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Resumo 

 
Objetivo: O objetivo geral desta dissertação é o de analisar como os critérios, visão 

sistêmica, autonomia, feedback, cooperação, emergência e agregação da Teoria da 

Complexidade, de Edgar Morin, se apresentam no contexto educacional de uma instituição 

de ensino superior privada. Relevância/originalidade: Há uma vacância tanto teórica 

quanto prática na aplicabilidade do pensamento complexo, que, a partir de dados científicos 

relacionados ao pensamento complexo na educação, ficou evidenciada. Sendo assim, seria 

oportuno incluir novas metodologias para formação de profissionais, que tenham a 

capacidade de lidar com os conflitos e as frustrações derivadas do dia a dia de sua atuação 

profissional, ou seja, formar profissionais capazes de verter o conhecimento que lhes é ou 

foi passado. Metodologia/abordagem: Um estudo de caso descritivo, com abordagem 

quali- quantitativa. Foi aplicado um questionário respondido por 15 professoresda Faculdade 

da Amazônia e foi feita a análise com base em autores que se aprofundaramno estudo do 

conhecimento reducionista, na transdisciplinaridade e aplicabilidade da Teoria da 

Complexidade de Edgar Morin. Com as três gestoras foram realizadas entrevistas, via 

Google Meet e posteriormente transcritas e analisadas. Principais resultados: Com base 

na análise dos dados, foram identificadas presenças de alguns aspectos relacionados a cada 

um dos seis critériosda Teoria da Complexidade de Morin. Também foi destacado que existem 

na IES espaços para reflexões e possíveis ampliações de aspectos que possam 

caracterizaruma administração complexa. Destaca-se, então, um caminho de desafio para 

a gestão estimular o desenvolvimento de um sistema complexo mais adaptativo na 

organização pesquisada, de forma a contribuir para que a Faculdade da Amazônia possa 

desenvolver uma gestão educacional de acordo com os critérios de uma administração 

complexa. Contribuições teóricas/metodológicas: Recomenda-se para  pesquisas 

futuras uma investigação em larga escala, visando analisar possíveis relações 

estatisticamente significativas entre as dimensões consideradas, bem como comparações entre 

grupos de respondentes. Adicionalmente, recomendam-se pesquisas qualitativas em outras 

IES privadas com variações de realidades, tais como empresas não familiares, empresas 

atuantes em outras regiões brasileiras, empresas de capital aberto etc. Tais variações 

possibilitam comparações enriquecedoras para compreensão da Teoria da Complexidade 

em contexto de organizações relacionadas à educação. Contribuições sociais/para a 

gestão: O estudo possibilitou compreender as diversas possibilidades de desenvolvimento 

que a IES na qual atua pode utilizar para uma gestão educacional à luz da Teoria da 

Complexidade de EdgarMorin, visando uma melhor qualidade interdisciplinar com ênfase na 

interação e no desenvolvimento dos professores. 

Palavras-chave: Teoria da Complexidade. Gestão educacional. IES. Administração 

complexa. 



 

 

Abstract 

Objective: The general aim of this dissertation is to analyze how the criteria, systemic vision, 

autonomy, feedback, cooperation, emergence, and aggregation of Edgar Morin's Complexity 

Theory present themselves in the educational context of a private higher education institution. 

Relevance/originality: There is both a theoretical and practical vacancy in the applicability of 

complex thinking, which, based on scientific data related to complex thinking in education, has 

been evidenced. Thus, it would be opportune to include new methodologies to train 

professionals who have the ability to deal with the conflicts and frustrations derived from their 

day-to-day professional work, that is, to train professionals whoare able to shed the knowledge 

that is or has been passed on to them. Methodology/approach: A descriptive case study, 

with a qualitative and quantitative approach. A questionnaire was applied to 15 teachers at the 

Faculdade da Amazônia and ananalysis was made based on authors who have delved into 

the study of reductionist knowledge, transdisciplinarity and the applicability of Edgar Morin's 

Complexity Theory. Withthe three female managers interviews were conducted, via Google 

Meet and later transcribed and analyzed. Main results: Based on the data analysis, 

presences of some aspects related to each of the six criteria of Morin's Complexity Theory 

were identified. It was also pointed out that there are spaces for reflection and possible 

expansions of aspects that can characterize a complex administration. Thus, a challenging 

path for management to stimulate the development of a more adaptive complex system in the 

researched organization is highlighted, in order to contribute to the development of an 

educational management in accordance with the criteria of a complex administration. 

Theoretical/methodological contributions: A large-scale investigation is recommended for 

future research, aiming to analyze possible statistically significant relationships among the 

dimensions considered, as well as comparisons between groups of respondents. Additionally, 

qualitative research in other private HEIs with varying realities is recommended,such as non- 

family companies, companies operating in other Brazilian regions, publicly traded companies, 

etc. Such variations enable enriching comparisons for understanding Complexity Theory in 

the context of organizations related to education. Social contributions/for management: 

The study made it possible to understand the various possibilities of development that the HEI 

in which it operates can use for educational management in the light of Edgar Morin's 

Complexity Theory, aiming at a better interdisciplinary quality with emphasis on interaction 

and teacher development. 

 
Keywords: Complexity Theory. Educational management. IES. Complexity management. 
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1 Introdução 

 
 

Esta dissertação analisa o contexto educacional de uma instituição de ensino superior 

privada, tendo como ponto de partida o pensamento complexo proposto por Edgar 

Morin, por ele entender que as instituições de ensino são complexas, como a 

multidimensionalidade do ser humano. 

 
O teórico Morin (2015a), cujo verdadeiro nome é Edgar Nahoum, é formado em Direito, 

Geografia e História, sendo também estudioso de filosofia, sociologia e epistemologia. 

Ele procura demonstrar que é necessário dizer que não é a quantidade de 

informações, nem a sofisticação em matemática que podem dar sozinhas um 

conhecimento pertinente, mas sim a capacidade de colocar o conhecimento no 

contexto. 

 
Sobre a discussão em torno do ensino reducionista, Morin (2015) primeiramente afirma ser 

um modelo de ensino em que o conhecimento não é oferecido aos indivíduos, mas, sim, 

transferido de maneira fragmentada. Sendo assim, a inovação do conhecimento 

dependerá do perfil do educador, de como este está no mundo, nas diversidades 

sociais, políticas e epistemológicas, e da capacidade de questionamento desse 

educador. 

 
Segundo Morin (2020), o sistema de ensino tradicional tende a simplificar o que é 

complexo, como se o indivíduo fosse incapaz de lidar e/ou compreender as 

complexidades. Como já dizia Dostoiévski (2015, p. 13), “é melhor ser infeliz, porém 

estar inteirado disso, do que ser feliz e viver sendo feito de idiota”. Então, o sujeito 

deve saber do vazio que nele existe e há, e nos outros também. Entretanto, também 

precisa ter consciência de que, ao mesmo tempo em que eles aparentam ser frágeis, 

são verdadeiros gigantes, capazes de, por meio de suas emoções e afetos, alcançar 

grandes descobertas. 

 
Dessa maneira, a proposta desta pesquisa é apresentar uma discussão a partir de um 

estudo de caso da Faculdade da Amazônia e de como o ensino superior vem 

preparando o indivíduo para o mundo, analisando a capacidade desse sujeito em 
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aplicar o conhecimento que adquiriu transversalmente de educadores ainda 

padronizados no modelo que Morin (2015 a) vem a criticar. 

 
Quando Morin (2015 a) expõe a necessidade de educar o educador, ele apresenta, 

como proposta urgente, a necessidade de mudança no modelo de ensino atual, que 

desenvolve, de maneira fragmentada, a transmissão do conhecimento por intermédio 

de disciplinas. Nesse contexto, surge o conceito de transdisciplinaridade, o qual 

defende que todas as disciplinas estão interligadas, como na natureza. Esse conceito 

de transdisciplinaridade será visto, de maneira mais detalhada, no segundo capítulo, 

com a finalidade de explicar a importância do desenvolvimento do pensamento 

complexo como parte importante para o desenvolvimento humano, a partir de uma 

nova dinâmica de ensino e aprendizagem. 

 
Com a quarta revolução industrial, uma recente sociedade emergiu, e o grande desafio 

é o de romper com o paradigma de um sistema educacional fragilizado e de uma 

comunidade estudantil com um novo professor, que atenda às exigências que o novo 

grupo social suscita. Não se pode dizer almeja, posto que é necessário perceber para 

exigir (Morin, 2010). 

 
Diante do exposto, Morin e Viveret (2015, p. 11) afirmam que dois aspectos contrários 

da globalização precisam ser considerados, "temos aspectos positivos, como o 

intercâmbio de culturas, é um processo de trocas cada vez mais intenso”. Já “a 

segunda globalização faz parte do mesmo processo que a primeira, ao mesmo tempo 

que lhe é oposta. É a globalização cultural, por sua vez extremamente ambivalente” 

(Morin & Viveret, 2015, p. 16). 

 
Nesse contexto, Morin (2015) apresenta a proposta de que o novo educador deverá 

vir acompanhado de uma postura ética, comprometida com os valores morais. Isso 

porque, para que se faça uso das novas tecnologias, esse profissional professor 

deverá estar ciente das benesses e dos perigos que elas oferecem. 

 
Dessa maneira, para a realização desta pesquisa, utilizou-se uma revisão bibliográfica, 

com bases de dados como: Biblioteca Eletrônica Científica On-line (SciELO), 

repositórios, Index, Cadernos Ebape, literatura, dissertações, revistas científicas e 
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teses, como forma de verificação das produções científicas presentes em repositórios 

internacionais e nacionais que retratam o pensamento complexo. 

 
1.1 Contextualização 

 
 

A palavra “complexo” tem seu significado etimológico do latim complexus (“o que 

rodeia, o que inclui”), particípio passado de complecti ("rodear, abraçar"), formado por 

com- ("junto") mais plectere ("tecer, entrelaçar"). Isso torna-se algo explícito segundo 

Morin (2015a, p. 33-35) quando traz como proposta a afirmação de que 

 
Na ciência, no entanto, a complexidade surgira sem ainda dizer seu nome, no 

século XIX, na microfísica e na macro física. [...] O que é complexidade? À 

primeira vista, é um fenômeno quantitativo, a extrema quantidade de interações de 

interferências entre um número muito grande de unidades. 

 
Morin (2000) não pode acreditar que o pensamento complexo possa ser um 

pensamento organizador, ou seja, para que haja aprendizagem, não há necessidade 

da fragmentação das disciplinas, o que promove a perda de sentido. 

 
Por ser o futuro incerto, por permanecer em constante metamorfose, é que surge a 

necessidade de adaptação da matriz educacional. Para tanto, é necessária a 

implantação de um novo método de ensino e de uma repaginação para o exercício do 

educador, com aperfeiçoamento constante para aqueles que operam a educação. 

Tudo isso para que, partindo dessa premissa, seja possível que os operadores do 

ensino tenham a possibilidade de compreender a primordialidade de ligação dos elos 

entre as disciplinas, pois, somente a partir dessa premissa, poderão apresentar 

melhor fluidez de ideias. 

 
Ainda, o campo acadêmico deve estar conectado com o restante da sociedade, ou 

seja, a ciência só poderá contribuir para a diminuição do mal-estar geral do ser 

humano a partir do momento em que inteirar-se dele. 

 
Historicamente, a transdisciplinaridade estava ligada à revolução epistemológica 

desencadeada pela física, no começo do século XX. Quem primeiro enunciou esse 

termo foi Jean Piaget, em 1970, sugerindo um método mais completo, que seria a 
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transdisciplinaridade (Morin, 2020). Apesar disso, são pouco discutidas as questões 

da interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade no meio 

acadêmico, embora seja gritante o apelo de se fazer conexão entre as disciplinas, 

mas como fazê-lo? (Morin, 2015). 

 
Essa é uma tomada de atitude que deve ser pensada no Brasil, sendo, portanto, o 

principal incômodo que paira na consciência da autora desta dissertação, que gere 

uma Instituição de Ensino Superior (IES) e faz parte do corpo docente da Faculdade 

da Amazônia (FAMA), mais especificamente do curso de graduação em Psicologia. 

 
Durante reuniões de colegiados da Faculdade da Amazônia, por exemplo, fala-se que 

a mudança de comportamento deve ocorrer a partir da implantação da 

interdisciplinaridade, mas não se sabe operacionalizar isso, mais uma provocação que se 

busca apresentar e esclarecer por meio desta pesquisa, se possível. De início, a saber 

o conceito de interdisciplinaridade. 

 
Esse é o resultado de uma organização curricular fragmentada e desarticulada, que 

reflete a cisão histórica das atividades humanas impostas pelo modelo industrial à 

maioria das populações (Frigotto, 1995). Tal rigidez implica na resistência existente 

entre as disciplinas, uma vez que são impostas pela ciência moderna às atividades de 

pesquisa e ensino, como demonstrado por Almeida Filho (1997). 

 
Já Araújo, Santos, Sá e Vosgerau (2020) dizem ser fundamental aprofundar os 

estudos sobre o pensamento complexo como método que possibilite ampliar a 

compreensão de que a escola é uma organização complexa e que, portanto, é 

permeada de ações integradas, tecidas em conjunto, nas quais o ensino e a 

aprendizagem precisam contribuir para a formação integral dos estudantes em suas 

múltiplas dimensões: culturais, sociais, afetivas, psicológicas, econômicas e 

tecnológicas. Assim, Morin (2015 a) afirma ser a escola uma instituição complexa, por 

tratar-se de uma estrutura multidimensional do indivíduo, em seus diferentes aspectos 

sociais e pedagógicos. 

 
Por isso, tratando-se da interdisciplinaridade, ela 
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Apresenta-se como problema pelos limites do sujeito que busca construir o 

conhecimento de uma determinada realidade e, de outro lado, pela 

complexidade desta realidade e seu caráter histórico […], todavia esta 

dificuldade é potencializada pela forma específica que os homens produzem a 

vida de forma cindida, alienada, no interior da sociedade de classes (Frigotto, 

1995, p. 31). 

 
 

Morin e Viveret (2015) apontam a inevitabilidade do indivíduo em ser sensível à 

ambiguidade, que é traduzida como um aspecto de duas verdades diferentes ou 

contrárias, não se sabendo qual é a verdadeira. 

 
Eles trazem o processo de globalização como exemplo, beneficiado pelo 

desenvolvimento das comunicações (internet, telefone celular etc.). Processo esse em 

que ocorreu uma ruptura temporal (1989-1990), com a implosão da União Soviética e 

a explosão do liberalismo na China e na Rússia, o que gerou prosperidade e, também, 

miséria. 

 
São vantagens e desvantagens que cingem a globalização, podendo ser o melhor ou 

o pior dos negócios. Todavia, é preciso ter sensibilidade para se atentar às 

contradições resultantes da multinacionalização e adequar tais inadequações às 

disciplinas fragmentadas, para disciplinas que estabeleçam conexão. 

 
Conexão essa a fim de que se deixe de produzir indivíduos apenas especialistas e de 

pensamento compartimentado, pois é fato que, quanto mais aumenta a crise, mais 

dificultosa é a capacidade de reflexão. Além do mais, é muito difícil que se alcance a 

capacidade de entender o sentido dos acontecimentos sem que se compreenda a 

complexidade. 

 
Morin (2004), afirma que é preciso uma reforma no pensamento e no ensino, ele se 

opõe à fragmentação do conhecimento e propõe que o desenvolvimento do 

pensamento complexo está ligado a uma reforma do pensamento por meio do ensino 

transdisciplinar, capaz de formar cidadãos planetários, solidários e éticos, aptos a 

enfrentar os desafios dos tempos atuais. Para o autor, a complexidade é um desafio 

que sempre se propôs vencer. 
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É a capacidade de compreender o que parece incompreendido que Morin (1999) 

salienta a partir das origens: entre culturas, a possessão por deuses, por mitos, o 

medo de compreender. Em função disso, torna-se confortável manter-se na cegueira, 

uma vez que a compreensão do complexo causa uma intimidante dificuldade. 

Entretanto, sempre haverá necessidade de originalidade, de criação; e, entre a 

invenção e a produção, ocorrem, simultaneamente, conflito e colaboração. 

 
É o que define a complexidade: uma relação antagônica e complementar (Morin, 

1999). Segundo Morin (2015, p. 15), “A maior contribuição do século XX no terreno do 

conhecimento foi a noção dos limites de nosso conhecimento. A incerteza é onde nos 

movemos, não só na ação, mas também no conhecimento”. A boa notícia é a 

conscientização da amplitude da complexidade, dando conta de um novo começo. “O que 

o pensamento complexo ensina é estar consciente de que qualquer decisão e 

qualquer escolha constituem um desafio. [...] Viver é uma aventura que implica 

incertezas sempre renovadas, eventualmente com as crises e catástrofes pessoais ou 

coletivas” (Morin, 2015, p. 25). 

 
Parafraseando Morin (2015), o pensamento complexo reconhece as incertezas, mas 

não pode dizer o indizível, não pode ir além das aptidões do espírito humano. 

Entretanto, trazendo seu princípio inacabado (do humano, da consciência), o 

pensamento complexo introduz o mistério. 

 
Contudo, o mistério não desvaloriza o conhecimento que ele conduz. Ele nos torna 

conscientes das forças ocultas que nos comandam, que não são principalmente 

determinismos, mas são como diamantes internos e externos a nós, que nos possuem 

e nos conduzem às loucuras, à embriaguez e aos êxtases. 

 
1.2 Problematização e relevância 

 
 

Após as patologias de simplificação do ser (acima mencionadas), Morin (2015), no 

segundo capítulo, aponta alguns princípios que foram utilizados como análise para o 

apoio teórico da fundamentação da sua teoria dos sistemas e da cibernética. Essa 

teoria considera que desde o átomo até a sociedade podem ser considerados 

sistemas. 
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Esses sistemas podem ser abertos (necessitam do meio exterior para se manter em 

equilíbrio) ou fechados (não necessitam do meio exterior). Vejamos exemplos: uma 

pedra está em estado de equilíbrio, não necessita do meio exterior; a vela já necessita 

do meio exterior para manter sua chama viva. Todavia, o sistema só pode ser 

compreendido incluindo-o no meio exterior. 

 
Mediante todo o exposto, cabe a reflexão sobre a aplicabilidade do que propõe Morin 

(2015, p. 27) a partir da compreensão do pensamento complexo e da sua importância. "O 

ensino não pode ser passado de maneira fragmentada”. 

 
A aquisição do conhecimento necessariamente há de ser um processo com 

participação ativa e interativa do sujeito que conhece, durante o qual o 

indivíduo conhecedor utiliza todo um instrumental previamente existente, 

acumulado ao longo dos anos pelo convívio sociocultural. A abordagem precisa 

se dar em contexto, i.e., contemplando a relação homem-mundo, homem como 

sujeito de sua aprendizagem, em processo de construção de sua realidade 

histórico-social e em permanente interação com outros, porque é um ser 

simultaneamente social, histórico, político, cultural, ético e estético. No ensino, 

isso requer uma aproximação consistente com a realidade da prática 

profissional – não somente aquelas que têm as práticas com os alunos. Requer 

também o estabelecimento de uma relação professor-aluno de 

compartilhamento de saberes e de experiências (Ribeiro & Ciampone, 2010, p. 3). 

 

É importante ressaltar que, segundo Morin (2020), a aplicabilidade do pensamento 

complexo pode ocorrer em todas as áreas do conhecimento, sem exceção. "A unidade 

da ciência" é o que busca o autor. Sendo assim, o objetivo desta pesquisa é o de 

preencher esse vácuo, buscando-se responder à pergunta: como os critérios, visão 

sistêmica, autonomia, Feedback, cooperação, emergência e agregação da 

Teoria da Complexidade se apresentam no contexto educacional da Faculdade 

da Amazônia? 

 
As novas tecnologias da informação e comunicação são parte de uma sociedade 

globalizada, então, como preparar o professor para essa nova realidade? Esta 

pesquisa é um convite para, de forma sistematizada e fundamentada na Teoria da 

Complexidade de Morin (2000), refletir-se sobre as formas de se construir um educador 

preparado para suprir as demandas da sociedade contemporânea. 
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1.3 Objetivos 

 
 

O objetivo geral desta pesquisa é: analisar como os critérios da Teoria da 

Complexidade, de Edgar Morin, se apresentam no contexto educacional de uma IES 

privada. 

