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Das máquinas térmicas aos sistemas dissipativos, à teoria da complexidade,
aos sistemas do tipo “super- wicked”. À perplexidade.
“Some problems are so complex that you
have to be highly intelligent and well informed
just to be undecided about them.”
--Laurence J. Peter

Neste trabalho tentaremos não ser capturados e imobilizados pelo atrator
“perplexidade”, como aconteceu com o matemático brasileiro Francisco
Antonio Doria, que comentou ao final de um encontro no Santa Fe Institute
sobre o tema “complexidade. ” Disse ele que havia evoluído “da
complexidade para a “perplexidade”. Afirma Prigogine, depois de dedicarse por décadas à termodinâmica dos processos irreversíveis : “Most
introductory texts in thermodynamics are limited in scope, restricting the
expositions to the study of equilibrium systems- meaning the study of
idealized, infinitely slow process” (Kondepudi, D. e Prigogine, I.,1998),
Enquanto nos Estados Unidos estabelecem-se programas educativos
dedicados ao estudo da ecologia, objetivando para alcançar níveis K-12 e
abaixo, nota-se que no Brasil há uma realidade bem diferente, onde mesmo
os alunos que entram na Universidade estão sem uma preparação adequada
para o entendimento dos conceitos necessários para lidar com os problemas
típicos da ecologia. Muitas vezes esta deficiência continua na Universidade
como consequência do ensino inadequado da termodinâmica, ainda
ensinada com maior ênfase na termodinâmica clássica. Por outro lado, a
economia ainda está, e neste caso deliberadamente, sujeita a conceitos
ortodoxos, e que não incorporam a degradação do meio ambiente. Não se

considera a natureza da economia como consistindo de sistemas abertos e
irreversíveis, não lineares, integrados, como apontado por Georgescu
Roegen, ressaltando Roegen que é a Biologia a verdadeira Meca da
economia (Roegen, 1971). Uma nova linguagem precisa ser
criteriosamente apresentada e ensinada, e de forma ampla, para construir
uma via entre a linguagem emergente, onde estão termos como “teoria dos
sistemas dinâmicos”, “teoria da complexidade”, “bifurcações”, “atratores
caóticos”, “sistemas complexos”, e “auto-organização”, entre outros
(Capra, 1997). Uma educação devidamente estruturada é necessária para a
correta interação entre a teoria e a prática competente no lidar com o meio
ambiente. Neste trabalho abordamos apenas algumas questões educacionais
envolvendo Ecologia e Economia As quais devemos dar mais atenção.
Resumo
Consideremos de início a natureza peculiar da Economia e da Ecologia
categorizados como sistemas “super wicked”, Ackoff (2013). Este tema foi
abordado em nossa apresentação no encontro da ECOECO de 2013: “A
questão dos problemas da classe “wicked” (WP) e “super wicked” (SWP).
Uma introdução”, X Encontro Nacional da Sociedade Brasileira de
Economia Ecológica, Vitória, 2013–A Ecologia e a Economia estão na
categoria (SWP). No artigo “From Modern Thermodynamics to How
Nature Works – a View of Emergent Paradigms Associated with
Sustainability”, Bittencourt (2011), discute o papel da termodinâmica
irreversível não linear na compreensão e tratamento dos sistemas que
compõe o meio ambiente e a Economia, contribuindo assim para divulgar
uma teoria científica que forma a base para o estudo dos problemas
ecológicos, entrelaçados com componentes sociais, culturais, econômicos e
políticos. Os sistemas de interesse para tratar a questão da sustentabilidade
e da Economia são sistemas abertos, coerentes, intencionais (“purposeful”),
e irreversíveis- são os sistemas categorizados como “SOHO”, Kay (2000)
ou “PICO”, Purposeful Irreversible Coherent Open, segundo Bittencourt,
(1999). O significado do termo “purposeful” está bem explicitado na
“Encyclopedia of Human Thermodynamics “, disponínel em <
http://www.eoht.info/page/purpose>. Vejamos :
‘In science, purpose refers or has connotation to the meaning of one’s
actions and to the place of the human, in his or her existence or reaction
path, in the structure, movement, and dynamics of the universe.” Segundo
Monod, (1972), “The difference between artificial and natural objects
seems immediately and unambiguously apparent to all of us. A rock, a
mountain, a river, or a cloud -these are natural objects; a knife, a
handkerchief, a car-so many artificial objects, artifacts.” E acrescenta

Monod “It is another story altogether with the river or the rock which we
know, or believe, to have been molded by the free play of physical forces
to which we cannot attribute any design, any "project" or purpose. Not, that
is, if we accept the basic premise of the scientific method, to wit, that
nature is objective and not projective.”
O caminho percorrido por este autor, levou da termodinâmica dos
processos irreversíveis lineares, aplicada ao transporte em membranas, até
os processos dinâmicos não lineares, às estruturas dissipativas, de encontro,
à perplexidade como sucedânea à complexidade, como expressa pelo
matemático Francisco Antonio Doria Horgan ao final de um encontro no
Santa Fe Institute em torno do tema “complexidade”, (Horgan, 1995).
Concluindo, argumentamos neste curto espaço pela necessidade de
introduzir a educação ecológica, o que deverá começar o mais cedo
possível como um requisito obrigatório para a cidadania, e implementada
dissociada do nível sócio econômico. Acreditamos que somente com esta
ação educacional ampla e irrestrita formaremos cidadãos capazes de
dedicar-se, independente de sua posição social, para construir o melhor
caminho na busca da sustentabilidade.
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