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Resumo 
Atualmente observa-se o alvorecer de uma nova ciência - a Ciência das Redes. Esta ciência 
já nasce com característica transdisciplinar, e vem procurar buscar respostas aos desafios do 
novo milênio. A Ciência das Redes encontra-se ainda em sua infância e necessita demonstrar 
a sua robustez como ciência e para isso a busca de seus fundamentos epistemológicos é 
condição fundamental. Neste trabalho sugerimos a adoção metodologia de metamodelagem 
M3. Esta metodologia é baseada na teoria de sistemas multiníveis e na abordagem de meta-
sistemas. Esta metodologia permite estruturar e analisar o conhecimento de uma determinada 
área de pesquisa em 3 níveis principais que interagem entre si (nível epistemológico, nível 
científico e nível prático). A M3 foi escolhida por tratar-se de uma metodologia adequada 
para compreender um objeto científico e conter preocupações epistemológicas ausentes em 
outras metodologias.  
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Introdução 
Se pudéssemos escolher uma palavra para resumir a sociedade do início do século XXI, 

esta palavra deveria ser “conectada”. Nós crescemos sem perceber a imensa interligação de 
redes necessária para nosso moderno estilo de vida. Somente quando existem problemas no 
fornecimento de algumas destas facilidades é que começamos a perceber a existência de redes 
para: eletricidade, água, gás, TV à cabo, telefone, comunicação de dados, etc. Estas redes nos 
permitem contatar praticamente qualquer pessoa no planeta. 

O termo redes pode ser utilizado em sentidos menos óbvios. A transmissão de doenças 
está diretamente relacionada à constituição da rede de conexão entre as pessoas. Os terroristas 
formam redes entre si com o objetivo de organizar um determinado atentado. Autores de um 
determinado ramo da ciência citam uns aos outros formando uma rede de citações. 
Organizações humanas formam redes ente si, possíveis de serem visualizados em 
organogramas e outros gráficos organizacionais. Doenças, tais como a Influenza A H1N1 
(comumente conhecida como Gripe Suína), se espalham de uma forma espantosamente 
rápida entre pessoas. Nosso cérebro é uma rede de alta complexidade constituída pela 
interligação de neurônios. Castells (2003) caracteriza a nossa sociedade atual como a 
sociedade em rede. 

 O corpo de conhecimentos sobre redes cresceu de maneira significativa nos últimos 
anos e a Internet - a rede das redes - é hoje parte fundamental da vida de centenas de milhões 
de pessoas espalhadas por todo o mundo.  

Nos últimos anos, estamos participando do alvorecer de uma nova ciência - a Ciência 
das Redes. Esta ciência é um campo académico que permeia várias disciplinas para estudar 
redes complexas, tais como redes de telecomunicações, redes de computadores, redes 
biológicas, redes cognitivas e semânticas, e redes sociais. Esta ciência, que por sua própria 
natureza já nasce com característica transdisciplinar, vem procurar buscar respostas aos 
desafios do novo milênio, procurando entender o funcionamento de estruturas complexas 
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interligadas e de suas propriedades.  
A Ciência das Redes encontra-se ainda em sua infância e necessita demonstrar a sua 

robustez como ciência e para isso a busca dos seus fundamentos epistemológicos é condição 
fundamental. 

Neste contexto, necessita-se de uma base para abordar a Ciência das Redes como uma 
disciplina científica. Neste artigo, mostramos como uma abordagem desenvolvida no final 
do século XX para modelar Sistemas de Informação pode ser útil para se abordar a Ciência 
das Redes.  
 