 
Já os objetivos específicos são: 

1) analisar a complexidade organizacional de uma IES privada segundo os 

critérios: 

a. visão sistêmica; 

b. autonomia; 

c. emergência; 

d. feedback; 

e. cooperação; 

f. agregação. 

2) analisar a percepção de professores e gestores da Faculdade da Amazônia, 

relativa a presença dos critérios da complexidade na instituição. 

 
Com isso, a autora da dissertação pretende identificar os princípios da Teoria da 

Complexidade, de que forma esses princípios podem ser aplicados na gestão 

educacional, além de verificar a percepção de professores e gestores quanto aos 

critérios da complexidade. Tudo isso diante das variáveis da Teoria da Complexidade 

necessárias para a aplicabilidade dela para uma boa estrutura curricular. 

 
1.4 Justificativa para a escolha do tema 

 
 

Para uma gestão organizacional complexa, esta pesquisa justifica-se pelo fato de que 

a Teoria da Complexidade pode ser aplicada e ser útil. Porém, acredita-se que 

pesquisas sobre complexidade são capazes de elucidar o pensamento complexo. 

Portanto, buscar resultados empíricos mediante uma aplicação prática dessa teoria 

ao universo das organizações pode representar tanto o desenvolvimento de um 

instrumento gerencial como o aumento da robustez de um novo referencial teórico 

(Silva, 2017). 
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Para tanto, é preciso considerar que, quando Morin (2020) fala de inteligência e 

sensibilidade viva , ele diz que os seres vivos, inclusive os vegetais, desenvolvem, 

cada um à sua maneira, as aptidões cognitivas da vida. 

 
É exatamente a isso que devemos nos ater, no sentido de que a criatividade é 

viva e permite aos sujeitos as variâncias genéticas, ou seja, cada sujeito é 

singular. Além disso, permite o alcance ao que é complexo, embora ainda não 

tenha conseguido replicar uma bactéria (Morin, 2020, p. 60). 

 
Diante do exposto, observou-se que há uma vacância tanto teórica quanto prática na 

aplicabilidade do pensamento complexo, que, a partir de dados científicos 

relacionados ao pensamento complexo na educação, ficou evidenciada. 

 

O interesse pelo tema da pesquisa deu-se em função de a autora atuar como gestora 

de IES, professora e supervisora de estágios na área de Psicologia Clínica. Esse fato 

permitiu a compreensão da dificuldade de acadêmicos em perceber e reconhecer as 

alterações que ocorrem no meio em que estão inseridos, uma deficiência visível a qual não 

podemos fugir à responsabilidade. 

 

Sendo assim, seria oportuno incluir novas metodologias para formação de 

profissionais, que tenham a capacidade de lidar com os conflitos e as frustrações 

derivadas do dia a dia de sua atuação profissional, ou seja, formar profissionais 

capazes de verter o conhecimento que lhes é ou foi passado. 

 
1.5 Estrutura do trabalho 

 
 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. O primeiro é representado por 

esta introdução, com apresentação e contextualização do tema, do problema, da 

relevância do estudo, dos objetivos geral e específicos, para que permitam, se 

possível, oferecer contribuições dos critérios utilizados pela Teoria da Complexidade 

para uma gestão organizacional, em especial à Faculdade da Amazônia. 

 
Já o segundo capítulo é constituído pelo delineamento teórico de conceitos a respeito 

do tema central que trata da Teoria da Complexidade e sua aplicabilidade, além do 
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representante teórico conceitual proposto. Nesse capítulo, serão apresentados o 

modelo de análise conceitualmente e, também, os princípios e fundamentos da teoria. 

 
Na sequência, o terceiro capítulo abrange as diretrizes metodológicas, como tipo de 

pesquisa, unidade de análise e observação, bem como o procedimento de coleta. O 

quarto capítulo traz a análise dos dados qualitativos e quantitativos. Por fim, 

apresenta-se o quinto capítulo, com as considerações finais. 
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2 Referencial Teórico 

 
 

Este capítulo contempla o arcabouço teórico que dará sustentação à realização da 

pesquisa e se dividirá em três seções. Na primeira, será apresentada a Teoria da 

Complexidade, começando pelo conceito pensamento clássico, abordagem sistêmica, 

princípios da teoria complexa, princípios da administração complexa e critérios da 

teoria complexa na educação. A segunda seção abordará os aspectos fundamentais 

da Teoria da Complexidade com os princípios postulados por Morin, de acordo com 

suas obras literárias. 

 
Por fim, este capítulo será concluído por uma seção que apontará as principais 

contribuições das teorias estudadas no referencial teórico, com a apresentação do 

marco teórico que servirá de suporte para o desenvolvimento dos procedimentos 

metodológicos utilizados para o desenvolvimento e a aplicação do modelo de análise 

aqui proposto. 

 
2.1 Teoria da Complexidade 

 
 

Morin (2015 a), pesquisador emérito do Centro Nacional para Pesquisa Científica 

(CNRS), instituição pública de pesquisa na França, nasceu em Paris, em 1921. 

Formado em História, Geografia e Direito, migrou para filosofia, sociologia e 

epistemologia, depois de ter participado da Resistência ao nazismo, na França 

ocupada, durante a Segunda Guerra Mundial. Sua obra divide-se em várias partes, 

pode-se afirmar que ele escreve em forma de holograma. (Morin, 2004, p. 94) 

 
A epistemologia apresenta características que atuam como contraponto ao 

classicismo científico por oferecer contracorrente ao reducionismo, à fragmentação e 

à compartimentalização do conhecimento. Nesse sentido, a revista Rene (2007) 

afirma que 

 
Existem palavras ligadas entre si pelo radical disciplina: interdisciplinaridade, 

multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade e transdisciplinaridade. Elas têm em 

comum o fato de designarem diferentes modos de relação e articulação entre 

disciplinas ou um processo de interação disciplinar. A necessidade de 
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integração é um momento anterior à interdisciplinaridade (Revista Rene, 2007, 

p. 85-91). 

 
Então, o que é a transdisciplinaridade tão defendida por Morin? Em entrevista à revista 

Prosa, Verso e Arte, concedida à Andrea Rangel (O Globo), o pensador critica o 

modelo de educação ocidental de ensino, esclarecendo que as disciplinas fechadas 

impedem que os indivíduos sejam preparados para a compreensão dos problemas e 

de si mesmo (Revista Rene, 2007). 

 
Dessa maneira, o senso crítico do aluno deve ser desenvolvido e, para tal, a figura do 

professor é o diferencial nesse caso. "Embora tenha ocorrido uma explosão de 

tecnologias, a figura do professor não perdeu o seu valor, será ele o regente da 

orquestra, o que vai elucidar as dúvidas dos alunos" (Revista Rene, 2007, p. 85-91). 

 
Mesmo diante das mudanças robustas que ocorreram a partir do século XX, entre elas 

a globalização, é urgente que se elabore um novo juízo do próprio conhecimento, e 

não a inovação a partir de novos métodos de ensino, mas, sim, uma forma de 

transmissão de pensamento que permita estar a serviço da curiosidade do aluno. 

 
A Teoria da Complexidade tem, como ponto principal, a capacidade de o indivíduo 

desenvolver a compreensão das coisas, o que possibilitará entender as diferenças 

existentes entre os sujeitos, bem como sua singularidade. Sendo assim, as disciplinas 

apresentadas de forma fragmentada, de acordo com o modelo tradicional de ensino, 

jamais permitirão que os sujeitos tenham uma visão de mundo mais complexa. 

 
Entretanto, a transdisciplinaridade só é possível se professores saírem de suas 

disciplinas para dialogarem com outros campos do conhecimento. O reconhecimento 

da importância das ciências sociais, da psicologia e da biologia, por exemplo, é 

fundamental por serem tais ciências, também, fonte de conhecimento. 

 
Transcrevendo-se o livro Introdução ao pensamento complexo, Morin (2015, p. 17) 

permite compreender que "a ciência do homem não possui um princípio que enraíze 

o fenômeno humano no universo natural, nem um método apto a apreender a extrema 

complexidade que o distinga de qualquer outro fenômeno natural conhecido”. 
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Sendo assim, Morin (2015) apresenta uma provocação, no sentido de ainda estar-se 

sob o alicerce da física do século XIX (cristianismo e humanismo implícitos), 

demonstrando-se a necessidade de reintegrar o homem entre os seres naturais para 

distingui-lo nesse meio, mas não para reduzi-lo a esse meio, embora sejam 

inseparáveis. 

 
A necessidade embarcada na possibilidade de uma unidade da ciência não teria 

nenhum sentido se fosse unicamente reducionista, ela só tem sentido se for capaz de 

apreender, ao mesmo tempo, unidade e diversidade. Isso é possível a partir da teoria 

da auto-eco-organização, aberta sobre uma teoria geral da physis. As disciplinas 

deixam de ser fechadas, porém, sem perderem a sua identidade, quebra-se, então, o 

fascismo, o biologismo e o antropologismo (Morin, 2015, p. 50), conforme a Figura 1 

abaixo apresenta. 

 
 
 

Figura 1 

Teoria da Complexidade 
Fonte: Silva, S. (2017). Gestão organizacional sob a luz da teoria da complexidade: proposição de um 

modelo. (p. 50). (Dissertação de Mestrado Profissional em Administração. Fundação Pedro Leopoldo, 

Pedro Leopoldo, MG, Brasil). 

 
 

Nesse sentido, para esclarecer, Morin (2015, p. 51) defende que 
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Significa dizer que a perspectiva aqui é transdisciplinar. Transdisciplinar 

significa hoje indisciplinar. Toda uma enorme instituição burocratizada – a 

ciência –, todo um corpo de princípios, resiste ao mínimo questionamento, 

rejeita com violência e despreza como "não científico" tudo o que não 

corresponde ao modelo. 

 
Para que haja uma compreensão melhor a respeito do pensamento complexo, é 

indispensável um passeio pela história do pensamento. Para tal, é preciso o retorno 

aos ideais clássicos, com permissão para um bordejo panorâmico na idade mítica, 

para, então, compreender por que pensamos e como pensamos nos séculos que 

correm, especialmente a partir dos séculos XVIII e XIX. 

 
2.1.1 Pensamento clássico 

 
 

Desde os primórdios da história da humanidade, questões ligadas ao conhecimento 

inquietam a mente do homem. Na idade mítica, as explicações se davam em nome 

dos deuses, mas a estreiteza desse modo de pensar, a partir do século XII a.C., nas 

colônias gregas da Antiguidade, passou a não mais satisfazer a mente de pensadoresdo 

porte de Xenófanes, Heráclito, Eurípedes, dentre outros, para os quais as explicações 

baseadas em deuses e heróis distanciaram-se da investigação da natureza (physis), 

com base em princípios, já que as relações comerciais com outros povos e o 

desenvolvimento das cidades favoreciam a ênfase no uso da razão. Platão(2014) 

 
No limiar do século V, surgiram as primeiras preocupações com o desenvolvimento 

das ciências, com os pré-socráticos Pitágoras e Demócrito. Sócrates, que é o filósofo 

mais importante da Idade Clássica, nada escreveu, mas as suas ideias ficaram 

conhecidas pelos diálogos platônicos. Para Platão, portanto, como ressaltado em 

Diálogos (Platão, 2014, p. 34), "o que é verdadeiro só pode ser alcançado pelo 

intelecto, pois os sentidos nos permitem acesso apenas a objetos corruptíveis”. 

 
Em outro giro, apresentando contraposição à ideia platônica, Aristóteles, a quem se 

deve a criação da lógica, acreditava nos sentidos como meio para alcançar o que há 

de essencial na realidade. 
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No primeiro século da era cristã, o ponto alto das investigações era a explicação da fé 

cristã, aqui se distinguindo, no período conhecido como Patrística, os filósofos 

Clemente de Alexandria, Tertuliano e Agostinho de Hipona. A sua preocupação estava 

voltada para o estudo de Deus e da alma. 

 
Entre os séculos XI e XV, Tomás de Aquino, o maior representante da Escolástica, 

torna-se conhecido pelas cinco provas da existência de Deus. Baseando-se em 

Aristóteles, ocupou-se de distinguir a essência da existência. 

 
Ademais, a fundamentação do conhecimento foi a grande preocupação dos filósofos 

da Idade Moderna, cujo expoente máximo deu-se na pessoa de René Descartes, com 

o ideal dicotômico tecido na teia do sujeito e do objeto. 

 
A quebra de paradigma emerge, porém, quando a frieza objetiva é surpreendida com 

o descontrole da imaginação a iluminar o progresso das ciências. Era preciso 

arredondar o quadradismo da dicotomia cartesiana, diante da insuperável proliferação 

de ideias, invenções e descobertas, que colocava por terra o puritanismo clerical 

reinante na Idade Média, já que a explicação do fenômeno científico já não mais 

precisava apoiar-se no divino. 

 
A partir do século XIX, o mundo ordenado se desequilibra e se desintegra, decompõe- se 

para se recompor. Afinal, "viver é, sem cessar, morrer e se rejuvenescer", como 

ensina Morin (2015a, p. 63). 

 
O pensamento clássico sustenta-se nos pressupostos da simplicidade, da estabilidade 

e da objetividade. O primeiro pressuposto (simplicidade) desse pensamento acentua que 

o mundo é complexo e, para simplificá-lo, é preciso separá-lo em partes para 

compreender o todo. Por esse pressuposto, o objeto de estudo é retirado do seu 

contexto, o que compromete a compreensão entre o objeto e o todo; entre a parte e o 

conjunto. Então, o saber é compartimentalizado, decorrendo daí a fragmentação do 

conhecimento em diferentes disciplinas, como se cada saber fosse o compartimento 

de uma casa, não formando qualquer relação com essa casa. (Morin, 2015a) 
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O segundo pressuposto (estabilidade) sugere que o mundo goza de estabilidade, ou 

seja, o mundo é. Disso decorre que, como tudo é determinado, os fenômenos são 

possíveis e, como tal, podem ser controlados. Esse pressuposto exclui a historicidade na 

compreensão do problema. Sendo assim, porque o mundo é estável, tudo no mundo 

é previsível, e qualquer conhecimento dissociado dessa previsibilidade é imperfeito. 

 
Já o terceiro pressuposto (objetividade) sugere que é possível conhecer o mundo tal 

como ele é, sendo a exigência da objetividade um critério de demonstração científica. 

Esse pressuposto descarta a subjetividade   do cientista; portanto, como o 

conhecimento só tem uma versão, o cientista tem de se posicionar fora da natureza. 

A tudo isso, contrapõe-se o pensamento sistêmico, que tem, como viga mestra, os 

pressupostos da complexidade, da instabilidade e da intersubjetividade. Morin (2015 

a) 

 
2.1.2 Abordagem sistêmica 

 
 

O filósofo Immanuel Kant (2001) é visto como sendo o primeiro a introduzir a noção 

de "auto-organização", como característica que distingue os sistemas vivos, a qual 

tem o clima da Terra como um processo de coevolução. 

 
A introdução dessa teoria tem como objetivo a transdisciplinaridade, que permitirá 

descrever princípios comuns e possibilitará o entendimento de aspectos comuns da 

dinâmica dos diversos tipos de sistema. Desse modo, a teoria não tem a pretensão 

de substituir ou corrigir os conhecimentos específicos de cada área e disciplina 

científicas, mas deseja contribuir para uma visão integral do ser humano que perpassa 

as diversas disciplinas que estudam os diferentes aspectos desse ser. 

 
Dessa maneira, é possível identificar aspectos característicos dos sistemas auto- 

organizados, como os seguintes: 

1) espontaneidade expressa: a existência de uma espontaneidade dos 

sistemas naturais, artificiais ou humanos. Temos, como exemplo, o 

“relógio químico” (Reação de Belousov-Zhabotinsky) – a descoberta da 

reação de Belousov-Zhabotinsky é considerada o marco inicial dos 
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estudos sistemáticos das reações químicas oscilantes. Tais reações 

formam espontaneamente padrões auto-organizados quando mantidas 

afastadas do equilíbrio e são capazes de mimetizar diversos sistemas 

biológicos encontrados na natureza (Kitagaki, 2017). Tal espontaneidade 

também pode ser entendida como um limite ao controle desses sistemas 

por parte da razão instrumental; 

2) respostas construtivas às perturbações: os sistemas auto-organizados 

são complexos semiabertos (ou semifechados), que derivam de seus 

padrões de organização das relações internas entre seus componentes. 

Perturbações de origem externa podem ser utilizadas construtivamente, 

deflagrando processos organizacionais; 

3) presença de causalidade circular: os sistemas de auto-organização (AO) 

frequentemente apresentam distintos níveis de organização, os quais 

travam relações de feedback entre si. Inspirado no funcionamento celular, 

esse conceito se refere a uma causalidade circular de genoma e 

metabolismo (genes instruem a produção das proteínas, que regulam o 

metabolismo; os produtos deste, por sua vez, regulam a expressão dos 

genes). 

 
No século XIX, ocorreu o primeiro abalo da concepção mecânica do universo, que se deu 

em virtude da formulação do conceito de entropia1. Porém, antes de tal descoberta, 

segundo Morin (1977), outras ideias poderiam questionar a concepção clássica, 

entretanto, a descoberta da entropia revelou uma anomalia que abalou 

profundamente os alicerces da ciência analítica. 

 
O pensamento sistêmico, de acordo com Morin (1977), expôs a vulnerabilidade 

referente às crenças em um universo "bem-organizado" e “mecanicamente 

estruturado". O autor aponta que o problema deixou de ser o de querer saber o porquê de 

existir a desordem no universo, uma vez que nele reina a ordem universal, mas, sim, 

o de querer saber por que razão existe ordem e organização no universo. Para 

 
1 O conceito físico, segundo Claude Shannon, de Entropia está relacionado tanto a um estado como a 
uma tendência: no primeiro caso, ao grau de desorganização da matéria; no segundo, à tendência de 

desorganização de toda matéria (Pineda, 2006, p. 25). 
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ele, “a ordem e a organização, deixando de ser evidências ontológicas, tornam-se 

problema e mistério: têm de ser explicadas, justificadas e legitimadas” (Morin, 1977, 

p. 41). 

De modo pontual, a temática dos princípios da teoria complexa será abordada nos 

próximos itens, a fim de esclarecer o pensamento complexo. 

 
2.2 Princípios da teoria complexa 

 
 

Morin (2015), denomina o pensamento complexo como o que tem por objetivo 

ultrapassar a confusão, o embaraço e a dificuldade de pensar com o auxílio de um 

pensamento organizador: que separa e que religa. Sendo assim, na reforma do 

pensamento, existem situações favoráveis e desfavoráveis que serão confrontadas. 

As favoráveis tiveram início do século XX com a física quântica, o que modificou 

completamente nossa visão de real, excluindo totalmente a concepção de mecânica 

do universo puramente. 

 
A segunda revolução científica, Guedes (2013), em que se discute o pensamento de 

Morin à formulação do que seria uma reforma do pensamento que consiste na 

capacidade de rever estruturas rígidas do próprio pensamento; na religação dos 

saberes fragmentados, a que ele conceitua como a prática da transdisciplinaridade. 

Manifestou-se em algumas ciências, as quais, efetivamente, estão relacionadas às 

abordagens complexas, pluridisciplinares, a exemplo das ciências da terra, na 

ecologia e na cosmologia. Assim, o objeto sistêmico não é um objeto dividido, à força, em 

disciplinas que se tornaram "esquizoides" (desinteressantes). 

 
A partir do pensamento complexo, segundo Morin (2015), é que foi possível perceber que 

religar as duas culturas, a científica e a humanística, e a de estar situado no universo 

pode ocorrer, ou seja, local e global encontram-se religados. 

 
Já as condições desfavoráveis são decorrentes das estruturas mentais, das estruturas 

institucionais, do paradigma da disjunção e da redução que funciona no interior dos 

espíritos humanos, mesmo quando percebem que ultrapassaram a disjunção e a 

redução. Sendo assim, o que é proposto pelo autor é que ocorra uma reforma não 

apenas nas estruturas institucionais, mas que, da mesma forma, também ocorra no 
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âmbito do pensamento humano. É o que Morin classifica como círculo vicioso a ser 

transformado em circuito produtivo: a educação precisa fornecer subsídios ao ser 

humano, que precisa lutar contra o erro e a ilusão (Mezalira, 2011). 

