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RESUMO

A Ciência Social é um ramo das ciências que estuda os aspectos sociais do mundo humano. Surgiu na Europa do século XIX, mas foi no século XX, 
em decorrência das obras de Marx, Durkheim e Weber que se desenvolveram. Período esse em que a Ciência Social nasce e se desenvolve num 
contexto histórico marcado, por um lado, pelo colapso de impérios, sociedades e culturas milenares e por outro lado o crescimento da influência 
dos impérios Britânico, Russo, Alemão, Japonês, e dos Estados Unidos, estimulando conflitos militares, mas também avanços científicos e de 
exploração. Nesse cenário, desprezando-se todo o arsenal de conhecimento e filosofia clássica até então desenvolvidos nasce o novo projeto 
filosófico da modernidade que começa tanto com o empirismo de Francis Bacon quanto com o racionalismo de Rene Descartes, partindo-se da 
crença de que o método determinará a verdade. A noção de Ordem espontânea é por muitas vezes ventilada de outras formas, tais como caos, 
desordem, anarquia, o que torna a idéia pouco atraente tanto para os mais conservadores quanto para aqueles que já estão intrinsecamente 
arraigado ao status quo portanto difícil de erradicar velhas formas de pensar ou até mesmo considerar a relevância do conceito. Um nome que 
aparece ligado ao conceito é o de Friedrick Hayek, conforme alhures mencionado. A Teoria luta para vencer a suposição de que uma ordem 
espontânea seja o império do caos ou a anarquia generalizada. Essas concepções são, contudo, equivocadas. Friedrich Hayek, em 1983, durante 
seu discurso sobre Evolução e Ordem Espontânea na 33ª Conferência de Laureados Nobel em Lindau, fez uma declaração que desloca a Teoria da 
Ordem Espontânea da área da Economia, para lhe dar destaque mais geral, sendo portanto aplicável de forma mais ampla e geral a qualquer 
fenômeno cuja complexidade não pode ser previsível ou que se torna limitada. Por óbvio, o positivismo aliado à metodologia científica, não dá 
espaço para conceitos do tipo formação “espontânea de ordem” e “evolução”. A idéia de evolução está intimamente ligada a Darwin, não 
obstante, a tradição desta noção germinou no desenvolvimento do campo social e nos estudos das sociedades, ou seja, foi a biologia que tomou o 
conceito emprestado e não o contrário. Hoje, temos sociólogos cunhando o termo “Darwinismo Social” quando na verdade Darwin é quem 
deveria cunhar o termo “Biologia Social”. Evolução é originariamente uma idéia das Ciências Sociais. Darwin foi profundamente influenciado por 
pensadores da ordem espontânea. Darwin leu o ensaio matemático de Thomas Malthus, folheou o livro de Adam Smith “A Riqueza das Nações” e 
com todas essas noções, em 1859, Darwin escreveu o livro “A Origem das espécies”, em que explica como chegou à Teoria da Evolução, ou seja, o 
conceito já havia sido lançado por Adam Smith, 21 anos antes!. A subsistência das sociedades, ou até mesmo sua existência, requer, um mínimo 
de dirigismo, uma parcela de ordem dirigida para o funcionamento de todo o sistema. Todavia, o que se percebe é a falta de equilíbrio quando se 
revogam as evidências da teoria da ordem espontânea que mesmo desconsiderada permeia o sistema na figura da ação humana. O sinal de alerta 
de que há algo errado nas teorias implementadas pelo stablishment foi dado. Esse sinal fez sacudir a árvore do conhecimento e caiu a esquecida 
Teoria da Ordem Espontânea acompanhada de todos os seus idealizadores e colaboradores. Concluindo, a ordem espontânea é uma teoria e não 
tem a pretensão de se tornar uma norma. A teoria da ordem social é a própria essência da ordem social ou de qualquer organismo complexo que 
se organizam buscando a satisfação não só do grupo mas das partes individuais. Respeitar e não repudiar esse fenômeno espontâneo, 
considerando-o quando assim fizer necessário, é o primeiro passo para o estudioso das Ciências Sociais alcançar o melhor entendimento e 
desenvolvimento da Sociedade.
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