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Resumo
O dinamismo de sistemas complexos é um dos grandes desafios da contemporaneidade.
As raízes históricas do problema remontam do início do século XVII, quando as obras
de Francis Bacon (1561-1626) e René Descartes (1596-1650) promoveram com sucesso
o reducionismo como o único método para adquirir conhecimento adequado. Embora
Bacon tenha sido um empirista e Descartes um racionalista, eles concordaram com a
premissa básica de que o “todo” é ontologicamente redutível, fundamentação do método
científico (Baconiano). Por razões fora do escopo deste artigo, a alternativa nãoreducionista apresentado por Baruch Spinoza (1632-1677) foi, de certa forma, esquecida
historicamente e tornou-se uma espécie de curiosidade delegada aos cantos obscuros da
filosofia clássica. Entretanto, a abordagem sistêmica de Spinoza para “partes” e “todos”
ressoa fortemente com o ideal de sustentabilidade e fornece uma base para analisar
problemas complexos e dinâmicos, tais como as mudanças climáticas.

I. O paradigma Baconiano-Cartesiano
No paradigma Baconiano-Cartesiano, o todo em si mesmo é rejeitado como uma
unidade fundamental digna de nossa atenção, apesar da observação antiga de Aristóteles
de que “a totalidade não é, por assim dizer, um mero amontoado, mas o ‘todo’ é algo
além das ‘partes’” (ARISTÓTELES, 1969). Neste paradigma não há uma dada “coisa”
como algo além (ou superior) do que a soma das “partes”. Se pudermos identificar e
quantificar as propriedades destas peças, então sabemos tudo o que pode ser conhecido.
Assim, a natureza em si seria uma máquina; grande, de fato, e que consiste em muitas
partes, mas, no entanto, uma máquina (!). Portanto, o paradigma Baconiano-Cartesiano,
em consonância com a mecânica newtoniana, busca analisar essa máquina, para
manipulá-la, de modo a se alcançar os resultados desejados que maximizem a utilidade
humana (HANSSON, 2012).

II. O processo de ruptura e a (necessidade de) emergência de novos paradigmas
A história tem nos dado muitas provas de que o paradigma de mundo reducionista
Baconiano-Cartesiano motiva "soluções" inerentemente insustentáveis para muitos tipos
diferentes de problemas. No início da história, tal fato não era, em geral, considerado
óbvio. Agora, em nossa era de globalização e da degradação ambiental antrópica em
grande escala, as limitações ecológicas do reducionismo estão se tornando cada vez
mais evidente tanto para as comunidades acadêmica e global (CAPRA, 1982; ODUM,
1983; ICHMOND, 1993; ULANOWICZ, 1997; GATTIE et al. 2007). De acordo com
Hansson (2012), a nossa experiência coletiva está nos mostrando que precisamos de

abordagens novas e inovadoras para enfrentar os desafios que vêm com sistemas
complexos.

III. A perspectiva de Spinoza sobre as “partes” e o “todo”
Spinoza oferece uma alternativa ao reducionismo Baconiano-Cartesiano para se obter
conhecimento. De acordo com ele, precisamos reconhecer a inter-relação contextual das
“partes” e o “todo” para compreendermos corretamente a organização funcional do
mundo (HANSSON, 2012). Atualmente, esta abordagem é muitas vezes chamada de
"pensamento sistêmico". Mesmo que esse fato não tenha sido amplamente reconhecido,
o sistema filosófico de Spinoza é a primeira filosofia dos sistemas desenvolvida a surgir
na história do pensamento ocidental.

IV. Spinoza, Natureza e holismo: mudanças climáticas
No caso do sistema das mudanças climáticas, nossas ações humanas tendem a causar a
nossa própria autodestruição, porque tendem à falta de holismo, tanto em nossos
conhecimentos, valores, emoções e ações resultantes. Como entender o nosso próprio
papel como seres humanos dentro do universo, quando a nossa compreensão da
Natureza, espaço e ambiente está evoluindo/inovando a partir de “partes”, que nunca
foram colocados juntas para permitir uma visão holística? Esse é o grande desafio a ser
enfrentado no tratamento do sistema das mudanças climáticas.

V. Considerações finais
A fragmentação do conhecimento, em função da adoção do paradigma BaconianoCartesiano, mecanicista, de considerar o mundo, promoveu distorções de
comportamento, capazes de provocar danos ambientais importantes. Se a ciência
contemporânea tem dificuldade em analisar essas situações de interconexões e é
obrigada, no mínimo, a formar equipes multidisciplinares, que sejam capazes de
enxergar essas conexões, a legislação e as políticas públicas ambientais sofrem com o
mesmo problema (DRUMMOND, 2000). Nessa perspectiva, a discussão da “vizinhança
física” dos recursos naturais leva às dificuldades institucionais de defender tais recursos.
O mesmo se observa nas negociações internacionais sobre as mudanças climáticas,
envolvendo, ainda, outras questões de cunho político-econômico-ideológico.
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