 
Nesse sentido, a reforma na educação deve ocorrer desde o Ensino Fundamental até 

o nível universitário. Essa é a conclusão: a de que uma mudança de paradigma 

aconteça, porém, de forma verdadeira, e não apenas nos escritos de resoluções 

manifestas em editais do Ministério da Educação (MEC). 

 
Sem a pretensão de parecer desanimador, Morin (2015) ainda levanta o seguinte 

questionamento: como serão educados os educadores? É preciso voltar à essa 

questão, porque a resposta é a de que, para que isso ocorra, e é possível que ocorra,é 

preciso que eles se autoeduquem com o auxílio dos educandos. 

 
Parafraseando Morin (2015), é, de fato, desde o Ensino Fundamental que podemos 

tentar situar – pôr em ação – o pensamento que religa, pois ele se encontra em estado 

selvagem, espontâneo, em toda criança. Isso pode ser feito a partir dos grandes 

questionamentos, principalmente da grande questão antropológica: "quem somos 

nós, de onde viemos, para onde vamos?" O caminho é apresentar disciplinas 

separadas e ligações que existem entre elas. 

 
Já na etapa do Ensino Médio, juntam-se os conhecimentos e a cultura geral (cultura 

das humanidades e cultura científica). A literatura seria o fator preponderante, pois é 

nela que se fundamentam as paixões, a subjetividade e a complexidade humanas, 

Morin (2015, p. 83-84) diz: 

 
Temos necessidade de compreender a crise global da educação reconhecendo os 

elementos particulares dessa crise, de compreender a relação entre as partes 

e o todo, entre o todo e as partes, principalmente o fato de que, segundo o 

princípio Hologramático, não apenas uma parte está contida no todo, mas o 

todo se encontra presente no interior das partes. 

 
O modo de pensamento ou de conhecimento fragmentado, 

compartimentalizado, monodisciplinar, quantificador, nos conduz a uma 

inteligência cega, na mesma medida em que a atividade humano normal, 

empenhada em religar os conhecimentos, é sacrificada em prol da atitude não 

menos normal de separar (Morin, 2015, p.106). 
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Entretanto, é preciso que seja compreendido como tal processo pode ser alcançado, 

daí que Morin (2015) delimita, de forma explícita, a possibilidade de se abandonar o 

conhecimento reducionista em favor da religação. Resumidamente, o autor destaca 

que é necessário: 

1) considerar os objetos não mais como coisas fechadas em si mesmas, mas 

como sistemas que se comunicam entre eles e o meio circundante, já que 

essa comunicação faz parte de sua organização e de sua própria 

natureza; 

2) ultrapassar a causalidade linear "causa e efeito" para apreender a 

causalidade mútua, inter-relacional, circular (retroativa, recursiva), e as 

incertezas da causalidade (porque as mesmas causas não produzem 

sempre os mesmos efeitos quando as reações dos sistemas afetados por 

elas são diferentes e porque causas diferentes podem suscitar os 

mesmos efeitos); 

3) compreender o desafio da complexidade que advém de todos os domínios do 

conhecimento e da ação e o modo de pensar apto a responder a esse 

desafio. 

 
2.2.1 A reforma de pensamento e a ética 

 
 

É relevante considerar as consequências éticas que o circuito das ciências pode 

provocar. De acordo com Morin (2015), o pensamento que religa mostra a 

solidariedade dos fenômenos. É o pensamento que permite mostrar que o sujeito tem suas 

origens físicas e cósmicas, que fazem parte da natureza e, por isso, tornam-se 

emergências. O homem faz parte da mesma natureza que degrada. 

 
Também, é a degradação do individualismo egoísta que destrói a solidariedade. 

Então, a partir do momento em que se perde de vista o olhar do conjunto, perde-se 

também o sentido de responsabilidade; o obedecer a ordens exclui o senso de 

responsabilidade, de tal modo que a reforma do pensamento será em vão, caso não 

se detenha à responsabilidade singular dos sujeitos. 
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Desse modo, o sentido da responsabilidade é uma questão inata, logo, pode ser 

desperta, pode fazer renascer o sentimento de solidariedade, mais explícito em 

alguns, mas que existe potencialmente em qualquer ser humano, como afirma Morin 

(2015). Nesse sentido, a reforma do pensamento e a reforma do ensino não são os 

únicos elementos que podem agir, mas representam um elemento constitutivo 

essencial. 

 
Do ponto de vista ético, complementa o autor, é que o pensamento transdisciplinar 

nos induz à ética da compreensão; o ser humano possui sua multiplicidade interior. 

Ele não é o mesmo em todo momento de sua existência; não é o mesmo quando está 

encolerizado, quando ama, quando está em família. Somos seres de multiplicidade 

em busca de unidade, e os fenômenos de dupla e tripla personalidade, considerados 

como casos patológicos, na verdade, são um exagero do que se considera normal. 

 
O que Morin (2015) procura explicitar em sua teoria, a do pensamento complexo, é 

que a redução priva os humanos da compreensão entre os povos, entre as nações, 

entre as religiões; sem a compreensão, não existe civilização verdadeira, mas, sim, 

caos nas relações humanas. E é justamente por falta dessa compreensão que ainda 

se comportam como bárbaros. 

 
As consequências éticas da reforma do pensamento seriam incalculáveis, algo que 

ultrapassa a própria reforma da educação, pois a reforma do pensamento conduz a 

uma metamorfose de vida que também é necessária. 

 
2.2.1.1 O Sistêmico ou organizacional 

 
 

Morin (2015) explica que, em um sistema ou em um mundo complexo, não apenas 

uma parte encontra-se no todo, mas também o todo encontra-se na parte. Não apenas 

o indivíduo existe em uma sociedade, mas também a sociedade existe em seu interior, 

uma vez que, desde seu nascimento, a sociedade estimulou nele a linguagem, sua 

cultura, suas proibições e suas normas. O humano carrega em si partículas, átomos, 

porque faz parte do universo, portanto, é real que a mundialização está para dentro 

de cada ser humano. 
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Dessa maneira, o sistêmico ou organizacional liga o conhecimento das partes ao 

conhecimento do todo. Já o hologramático observa que as partes estão no todo e vice- 

versa. O Anel Retroativo estipula que a causa age no efeito e vice-versa. O Anel 

Recursivo, por sua vez, estabelece que o produtor faz o produto e vice-versa. O 

Dialógico sustenta que os opostos, os diferentes, dialogam na Complexidade. Por fim, a 

reintrodução vê o conhecimento como um processo que envolve o sujeito e o objeto 

(Morin, 1999; Ramos, 2008). 

 
O princípio sistêmico ou organizacional encontra-se em ligações entre a parte e o todo 

ditas inseparáveis, pois interagem e revelam o todo em uma aliança permanente. 

Como exemplo, temos a educação, que é parte de um todo (social, político, 

psicológico, biológico), que se comunica de modo multidimensional. 

 
De qualquer modo, não somos meros espectadores do cosmo, simples 

microcosmos idênticos aos macrocosmos, como se pensava antigamente; é 

exatamente por sermos singulares que trazemos em nós a totalidade do 

universo, o que nos situa na mais ampla religação que possa ser estabelecida 

(Morin, 2015, p. 117). 

 
Desse modo, o todo é muito mais que forma global. É, também, qualidades 

emergentes. É mais ainda: o todo retroage enquanto todo (totalidade organizada) 

sobre as partes. Então, enquanto totalidades organizadoras, o átomo ou a célula 

retroagem sobre os constituintes que os formam, e todo o discurso retroage sobre os 

elementos que o constituem. (Figura 2) 

 
Assim, para que as palavras tomem um sentido definido na frase que formam, não 

basta que as suas significações estejam registradas, entre outras, no dicionário; não 

basta que estejam organizadas segundo a gramática e a sintaxe. É preciso ainda que 

haja retroação da frase sobre a palavra, à medida da sua formação, até à cristalização 

definitiva das palavras pela frase e da frase pelas palavras. 

 
É, portanto, porque o todo é hegemônico em relação às partes, porque a sua retroação 

organizacional pode ser concebida, justamente, sobre determinação, que o todo é 

muito superior às partes. Mas o todo não pode ser hipostasiado. O todo sozinho não 

passa de um buraco (hole is a hole). Ele só funciona como todo se as partes 
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funcionarem como partes. Então, o todo deve estar relacionado com a organização. 

O todo, finalmente e sobretudo, comporta cisões, sombras e conflitos (Morin, 1977). 

 

Figura 2 
Propriedades emergentes 
Fonte: Silva, S. (2017). Gestão organizacional sob a luz da teoria da complexidade: proposição de um 

modelo. (p. 86). (Dissertação de Mestrado Profissional em Administração. Fundação Pedro Leopoldo, 

Pedro Leopoldo, MG, Brasil). 

 
2.2.1.2 O pensar a complexidade do real 

 
 

Sabe-se que, nas coisas mais importantes, os conceitos não se definem jamais por 

suas fronteiras, mas a partir de seu núcleo, ou seja, há necessidade de 

macroconceitos (Morin, 2015). Essa é uma ideia anticartesiana, na medida em que 

Descartes pensava ser a distinção e a clareza a partir de caracteres intrínsecos da 

verdade de uma ideia. Assim, "não se deve jamais procurar definir por fronteiras as 

coisas importantes. As fronteiras são sempre fluidas, são sempre interferentes. Deve- 

se, pois, buscar definir o centro, e essa definição pede em geral macro conceitos” 

(Morin, 2015, p. 73). 

 
Ainda segundo Morin (2015), há três princípios que podem nos ajudar a pensar a 

complexidade: 

1) o princípio que o autor denomina dialógico é o que permite ao homem manter 

a dualidade no seio da unidade, associando dois termos ao mesmo tempo 

complementares e antagônicos; 
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2) o princípio da recursão organizacional é aquele em que o processo recursivo é 

ao mesmo tempo produto e produtor, ou seja, os produtos e os efeitos são ao 

mesmo tempo causas e produtores do que os produz. "Indivíduos produzem a 

sociedade que produz os sujeitos. Somos ao mesmo tempo produtos e 

produtores. A ideia recursiva é, pois, uma ideia em ruptura com a ideia linear 

de causa/efeito" (Morin, 2015, p. 74); 

3) no princípio hologramático, não apenas a parte está no todo, mas o todo está 

na parte. A ideia do holograma vai além do reducionismo, que só vê as partes, 

e do holismo, que só vê o todo, ou seja, a ideia hologramática está ligada à 

ideia recursiva, que está ligada, em parte, à ideia dialógica. 

 
Em suma, qualquer sistema de pensamento é aberto e comporta uma brecha, uma 

lacuna em sua própria abertura. Mas há a possibilidade de ter metapontos de vista. O 

metaponto de vista só é possível se o observador-conceptor se integrar na observação 

e na concepção. É por isso que o pensamento da complexidade tem necessidade de 

integração do observador e do conceptor em sua observação e em sua concepção 

(Morin, 2015). 

 
A reflexão sobre o universo se chocava com um paradoxo. De um lado, o 

segundo princípio da termodinâmica indicava que o universo tende à entropia 

geral, isto é, à desordem máxima e, de outro lado, revelava-se que neste 

mesmo universo as coisas se organizam, se complexificam e se desenvolvem 

(Morin, 2015, p. 61). 

 
Assim, as causalidades se encontram em todos os níveis de organização complexos. 

Morin (2015) traz o exemplo da sociedade que é produzida pelas interações dos 

indivíduos que a constituem. A própria sociedade, como um todo organizado e 

organizador, retroage para produzir os indivíduos por meio de educação, linguagem e 

escola. Então, não há separação entre indivíduo e sociedade, pois ambos são 

inseparáveis e interdependentes, segundo Morin (1977, p. 121), conforme 

demonstrado na Figura 3. 
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Figura 3 

Réplica do gráfico do pensamento complexo 
Fonte: Morin, E. (2015a). Introdução ao pensamento complexo. (5a ed., p. 121). E. Lisboa (Trad.). 

Porto Alegre: Sulina. 

 

É que, em verdade, mais ainda que um reenvio mútuo, a inter-relação que liga 

a explicação das partes à do todo, e reciprocamente, é, de facto, o convite a 

uma descrição e explicação recorrente: a descrição (explicação) das partes 

depende da do todo, que depende da das partes, e é no circuito. 

 
 

Assim, cada célula é uma parte do todo – organismo global -, mas também o 

todo está na parte: a totalidade do patrimônio genético está presente em cada 

célula individual; a sociedade está presente em cada indivíduo, enquanto todo, 

através de sua linguagem, sua cultura, suas normas. (Morin, 2004, p. 94) 

 
2.2.2 Princípios da administração complexa 

 
 

No mundo contemporâneo, notamos a complexidade quando entendemos que o 

mundo não está separado em partes, ou seja, fragmentado. Estamos, todos, 

encaixados em processos cíclicos e relacionais. Desse modo, o equilíbrio que existe 

entre células, organismos, sociedade, ecossistema, entre outros faz parte da 

complexidade do mundo contemporâneo. 

 
Com isso, a capacidade de agir de modo coerente é tida como a principal propriedade 

que caracteriza a emergência de um comportamento complexo. Do caos, surge o 

equilíbrio necessário à sobrevivência e ao convívio comum. Osmar Ponchirolli diz, em seu 

artigo A teoria da complexidade e as organizações, que “é por meio da ordem e da 

desordem que a vida se mantém. A desordem obriga a criar formas de ordem” 

(Ponchirolli, 2007, p. 83). 
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A complexidade permeia, ainda, as relações. Em Os sete saberes necessários à 

educação do futuro, Morin (2001) trata de sete saberes que não tão somente aplicam- se 

à educação, mas também a qualquer convívio social, com os quais toda cultura e toda 

sociedade deveriam trabalhar, segundo suas características individuais ou 

especificidades. 

 
Com o principal teórico da "complexidade", Morin (1996) apresenta uma de suas 

maiores contribuições para uma nova noção de sujeito, que está diretamente ligada à 

sua noção de autonomia. Para esse autor, autonomia está estreitamente ligada à 

noção de dependência do meio ambiente, e não às antigas concepções de liberdade. 

 
Ele se utiliza da biologia na explicação do “ciclo circadiano” para provar que 

possuímos um relógio interno que leva inscrita, em nosso organismo, a organização 

cronológica da Terra. Conforme Morin (1996, p. 47), "na autonomia, pois, há uma 

profunda dependência energética, informativa e organizativa a respeito do mundo 

exterior [...], é por isso que, sistematicamente, eu não falo de auto-organização, mas 

de auto-eco-organização". 

 
Todavia, conforme tal pensamento, a autonomia não seria somente a capacidade de 

livre escolha, mas também a capacidade de estar em conformidade com a 

organização do meio ambiente em que o ser se encontra inserido, um sujeito 

autônomo no mundo, capaz de se perceber no “todo complexo” em que está inserido 

com perfeição. 

 
Nesse sentido, Morin também traz a noção de indivíduo como a de "um produto; é o 

produto, como ocorrem com todos os seres sexuados, do encontro entre um 

espermatozoide e um óvulo, ou seja, de um processo de reprodução". Isso resulta na sua 

noção de sociedade – “desse modo, a sociedade é, sem dúvida, o produto de 

interações entre indivíduos" (Morin, 1996, p. 48). 

 
Conforme suas concepções, somos despertados a compreender o sujeito em um 

sistema complexo de interações, sendo levados a observá-lo em seu contexto, em 

uma perspectiva social e ecológica. Tomando por base o funcionamento geral dos 

sistemas complexos adaptativos, foram eleitos quatro conceitos-chave que definem a 
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abordagem proposta neste artigo – autonomia, cooperação, agregação e auto- 

organização –, os quais se relacionam da maneira que veremos a seguir. 

 

2.2.2.1 Autonomia, cooperação, agregação e auto-organização 

 
 

Autonomia é definida como a faculdade de o indivíduo orientar sua ação com base em sua 

própria capacidade de julgamento. Reconhecendo-se a possibilidade de incluir uma 

maior parcela dos membros da organização, antes simples executores de ordens, no 

papel de tomador de decisão, exercitando seu julgamento. (Dill & Sothë, 2014, p. 472) 

As vantagens da autonomia tornam-se evidentes: 

 
1) adaptabilidade: quando se renuncia à estrutura clássica de controle e se 

diminui o número de níveis hierárquicos, aparecem as primeiras vantagens da 

autonomia: menor custo, mais agilidade e, portanto, mais adaptabilidade. 

Há um menor custo pois: a) reduz drasticamente o número de pessoas em 

cargos de comando que, teoricamente, ganham mais; b) diminui o número de 

atividades que não agregam valor ao produto. Há mais agilidade pois: a) diminui 

o número de pessoas envolvidas; b) aumenta a intensidade das relações entre 

as pessoas e, portanto, a velocidade e a qualidade das informações 

compartilhadas; 

 
2) aumento da diversidade: o convívio entre pessoas autônomas permite o 

aparecimento do que poderia ser chamado de “mutação de ideias” – em analogia 

com as mutações genéticas que aumentam a diversidade e as chances de 

geração de alternativas viáveis. A autonomia garante a geração de ideias novas 

e sua sobrevivência até o momento de sua realização, quando, então, serão 

testadas e selecionadas. Assim, a autonomia é um mecanismo que permite a 

criação. Dessa forma, novas soluções são inventadas, aperfeiçoadas e 

reproduzidas a todo instante, aumentando a variedade das soluções a serem 

selecionadas; 

 
3) aprendizado: tanto sujeitos como organizações aprendem, no sentido de que 

são capazes de observar as consequências de seu comportamento e ajustar 

seus atos para atingir os propósitos desejados. Embora o aprendizado não seja 

privilégio dos seres humanos, estes e suas organizações apresentam uma 
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considerável vantagem sobre os demais seres. A comunicação sofisticada e a 

competência de prever teoricamente as consequências de seus atos, sem que 

seja necessário experimentar uma situação real, resultam em uma enorme 

capacidade de aprendizado. Contudo, tamanho potencial só é realizado quando 

é permitido ao indivíduo colocar seu julgamento em ação, isto é, quando ele é 

autônomo; 

 
4) redução de erros: outra grande vantagem da autonomia é que ela é erro- 

supressora. Indivíduos autônomos tendem a rever suas ações em função das 

dos demais ou, até mesmo, a comparar seus julgamentos a respeito de uma 

dada situação com os seus pares, corrigindo suas decisões. Com isso, uma 

grande quantidade de erros pode ser aceita sem comprometer o desempenho 

do sistema e, ao contrário, pode tornar-se até fonte de aprendizado e adaptação; 

 
5) solução de conflitos: embora só existam porque há cooperação, as 

organizações são também palco para o conflito. Entretanto, ao contrário das 

estruturas rigidamente hierárquicas, os modelos organizacionais baseados na 

autonomia conseguem fazer com que o conflito seja resolvido local e 

imediatamente, evitando que tome maior vulto. Isso porque as discórdias que 

não são logo tratadas pelos diretamente envolvidos tendem a se difundir pela 

rede, contagiando outros agentes e dificultando o restabelecimento da 

cooperação. 

 
Esses indivíduos que recebem o conflito em segunda mão têm apenas um 

conhecimento parcial da origem da discórdia e, mais importante, da história das 

interações passadas entre os personagens principais – o que faz com que seja mais 

difícil ponderar e perdoar. Afastando-se da origem do conflito, será mais difícil contar 

com a confiança mútua para resolvê-lo. 

 
2.2.2.2 Cooperação 

 
 

A cooperação é um fator crítico para modelos de gestão que pretendam aproveitar o 

conhecimento disperso na organização. Seria possível dizer, inclusive, que, quanto 
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maior for a capacitação de seus integrantes, maior será a necessidade da existência 

de uma cooperação espontânea (Agostinho, 2003). 

 
Sendo assim, é a cooperação entre indivíduos de uma equipe, ou mesmo entre 

equipes, que permite o fluxo de conhecimentos capaz de contribuir para o 

desempenho da organização. Tal ocorre uma vez que se duvide da onisciência da 

administração clássica (segundo a qual haveria sempre um conjunto de meios 

aguardando para ser conhecido cientificamente pelo administrador para, assim, atingir um 

determinado fim). 

 
Dessa maneira, o incentivo para cooperar está na percepção de que é possível a 

obtenção de ganhos por meio da ajuda mútua, ou melhor, no entendimento de que o 

desempenho de cada um pode ser superior ao que seria possível caso não contasse 

com a cooperação dos demais (Agostinho, 2003). 

