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O Paralelo das Ciências 

  

As ciências sempre guardaram um íntimo relacionamento entre si, 
principalmente depois da revolução sistêmica e cibernética.  O que 
acontece em uma área científica logo permeia nas demais provocando 
um desenvolvimento científico que, se não é homogêneo, pelo menos se 
torna relativamente concomitante. Um acontecimento na biologia no 
século XIX e cinco outros acontecimentos na física no início do século XX, 
estão produzindo intensa influência na teoria administrativa no início do 
século XXI. 
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1- O Darwinismo Organizacional 

Em pleno século XIX, após coletar uma enorme massa de informações, 
Charles Darwin (1809-1882) escreveu seu famoso livro, As origens das 
Espécies, no qual apresenta a sua teoria da evolução das espécies. 
Concluiu que todo organismo vivo – seja planta ou animal – é resultado, 
não de um ato criador isolado ou de um evento estático no tempo, mas 
de um processo natural que vem se desenrolando há bilhões de anos.  
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A evolução é orientada por um mecanismo incrível chamada seleção 
natural das espécies. Esse mecanismo seleciona os organismos mais 
aptos a sobreviver e elimina automaticamente os demais.  A evolução 
pela seleção natural das espécies é que explica o mundo vivo. O ser 
humano é o último passo da caminhada evolutiva de um determinado 
tipo de chipanzé. 
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Da mesma forma, não são as organizações grandes que engolem as 
pequenas. Hoje, tamanho não é documento. São as organizações mais 
ágeis – de qualquer tamanho – que quebram as pernas das organizações 
mais lerdas – de qualquer tamanho. 

Nessa corrida sem fim, ocorre uma verdadeira seleção darwiniana. 
Adaptação, aprendizagem e mudança são os ingredientes básicos das 
espécies organizacionais bem-sucedidas. 
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2- A Teoria dos Quanta 

No ano de 1900, o cientista alemão Max Planck (1858-1947) apresentou a 
sua teoria dos quanta, que iria operar uma revolução na física tradicional. 
Planck descobriu que, no mundo das partículas subatômicas, as leis de 
Newton não funcionam. Até então, a física clássica de Isaac Newton 
estabelecia uma exata correspondência de causa e efeito. O mundo 
newtoniano e previsível como um mecanismo de relojoaria passou a ser 
entendido como aleatório tanto quanto um jogo de dados. Para a teoria 
quântica as mudanças não são lineares, são descontínuas e imprevisíveis. 
A física quântica deixou de ser determinística para ser probabilística. 
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Alguns autores passaram a descrever mudanças em organizações como 
um quantum. Mudança quântica significa a mudança de muitos 
elementos ao mesmo tempo, em contraposição à mudança gradativa – 
um elemento por vez, como na estratégia e depois, na estrutura e nos 
sistemas. A mudança quântica pode ser revolucionária ou gradual, mas é 
sempre imprevisível, intangível, dinâmica e auto-organizante. 
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3- A Teoria da Relatividade 

 

Em 1905, Albert Einstein (1879-1955) aplicou a hipótese quântica ao efeito 
fotoelétrico para obter uma explicação para o fenômeno. Daí surgiu a 
Teoria da Relatividade, profundamente vinculada às noções de espaço e 
de tempo, bem como aos métodos de medida dessas duas grandezas. 
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Einstein partiu da relação existente entre nossas idéias habituais de 
espaço e de tempo e o caráter de nossas experiências. Existe para cada 
pessoa, um tempo próprio, subjetivo, que não pode ser medido em si. 
Dois acontecimentos ocorridos em lugares distantes entre si poderão 
parecer simultâneos para um observador, sucessivos para outro e 
invertidos para um terceiro. Embora possa parecer absurdo, os três 
observadores estarão certos, pois a ordem aparente dos acontecimentos 
no tempo, depende do movimento dos observadores. 
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Em resumo, as noções de tempo e distância, são relativas. A relatividade 
governa o mundo. Nos sistemas físicos mais complexos – como o 
universo, a atmosfera ou o mar – existem padrões ou regularidades por 
trás do comportamento aleatório. No espaço intergalático – como no 
mundo subatômico – também a física clássica não funciona. 
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4- O Princípio da Incerteza 

Em 1927, Werner Heisenberg (1901-1976) propôs o seu princípio da incerteza: 
não é possível determinar precisamente, em um mesmo experimento, a 
posição e a velocidade de uma partícula, pois a medida precisa de uma 
dessas quantidades leva à indeterminação da outra. Aqui se enterra o velho 
determinismo clássico. 

 

O princípio da incerteza significa que a realidade depende do que 
escolhemos para medir. Mais especificamente, depende do conjunto de 
lentes que escolhemos para olhar através delas. Vivemos em mundo 
subjetivo, isto é, em um universo de que somos co-autores por meio de 
nossas escolhas perceptivas. 

 


