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Teoria Geral de Sistemas

TADS – 2. Semestre

Prof. André Luís

Aula 05

• Hierarquia dos Sistemas

2

Hierarquia dos Sistemas

Subsistema – Sistema – Supersistema

• Sistema é o objeto do estudo

• Subsistemas são suas partes 
componentes.

• Supersistema  é o sistema de hierarquia 
imediatamente superior ao sistema 
estudado.
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Classificação dos Sistemas

5

C
o
m

p
o
rta

m
e
n
to

Com propósito

Sem propósito

Teleológicos
(Com feedback)

Não teleológicos

Imprevisíveis

Previsíveis

Sistemas Emergentes 
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• Vida na Terra

– Criacionismo

• E Deus criou ...

– Evolução via Seleção 

Natural

• Charles Darwin

• Vida na Terra emergiu

Há fenômenos que "brotam" expontaneamente, "nascem"

naturalmente, que emergem. Como a vida na Terra, que me perdoem
os criacionistas. Quando Charles Darwin, publicou seu trabalho sobre

a Teoria da Evolução via Seleção Natural (Darwin, 1981), estabeleceu-

se uma divisão: criacionismo e evolucionismo.

Fenômeno da Emergência

• Supõe-se que esse fenômeno tenha 

emergido, em sua forma mais primitiva, 

há pouco mais que 3 bilhões de anos. 
De altos e baixos, como extinções de 

espécies e emergência de outras, a 

evolução se nos apresenta com essa 
diversidade biológica que hoje 

assistimos. De macacos a golfinhos, de 

leões a amebas, de camarões a cavalos, 
de elefantes a borboletas, etc. Todos 

trilharam seus caminhos até chegar ao 

que hoje vemos.
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Fenômeno de Emergência

• Neurônios e consciência (Henri Atlan)

– Conjunto de células (neurônios) pode se auto-

organizar e apresentar propriedades cognitivas

(consciência) mesmo que nenhum destes 

neurônios conheça nem compreenda o que 

quer que seja

• Consciência (propriedades cognitivas) e 
neurônio (não)

• Como a consciência (cognição) pode ser 

formada por neurônios (sem cognição)?
10

Sistemas e seus componentes
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• Sistemas: primeira classificação

– Sistemas emergentes

• Brotam naturalmente, surgem

• Como os ecossistemas, por exemplo

– Sistemas teleológicos

• São planejados, dirigidos por objetivos

• Habitações humanas, por exemplo
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Sistemas e seus componentes
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• Representação 
diagramática

– Em cada nível 

componentes se 

agregam

– Fazem emergir 

sistemas em 

outro nível

Três níveis hierárquicos
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Sistemas Emergentes
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Sistemas Teleológicos
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Sistemas Teleológicos
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• Dirigidos por objetivo final

– Sistema de controle de temperatura de 

geladeira

– Computador digital

– Sistema de Informação Geográfica

– Navio

– Sistema de tratamento de água

– Sistema de gravação ótica

– ...

Referências Bibliográficas

http://sin.interminas.com.br/download/arquiv
os/TGS_01.ppt.
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Contatos / Dúvidas

• E-mail para:

andre.belini@aedu.com

• Blog:

http://profandreluisbelini.wordpress.com/
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Atividades

Música: Somos quem podemos ser

Artista: Engenheiros do Hawaii

“Somos quem podemos ser

Sonhos que podemos ter

Um dia me disseram

Que as nuvens não eram de algodão

Sem querer eles me deram

As chaves que abrem esta prisão”

Questionamentos sugeridos

Procure relacionar o conteúdo dessa aula e 
também todo o contexto da TGS com a 
letra dessa música.

Qual a relação existente? Em que isso vai 
ajudar sua carreira como profissional da 
área de tecnologia de informação?