 
Entretanto, para que um ambiente seja propício para a evolução da cooperação, é 

preciso que sejam observadas certas condições: 

 
1) os indivíduos devem interagir de forma continuada, sendo um encontro futuro 

algo muito provável; 

2) eles precisam ser capazes de se reconhecerem mutuamente, lembrando a 

história de seus encontros passados; 

3) suas relações devem ser suficientemente simétricas de forma a garantir a 

existência de reciprocidade. Na reciprocidade entre indivíduos que buscam o 

interesse próprio, está a chave para esse tipo de cooperação. Tanto a 

cooperação quanto a oposição podem ser retribuídas. 

 
Ao estar atento aos sinais do outro, um indivíduo pode ajustar o seu comportamento, 

provocando novas adaptações no padrão de ações de outra pessoa. “O truque é 

encorajar essa cooperação. Uma boa maneira de fazer isto é deixar claro que você 

vai retribuir. Palavras podem ajudar aqui, mas, como todos sabem, atos falam mais 

alto que palavras” (Axelrod, 1990, p. 123, como citado em Agostinho, 2003b, p. 10). 
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A autora chama a atenção para a importância de outro conceito, relevante no ambiente de 

cooperação, que é a “convivencialidade”, que corresponde a “uma forma de enfrentar 

crises. A partir do momento em que um padrão de interação convivencial se estabelece, 

abrem-se os canais para que o conhecimento flua e se reconstrua”. A autora 

acrescenta que a convivencialidade “tem o poder de tornar mais efetivo o 

aprendizado” (Agostinho, 2002, p. 29). 

 
O processo de aprendizagem realmente exige a criação de ambientes propícios, que 

não são passíveis de solução apenas de forma individual, “passando por um esforço 

concentrado de formação de equipes interdisciplinares” (Vasconcelos, 2002, p. 124). 

Essas ações fortalecem a cooperação, a convivencialidade e o capital social da 

organização. São várias as definições de “capital social” disponíveis na literatura, 

como o “estoque de conexões humanas”, “confiança entre os empregados”, “redes 

pessoais” e “senso de comunidade” (Vasconcelos, 2002, p. 130). 

 
Cohen e Prusak (2001) enfatizam que as fortes relações entre os membros de uma 

organização representam o óleo necessário para que uma organização trabalhe de 

forma eficaz. 

 
2.2.2.3 Agregação e auto-organização 

 
 

Talvez um dos aspectos mais interessantes que diferenciam as organizações sociais 

humanas dos demais sistemas complexos adaptativos seja a possibilidade que nós, 

seres humanos, temos de escolher como elas devem operar na prática. Graças à 

nossa consciência, podemos dar cores à “mão invisível”, usando racionalmente 

nossos maiores ou menores poderes de influência. 

 
Então, exercitamos essa capacidade quando, por exemplo, definimos o perfil ideal dos 

membros da organização (competências, personalidade e história pessoal). Ainda, 

fazemos isso quando estimulamos certas relações (favorecendo contato e criando 

situações que exijam ação conjunta). 

 
Ao reconhecer as conexões pelas quais ocorrem os fluxos mais relevantes e ao 

identificar os pontos com maior ou menor efeito multiplicador, é possível direcionar os 
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recursos – sejam eles de informações, conhecimentos, materiais ou confiança, para 

citar alguns – mais adequadamente. 

 
Ao atuarem dessa forma, os administradores (ou agentes gerenciais) criam as 

condições iniciais a partir das quais o sistema se auto-organiza. Estabelece-se, assim, 

uma estrutura mínima a partir da qual emerge a organização. Porém, ao fazerem isso, 

os graus de liberdade do sistema são reduzidos, diminuindo as margens de manobra 

necessárias quando os problemas aparecem. 

 
“Portanto, para garantir a flexibilidade e a adaptabilidade do sistema, a estrutura deve ser 

apenas minimamente definida, não especificando (Agostinho, 2003b, p. 11) ‘nadaalém 

do mínimo necessário para que uma atividade em particular ocorra’” (Morgan, 1993, 

p. 363, como citado em Agostinho, 2003b, p. 11). 

 
 

Ainda, é necessário ter o cuidado, por exemplo, ao se estabelecerem as qualidades 

requeridas para os membros de uma organização, de não comprometer a diversidade 

– a qual se torna tanto mais necessária quanto mais complexo for o ambiente em 

questão. 

 
Ademais, é importante ressaltar que, quando alguém com outros atributos vem a 

ocupar uma posição, são criadas ligações na rede, alterando o padrão de 

relacionamentos e gerando mais diversidade. 

 
Assim, o foco da administração complexa concentra-se em quatro eixos fundamentais: 

autonomia, cooperação, agregação e auto-organização. Portanto, o papel dos líderes 

em todos os níveis – isto é, dos agentes gerenciais – é o de criar e manter as 

condições propícias para que: 

 
1) os sujeitos tenham o direito e sejam capazes de agir com autonomia. Todas 

as ações que, direta ou indiretamente, estimulem e legitimem a participação e 

melhorem a capacidade de julgamento cumprirão essa função; 

 
2) os indivíduos reconheçam as situações em que vale a pena cooperar – tanto 

comseus pares como com a organização – e o façam, não porque são coagidos, 
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mas por entenderem que assim devem se comportar. Ações gerenciais que 

favoreçam a durabilidade e a intensidade das relações e ainda garantam a 

simetria necessária para que as atitudes de cada um sejam tratadas com 

reciprocidade por aqueles com quem convivem e coevoluem contribuem para 

que a cooperação emerja sem a necessidade de uma autoridade central. 

Reconhece-se, assim, o princípio da autonomia; 

 
3) os indivíduos conheçam não só as restrições existentes para a realização do 

objetivo em torno do qual se agregam, como também suas implicações para a 

realização dos objetivos mais globais do sistema. É fundamental, também, que 

sejam fornecidas condições para que o agregado desenvolva suas 

competências, tanto atraindo e selecionando talentos quanto incentivando o 

aprendizado contínuo; 

 
4) o sistema se auto-organize, não só abrindo e fortalecendo canais de 

comunicação multidirecionais, como também ampliando a capacidade de 

percepção, interpretação e resposta a todos os tipos de feedback. 

 
2.3 Critérios da teoria complexa na educação 

 
 

A teoria sistêmica de ensino da educação, proposta por Freire (1987), ressalta a 

importância da mudança no ato de educar: “ensinar exige a convicção de que a 

mudança é possível. Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de 

intervenção no mundo. Ensinar não é transferir conhecimento” (Freire, 1987, como 

citado em Gemignani, 2012, p. 1). 

 
Elizabeth Gemignani publicou, na Revista Fronteira da Educação, em 2012, sua 

aparente inquietude no que se refere à necessidade de se promover uma renovação 

nas matrizes curriculares dos cursos de graduação. Isso é algo pertinente a ser 

pontuado, uma vez que parte também da angústia vivida pela autora da pesquisa por 

ser, inclusive, atuante em sala de aula como professora do curso de Psicologia. 

 
A autora acima citada apresenta uma considerável busca de novas metodologias de 

ensino, inovadoras. Mesmo sendo um grande desafio, é uma realidade a ser 
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considerada, pois, desde o início deste século, educadores vêm se posicionando e 

buscando novas possibilidades de uma prática que possa "ultrapassar os limites do 

treinamento puramente técnico e tradicional, para efetivamente alcançar a formação 

do sujeito como um ser ético, histórico, reflexivo, transformador e humanizado" 

(Gemignani, 2012, p. 1). 

 
Para tanto, como bem coloca Morin (2015), é necessário que inicialmente se reformulea 

concepção de educação exercida pelos professores; "como educar os educadores?", 

em que contexto ela está inserida após as mudanças que ocorreram nas propostas 

curriculares e na práxis de ensino para formação do professor do século XXI. 

 
Na Constituição Federal, artigo 205, aprovado em 1988, diz que é direito de todos e 

dever do Estado e da família, promover e incentivar com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo par o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 
Sendo assim, os perfis do aluno, do egresso e de competências e habilidades 

profissionais deverão ser apreciados. Se possível, isso deve ser feito observando-se 

a conformidade que há com o desenvolvimento científico e tecnológico em 

concordância com a proposta de formação de um "novo sujeito", um sujeito crítico. 

 
Para o Ministério da Educação (MEC, 2002), as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) estabelecem que o perfil dos egressos de um curso compreenderá uma sólida 

formação técnica, científica e profissional geral que os capacite a absorver e a 

desenvolver novas tecnologias. Tudo isso estimulando a sua atuação crítica, reflexiva, 

criativa na identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos 

políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, 

em atendimento às demandas da sociedade. 

 
É possível observar o que mudou a partir da reforma na educação no Brasil: 

 
 

1) a reforma da educação superior, a partir de 1995, com a nova Lei de Diretrizes 

e Bases – LDB – (Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995), criou a necessidade 
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de estabelecer diretrizes curriculares para os cursos de graduação, o que 

permitiu a eliminação dos chamados currículos mínimos e tornou os currículos 

mais flexíveis; 

 
2) a reforma educacional no Brasil, a partir da LDB de 1996 (Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996), tem a flexibilidade e a avaliação como eixos articuladores na 

reconfiguração do ensino da graduação; 

 
3) em 1997, a Secretaria de Educação Superior (SESU/MEC) inicia a reforma 

curricular dos cursos de graduação para adaptar os currículos às mudanças dos 

perfis profissionais com mais liberdade na composição de carga horária e 

unidades de estudos a serem ministradas. 

 
Esta perspectiva transformadora vai exigir mudanças didáticas nos currículos, 

pois estes estão sobrecarregados de conteúdos insuficientes para a vida 

profissional, já que a complexidade dos problemas atuais exige novas 

competências além do conhecimento específico, tais como: colaboração, 

conhecimento interdisciplinar, habilidade para inovação, trabalho em grupo, 

educação para o desenvolvimento sustentável, regional e globalizado 

(Gemignani, 2012, p. 3). 

 
Com isso, o fortalecimento da universidade para enfrentar dilemas e tensões, no 

sentido do cumprimento da sua missão, encontra, no aprofundamento do diálogo e na 

construção de uma unidade na diversidade, um caminho promissor. 

 
Assim, impulsionar sinergias entre a gestão e os diferentes cursos e seus Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPC’s), de forma sistemática e planejada, permite aprofundar 

interfaces e conexões entre os diversos campos do saber. A visão sistêmico-complexa 

urge que façamos as conexões necessárias para religar os saberes (Morin, 2010) e 

as formas de educar. 

 
Para tal, interpretar os fenômenos a partir de sua multidimensionalidade e na 

complementaridade dos movimentos de ordem, desordem e organização requer o 

investimento em ações interdisciplinares e interinstitucionais; o que envolve mudanças 

nas estruturas objetivas e subjetivas que, pela recursividade, sejam capazes de gerara 

coprodução do novo (Morin, 2002). 
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Compreende-se, então, que o desafio das universidades vem da necessidade de 

estarem conectadas com o avanço das tecnologias e de adaptarem-se à 

modernidade. Morin (2015) cita Humboldt em sua obra, em que afirma que a missão 

da universidade era a de fornecer as bases de conhecimentos da cultura e que o 

ensino profissional deveria ser ministrado por escolas especializadas. Porém, 

inicialmente, é o lugar de transmissão e renovação do conjunto dos saberes, das 

ideias, dos valores e da cultura. 

 
2.4 Modelo teórico conceitual 

 
 

Este capítulo expôs algumas formas de gestão educacional e organizacional, as 

evoluções, além de suas principais características e maneiras de gerir. Tudo isso 

observando-se que cada teoria apresentada deixa claro que o objetivo da 

administração é o de buscar alternativas para solução de eventuais problemas, diante de 

uma realidade no mínimo complexa. 

 
Embora muito se explore a necessidade de inovação atualmente, ainda podemos ver 

antigos modelos de gestão sendo utilizados, o que difere é a administração dos 

conflitos e a maneira como cada gestor irá aplicá-la para o alcance de seus objetivos. 

Sendo assim, não seria prudente abandonar teorias há muito desenvolvidas, pois o 

que se percebe é que “velhas teorias” são alicerce para se desenvolverem novos 

modelos de administração. 

 
Um ambiente organizacional é regado de imprevisibilidade e desafios. Não basta 

entender o interno, mas também o externo, pois este muda constantemente e impacta 

diretamente a forma como as organizações se estruturam. Logo, é preciso estar aberto ao 

novo e se adaptar a ele para sobreviver e ser competitivo. As organizações são 

sistemas complexos (Silva, 2017). 

 
É imperativo entender tal complexidade para que se possam compreender a 

emergência, a dinâmica, a diversidade e a incompletude do todo. Somente uma 

abordagem propiciada pela administração complexa permitirá entender e tirar partido 
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dessas características que são inerentes ao ambiente em que as organizações se 

encontram imersas (Silva, 2017). 

 
A figura 4 apresenta o modelo de administração complexa proposto por Silva (2017, 

p. 113): 

 
 

Figura 4 
Modelo de administração complexa 
Fonte: Silva, S. (2017). Gestão organizacional sob a luz da teoria da complexidade: proposição de um 

modelo. (p. 113). (Dissertação de Mestrado Profissional em Administração. Fundação Pedro 

Leopoldo, Pedro Leopoldo, MG, Brasil). 

 
 

Os construtos foram elaborados a partir da pesquisa teórica proveniente dos princípios 

fundamentais da complexidade de Morin (1977, 1996, 2000, 2001, 2002, 2004, 2010, 

2015, 2020) e dos princípios da administração complexa de Agostinho (2003a, 2003b), 

que permitem a análise de uma administração complexa em uma organização. 

 
Segundo Agostinho (2003b, p. 3), “a nova ciência da Complexidade pode trazer um 

grande alívio para os administradores ao mostrar a interessante característica dos 

chamados sistemas complexos adaptativos, que é a capacidade de auto- 

organização”. Conforme a autora, as organizações humanas também fazem parte 

dessa categoria de sistemas, e os administradores podem contar com esse potencial. 
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Ao mesmo tempo em que a Teoria da Complexidade diz que não adianta insistir em 

controlar um sistema complexo de cima, ela acena para a possibilidade de aprender 

maneiras para promover condições que propiciem a emergência de melhores 

soluções. 

 
Ao apresentar a Teoria da Complexidade, tem-se como possibilidade uma nova base 

científica que facilita, a partir da auto-organização, a atualização das práticas 

administrativas. Sendo assim, possibilita-se uma visão dos princípios que resultam de 

uma observação da dinâmica das organizações a partir dos “sistemas complexos 

adaptativos” (Agostinho, 2003b). 

 
Para auxiliar, a Tabela 1 a seguir apresenta um resumo dos principais conceitos 

utilizados nesta pesquisa. 

 
Tabela 1 

Resumo teórico conceitual 
Conceito Como articulamos na pesquisa Principais estudos 

Teoria da Complexidade A Teoria da Complexidade tem como ponto 

principal a capacidade de o indivíduo 

desenvolver a compreensão dascoisas, o 

que permitirá estabelecer o entendimento 

das diferenças existentes 

entre os sujeitos. 

Morin (2015) 

Pensamento Clássico Nesse pressuposto, o objeto de estudo é 

retirado do seu contexto, o que 

compromete a compreensão entre o 

objeto e o todo; entre a parte e o conjunto. 

O saber é compartimentalizado, resultado 

da fragmentação do conhecimento. 

Platão (2014) 

Morin (2015) 

Abordagem Sistêmica Permitiu-se expor a vulnerabilidade 

referente às crenças em um universo 

“bem-organizado” e “mecanicamente 

estruturado”. 

Morin (1977) 

Teoria Sistêmica de Ensino 

e Educação 

É necessário que se reformule a 

concepção de educação exercida pelos 

professores. 

Gemignani (2012), Morin 

(2002, 2010), Rossetto 

(2011) 

Princípios da Teoria da 

Complexidade 

O desafio das universidades consiste em 

estarem conectadas com o avanço das 

tecnologias e adaptarem-se à 

modernidade. 

Morin (2015) 

Gestão Educacional 1) influências sociais e culturais no 
processo de escolarização; 2) processos 
de ensino-aprendizagem e qualidade 
escolar; 3) teoria organizacional; 4) 
metodologias de estudos organizacionais 

(NATIONAL, 2000, p. 5-7) 
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e análises políticas; 5) liderança e 
processos de gestão e funções; 6) 
estudos políticos e políticas educacionais 
e 7) dimensões morais e éticas da 
escolarização” 

 

Fonte: elaborada pela autora com base em: Morin, E. (1977). O método: I. A natureza da natureza. (2a 
ed.). Portugal: Publicações Europa-América. Morin, E. (2002). Ciência com consciência. (6a ed.). Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil. Morin, E. (2010). A religação dos saberes: o desafio do século XXI: Jornadas 
Temáticas. (9a ed.). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. Morin, E. (2011). Os sete saberes necessários à 
educação do futuro. (2a ed.). São Paulo: Cortez. Morin, E. (2015a). Introdução ao pensamento 
complexo. (5a ed.). E. Lisboa (Trad.). Porto Alegre: Sulina. Agostinho, M. E. (2003a). Complexidade e 
organizações: em busca da gestão autônoma. São Paulo: Editora Atlas. Rossetto, E. (2011). A 
contribuição do pensamento de Maturana para a educação. Educere et Educare, 5(10). Recuperado de 
https://e-revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare/article/view/4049/4063. Platão. (2014). A 
República: ou sobre a justiça, diálogo político. (2a ed.). A. L. A. de A. Prado. (Trad.). 
São Paulo: Martins Fontes. Gemignani, E. (2012). Formação de professores e metodologias 
ativas de ensino-aprendizagem: ensinar para a compreensão. Revista Fronteira da Educação, Recife, 

1(2), 1-27. Recuperado de: https://www.uniavan.edu.br/uploads/arquivo/K2t3kZ.pdf 

http://www.uniavan.edu.br/uploads/arquivo/K2t3kZ.pdf
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3 Procedimentos Metodológicos 

 
 

Esta seção descreve os procedimentos metodológicos utilizados, incluindo-se 

classificação da pesquisa, descrição da unidade de análise, da unidade de 

observação, técnicas de coleta e análise dos dados. 

 
A pesquisa científica possui diversas modalidades, podendo ser estruturada em mais 

de um método. Nesta oportunidade, será desenvolvida a pesquisa nas modalidades 

qualitativa e quantitativa, uma vez que há possibilidade de interligação. A presente 

dissertação se caracteriza como quali-quantitativa, pois busca, por meio de aportes 

quantitativos, captar percepções de uma maior quantidade e variedade de 

participantes. Porém, de modo complementar, faz uso também de entrevistas com 

gestoras, para um aprofundamento e detalhamento da realidade organizacional à luz 

da Teoria da Complexidade. 

 
3.1 Caracterização da pesquisa 

 
 

Para que fosse alcançado o objetivo da pesquisa, analisar o contexto organizacional 

da Faculdade da Amazônia à luz da Teoria da Complexidade, foi realizada uma 

pesquisa qualitativa, com aportes quantitativos. Trata-se também de uma pesquisa 

descritiva, por meio de um estudo de caso 

 
A pesquisa qualitativa procura entender fenômenos humanos, buscando deles obter 

uma visão detalhada e complexa por meio de uma análise científica do pesquisador. 

Esse tipo de pesquisa se preocupa com o significado dos fenômenos e processos 

sociais (Demo, 2013). 

 
Contudo, por ser uma análise relacionada também à subjetividade, alguns critérios 

precisam ser considerados pelo pesquisador. Devem-se, assim, considerar 

motivações, crenças, valores e representações encontradas nas relações sociais 

(Knechtel, 2014). 

 
Os pressupostos básicos desse tipo de pesquisa, segundo Knechtel (2014), são: 
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1) a preocupação primária com os processos, não se preocupando 

diretamente com o resultado e o produto; 

2) o interesse pelo significado, como as pessoas relatam suas vivências e 

experiências, sua visão de mundo; a busca por informações diretamente 

no campo de pesquisa; 

3) a ênfase na descrição e explicação de fenômenos; 

4) a utilização de processos indutivos, a fim de construir conceitos, hipóteses 

e teorias. 