1  A Metodologia de Metamodelagem (M3) 

 A metodologia de metamodelagem (M3), baseada no trabalho de Gigch e Pipino (1986), 
se fundamenta na teoria de sistemas multiníveis (MESAROVIC; MACKO; TAKAHARA, 
1970) e na abordagem de meta-sistemas (KICKERT; GIGCH, 1979). A M3 foi escolhida 
por tratar-se de uma metodologia adequada para compreender um objeto científico por 
conter preocupações epistemológicas ausentes em outras metodologias (GIGCH; 
MOIGNE, 1989). 
 Os criadores da M3 tinham em mente a sua aplicação inicial em sistemas de informação, 
porém esta metodologia tem se mostrado útil em diversos áreas da ciência. Na Ciência da 
Informação ela tem sido usada com sucesso em trabalhos anteriores, como por exemplo, 
pode-se citar Macedo (2005), Lorens (2007) e Siqueira (2008). 
 Gigch e Pipino (1986) adotam a noção de paradigma a partir de Kuhn (2003) e buscam 
o desenvolvimento de um arcabouço (framework) baseado em três níveis de abordagem: 
 
1) Nível epistemológico, estratégico ou de meta-modelagem: representa o quadro 
conceitual e metodológico de uma determinada comunidade científica. Engloba as 
atividades que buscam definir a origem do conhecimento da disciplina, justificar seus 
métodos de raciocínio e enunciar a sua metodologia. 
2) Nível científico, tático ou de modelagem: nível de desenvolvimento de teorias e 
modelos utilizados para descrever, explicar, modelar e prever os problemas e suas soluções. 
3) Nível prático, operacional ou de aplicação: Este é o mais baixo nível desta 
metodologia. Aqui encontram-se os problemas da vida real, para os quais se aplicam as 
teorias, modelos, técnicas e tecnologias idealizadas nos outros níveis. 
 

Na Tabela 1 é possível observar, de forma mais detalhada, cada nível de pesquisa 
presente na Metodologia de Meta-modelagem M3.  

 
Nível de Pesquisa Entrada Sistemas de 

Investigação 
 

Produtos 

Meta-nível Filosofia da Ciência Epistemologia Paradigma 

Nível do objeto Paradigmas do meta-nível e 
evidências do nível inferior 

Ciência Teorias e modelos 

Nível inferior Modelos e métodos do nível do 
objeto e problemas do nível 

inferior 

Prática Solução de 
problemas 

Tabela 1: Níveis de Investigação da Metodologia M3 
 Fonte: Adaptada de GIGCH e PIPINO (1986) e de Ericksson (1998) 
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A Figura 1 apresenta a hierarquia dos sistemas de investigação científica e de suas inter-
relações, de acordo com a metodologia M3. É possível observar que as questões 
epistemológicas são formuladas a partir de insumos oriundos da Filosofia da Ciência e dos 
níveis científico e prático. Da mesma maneira, o nível intermediário recebe insumos oriundos 
de paradigmas (oriundos do nível epistemológico) e de evidências (nível prático). No nível 
prático, os insumos são as teorias e modelos (nível científico) e das soluções para os seus 
respectivos problemas. 

 
Figura 1: Metodologia M3 

 Fonte: Adaptada de GIGCH e PIPINO (1986) 
 
 Neste contexto, a M3 intenciona esclarecer o paradigma de um campo científico com a 
finalidade de: 
 
1.   Integrar as diferentes perspectivas associadas ao paradigma 
2.   Produzir direcionamentos viáveis de pesquisa 
3.   Fornece uma base para a análise comparativa de seus objetos de estudo 
4.   Formular fundamentos sólidos para a disciplina, com vistas ao suporte de sua prática. 

 
. Segundo os autores da M3, uma pesquisa pode ser diferenciada pela finalidade, podendo 

ser de modelagem ou meta-modelagem. A modelagem é o design de novos modelos, ao passo 
que a metamodelagem busca a discussão de questões epistemológicas e metodológicas sobre 
a modelagem.  

Uma disciplina científica, para ser considerada como tal, não pode negligenciar seus 
fundamentos epistemológicos e não elevar o seu discurso para um nível mais alto de 
abstração. 
 
