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Resumo 

Devezas e Modelski mostraram recentemente (“Power law behavior and world system 

evolution: a millennial learning process”, in Technological Forecasting & Social 
Change, vol. 70, 2003: 819-859) que a evolução do sistema mundial nos últimos quatro 

milénios é composta por uma espécie de cascata de oito processos co-evolucionários, 

caracterizada por uma lei de potência. Essa cascata vai desde a onda de Kondratieff até 

ao processo mais longo de todos, com uma duração de cerca de oito mil anos, que 

corresponde ao processo completo da formação do sistema mundial e é descrito por uma 

curva logística em envelope contendo todos os demais ciclos. 

Cada um destes processos co-evolucionários corresponde a um certo conjunto de 

inovações radicais na sua esfera de influência – ordenadas em sequência como técnico-

económicas (ondas K), políticas (longo ciclo), crenças, ideologias, organização social, 

até à própria organização mundial (sistema mundial). 

Neste seminário serão apresentados os pontos essenciais deste modelo, assim como os 

primeiros resultados da aplicação do modelo ao caso da Expansão Portuguesa e à 

construção de cenários futuros do panorama geopolítico mundial. Conforme 

demonstrado em seu recente livro (Portugal, o Pioneiro da Globalização: Inovação e 

Estratégia na História Moderna, co-aut Jorge Nascimento Rodrigues),
 
trata-se de uma 

nova abordagem da História no qual se procura fazer convergir as contribuições teóricas 

e metodológicas da Teoria dos Sistemas Complexos, da Economia, da Ciência Política e 

das Relações Internacionais. 
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