 
Ainda tomando como base as principais características apontadas por Knechtel 

(2012), há a necessidade de: 

 
1) ressaltar a natureza socialmente construída da realidade; 

2) haver relação entre o pesquisador e o objeto de estudo; 

3) dar ênfase nas qualidades e nos processos, com destaque para a forma 

como a experiência social é criada e adquire significado; 

4) utilizar entrevistas e observação detalhada (métodos interpretativos); 

5) estudar casos específicos; 

6) valorizar as descrições detalhadas; 

7) fazer uso de narrativas históricas, materiais biográficos e autobiográficos. 

 
 

Tanto a pesquisa qualitativa quanto a quantitativa têm por preocupação o ponto de 

vista do indivíduo: a primeira considera a proximidade do sujeito, por exemplo, por 

meio da entrevista; na segunda, essa proximidade é medida por meio de materiais e 

métodos empíricos (Knechtel, 2014). 

 
A pesquisa qualitativa está mais ligada à essência e à descrição do objeto, do que à 

sua quantificação, ou seja, faz referência à dimensão da intensidade, sem grande 

ênfase à extensão, preocupando-se mais com a qualidade, o melhor, e não com a 

quantidade, o maior. Nesse sentido, segundo Knechtel (2014), a pesquisa qualitativa 

é complexa, permite diversidade e flexibilidade, abrigando tendências diversas 

apoiadas também em raízes filosóficas. 
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Quando um pesquisador se interessa por dimensionar e avaliar determinada aplicação 

de uma técnica ou, ainda, por introduzir uma variável, ele recorre ao estudo 

quantitativo. Ao passo que, se deseja observar o fenômeno, buscando entendê-lo de 

forma completa e integral, o pesquisador recorre à pesquisa qualitativa. 

 
Segundo Diehl (2004), a pesquisa quantitativa pelo uso da quantificação, tanto na 

coleta quanto no tratamento das informações, utiliza-se de técnicas estatísticas, 

objetivando resultados que evitem possíveis distorções de análise e interpretação, o 

que possibilita uma maior margem de segurança. 

 
Agora, será possível realizar uma pesquisa que reúna as duas abordagens, a 

pesquisa qualitativa e a quantitativa? Sim, é possível quando a abordagem é de 

natureza quali-quantitativa. A modalidade de pesquisa quali-quantitativa “interpreta as 

informações quantitativas por meio de símbolos numéricos e os dados qualitativos 

mediante a observação, a interação participativa e a interpretação do discurso dos 

sujeitos (semântica)” (Knechtel, 2014, p. 106). 

 
Por mais que os aspectos conceituais e metodológicos sejam distintos em cada uma 

dessas pesquisas, é possível desenvolver uma pesquisa que integre as duas 

abordagens. Esta é uma investigação que, além de se preocupar com o dado 

imediato, quantificado, busca aprofundar a informação, trazendo outros dados, que 

estão além do conhecimento imediato (Ferreira, 2015). 

 
O método de estudo desta pesquisa é o estudo de caso, que, segundo Yin (2015), 

trata-se de uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo (a 

complexidade) dentro de seu contexto de vida real (modelo de gestão da FAMA), 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos. 

 
3.2 Unidade de análise e observação 

 

Para esta pesquisa, a unidade de análise para compreensão do ambiente 

organizacional à luz da Teoria da Complexidade foi a Faculdade da Amazônia (FAMA), 
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um instituto de ensino superior privado, situado na região amazônica, mais 

precisamente na cidade de Vilhena, estado de Rondônia. 

 
Internamente, a IES está organizada em departamentos acadêmicos (direção geral, 

direção acadêmica, corpo docente e corpo discente, coordenações de cursos, 

secretaria acadêmica, clínica escola, biblioteca e laboratórios para estágios e 

pesquisas) e administrativos (financeiro, recursos humanos, jurídico, serviços gerais, 

tecnologia da informação e segurança). 

 
O corpo docente, os setores administrativos e gestão, pelo motivo de serem 

responsáveis pelo andamento e funcionamento das atividades internas e de extensão, 

foram postos em análise nesta pesquisa. Os gestores responderam a entrevistas 

semiestruturadas, já o corpo docente teve sua análise realizada a partir de 

questionário enviado, por meio on-line, aos respectivos professores, via WhatsApp, 

em forma de convite para a participação da pesquisa em curso. 

 
3.3 Fonte de dados 

 
 

Os materiais selecionados para serem consultados durante o andamento da pesquisa 

foram: livros, teses, revistas especializadas e anais de eventos científicos. Os termos 

de busca escolhidos para a pesquisa incluíram os seguintes descritores: teoria da 

complexidade, gestão organizacional e critérios para gestão complexa. 

 
Quanto aos critérios de inclusão, que têm como papel fundamental a neutralidade e a 

confiabilidade da pesquisa, buscou-se explorar objetivamente as conjecturas dos 

principais representantes da Teoria da Complexidade, como Edgar Morin, além de 

autores que apresentam respaldo nesse campo do conhecimento, como Agostinho, 

Araújo, Durham e Frigotto, no que tange à gestão organizacional. 

 
As revistas científicas utilizadas foram em língua vernácula e estrangeira, com 

publicações nos últimos dez anos. 
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3.4 Coleta de dados 

 

Segundo Yin (2005), obter dados mediante procedimentos diversos é fundamental 

para garantir a qualidade dos resultados obtidos. Esses resultados no estudo de caso 

devem ser provenientes da convergência ou da divergência das observações 

alcançadas a partir de diferentes procedimentos. Dessa maneira é que se torna 

possível conferir validade ao estudo, evitando que ele fique subordinado à 

subjetividade do pesquisador. 

 
Gil (2008) ressalta que o processo de coleta de dados no estudo de caso é mais 

complexo que o de outras modalidades de pesquisa. Isso porque, na maioria das 

pesquisas, utiliza-se uma única técnica básica para a obtenção de dados, embora 

outras técnicas possam ser empregadas de forma complementar. O estudo de caso 

requer mais de uma técnica. Isso constitui um princípio básico que não pode ser 

descartado (Lima, Antunes, Mendonça Neto & Peleias, 2012). 

 
Para medição das percepções dos respondentes, foi utilizada a escala Likert, que 

expressa o grau de concordância do indivíduo em relação às afirmações propostas no 

questionário, constituída por cinco pontos, na qual um (1) indica discordância total e 

cinco (5) indica concordância total para cada uma das afirmações dos itens. 

 
A coleta de dados desta pesquisa de dissertação foi realizada em duas etapas: sendo 

a primeira, um questionário online, respondido por (16) dezesseis pessoas, sendo 

esses professores da IES estudada, utilizando-se a ferramenta do Google Forms, no 

período de 19 de novembro de 2021 a 22 de novembro de 2021.Na segunda etapa 

foram realizadas entrevistas com as três gestoras da Faculdade, as diretorias 

administrativa, financeira e mantenedora, feita de forma online, sendo a ferramenta 

Google Meet utilizada no dia 14 de fevereiro de 2022. 

 
3.5 Estratégia de análise dos dados 

 
 

A unidade de análise deste estudo, para compreensão do contexto organizacional à 

luz da Teoria da Complexidade, foi a Faculdade da Amazônia (FAMA), uma instituição de 

educação superior, situada na cidade de Vilhena, estado de Rondônia, com 18 anos 

de existência, ou seja, desde 2003. 
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A finalidade da Instituição é a formação de acadêmicos dos cursos de Agronomia, 

Psicologia, Zootecnia e Serviço Social. Ela está organizada para atender um público 

da classe C, bem como possui vários projetos de extensão, que visam, 

primordialmente, atender a comunidade do entorno do bairro Cristo Rei, onde está 

situada a IES. 

 
O operacional da Faculdade da Amazônia possui coordenações que são organizadas 

a partir de células internas que operam por macroprocessos. Quanto à realização dos 

processos, a faculdade conta com as conexões internas, entre departamentos, células 

(funcionários) e externas, entre clientes (acadêmicos), bancos, contador, 

fornecedores etc. 

 
Para conhecer melhor a engrenagem da faculdade, surgiu a intenção de verificação 

da existência de possíveis características daquilo que se refere à Teoria da 

Complexidade no modelo de gestão da Faculdade da Amazônia. O modelo de análise 

organizacional foi aplicado na IES, de maneira aleatória e de acordo com a 

disponibilidade dos envolvidos. Ainda, o corpo docente foi escolhido por apresentar 

uma maior concentração de número de respondentes, além de estarem relacionadas 

ao maior número de atividades decisivas na qualidade dos serviços prestados aos 

clientes. 

 
3.6 Processo de obtenção dos dados da pesquisa 

 
 

O processo de construção dos dados da pesquisa foi composto de duas formas. A 

primeira foi a coleta de dados quantitativos, por meio de um formulário da ferramenta 

Google Forms, respondido somente pelos professores da IES. Já a segunda coleta se 

deu por entrevistas diretas e individuais, via ferramenta Google Meet, realizadas 

somente com as três gestoras, a saber: mantenedora, diretoras administrativa e 

financeira. As entrevistas foram transcritas na íntegra, a fim de posterior análise 

qualitativa, vide apêndices. 

 
A gestão da IES é composta por três mulheres, parte de uma mesma família, sendo a 

diretora administrativa graduada em Administração pela Universidade de Fortaleza, 

Ceará, mestranda em administração pela mesma instituição de ensino, a 
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Mantenedora, tem por formação Direito, com doutorado em Direito Civil, pela PUC – 

São Paulo e a Diretora financeira, em fase de conclusão do curso de Direito, pela 

UNIFOR, Fortaleza. 

 
3.6.1 Elaboração do questionário 

 
 

O questionário é composto por 23 afirmativas que representam as variáveis do modelo de 

Silva (2017), sendo elas: visão sistêmica, autonomia, emergência, feedback, 

cooperação e agregação (Tabela 2). 

 
A escala de verificação obedeceu às normas de Likert, que “consiste em tomar um 

construto e desenvolver um conjunto de afirmações relacionadas à sua definição, para 

as quais os respondentes emitirão seu grau de concordância” (Silva Júnior & Costa, 

2014, p. 5, como citado em Silva, 2017, p. 121). 

 
Foi usada a Escala Likert, com cinco pontos: 

1) discordo totalmente; 

2) discordo; 

3) não discordo nem concordo; 

4) concordo; 

5) concordo totalmente. 

 
Tabela 2 

Modelo teórico do instrumento de pesquisa quantitativa 
Construtos Afirmativas Princípios da 

Complexidade 
Autores 

 
 

 
Visão 

sistêmica 

1) Os funcionários possuem uma visão geral 
dos processos da empresa. 

 
2) Os problemas são contextualizados antes 
de serem analisados. 

 
3) As situações imprevistas e as ideias 
contrárias são administradas. 

 
4) A ausência de um colega impacta a 

   atividade final.  

 
 
 

 
Sistêmico ou 

organizacional, 
hologrâ micoe 

dialógico 

 

   
Morin (1977, 
1992, 2004, 
2005, 2014, 

2015) 

 

 
Feedback 

5) A tratativa dos feedbacks (internos e 
externos) recebidos e as ações internas 
podem ser influenciadas por essas 
informações. 

 

 
Circuito retroativo 
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6) Os funcionários replicam seus 
conhecimentos e a absorção é possível. 

 

 
 

 
Emergência 

7) Na composição da equipe, há geração de 
novos conhecimentos. 

 
8) O ambiente de trabalho é dinâmico. 

 
9) O ambiente de trabalho é estável. 

 
10) É possível adquirir novos conhecimentos 
no seu ambiente de trabalho. 

 
 

Circuito recursivo 
e reintrodução do 
conhecimento no 

conhecimento 

 
 
 

 
Autonomia 

11) Os funcionários se auto-organizam na 
ausência de um colega. 

 
12) É necessária a redistribuição de tarefas 
pelo líder na ausência de um colega. 

 
13) É feito o monitoramento das atividades. 

 
14) Os funcionários possuem liberdade para 
propor e implementar melhorias nas 
atividades. 

 
 
 
 

Autonomia/ 
dependência 

 
 

Morin (1977, 
1992, 2004, 

2005, 2014, 
2015); 

Agostinho 
(2003a, 
2003b) 

 15) Os funcionários precisam ser motivados   
 
 
 
 

 
Agostinho 
(2003a, 
2003b) 

 a cooperar.  

Cooperação 16) Os funcionários cooperam 
 

 espontaneamente. Cooperação 

 17) Existe a cooperação quando os  

 resultados globais não condizem com os  

 interesses pessoais.  

 
18) A cooperação é mais visível no nível 

 

 assimétrico (hierárquico) que no simétrico  

 (mesmo nível).  

 19) Há espírito de equipe no seu ambiente de Agregação 

Agregação trabalho.  

 
20) A equipe é homogênea nos quesitos 

 

 habilidade, conhecimento e atitude.  

 
21) A equipe é heterogênea nos quesitos 

 

 habilidade, conhecimento e atitude.  

 
22) Há identidade do grupo e existe interação 

 

 espontânea.  

 
23) Os funcionários compartilham seus 

 

 conhecimentos e habilidades naturalmente.  

Fonte: adaptada de Silva, S. (2017). Gestão organizacional sob a luz da teoria da complexidade: 

proposição de um modelo. (p. 124-125). (Dissertação de Mestrado Profissional em Administração. 

Fundação Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo, MG, Brasil). 

 
O instrumento de pesquisa, adaptado de Silva (2017), foi dividido nas seis dimensões 

que representam os princípios da Teoria da Complexidade. 
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3.6.2 Elaboração do roteiro de entrevistas 

 
 

De acordo com a Tabela 3, foi desenvolvido um roteiro de entrevista, baseando-se 

nos construtos (visão sistêmica, autonomia, emergência, feedback, cooperação e 

agregação) destacados para esta pesquisa e organizados para a coleta de dados. 

Tudo isso foi seguido pela orientação da legenda inicial da entrevista remota, realizada 

pela plataforma Google Meet. 

 
A entrevista teve como objetivo identificar, na percepção das categorias operacional 

básico e lideranças da FAMA, possíveis características de uma administração 

complexa, além de provável diferença na percepç ão entre os atores que fazem parte do 

corpo da empresa. 

 
Tabela 3 

Roteiro de entrevista semiestruturada qualitativa 
 

 
Visão Sistêmica 

1. As pessoas possuem umavisão geral dos processos da empresa? 

2. Os problemas são contextualizados antes de serem analisados? 

3. Como as situações imprevistas e as ideias contrárias são 

administradas? 

 
Feedback 

4. Fale sobre a tratativa dos feedbacks (internos e externos) 

recebidos e como as ações internas podem ser influenciadas por 

essas informações. 

 

 
Emergência 

5. Fale sobre a sinergia da equipe e a geração de novos 

conhecimentos. 

6. Como você define o ambiente de trabalho? 

7. É possível adquirir novos conhecimentos no seu ambiente de 

trabalho? 

 
Autonomia 

8. As pessoas se auto-organizam na ausência de um colega ou é 

necessária a redistribuição de tarefas pelo líder? 

9. As pessoas possuem liberdade para propor e implementar 

melhorias na atividade? 

 
Cooperação 

10. As pessoas precisam ser motivadas a melhorar ou isso ocorre 

espontaneamente? 

11. A cooperação é maisvisível no nível simétrico (mesmo nível) que 

no assimétrico (hierárquico) ou vice-versa? 

 

 
Agregação 

12. Fale sobre o espírito de equipe no seu ambiente de trabalho. 

13. Sua equipe é homogênea ou heterogênea nos quesitos 

habilidade, conhecimento e atitude? 

14. As pessoas compartilham seus conhecimentos e habilidades 

naturalmente? 

Fonte: adaptada de Silva, S. (2017). Gestão organizacional sob a luz da teoria da complexidade: 

proposição de um modelo. (p. 124-125). (Dissertação de Mestrado Profissional em Administração. 

Fundação Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo, MG, Brasil). 
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3.7 Pré-teste do questionário 

 
 

Após elaborado o questionário, o pré-teste foi realizado com uma amostra de cinco 

professores da Faculdade da Amazônia. Para isso, utilizou-se o Google Forms, 

tecnologia que permite a “autoaplicação”, o mesmo realizado na investigação final. 

 
De acordo com a apreciação dos respondentes, não se verificou controvérsia quanto 

à compreensão do cabeçalho e tampouco das questões apresentadas, sendo possível 

passar para a próxima etapa, isto é, a aplicação do questionário a todos os 

respondentes. 

 
3.8 Procedimentos de análises dos dados 

 
 

Quanto à etapa quantitativa, após serem coletados 15 questionários com professores 

que trabalham na IES pesquisada (todos eles compuseram a amostra final da 

pesquisa), os dados receberam tratamento no software Excel e, em seguida, foram 

analisados com uso do software estatístico SPSS 22.0. 

 
Assim, foram realizados testes descritivos que possibilitaram medir médias e desvios- 

padrão dos 23 itens, bem como das seis dimensões caracterizadas como princípios 

da Teoria da Complexidade. 

 
Os desvios-padrão possibilitaram averiguar o nível de discrepância entre os dados da 

amostra composta pelos professores. 

 
Quanto à etapa qualitativa da pesquisa, o método utilizado foi a “análise de conteúdo”. 

 
 

Os dados originados nas entrevistas com as três gestoras organizacionais, foram 

transcritos e organizados em seis macrocategorias de análises relacionadas a cada 

umas das dimensões consideradas. 

 
Cada uma das categorias foi dividida em dimensões que evidenciaram a presença de 

fatores que indicaram ausência de elementos que caracterizam um ambiente 

complexo. Tal subdivisão possibilitou comparar respostas e analisar o conteúdo do 

relato das três entrevistadas à luz da Teoria da Complexidade. 



59 
 

 

4 Análise dos Dados 

 

Nesta seção, são apresentadas a análise e a interpretação dos dados obtidos por 

meio da aplicação do questionário com professores da instituição de ensino superior 

pesquisada, bem como dos dados qualitativos obtidos por meio de três entrevistas 

realizadas com gestores da organização. 

 
A seção está organizada em sete subseções: as seis primeiras estão relacionadas 

com cada um dos seis construtos da Teoria da Complexidade pesquisados: visão 

sistêmica, autonomia, emergência, feedback, cooperação, agregação. Ademais, a 

sétima subseção se refere à síntese da análise geral das seis dimensões. 

 
Cada uma das subseções a seguir apresenta, inicialmente, a análise dos resultados 

descritivos da amostra feita por meio de estatística descritiva, utilizando médias e 

desvio-padrão. Em seguida, os dados qualitativos são agregados à análise gerando 

uma complementaridade e um detalhamento aos fenômenos descritos pelos dados 

descritivos. 

 
Em cada subseção, são apresentadas tabelas e figuras referentes aos seis construtos 

relacionados à Teoria da Complexidade e os seus respectivos indicadores. São 

apresentados os resultados obtidos de médias e desvio-padrão para analisar a 

percepção de cada um dos 22 itens pesquisados referentes, respectivamente, às 

dimensões visão sistêmica, autonomia, emergência, feedback, cooperação, 

agregação. 

 

4.1 Análise da dimensão visão sistêmica 

 
 

Na Tabela 4, representam-se os dados referentes às médias das respostas obtidas 

em relação às questões relacionadas à dimensão visão sistêmica. Em geral, houve 

concordância dos participantes com as afirmações propostas, indicando um nível 

pouco acima do ponto central da escala (3,40) quanto à presença da visão sistêmica 

na IES pesquisada. 
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Contudo, ressalta-se que foi a dimensão que apresentou o menor nível de percepção 

entre os seis construtos da Teoria da Complexidade pesquisados na IES. 

 
Tabela 4 

Médias e desvio-padrão dos itens da dimensão visão sistêmica 

  
ITENS 

 
MÉDIAS 

DESVIO- 
PADRÃO 

VISÃO SISTÊMICA 3,40 
 

1 Os funcionários possuem uma visão geral dos processos da 

empresa. 
3,44 0,72 

2 Os problemas são contextualizados antes de serem 
analisados. 

3,25 0,77 

3 As situações imprevistas e as ideias contrárias são 
administradas. 

3,13 0,88 

4 A ausência de um funcionário impacta a atividade final. 3,81 0,75 

Fonte: dados da pesquisa. 

 
 

Nota-se que os itens que receberam os maiores índices de concordância, indicando 

que são as questões as quais os participantes mais perceberam, são: “A ausência de 

um funcionário impacta a atividade final” e “Os funcionários possuem uma visão geral dos 

processos da empresa”. Por outro lado, as questões que obtiveram menos 

concordância são: “Os problemas são contextualizados antes de serem analisados” e “As 

situações imprevistas e as ideias contrárias são administradas”. 

