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Teoria Geral de Sistemas
TADS – 2. Semestre
Prof. André Luís

Aula 06
• Classificação dos Sistemas

• Frameworks

• Clockworks

• Sistemas Cibernéticos

• Sistemas Abertos

• Blueprinted Growth Systems

• Sistemas de Imagem interna

• Sistema de Processamento Simbólico

• Sistemas Sociais

• Sistemas transcedentais
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Frameworks

• São sistemas compreendidos de 
estruturas estáticas, como a anatomia de 
um animal, seja porco ou carneiro
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Clockworks

• São sistemas dinâmicos simples com 
movimentos pré-determinados, como um 
relógio e o sistema solar.
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Sistemas cibernéticos
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• São sistemas capazes de 
auto-regulação em termos 
de algum alvo ou objetivo 
externamente 
especificado, como um 
termostato de uma 
geladeira, que mantém 
uma temperatura desejada

Sistemas abertos

• São sistemas capazes de automanter-se, 
retirando (throughput) recursos do 
ambiente no qual está inserido, como uma 
célula viva

• A rigor, qualquer ser vivo é um sistema 
aberto
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Blueprinted Growth Systems

• Sistemas que se reproduzem não por 
duplicação, mas por projeto, ou seja, 
produzindo sementes ou ovos

• Desenvolvimento por projeto: instruções 
programadas, como árvores e pássaros 
(código genético)
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Sistemas com Imagem Interna

• Sistemas capazes de terem seu ambiente 
representado internamente

• Informação é recebida/organizada em 
imagem ou estrutura de conhecimento do 
ambiente como um todo

• Nível que os animais funcionam
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Sistemas com Processamento 
Simbólico

• Sistemas que possuem auto-consciência 
e, assim, capazes de usar linguagem

• É o nível de funcionamento humano
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Sistemas Sociais

• Sistemas multi-céfalos
– Atores no nível 7 (com processamento 
simbólico), que compartilham uma ordem 
social e uma cultura comuns

• Organizações sociais operam nesse nível
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Sistemas transcendentais

• Sistemas compreendidos de incógnitas 
absolutas e inevitáveis
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Multi-classificação

• É perfeitamente aceitável que alguns 
artefatos se enquadrem em mais de uma 
categoria

• Por exemplo, o ser humano é um sistema 
aberto e de processamento simbólico

• Depende do uso que se queira fazer
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Referências Bibliográficas

www.inf.ufsc.br/~jbosco/artigos/IadTgsEmer
g.ppt 
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Contatos / Dúvidas
E-mail para:

andre.belini@aedu.com

Blog:

http://profandreluisbelini.wordpress.com/
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