são reais.   

A crítica dessa proposta teria precisa alcançar essas duas dimensões do esquema 

explanatório proposto por DeLanda. Considere-se, portanto, a primeira delas. A chave da 

crítica aqui consiste em perguntar se, por meio da relação de causalidade consagrada nesse 

esquema, ficam explicadas de fato as propriedades emergentes, as quais aparecem ao nível 

dos todos considerados. Não há aqui uma petição de princípio?  Ou, refazendo a pergunta 

de um modo mais específico: formula-se, assim,  uma explicação que vai verdadeiramente 

das partes para o todo ou, ao contrário, produz-se assim apenas um tipo de explicação em 

que se pressupõe desde o início, logicamente, o todo emergente ao pensar as partes? Se a 

segunda possibilidade vem a ser o caso, então, fica demonstrada a fraqueza lógica dessa 

                                                 
11

 Aspecto do fenômeno cuja presença ou ausência não altera o fenômeno que se toma principalmente em 

consideração.   
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teorização. Ademais, fica fácil mostra que essa proposta leva o pensamento científico a cair 

ao mesmo tempo numa tautologia e numa contradição.  

Ao distinguir as propriedades intrínsecas das próprias relacionais, considerando as 

primeiras como atualidade e as segundas como potencialidades das coisas, a teorização de 

DeLanda parece encontrar um meio de partir do comportamento das coisas para chegar, por 

meio de inferências lógicas estritamente formais, às propriedades emergentes consideradas 

como alvo de explicação científica. Ora, é sabido que a seguinte explicação supostamente 

científica para o efeito do ópio no estado do organismo humano é viciosa: ele o faria dormir 

porque simplesmente possui uma virtude, a virtude de fazer dormir. Ora, o mesmo vício 

lógico não aparece quando se explica o corte do queijo a partir da capacidade cortante da 

faca? Não se está já pressupondo aquilo que deve ser explicado ao conceber o modo de 

explicação?  

Considere-se o caso de um fenômeno clássico de emergência, qual seja ele, aquele 

implicado na formação da molécula de água. Bem se sabe que não vem a ser possível 

explicar as propriedades da água diretamente a partir das propriedades intrínsecas do 

oxigênio e do hidrogênio. Não se pode, portanto, derivar formalmente umas das outras.  

Porém, não haveria um modo de contornar essa dificuldade? Ao se afirmar que os átomos 

desses elementos químicos têm a capacidade de se unirem para formarem a molécula de 

água, postula-se uma propriedade virtual desses átomos a partir da qual, no momento 

seguinte, por inferência lógica, pode-se tranquilamente derivar a formação da água a partir 

dela. Ora, também é evidente, que se torna possível, com base nessa suposição, construir 

um modelo computacional por meio do qual se descreve a formação da água virtual a partir 

dos átomos virtuais de oxigênio e hidrogênio. Ora, esse tipo de explicação nada explica, de 

fato. Pois, não se está já pressupondo o todo quando se está concebendo as partes que 

geram esse todo? Ademais, não se está apenas explicitando uma tautologia? 

Considere-se, agora, a segunda dimensão do esquema explanatório proposto por 

DeLanda. É evidente que, para chegar ao fenômeno emergente, é preciso partir de uma 

situação prévia em que a emergência ainda não ocorreu. Ademais, é preciso supor que, 

nessa situação prévia, as coisas se disponham de tal modo a tornar possível o efetivo 

aparecimento do fenômeno, ou seja, é preciso admitir que há uma tendência à emergência. 

No entanto, esse esclarecimento puramente analítico nada diz sobre como se configura, de 

fato, essa tendência. Para se chegar a uma explicação científica verdadeira é preciso 

esclarecer também que “tensões”, que “forças”, que “processos” estão conformando essa 

tendência. Sugere-se aqui, fechando o argumento, que para tanto vem a ser necessário 

descobrir as contradições reais subsistentes na situação em exame, como um todo..  

 

Um exemplo 

 

Considere-se o jogo conhecido pelo nome de “festa” (party). Há uma festa em que 

comparecem rapazes (que gostam de discutir sobre futebol) e moças (que gostam de 

conversar sobre novelas). Todos participam da festa como um todo; nela, porém, formam-

se pequenos grupos inevitavelmente (uma festa não é uma assembleia). Quando há mais 

rapazes do que moças num grupo, o assunto predominante é futebol; e, por isso, as moças 

procuram mudar de grupo. Quando há mais moças do que rapazes num grupo, fala-se mais 

aí de novelas; e, por isso, os rapazes procuram trocar de grupo. A recriação desse jogo em 

computador considera agentes que atuam todos conforme uma mesma regra de movimento: 
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se estou em minoria (medida por certa porcentagem do tamanho do grupo), mudo de grupo. 

Ela mostra que, para um largo espectro de regras de tolerância à conversação do sexo 

oposto, depois de certo número de rodadas, formam-se grupos compostos só por agentes do 

mesmo sexo.  

Ora, o modelo “festa” afigura-se, sem dúvida, como um modelo plausível do que 

acontece nas festas reais.  

Eis, pois, um exemplo cuja generalidade parece validar a tese de que os todos 

sistêmicos considerados na teoria usual da complexidade devem ser encarados como 

composições. Note-se que os agentes do modelo não são átomos já que estão definidos não 

só por suas preferências (novela ou futebol), mas também por uma propriedade relacional 

(a regra de movimento que seguem). Contudo, apesar da plausibilidade dessa interpretação, 

um argumento dialético dirá que esta é apenas a aparência dessa forma de sociabilidade.  

Na verdade, para a dialética, a festa é uma totalidade contraditória. Eis que a própria 

regra de movimento dos agentes expressa uma contradição inscrita no plexo de relações 

sociais da festa em consideração. Cada participante da festa, ao mesmo tempo em que entra 

em uma comunidade de conversação com todos os outros, predispõe-se a conversar apenas 

com as pessoas de seu próprio sexo. É esta contradição de fundo que requer uma dinâmica 

de ajustamento que pode ser vista nas festas reais e que pode ser modelada, com bastante 

sucesso, computacionalmente. Esse exercício algorítmico mostra que essa dinâmica produz 

em geral (salvo quando a intolerância é muito alta) uma tendência que termina numa 

situação de equilíbrio. A dinâmica mostra a contradição inscrita nessa forma de 

sociabilidade numa forma manifesta, como conflito; o equilíbrio resultante mostra essa 

contradição numa forma latente, como ausência de conflito.  

Moral da história: assim também se pode ter um insight sobre a razão de fundo pela 

qual o pensamento conservador do existente opta por analisar aspectos da sociedade – e do 

sistema econômico – com base em modelos de equilíbrio: este esconde as situações de 

conflito em que as contradições se manifestam. Mostra, também, porque há uma 

preferência notável por recalcar as contradições sociais por meio do uso exclusivista da 

lógica formal seja em modelos estáticos seja em modelos dinâmicos (mesmo assim, por 

sinal, estes últimos são muito pouco aceitos porque eles apresentam situações em que 

ocorrem mudanças).  
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