 
A Figura 5 apresenta os resultados dos quatro itens de acordo com seus respectivos 

níveis de percepção: baixo (pontos 1 e 2 da escala), moderado (ponto 3 da escala) e 

alto (pontos 4 e 5 da escala). 

 

Figura 5 

Nível de percepção dos professores sobre os itens da dimensão visão sistêmica 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Observa-se uma alta percepção dos professores (62,5%) quanto à existência de uma 

visão geral dos processos da IES, o que é muito positivo. Por outro lado, cerca de um 

terço dos respondentes (31,3%) indicou dúvida sobre esta questão. 

 
Quanto à contextualização dos problemas antes de serem resolvidos e à 

administração de imprevistos e ideias contrárias, a maioria dos professores ficou em 

dúvida ou não concordou. Essas questões representam pontos para análise e 

melhoria. 

 
Adicionalmente, ressalta-se que a grande maioria dos professores (75%) afirma que 

a ausência de um funcionário impacta a atividade final na organização, evidenciando 

um ponto importante de uma possível administração complexa. 

 
Tendo em vista tais resultados, tem-se uma boa percepção desse construto da Teoriada 

Complexidade quanto à interação entre as partes do todo, característica de visão 

sistêmica evidenciada tanto no impacto da ausência de um funcionário quanto na 

presença de uma visão processual geral entre  essas  partes,  conforme Morin 

(2015). 

 
Em contrapartida, ressalta-se um nível mais intermediário quanto à administração de 

contextos controversos, podendo, assim, este ser um aspecto a receber mais atenção 

por parte da gestão organizacional. Isso constitui um ponto de melhoria para a 

faculdade. 

 
De modo complementar, foi analisado, por meio dos dados qualitativos das entrevistas 

com as gestoras da IES, que há controvérsias quanto às percepções de aspectos da 

visão sistêmica. A entrevistada UM, mantenedora, ressalta que há uma visão global, 

genérica quanto à finalidade da empresa e um acolhimento a novas ideias e 

sugestões: “Situações imprevistas, ideias contrárias internas ou externas sempre 

[existem]... na maioria das vezes, no meu entendimento, eu tenho procurado acolher 

essas ideias, essas sugestões” (UM). Contudo, as entrevistadas DOIS, diretora 

financeira, e TRÊS, diretora administrativa, afirmam que os problemas costumam ser 

resolvidos de modo centralizado e pouco contextualizado. “Dificilmente a gente tem 
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um problema em que seja efetivamente dito onde começou, a gente sempre tem que 

pesquisar, se informar, isso quando a gente é informado do problema” (TRÊS). 

 
Segundo Agostinho (2003b, p. 14), 

 
Para garantir que a organização seja capaz de se auto-organizar – resolvendo 

problemas localmente sem que seja necessária, a todo instante, a intervenção 

de um poder superior –, o Sistema de Gestão Autônoma conta com o sistema 

de comunicação. Através dele amplia-se a competência global, seja pela troca 

de conhecimentos entre os indivíduos, seja pelas possibilidades de feedback 

geradas. 

 

4.2 Análise da dimensão feedback 

 
 

Na Tabela 5 e Figura 6, descrevem-se os dados resultantes das médias da dimensão 

feedback. Em ambos os itens que compuseram esse construto da Teoria da 

Complexidade houve predomínio da concordância por parte dos professores 

respondentes, sendo esta dimensão a mais percebida entre os seis construtos 

analisados. 

 
Tabela 5 

Médias e desvio-padrão dos itens da dimensão feedback 

  
ITENS 

 
MÉDIAS 

DESVIO- 
PADRÃO 

FEEDBACK 3,88 
 

 

5 
Há tratativa dos feedbacks (internos e externos) recebidos, e 

as ações internas podem ser influenciadas por essas 
informações. 

 

4,00 
 

0,51 

6 
Os funcionários replicam seus conhecimentos, e a absorção é 
possível. 

3,75 0,77 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Tais resultados indicaram a percepção não apenas da existência de feedbacks 

(internos e externos) como também da utilização desses para ações organizacionais, 

destacando assim que a gestão costuma valorizar a percepção dos colaboradores e 

absorver os conhecimentos por eles habitualmente replicados potencializando a 

autonomia percebida no ambiente. Ressalta-se também ou baixo índice (0,51) de 

desvio-padrão para o item 5, indicando que valores ficaram condensados em torno da 
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média geral, ou seja, há poucas variações entre as respostas dos professores em 

relação a esse item. 

 

Figura 6 

Nível de percepção dos professores sobre os itens da dimensão feedback 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

As informações apresentadas na Figura 6 ratificam aquelas indicadas na Tabela 5, 

evidenciando que a maioria dos professores pesquisados indicaram alto nível de 

percepção para os dois itens analisados. 

 
Os dados qualitativos oriundos das entrevistas com os gestores vão ao encontro das 

percepções dos respondentes, pois as três entrevistadas afirmaram a ocorrência 

frequente de feedbacks interno e, também, externo. Como menciona a mantenedora 

(UM): “a gente procura receber essas críticas como uma forma mesmo de incentivo, 

para verificar o que está acontecendo, para tomar consciência de que, se efetivamente 

essa crítica é procedente, a gente precisa fazer correção de rumo”. 

 
Porém, foi percebido espaço para ampliação dos feedbacks nas equipes de trabalho. 

“Eu acho que poderia é existir, assim, uma forma de a gente mesmo se incentivar 

dentro da equipe, [...] reconhecer e pontuar os pontos positivos e negativos que podem 

influenciar no seu setor” (DOIS). Ainda, foi mencionada a ausência de uma gestão de 

feedbacks que possibilitasse ampliação de comunicação e aprendizagem: “a empresa em 

si não possui um sistema de feedback ao funcionário [...], então, não há uma gestão 

de feedback” (TRÊS). 
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A importância de que os sujeitos tenham direito e sejam capazes de agir com 

autonomia, conforme Agostinho (2002), reside no aumento de suas participações e na 

melhora da capacidade de julgamento dos contextos do dia a dia organizacional. 

Portanto, analisa-se, tanto pelos dados quantitativos quanto pelos dados qualitativos, 

que na IES pesquisada há uma significativa presença de feedbacks internos e 

externos que favorecem relações, processos e rotinas do ambiente organizacional, 

embora não haja um sistema ou uma gestão formal desses feedbacks. 

 
4.3 Análise da dimensão emergência 

 
 

O construto emergência foi medido por três itens e apresentou médias acima do ponto 

central (3,0) da escala de concordância por parte dos docentes pesquisados. Foi 

percebida variação de desvio-padrão entre os itens da dimensão: entre 0,58 e 0,89. 

No item de menor índice houve maior homogeneidade das opiniões entre os 

professores pesquisados. 

 
Tabela 6 

Médias e desvio-padrão dos itens da dimensão emergência 
  

ITENS 
 

MÉDIAS 
DESVIO- 
PADRÃO 

 

EMERGÊNCIA 
 

3,87 
 

7 Na composição da equipe, há geração de novos 
conhecimentos. 

3,81 0,65 

8 O ambiente de trabalho é dinâmico. 3,56 0,89 

9 É possível adquirir novos conhecimentos no seu ambiente 
de trabalho. 

4,25 0,58 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Destacam-se nessa dimensão os dois indicadores relacionados à gestão de novos 

conhecimentos em sua fase inicial de geração/aquisição. Tais percepções 

adicionadas à dinamicidade do ambiente propiciam um alto nível de emergência na 

IES pesquisada. 



65 
 

 
 

 

Em se tratando do ambiente de trabalho, observou-se a existência de uma 

concordância significativa correspondente a 0,58, na questão 9, onde a maioria dos 

respondentes veem que é possível adquirir novos conhecimentos neste ambiente. 

 
 
 

Figura 7 
Nível de percepção dos professores sobre os itens da dimensão emergência 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Embora a maioria dos professores (56,3%) também tenha concordado com a 

presença de dinamicidade no ambiente de trabalho, destaca-se que este foi o item 

que apresentou o menor nível de percepção na dimensão emergência. 

 
As entrevistas realizadas com os gestores organizacionais confirmam a existência de 

um ambiente dinâmico, bem como a busca por uma sinergia em que possa haver um 

maior compartilhamento de conhecimento. “A sinergia da nossa equipe: nós estamos 

atualmente buscando meios de trabalhar de modo harmonioso” (UM) “Então, é eu 

creio que há sim uma dinâmica de equipe” (TRÊS). 

 
Como ponto de aperfeiçoamento da presença da dimensão emergência, está o raro 

compartilhamento de conhecimento entre funcionários de áreas diferentes, conforme 

explicita a diretora administrativa: 

 
Eu acho que a maior parte da equipe é formada por panelinhas, onde o pessoal da 

agrária conversa com o pessoal da agrária, pessoal da... do social conversa com 

o pessoal do social, e a gestão não conversa com ninguém, conversa sócom a 

gestão, e isso tem que desenvolver melhor (TRÊS). 

 
Esse depoimento contundente da diretora administrativa deve ser alvo de análise e 

reflexão para as gestoras, visando melhoria da comunicação e da cooperação na IES. 
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4.4 Análise da dimensão autonomia 

 
 

Já a Tabela 7 apresenta os resultados referentes às médias dos itens do construto 

autonomia. Na questão 10, foi percebido o resultado da média de 3,94, o que sinaliza 

que os professores se auto-organizam quando ocorre ausência de um colega no 

ambiente de trabalho. 

 
Tabela 7 

Médias e desvio-padrão dos itens da dimensão autonomia  
  

ITENS 
 

MÉDIAS 
DESVIO- 
PADRÃO 

AUTONOMIA 3,59  

10 Os funcionários se auto-organizam na ausência de um colega. 3,94 0,85 

 

11 
É necessária a redistribuição de tarefas pelo líder na ausência 
de um colega. 

 
3,37 

 
0,88 

12 É feito o monitoramento das atividades. 3,38 1,02 

 

13 
Os funcionários possuem liberdade para propor e implementar 

melhorias nas atividades. 

 

3,69 
 

1,07 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A dimensão de autonomia foi medida por quatro itens. Dois deles apresentaram 

destacado nível de concordância, evidenciando uma elevada capacidade de auto- 

organização dos funcionários em contexto de adversidade. 

 
 

Figura 8 

Nível de percepção dos professores sobre os itens da dimensão autonomia 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

A Figura 8 apresenta também um alto nível de liberdade dos funcionários para propor 

melhorias para as atividades da empresa, conforme a maioria (68,8%) dos professores 

pesquisados. Esse item também apresentou um elevado desvio-padrão 
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(TABELA 7), indicando maior discrepância de opiniões entre os professores 

pesquisados. 

 
Contudo, relatos das entrevistadas indicam realidade diferente. Houve unanimidade 

entre as três representantes da empresa quanto à falta de auto-organização e à 

necessidade da presença de uma liderança para reorganizar e delegar atividades. 

Segundo a diretora financeira, 

 
Sempre é necessária a redistribuição de tarefas pelo líder, primeiro porque 

ninguém se organiza nem com o colega e segundo porque a falta de um colega 

gera um ambiente caótico, e não um ambiente de espírito de equipe, 

principalmente partindo de cima (DOIS). 

 
Essa caraterística de auto-organização é valorosa, conforme afirmação de Agostinho 

(2003) explícita no referencial teórico deste trabalho. Para a autora, a auto- 

organização favorece a atualização das práticas administrativas e possibilita uma 

visão e uma observação da dinâmica das organizações a partir dos “sistemas 

complexos adaptativos”. 

 
A afirmação de Agostinho (2003) encontra ressonância no resultado de alta média do 

item relacionado à liberdade para proposição e implementação de melhorias nas 

atividades por eles executadas. Essa liberdade de proposições também é mencionada 

pelas entrevistadas, o que indica, inclusive, suportes de gestão que visam estimular a 

inovação. “Existe sim esse viés de inovação. A gente sempre está de um modo ou de 

outro, não é? É... fazendo treinamento para que, quando com essas equipes e tudo, 

vem procurando incentivar para que a coisa funcione de modo harmonioso” (UM). 

 
Logo, a dimensão autonomia ocorre parcialmente na IES estudada. Embora haja 

avanços quanto à liberdade para proposições de melhorias, observa-se, também, 

ausência de movimentos de auto-organização, tornando o comando de lideranças 

condição necessária para a fluidez das atividades em contexto de ausências de 

pessoas nas equipes. É uma dimensão a ser melhor analisada. 
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4.5 Análise da dimensão cooperação 

 

Também foi percebida cooperação (TABELA 8) no ambiente de trabalho da IES 

analisada. Apesar de o nível de concordância ainda ser acima do nível intermediário 

da escala, tal dimensão foi a que obteve o penúltimo grau de concordância entre os 

construtos da Teoria da Complexidade pesquisados. 

 
Tabela 8 

Médias e desvio-padrão dos itens da dimensão cooperação 

  
ITENS 

 
MÉDIAS 

DESVIO- 
PADRÃO 

COOPERAÇÃO 3,45 
 

14 Os funcionários precisam ser motivados a cooperar. 3,50 0,81 

15 Os funcionários cooperam espontaneamente. 3,56 0,89 

 

16 
Existe a cooperação quando os resultados globais não 
condizem com os interesses pessoais. 

 

3,31 
 

0,60 

17 A cooperação é mais visível no nível assimétrico (hierárquico) 
que no simétrico (mesmo nível). 

3,44 0,81 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Ressalta-se, na análise descritiva dessa dimensão, o predomínio de cooperações 

espontâneas por parte dos funcionários. Contudo, os professores afirmam haver um 

maior nível de cooperação entre superiores e subordinados do que cooperação entre 

pares. Tais evidências podem servir de insumos para ações organizacionais que 

fortaleçam o nível de cooperação entre pessoas do mesmo nível hierárquico, 

reduzindo, assim, possíveis sensações de trabalho individualizado por parte dos 

docentes. 

 
A relevância da cooperação para um ambiente complexo foi destacada no referencial 

teórico deste estudo. Para Agostinho (2003), ações gerenciais que favoreçam a 

durabilidade e a intensidade das relações e, ainda, garantam assimetria necessária 

para que as ações de cada um sejam tratadas com reciprocidade por aqueles com 

quem convivem e coevoluem contribuem para que a cooperação emerja sem a 

necessidade de uma autoridade central. 

 
Destaca-se também o item que apresentou menor percepção entre os quatro que 

compuseram a dimensão cooperação: “Existe a coopera  o quando os resultados 
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globais não condizem com os interesses pessoais”. A maioria dos professores indicou 

nível moderado de concordância quanto à sua existência na organização, conforme 

apresenta a Figura 9. Pode-se inferir que contextos de conflitos entre interesses 

organizacionais e individuais dificultam a cooperação do ambiente. 

 
 

Figura 9 

Nível de percepção dos professores sobre os itens da dimensão cooperação 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

A Figura 9 também destaca percepções controversas quanto à percepção de que 

ocorre mais cooperação entre pares do que entre pessoas de níveis hierárquicos 

diferentes. 

 
As gestoras pesquisadas, contudo, acrescentam que a cooperação ocorre com maior 

fluidez entre pessoas do mesmo nível hierárquico, especialmente os níveis mais 

baixos. “Para mim, a cooperação é mais simétrica na mesma linha ou abaixo de mim, 

bem mais, porque, assim: é mais fácil de você dialogar em relação a uma só questão 

e concluir aquela primeira questão para depois passar para outra” (DOIS). 

 
Foi mencionado também que a cooperação ocorre mais em situações que as 

solicitações são direcionadas a alguma pessoa em específico (sem ser de modo 

genérico), evidenciando assim uma limitação em relação à cooperação espontânea e 

voluntária. 
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4.6 Análise da dimensão agregação 

 

Por fim, o sexto e último construto da Teoria da Complexidade analisado no contexto 

da IES apresentou média geral e dos itens (cinco) também acima do nível do ponto 

central (3,0) da escala, conforme a Tabela 9 e a Figura 10. 

 
Tabela 9 

Médias e desvio-padrão dos itens da dimensão agregação  

 
ITENS MÉDIAS 

DESVIO- 
PADRÃO 

AGREGAÇÃO 3,48  

18 Há espírito de equipe no seu ambiente de trabalho. 3,75 0,69 

 

19 
A equipe é homogênea no quesito habilidade, conhecimento e 
atitude. 

 

3,19 
 

0,98 

20 A equipe é heterogênea no quesito habilidade, conhecimento 
e atitude. 

3,37 0,95 

21 Há identidade do grupo e existe interação espontânea. 3,50 0,81 

 
22 

Os funcionários compartilham seus conhecimentos e 
habilidades naturalmente. 

 

3,63 
 

0,88 

Fonte: dados da pesquisa. 

 
As questões 19 e 20 apresentam desvios-padrão altos, sinalizando maior discordância 

entre as respostas dos professores, fato esperado uma vez que as afirmativas são 

opostas. 

 
O espírito de equipe (questão 18), para a maioria dos respondentes (75%), é presente no 

ambiente de trabalho e possui o maior nível de concordância da dimensão, tendoo 

desvio padrão de 0,69. 

 

Figura 10 

Nível de percepção dos professores sobre os itens da dimensão agregação 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Destacaram-se, como os itens que mais elevaram o nível de agregação, aqueles 

relacionados ao espírito de equipe e ao compartilhamento espontâneo de 

conhecimentos e habilidades. Contudo, para a diretora administrativa, essas 

características que beneficiam a organização algumas vezes são afetadas quando 

não se tem 

 
[…] o conhecimento dos processos da empresa. O fato de eu não conhecer os 

valores, a missão ou o que eu tenho que fazer, qual é a minha função, também 

causa esse tipo de situação [desfavorável ao espírito de equipe e ao 

compartilhamento de conhecimentos] (TRÊS). 

 
A heterogeneidade de habilidade, conhecimento e atitude na equipe foi destacada 

fortemente pelas entrevistadas. Para a diretora financeira: “Extremamente 

heterogêneo, porque assim: é... sempre muito instável, e as equipes são sempre muito 

substituídas, assim, tem muita rotatividade”. Já a mantenedora justifica a 

heterogeneidade “porque são muitas linhas de raciocínios”. 

 
Considera-se que esse resultado em parte contraditório entre professores e gestoras 

representa um ponto de melhoria para a organização, precisando ser analisado e 

melhor compreendido. 

 
Ressalta-se que a importância da agregação foi destacada do referencial teórico deste 

trabalho por Agostinho (2003), que afirma que, reconhecendo as conexões pelas quais 

ocorrem os fluxos mais relevantes e identificando os pontos com maior ou menor efeito 

multiplicador, é possível direcionar os recursos – sejam eles de informações, 

conhecimentos, materiais ou confiança, para citar alguns – mais adequadamente. 

 
4.7 Síntese geral das dimensões analisadas 

 
 

Após a análise seccionada, por cada um dos seis construtos da Teoria da 

Complexidade, o presente trabalho expõe uma síntese das médias gerais das 

dimensões na tabela abaixo. 
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Tabela 10 

Médias gerais e desvio-padrão das dimensões da Teoria da Complexidade na 

organização pesquisada 

  

DIMENSÕES 
MÉDIAS 
GERAIS 

DESVIO- 
PADRÃO 

1 Autonomia 3,88 0,47 

2 Emergência 3,87 0,51 

3 Feedback 3,59 0,69 

4 Agregação 3,49 0,54 

5 Cooperação 3,45 0,38 

6 Visão sistêmica 3,40 0,47 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em resumo, as dimensões autonomia (3,88) e emergência (3,87) apresentaram 

médias quase iguais entre si e significativamente acima dos resultados dos outros 

quatro construtos. Tais resultados evidenciam, conforme Morin (1996, p. 47), que "na 

autonomia, pois, há uma profunda dependência energética, informativa e organizativa 

a respeito do mundo exterior [...], é por isso que, sistematicamente, eu não falo de 

auto-organização, mas de auto-eco-organização". 

 
As vantagens da autonomia são defendidas pela escola sociotécnica da administração 

quando coloca que, em um sistema sociotécnico, o grupo de trabalho deve ter autonimia 

para se reorganizar e ajustar o modo de trabalho, e não receber a imposição de regras 

burocraticas externas ao grupo. Para isso, o pontencial das pessoas deve evidenciar ações 

cooperativas e autônomas. Isso se dá por meia da redundância de funções. Nesse contexto, 

significa que, na falta ou falha de um indivíduo, os demais assumem a atividade de forma 

rápida, caracterizando o processo autônomo em que os indivíduos possuem 

responsabilidades sobre toda a atividade (Silva, 207). 