2  Ciência das Redes como uma disciplina Científica 

Na Epistemologia existe um grande debate sobe os critérios para se considerar uma 
determinada disciplina como científica. Neste trabalho vamos considerar o trabalho 
inspirador de Kuhn (2003) sobre paradigmas e revoluções científicas. Das várias definições 
de paradigmas propostas em seu trabalho, a que iremos adotar é “Paradigma é a constelação 
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completa de crenças, valores, técnicas, etc., compartilhadas pelos membros de uma 
comunidade científica” (KUHN, 2013).  

Uma disciplina necessita de paradigmas porque: 
 
a)   Um paradigma constitui-se na “essência” de uma disciplina 
b)   Um paradigma se constitui na “visão de mundo” de seus membros 
c)   Cientistas usam o paradigma para definir os problemas que tem que ser resolvidos 
d)   A comunidade científica trabalha normalmente na direção do paradigma prevalente 

no momento 
e)   O paradigma está diretamente relacionado com o “design” de instrumentos e da 

metodologia utilizada para resolver os problemas de uma determinada disciplina, 
f)   O paradigma é essencial para descobrir “anomalias” e “dilemas” de uma 

determinada área científica. 
 
Neste contexto para ser considerada como ciência, a Ciência das Redes ainda deve 
responder: 
 
1)   Quais são as principais fontes de conhecimento desta disciplina? 
2)   O que se constitui como seu objeto de estudo? 
3)   Quais são as principais escolas de pensamento que se constitui a disciplina? 
4)   Quais são as suas principais finalidades? 
5)   Quais são as principais metodologias usadas na disciplina? 
6)   Quais são as anomalias e problemas não resolvidos existentes na Ciência das Redes? 

 
 

3  Ciência das Redes como disciplina científica transdisciplinar 
Devido a sobreposição entre as pesquisas sobre redes em diversas áreas do 

conhecimento, as fronteiras entre diversas disciplinas científicas tendem a criar silos entre 
diferentes interesses, métodos e objetivos.  

Após a análise da literatura foi encontrado uma enorme divergência na definição dos 
termos multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Neste trabalho é adotado a 
definição da OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development). Na 
pesquisa multidisciplinar, o assunto a ser estudado é abordado sob diferentes ângulos, a partir 
da utilização de diferentes perspectivas disciplinares, sem que exista uma integração 
completa entre as disciplinas. A perspectiva interdisciplinar nos remete a uma criação de uma 
identidade teórica, conceitual e metodológica entre as disciplinas assim os resultados obtidos 
são mais integrados e coerentes. A pesquisa transdisciplinar refere-se a um processo onde 
existe convergência entre as disciplinas, acompanhada pela integração mútua das 
epistemologias disciplinares (MORILLO; BORDONS; GOMEZ, 2003). 

Apesar de na maior parte da literatura sobre Ciência das Redes adotar o termo 
interdisciplinar, pensamos que o termo transdisciplinar se mostra mais coerente com a 
natureza da disciplina, devido a explicitar de maneira mais clara a integração entre os níveis 
epistemológicos de diversas disciplinas presentes na mesma. A Transdisciplinaridade 
procura estimular uma nova compreensão da realidade articulando elementos que passam 
entre, além e através das disciplinas, numa busca de compreensão da complexidade do mundo 
real. Neste contexto, esta abordagem enriquece a Ciência das Redes trazendo subsídios para 
que esta possa lidar com a complexidade presente nos problemas apresentados neste novo 
milênio.  
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Considerações Finais 
 Neste artigo é proposto a adoção da metodologia de Metamodelagem M3 como uma 
abordagem para o entendimento da Ciência das Redes como uma disciplina científica. Esta 
metodologia aborda uma disciplina científica em 3 níveis de investigação: epistemológico, 
científico e prático.  Esta metodologia mostra-se adequada para analisar os fundamentos 
epistemológicos desta disciplina.  

A grande maioria das pesquisas realizadas na área encontram-se no nível de prática e 
de ciência da M3. Mais pesquisas sobre os aspectos epistemológicos da Ciência das Redes 
são necessárias. 
 A Ciência das redes é por sua natureza transdisciplinar e a adoção da M3 facilita a visão 
da integração entre as disciplinas distintas em diferentes camadas.  
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