 
Em contrapartida, destacam-se as dimensões menos percebidas que foram 

agregação (3,49), cooperação (3,45) e visão sistêmica (3,40). Embora todas tenham 

apresentado médias acima do nível intermediário da escala, pode-se inferir a 

existência de uma visão de trabalho mais individualizado por parte dos professores 

com possíveis dificuldades de potencializar aspectos mais coletivistas no ambiente. 
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Já nas entrevistas com as gestoras, do ponto de vista qualitativo, foi possível perceber 

que há indícios de uma administração complexa na IES, inclusive apontando o 

feedback em níveis altos. Entretanto, há controvérsia entre os elementos 

pesquisados, o que deixa clara, por exemplo, a existência de uma dependência 

hierárquica na tomada de decisões, o que caracteriza uma administração das 

primeiras escolas, contrário ao que propõe a abordagem sistêmica, algo mais 

moderno e complexo. 

 
Contudo, observa-se que há espaço para sugestão de melhoria, visando o 

fortalecimento de um ambiente propício para troca de conhecimento em que a 

dimensão autonomia está presente, embora em níveis mais baixos, sinalizando 

aspectos de uma gestão complexa parcial na Faculdade da Amazônia. 
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5 Considerações Finais 

 

Esta dissertação teve como objetivo principal analisar como os critérios da Teoria da 

Complexidade, de Edgar Morin, se apresentam no contexto educacional da IES 

privada Faculdade da Amazônia. A pesquisa realizada foi de natureza descritiva com 

abordagem quali-quantitativa, e o público-alvo foi constituído por professores e 

gestoras da IES. 

 
Desse público, foi extraída uma amostra de 16 respondentes do questionário Google 

Forms e de 3 gestoras entrevistadas individualmente via ferramenta Google Meet. O 

questionário foi composto por 23 perguntas, e a entrevista foi constituída por 14. 

 
Com base na análise dos dados, foram identificadas presenças de alguns aspectos 

relacionados a cada um dos seis critérios da Teoria da Complexidade de Morin. 

Também foi destacado que existem na IES espaços para reflexões e possíveis 

ampliações de aspectos que possam caracterizar uma administração complexa. 

 
A emergência foi o princípio analisado como o de maior presença de complexidade 

na IES, tanto pela investigação por dados quantitativos relacionada à percepção dos 

professores quanto pelo ponto de vista das gestoras organizacionais analisado por 

meio dos dados qualitativos. Há, na IES, sinais de um ambiente dinâmico, sinérgico e 

de compartilhamento de conhecimento dentro das equipes de trabalho. 

 
Houve percepções controversas quanto à dimensão autonomia. Embora tenha sido 

indicada com maior nível de presença pelos professores, as gestoras organizacionais, 

criticamente, destacaram significativas dificuldades em relação à auto-organização, 

evidenciando um contexto de dependência de comando dos líderes, especialmente 

em situações adversas. 

 
Destaca-se, então, um caminho de desafio para a gestão estimular o desenvolvimento 

de um sistema complexo mais adaptativo na organização pesquisada, de forma a 

contribuir para que a Faculdade da Amazônia possa desenvolver uma gestão 

educacional de acordo com os critérios de uma administração complexa. 
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Foi percebida convergência, entre professores e gestoras, de presença moderada, em 

outras três dimensões analisadas e aqui destacadas em ordem decrescente de 

presença de complexidade: feedback, agregação e cooperação. Como aspectos 

presentes, ressaltam-se a liberdade dos funcionários para novas ideias, o 

compartilhamento de conhecimentos e a cooperação quanto às respostas a atividades 

confiadas especificamente a alguém. 

 
Contudo, a dimensão visão sistêmica, embora também tenha sido percebida em níveis 

moderados (acima do ponto central da escala) pelos professores, teve destacados 

aspectos críticos apontados pelas gestoras, tais como: reduzida visão geral da 

empresa por parte dos funcionários não participantes da diretoria, rara 

contextualização dos problemas e excessiva centralização decisória. Mediante o 

exposto, é percebido que há necessidade de promover na IES espaço para discussão, 

a fim de buscar minimizar os impactos gerados pelo desencontro das informações. 

 
Os resultados desta dissertação apontam presença parcial de uma administração 

complexa na realidade educacional da IES analisada. Foram identificados e 

analisados aqui, sob diferentes pontos de vistas, aspectos presentes e carentes que 

podem abrir caminhos para a gestão da organização e para pesquisadores que 

objetivam compreender a presença da Teoria da Complexidade em realidades 

empíricas. 

 
Destacam-se, por fim, conjecturas que podem ser luz para futuras investigações, tais 

como: a centralização administrativa seria uma raiz para outros aspectos que não 

caracterizam uma administração complexa? Empresas familiares tendem a trazer 

aspectos mais conservadores que dificultam o desenvolvimento de um ambiente 

complexo, sistêmico, cooperativo e agregador? 

 
Reconhece-se, como limitação da pesquisa, a reduzida quantidade de professores 

respondentes dos questionários, impossibilitando, assim, inferências quantitativas 

mais robustas que pudessem acrescer à compreensão da realidade organizacional 

estudada. 
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Recomenda-se para pesquisas futuras uma investigação em larga escala, visando 

analisar possíveis relações estatisticamente significativas entre as dimensões 

consideradas, bem como comparações entre grupos de respondentes. 

Adicionalmente, recomendam-se pesquisas qualitativas em outras IES privadas com 

variações de realidades, tais como empresas não familiares, empresas atuantes em 

outras regiões brasileiras, empresas de capital aberto etc. Tais variações possibilitam 

comparações enriquecedoras para compreensão da Teoria da Complexidade em 

contexto de organizações relacionadas à educação. 

 
Especificamente no contexto de estudo deste trabalho, ressalta-se, além das 

contribuições sobre lacunas de como a Teoria da Complexidade se apresenta em 

contextos organizacionais, a contribuição ao campo da educação, pois o ambiente 

estudado foi uma Instituição de Educação Superior (IES) privada, cujas percepções 

de gestores e professores consideradas acerca da gestão, das rotinas, das relações 

interpessoais e sistêmicas foram analisadas à luz dos princípios da Teoria da 

Complexidade, aqui mencionados como as seis dimensões: visão sistêmica, 

autonomia, emergência, feedback, cooperação e agregação. 

 
Para a pesquisadora, o estudo possibilitou compreender as diversas possibilidades de 

desenvolvimento que a IES na qual atua pode utilizar para uma gestão educacional à 

luz da Teoria da Complexidade de Edgar Morin, visando uma melhor qualidade 

interdisciplinar com ênfase na interação e no desenvolvimento dos professores. 

 
Os desafios para a conclusão dessa dissertação foram inúmeros, pois pode-se 

perceber ao término da pesquisa que o trabalho estava apenas iniciando; 

impressionante como a busca do conhecimento é viciante. 

 
Aliado a isso, vem a necessidade de disseminar o que foi aprendido, sem egoísmo, 

mesmo após ter vivido horas afins de solidão e distância dos familiares, com o 

agravante do acometimento da doença gerada pelo vírus COVID-19, que não poderia 

deixar de ser lembrado, é necessário dar continuidade ao que foi aprendido. 
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Não se pode desistir quando se tem uma missão, principalmente depois de 

aprofundar-se na teoria da complexidade de Edgar Morin, que nos convida a refletir e 

questionar sobre transformações. 

 
As mesmas não se referem apenas ao desenvolvimento das competências, mas sim, 

sobre uma transformação social a partir da promoção de um diálogo entre os saberes, de 

não mais fragmentá-los, e sim praticar, vivenciar e compartilhar experiências. 

 
A partir de oficinas, seminários e palestras, como meio de ofertar ou até mesmo 

permitir atingir com tais práticas que, os professores da Faculdade da Amazônia 

possam entender como uma oportunidade para refletir sobre a necessidade da 

reforma do pensamento como sugere Edgar Morin. 

 
As dificuldades vivenciadas pelas gestoras e seus professores no cotidiano laboral 

trouxeram clareza para a necessidade de implementação de uma administração 

complexa eficiente, uma vez que há indícios moderados da referida gestão. Por estar 

movida por moldes tradicionais e não por uma gestão mais moderna e complexa, 

compreende-se que a busca de inovação, habilidades, conhecimentos e atitudes da 

equipe da Faculdade da Amazônia deve obter uma maior interação e investimento, 

com foco nos critérios da Teoria da Complexidade, visão sistêmica, autonomia, 

emergência, feedback, cooperação e agregação, como forma de subsídios para a 

implantação das mudanças necessárias para uma administração complexa eficiente. 
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Apêndices 

 
Apêndice A – Entrevista com a Entrevistada 1 

 
 

Pesquisadora: Boa tarde, Entrevistada 1. 

 
Pesquisadora: Muito bem, vou fazer uma entrevista aqui, para compor a minha 

pesquisa de dissertação de mestrado, está ok? Vamos lá! As pessoas possuem uma 

visão geral dos processos da empresa? Eu me refiro aos funcionários e professores. 

 
Entrevistada 1: As pessoas externas ou internas? 

 
Pesquisadora: Os funcionários, as pessoas, então, são os funcionários da empresa. 

Possuem uma visão geral dessa empresa? 

 
Entrevistada 1: O... rum... visão geral é muito genérica, então como genérico eu vou 

responder também. Eu entendo que sim, que elas sabem que ali é uma instituição de 

ensino superior, né? Que é o genérico, elas têm essa visão sim, da finalidade da 

empresa, para que, não é? O que que faz aqui, entendeu? 

 
Pesquisadora: Na Faculdade da Amazônia, os problemas são contextualizados antes de 

serem analisados? 

 
Entrevistada 1: Se os problemas são contextualizados antes de serem analisados? 

A Faculdade da Amazônia é, normalmente, pelo menos da parte da mantenedora, tem 

procurado é... diluir o que aparece como problema e nessa diluição tem procurado é... 

apresentar uma solução compatível e nisso está a contextualização me parece. 

 
Pesquisadora: E como as situações imprevistas e as ideias contrárias são 

administradas? 

 
Entrevistada 1: Situações imprevistas, ideias contrárias internas ou externas sempre. 

Interna, assim, eu particularmente gosto sim de... ouvir os funcionários, no que eles 

pensam com relação é... a empresa, da empresa e tudo, e dentro do possível tenho 

procurado é... vamos dizer ouvir de modo isento e tudo, e... na maioria das vezes, no 

meu entendimento eu tenho procurado acolher essas ideias, essas sugestões. 

 
Pesquisadora: Muito bem e, sobre a tratativa dos feedbacks internos e os externos, 

esses feedbacks recebidos e como as ações internas podem ser influenciadas por 

essas informações, ou seja, as informações recebidas internamente e externamente 

de feedbacks são recebidas? 
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Entrevistada 1: A gente tem procurado na maioria das vezes ouvir com isenção, a 

mantenedora tem mantido essa postura de isenção até para poder emitir um 

julgamento, entendeu? Procurar ouvir os dois lados, não é? É... e na hipótese, por 

exemplo, de críticas externas, aí a gente procura basicamente filtrar isso tudo até para 

poder receber essas críticas como uma forma mesmo de incentivo para verificar o que 

está acontecendo para vamos dizer, assim, tomar consciência de que, se 

efetivamente essa crítica é procedente, a gente precisa fazer correção de rumo. 

 
Pesquisadora: Muito bem, então, fale sobre a sinergia da equipe e a geração de 

novos conhecimentos. 

 
Entrevistada 1: A sinergia da nossa equipe nós estamos atualmente buscando meios de 

trabalhar de modo harmonioso, não é, e, para que esse trabalho aconteça de modo 

harmonioso, evidentemente que a sinergia é um elemento fundamental e, como é 

fundamental que é esse elemento, a gente tem buscado ser tolerante. Até para coletar as 

ideias que vêm do modo como vêm e tentar filtrá-las e, vamos dizer assim, é tentar diluir 

as discrepâncias, os excessos, não é? E tudo é, e procurar trabalhar de modo, é... 

sinérgico como a própria palavra enseja, né? É... sem ter, sem perder força, a energia, 

não é? Sem perder volume de força, mas trabalhando de modo acertado mesmo. 

 
Pesquisadora: E, mediante essa sua colocação, como você define o ambiente de 

trabalho da Faculdade da Amazônia? 

 
Entrevistada 1: Olha, a nossa faculdade é uma faculdade é... administrada por... um 

grupo familiar, não é? Então, e como tal, é... tem dias que eu gostaria de não, de não 

ter nenhuma família trabalhando comigo, nenhum ente familiar trabalhando comigo, 

é... exatamente por... por conta de a gente, de a gente viver, vamos dizer assim: 

pisando em ovos, não é? Como se fosse. É pensar duas vezes antes de falar, porque 

termina que você vai ter que almoçar e jantar com aquela pessoa à mesa e às vezes 

até dormir com ela, então, é uma coisa que me pesa atualmente, como mantenedora, 

não é? É... como pessoa que está na pirâmide, na ponta da pirâmide, me deixa 

desconfortável, não é? Mas, nada que a gente com sabedoria, com maturidade, a 

gente não consiga, vamos dizer, é... compreender, exercitar mesmo, exercitar a 

mesma tolerância com relação ao outro, até porque eu sou a mais velha do grupo é... 

e... como tal a mim cabe, não é? Pelo menos, é...de se presumir que a mim caiba é... 

o domínio maior do exercício da tolerância. 

 
Pesquisadora: Muito bem, na Faculdade da Amazônia, é possível adquirir novos 

conhecimentos no seu ambiente de trabalho? 

 
Entrevistada 1: Sim, eu entendo que sim, até porque é... a gente tem procurado 

inovar a equipe e motivar essa equipe de trabalho, não é? É... a família exerce os 

cargos-chaves, vamos dizer, e mesmo assim eu entendo que no meu sentir, por 
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exemplo, existe sim esse viés... é... que propicia para a equipe que operacionaliza o 

trabalho, não é? Existe sim esse viés de inovação. A gente sempre está de um modo 

ou de outro, não é? É... fazendo treinamento, quando com essas equipes e tudo, 

procurando incentivar para que a coisa funcione de modo harmonioso, não é? Agora, 

é evidente que foi, não tem como ser diferente, mas a gente precisa, a gente tem 

corrigido com uns, né? Eu chamo de correção de rumo, não é? Tem que corrigir, não 

tem? É muito doloroso, pelo menos para mim particularmente, é muito doloroso corrigir 

rumos, mas é... se é um remédio que tem que ser aplicado, por mais amargo que ele 

seja, se é para garantir a saúde da instituição... a gente precisa se encorajar e aplicar 

esse remédio. 

 
Pesquisadora: Na faculdade as pessoas se auto-organizam na ausência de um 

colega ou é necessária a redistribuição de tarefas pelo líder? 

 
Entrevistada 1: Não. Eu entendo que nesses últimos tempos a gente tem procurado 

se reorganizar assim, entendeu? Na ausência, por um motivo ou por outro, os líderes 

principais, eles procuram reassumir funções, procuram entender para não deixar 

lacunas, a gente não deixa lacunas, procura não deixar. Evidentemente que sempre 

falam, mas aí a ideia é que a gente procure não deixar lacunas, não é? 

 
Pesquisadora: E as pessoas possuem liberdade para propor e implementar 

melhorias nas atividades? 

 
Entrevistada 1: Propor, com certeza, implementar sempre que essas melhorias 

respectivamente se guiem pelo viés da melhoria efetiva. Sem dúvida a instituição 

acolhe, tem acolhido, não é? 

 
Pesquisadora: Certo. As pessoas precisam ser motivadas a melhorar ou isso ocorre 

espontaneamente? 

 
Entrevistada 1: Olha, é... eu entendo que, por exemplo, nossa instituição ela tem um 

corpo de apoio e um corpo docente, eu vejo que tanto um quanto o outro têm 

procurado as melhorias sim. A partir do momento em que uma pessoa, por exemplo, 

busca fazer um mestrado, está procurando melhorias, né? É... não há garantia de que 

essa melhoria, vamos dizer, não há nenhuma garantia e que essa melhoria vá se 

reverter em favor da própria faculdade, mas que há um ânimo é... de melhoria do 

corpo que operacionaliza a instituição. 

 
Pesquisadora: A cooperação é mais visível no nível simétrico (de mesmo nível) ou 

no nível assimétrico ou vice-versa? 

 
Entrevistada 1: Eu vejo, na faculdade da Amazônia, que a cooperação é um dos 

motes da instituição, é... as pessoas cooperam umas com as outras, eu entendo que 
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sim, seja simetricamente ou assimetricamente, eu vejo cooperação entre os 

colaboradores. 

 
Pesquisadora: Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o espírito de 

equipe no seu ambiente de trabalho. 

 
Entrevistada 1: Eu posso até dar como exemplo, e tiro esse exemplo da própria 

vivência nesse período pandêmico, que os principais líderes da instituição estiveram 

ausentes, vamos dizer durante quase dois anos ausentes, por causa da pandemia, e 

a faculdade não parou, as coisas andaram, as pessoas se movimentaram, se 

arregimentaram esforços e as coisas mudaram, esse é o maior exemplo de 

cooperatividade. 

 
Pesquisadora: Mesmo na ausência dos líderes maiores, sua equipe é homogênea 

ou heterogênea nos quesitos habilidade, conhecimento e atitude? 

 
Entrevistada 1: Eu entendo que ela é heterogênea, é... ela é diversa, tem que ser 

né? Porque são muitas linhas de raciocínios e... porque uma instituição de ensino ela 

tem um perfil todo diferenciado, não é? Então, a gente não pode exigir 

homogeneidade. 

 
Pesquisadora: As pessoas compartilham seus conhecimentos e habilidades 

naturalmente? 

 
Entrevistada 1: Assim, compartilhar conhecimento é uma atitude autônoma, não é? 

É uma atitude do próprio sujeito, mesmo quando no exercício da docência, não é? É 

que é imperativo que eu compartilho conhecimento, mesmo no exercício dessa 

docência, eu posso apresentar resistência, aí esse compartilhamento, pelo menos no 

meu sentir, hoje ele está mais amadurecido do que ano passado, retrasado e assim 

sucessivamente, né? Se nós fizermos uma retrospectiva. Então, eu quero acreditar 

que as coisas estão progredindo, não é? E no quesito compartilhamento de 

conhecimento. 

 
Pesquisadora: Muito obrigada, doutora Rosangela, assim finalizamos a nossa 

entrevista. 
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Apêndice B – Entrevista com a Entrevistada 2 

 
 

Pesquisadora: Bom dia, (Entrevistada 2). Então, eu, em primeira mão, gostaria de 

agradecer a disponibilidade para a realização desta entrevista, é uma pesquisa que 

tem como objetivo identificar características de uma administração complexa na 

Faculdade da Amazônia e, além disso, pretende analisar possíveis variações na 

percepção entre os atores que fazem parte do corpo dessa faculdade, está bom? E 

então nós vamos iniciar as perguntas que totalizam apenas 14. Qualquer dúvida que 

você tenha no decorrer da entrevista a gente pode interromper e tornar isso bem 

dinâmico, está bom? Então, vamos lá! A primeira questão nós temos aqui: as pessoas 

possuem uma visão geral dos processos da empresa? Antes de você responder, 

gostaria que você se identificasse, dissesse qual o seu cargo na empresa, está bom? 

 
Entrevistada 2: Bom dia, professora Patrícia. Meu nome é (Entrevistada 2), sou 

diretora administrativa da Faculdade da Amazônia e, em resposta a sua primeira 

pergunta, é... eu não creio que haja uma, então, uma total compreensão do que de 

fato é feito nos processos, nem pela gestão, nem pelos demais colaboradores. 

 
Pesquisadora: Mais uma pergunta ainda dentro dessa questão é... o que de fato 

acontece nesse sentido? 

 
Entrevistada 2: Então, é... há uma eterna mudança dos processos, constantemente. 

Então, quando um funcionário tem na cabeça dele uma forma de processo que foi 

ensinado a ele, do... repentinamente muda tudo, não há uma constância. 

 
Pesquisadora: Agora, esses problemas que surgem são contextualizados antes de 

serem analisados? 

 
Entrevistada 2: Não, dificilmente a gente tem um problema que seja efetivamente dito 

onde começou, a gente sempre tem que pesquisar, se informar, isso quando a gente 

é informado do problema. Normalmente, não. 

 
Pesquisadora: Sim, certo. E diante dessas situações imprevistas e ideias contrárias, 

pelo que se percebe, como elas são administradas do seu ponto de vista? 

 
Entrevistada 2: É a contrariedade de informações e de conhecimentos. É bom para 

qualquer gestão e importante você saber dessas diferenças, o que não acontece 

cotidianamente na Faculdade da Amazônia, sempre reina a vontade de uma única 

pessoa que por ventura é a dona da empresa, mas que desestabiliza toda uma equipe 

quando é... por exemplo: se toma uma decisão de... vou dar um exemplo que ocorreu 

próximo agora, que não íamos imprimir folders, então, foi uma decisão feita por uma 

equipe administrativa em conjunto, entre a diretora acadêmica, o diretor administrativo 

e a diretora geral e o pessoal do marketing. Decidiram junto com a mantenedora que 
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não faríamos os folders e somente cartazes para divulgação nos locais fixados, de um dia 

para o outro, a mantenedora chega e fala: não, eu vou fazer tudo e isso desestabiliza 

a equipe, porque foi uma decisão tomada em conjunto e do nada a decisão que foi 

tomada num conselho vai por água abaixo. 

 
Pesquisadora: Certo, muito bem, (Entrevistada 2), e dando sequência às questões, 

eu queria que você falasse um pouco sobre a tratativa dos feedbacks, o feedback 

interno e os feedbacks externos recebidos, e... como as ações internas podem ser 

influenciadas por essas informações? 

 
Entrevistada 2: E... vou começar falando que a empresa em si ela não possui um 

sistema de feedback ao funcionário, e normalmente o feedback é dado, é sempre 

quando algo negativo aconteceu, então, não há uma gestão de feedback, o que eu já 

quis implantar, mas que não... não deu muito certo. E o que seria essa gestão de 

feedback? Você deve estar se perguntando: mas gestão de feedback é se o 

funcionário fez algo efetivo, se não, se fez algo bom, não lhe é dito, e, na gestão de 

feedback, há um momento de sentar e falar... olha, nós adoramos o que você fez, nós 

gostaríamos que você continuasse assim e assim por diante. Quando não há isso e 

só o feedback negativo, que é o caso que nós temos, é... gera uma frustração e uma 

desmotivação do funcionário, que é o que a gente tem enfrentado nesses últimos anos 

com a Faculdade da Amazônia, é algo negativo de... de uma equipe inteira. Prejudica 

a empresa no quesito resultado também. 

 
Pesquisadora: Sim, muito bem, então, mediante toda essa sua colocação, como que 

você coloca... a sinergia da equipe e a geração de novos conhecimentos? 

 
Entrevistada 2: Então, é eu creio que há sim uma dinâmica de equipe, que nós 

estamos... nos sentamos, conversamos, mas são poucas as vezes que isso acontece. Eu 

acho que a maior parte da equipe é formada por panelinhas, onde o pessoal da 

Agrária conversa com o pessoal da Agrária, pessoal da... do Social conversa com o 

pessoal do Social, e a gestão não conversa com ninguém, conversa só com a gestão, 

e isso tem que desenvolver melhor. Eu acho que todos podem conversar sempre. 

Acho que são poucas as horas que nós sentamos todos juntos para discutir. 

 
Pesquisadora: Então, como que você define esse ambiente de trabalho? 

Entrevistada 2: Eu o defino dinâmico de certa forma, mas é ineficiente de outro. 

Pesquisadora: Poderia explicar melhor? 

Entrevistada 2: Dinâmico porque tem horas que nós nos sentamos, discutimos e 

vemos o que é melhor. E, como a gente tem áreas distintas na gestão e nos outros 

setores da faculdade, a gente acaba tendo uma dinâmica maior de... de decisão, 
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porém, nas horas que não se faz essa comunicação inteira, a empresa não... acaba 

gerando uma ineficiência do... da comunicação. 

 
Pesquisadora: E, lá na faculdade da Amazônia, é possível adquirir novos 

conhecimentos? 

 
Entrevistada 2: Nesse ambiente de trabalho, eu creio que sim, porque, se você for 

uma pessoa disposta a novos conhecimentos, você terá, porque nós temos pessoas 

de todas as áreas; nós temos pessoal da Psicologia, do Serviço Social, da Agronomia, de 

Zootecnia, pessoal da Administração, então, se você estiver disposto a aprender de 

alguma dessas áreas, eu acho que tem sim... disse... como é que fala? 

Transdisciplinaridade, muito bem, muito bem, então. 

 
Pesquisadora: Você quer dizer com isso que as pessoas se auto-organizam na 

ausência de um colega ou é necessário que haja a redistribuição das tarefas por um 

líder? 

 
Entrevistada 2: Então, eu acho que nessa parte nós somos bem é contra o que foi 

dito antes, porque, por mais que sejamos dinâmicos, em algumas horas e tudo mais, 

há uma, digo pela minha observação, há uma certa é... falta de motivação por parte 

de alguns funcionários de tomar a dianteira, sempre alguém tem que mandar alguém 

fazer algo, o que é chato porque não se torna uma liderança, se torna uma chefe, isso não 

é legal para nenhuma empresa. 

 
Pesquisadora: Mas as pessoas possuem liberdade para propor e implementar 

melhorias nas atividades? 

 
Entrevistada 2: Sim, há liberdade de fazer isso sim, só que a probabilidade de 

acontecer o que foi proposto é pequena. 

 
Pesquisadora: Muito bem, Luísa, e ainda dando continuidade, se estiver indo muito 

rápido pode pontuar, se quiser pontuar mais alguma coisa, você fique à vontade, está ok? 

 
Entrevistada 2: Obrigada! 

 
Pesquisadora: As pessoas precisam, então, ser motivadas a melhorar ou isso ocorre 

espontaneamente? 

 
Entrevistada 2: Eu não acho que seria correto dizer motivar, porque eu não acho que 

seja motivação você falar para a pessoa o que ela fez de bom, eu acho que isso é o 

mínimo que uma pessoa, uma empresa tem que fazer, então, quando o meu 

funcionário faz algo bom, eu digo para ele que é algo bom para pessoas. Para teoria 

é motivar, mas para mim é o mínimo, então, eu acho que sim, nesse caso existe a 
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necessidade da motivação, não usaria essa palavra, mas existe, e eu não creio que, 

dentro de uma empresa, alguém se motiva por si só. Na vida pessoal sim, mas, dentro 

de uma empresa, é muito difícil você se motivar sem ter um feedback. 

 
Pesquisadora: E, quando há cooperação, ela é mais visível no nível simétrico de 

funcionários do mesmo nível ou no nível assimétrico, hierárquico ou vice-versa? 

 
Entrevistada 2: Eu acho que cooperação no nosso caso ele é bem diferente, porque, 

quando a mantenedora passa a alguém uma ordem, ou um pedido, ou uma demanda, 

a pessoa coopera. Ela faz a parte dela, manda, faz e fala com pessoas. Há 

cooperação, mas, quando se passa essa mesma ordem para mais de uma pessoa, 

acaba não gerando o impacto que deveria, as pessoas não sabem é a quem devem 

se referir ou a quem é... ou que devem fazer e isso acaba atrapalhando um pouco a 

cooperação, mas tirando essa parte eu creio que nossa equipe ela é bem cooperativa 

quando solicitada. 

 
Pesquisadora: Então, fala um pouquinho para a gente como é o espírito de equipe 

no seu ambiente de trabalho. 

 
Entrevistada 2: Eu creio que há o espírito de equipe, mas ele não está por completo 

na equipe, como assim, (Entrevistada 2)? O que se quer dizer que há o espírito de 

equipe na parte de gestão. A gente sempre se ajuda se... se alavanca, a gente sempre 

ajuda um ao outro, mas, quando o assunto é criar um projeto por parte dos 

professores, ou é... ajuda para conseguir novos alunos, a gente não vê a vontade da 

equipe de ajudar a empresa a ser maior, a ser melhor, então, eu acho que há um 

espírito de equipe sim, só que ele não está dentro de todos os funcionários, só de uma 

parte pequena. 

 
Pesquisadora: E, então, nos quesitos habilidade, conhecimento e atitude, como que 

você vê a sua equipe: homogênea ou heterogênea? 

 
Entrevistada 2: Bem heterogênea, porque são pessoas diferentes com habilidades 

diferentes, com competências diferentes, então, creio que seja heterogênea, mas, 

voltando à pergunta anterior, se é que você me permite pois, não é, eu acho que o 

que eu falei tem tudo a ver com a questão do... não conhecimento dos processos da 

empresa, o fato de eu não conhecer os valores, a missão ou o que eu tenho que fazer, 

qual é a minha função, também causa esse tipo de situação. 

 
Pesquisadora: E essas pessoas compartilham os seus conhecimentos e as suas 

habilidades naturalmente? 

 
Entrevistada 2: Eu não sei se naturalmente, mas, para os alunos, se é passado, creio eu 

que é, que se é passado, mas é... dentro da equipe eu não vejo uma interação muito 

grande por parte das Agrárias ou pelo curso de Serviço Social, o pessoal de 
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Psicologia, não sei se é pelo curso deles ou pela formação, eles têm uma abertura 

maior para conversar, para falar, para... conhecer novas coisas, novas teorias e essas 

coisas... pessoal da Administração, não é querendo puxar para o meu lado, mas 

também gosta muito de conhecer as coisas, de pesquisar, de saber. E, como a gente 

está gerindo uma instituição de ensino, a gente é obrigado a saber, não sobre todos 

os cursos, o que eles fazem, o que eles têm para fazer, é um trabalho diário 

obviamente, é um trabalho que tem que ser feito por toda a equipe, estamos 

trabalhando nisso, um dia a gente chega lá! 

 
Pesquisadora: Muito obrigada, (Entrevistada 2), pela sua disponibilidade. Mais uma 

vez, eu agradeço por você ter se dedicado a responder essas perguntas com total 

espontaneidade e sinceridade. 

 
Entrevistada 2: Eu que agradeço a oportunidade. 
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Apêndice C – Entrevista com Entrevistada 3 

 

Pesquisadora: Olá, boa tarde, (Entrevistada 3), só diz para mim qual o seu cargo e 

qual o nome da empresa que você trabalha, por favor, 

 
Entrevistada 3: É... eu sou a diretora financeira da Faculdade da Amazônia. 

 
Pesquisadora: Muito bem, (Entrevistada 3), eu vou fazer algumas perguntas para 

você, na verdade fazer uma entrevista, para uma pesquisa que eu estou 

desenvolvendo, está bom? Uma pesquisa de dissertação de mestrado. A primeira 

pergunta, vamos lá! As pessoas possuem uma visão geral dos processos da 

empresa? 

 
Entrevistada 3: É, no caso os alunos, o cliente? Se eles possuem uma visão geral ou os 

funcionários? 

 
Pesquisadora: No caso, os funcionários atualmente. 

 
Entrevistada 3: Eu acredito que sim, mas pode mudar de acordo com a situação que 

a empresa vive. Nem sempre eles têm ciência de todo o cenário. 

 
Pesquisadora: A senhora poderia explicar melhor isso, ou, se for confidencial, não 

tem problema, você pode se ater apenas à pergunta objetivamente. 

 
Entrevistada 3: Não que seja confidencial, mas existem assuntos que ficam somente 

na diretoria, que impossibilitam um pouco do funcionário ter uma visão total do que 

realmente acontece, mas eu não acredito que seja nada grave, ou... é... decisivo, 

assim, que possa afetar algo na convivência ou no desenvolvimento da tarefa de cada um 

não, tá? 

 
Pesquisadora: E os problemas são contextualizados antes de serem analisados? 

 
Entrevistada 3: Hum... grande parte das vezes, sim, porém, por um grupo muito 

pequeno de pessoas que tem acesso à contextualização dos problemas em virtude 

de ser muito centralizada. A resolução deles eu acho que poderia ser algo mais é... 

diluída, assim, entre todos os setores para não ser tão maçante para uma só pessoa, 

um só cargo. 

 
Pesquisadora: E como as situações imprevistas e as ideias contrárias são 

administradas? 

 
Entrevistada 3: O tempo necessário, depende em relação a que. 
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Pesquisadora: Você pode citar um exemplo se quiser. 

Entrevistada 3: Assim, na minha… na minha visão, por exemplo, no meu dia a dia, 

eu acredito que, assim, existem momentos que a gente não se sente tão à vontade 

para... abrir algum tipo de... situação que esteja... vamos supor: em uma problemática, 

assim, muito tensa, no momento, por receio de como essa situação vai ser recebida 

por outros membros da diretoria, entendeu? No sentido de que às vezes os outros 

setores podem estar com problemas tão maiores que é pelo menos... eu, falando por 

mim, eu me sinto assim meio que na obrigação de querer primeiro resolver e depois 

mostrar já resolvido, porque, assim, por questão de convivência mesmo, uma coisa 

que é pequena pode virar uma coisa imensa por si, infelizmente. Um funcionário ter 

uma ideia diferente da outra, então, eu prefiro sempre tentar resolver e depois passar 

adiante. 

 
Pesquisadora: Muito bem! E então você pode falar sobre a tratativa dos feedbacks 

tanto os internos quanto os externos recebidos, como as ações internas podem ser 

influenciadas por outras? Muito bem, ou melhor, por essas informações, vou repetir 

para ficar mais claro, é para você falar sobre a tratativa dos feedbacks recebidos e 

como as ações internas podem ser influenciadas por essas informações, tanto os 

feedbacks internos quanto os feedbacks externos. 

 
Entrevistada 3: Então, os externos não necessariamente me afetam tanto quanto 

afetam outros diretores, eu... pelo menos, a minha visão é que eu sempre consigo 

contornar a situação, sendo feedback negativo ou positivo, sendo positivo ou se 

receber como um incentivo e sendo negativo ou se receber como um aprendizado, 

porém, eu não vejo que um feedback negativo me possibilita uma conversa, assim, 

de... de aprendizado com outros membros que... estão na mesma linha hierárquica 

que eu, entendeu? Isso torna as coisas assim meio tensas, mas eu sempre tento tirar 

o que eu posso aproveitar para mim em relação a qualquer situação que seja, sendo 

positiva ou não. Agora, eu acho que poderia é existir, assim, uma forma de a gente 

mesmo se incentivar dentro da equipe, é... como que eu vou explicar? No sentido de 

assim: você reconhecer e pontuar os pontos positivos e negativos que podem 

influenciar o seu setor, entendeu? Por exemplo: o meu setor é inteiramente 

administrativo, eu poder pontuar o que não está me agradando, desagradando, que 

possa é... afetar diretamente o meu trabalho, seria interessante para mim se fosse, 

assim, recebido de uma forma menos agressiva é a palavra. 

 
Pesquisadora: Então, fale sobre a sinergia da equipe e a geração de novos 

conhecimentos. O que acontece nesse encontro, nessa dinâmica? 

 
Entrevistada 3: Então, nesse momento que existe uma equipe, a gente... 

recentemente que, assim, é bem recentemente a gente conseguiu é, vamos dizer, 

falar a mesma língua, que era algo muito, assim, solto, que a gente está conseguindo 

ajustar em relação à equipe que depende do meu trabalho, não a equipe que trabalha 

independente do meu trabalho. 
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Pesquisadora: Mediante isso, como você define o ambiente de trabalho? 

 
Entrevistada 3: Olha, em home office, que é como eu trabalho 90% do tempo, eu 

acredito que eu consigo aproveitar, assim, muito mais do meu tempo. Não é que eu 

trabalhando na empresa eu não conseguiria, mas eu trabalhando dentro da empresa 

surgem coisas, assim, a todo o tempo, que acabam me desviando do meu foco, 

entendeu? Então, assim, eu não... não no meu office. Mesmo onde eu estiver sozinha, eu 

consigo desenvolver melhor as minhas tarefas do que dentro da empresa, assim,no… 

ambiente empresa, entendeu? 

 
Pesquisadora: E, estando no ambiente de trabalho, é possível adquirir novos 

conhecimentos? 

 
Entrevistada 3: Sim, é bem possível. 

 
Pesquisadora: E as pessoas se organizam na ausência de um colega ou é 

necessária a redistribuição de tarefas pelo líder? 

 
Entrevistada 3: Sempre é necessária a redistribuição de tarefas pelo líder, primeiro 

porque ninguém se organiza nem com o colega e segundo porque a falta de um colega 

gera um ambiente caótico, e não um ambiente de espírito de equipe, principalmente 

partindo de cima. 

 
Pesquisadora: As pessoas possuem liberdade para propor e implementar melhorias 

na atividade? 

 
Entrevistada 3: Sim, sim, bastante. 

 
Pesquisadora: E essas pessoas precisam ser motivadas a melhorar ou isso ocorre 

espontaneamente? 

 
Entrevistada 3: Olha, isso depende de cada pessoa. Existem pessoas hoje na equipe 

que buscam sempre melhorar e otimizar o trabalho num todo, para melhorar a 

convivência com o todo, e existem pessoas que precisam sempre ser estimuladas, 

sempre mesmo. 

 
Pesquisadora: E sua equipe é homogênea ou heterogênea? Desculpa eu vou repetir 

a pergunta anterior. Então, a cooperação é mais visível num nível simétrico de 

funcionários do mesmo nível que no assimétrico ou vice-versa? 

 
Entrevistada 3: Assimétrico é o hierárquico. Para mim, a cooperação é mais simétrica na 

mesma linha ou abaixo de mim, bem mais, porque, assim: é mais fácil de você dialogar 

em relação a uma só questão e concluir aquela primeira questão para depois 
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passar para outra do que simplesmente virar aquele... aquele monte de situações e 

nenhuma delas que sai daquele monte. 

 
Pesquisadora: E como não é o espírito de equipe no seu ambiente de trabalho? 

 
Entrevistada 3: Bom, como eu não tenho trabalhado no ambiente de trabalho, 

virtualmente o espírito de equipe sim. O que a gente tenta fazer o possível mesmo 

estando longe, assim, não no mesmo corredor. 

 
Pesquisadora: E você diria que a equipe é homogênea ou heterogênea nos quesitos 

habilidade, conhecimento e atitude? 

 
Entrevistada 3: Extremamente heterogênea, porque, assim: é... sempre muito 

instável e... as equipes são sempre muito substituídas, assim, tem muita rotatividade, 

então não dá tempo de você pegar o ritmo daquela pessoa e nem de aquela pessoa 

pegar o seu ritmo de trabalho. A equipe desse momento que trabalha diretamente 

comigo 80% é superproativa e resolve problemas e 20% é daquele sentido de: ah, já 

fez isso? Entendeu? De ter que ficar em cima da pessoa, mas eu acredito que seja 

questão de tempo. 

 
Pesquisadora: E as pessoas compartilham seus conhecimentos e habilidades 

naturalmente? 

 
Entrevistada 3: Assim que possível sim, depende da situação. 
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Apêndice E – Roteiro de perguntas para as Entrevistas 

 
 

Tabela 

Roteiro de entrevista semiestruturada qualitativa 

 

 
Visão Sistêmica 

1. As pessoas possuem uma visão geral dos processos da 

empresa? 

2. Os problemas são contextualizados antes de serem 

analisados? 

3. Como as situações imprevistas e as ideias contrárias são 

administradas? 

 
Feedback 

4. Fale sobre a tratativa dos feedbacks (internos e externos) 

recebidos e como as ações internas podem ser influenciadas 

por essas informações. 

 

 
Emergência 

5. Fale sobre a sinergia da equipe e a geração de novos 

conhecimentos. 

6. Como você define o ambiente de trabalho? 

7. É possível adquirir novos conhecimentos no seu ambiente 

de trabalho? 

 
Autonomia 

8. As pessoas se auto-organizam na ausência de um colega 

ou é necessária a redistribuição de tarefas pelo líder? 

9. As pessoas possuem liberdade para propor e implementar 

melhorias na atividade? 

 
Cooperação 

10. As pessoas precisam ser motivadas a melhorar ou isso 

ocorre espontaneamente? 

11. A cooperação é mais visível no nível simétrico (mesmo 

nível) que no assimétrico (hierárquico) ou vice-versa? 

 

 
Agregação 

12. Fale sobre o espírito de equipe no seu ambiente de 

trabalho. 

13. Sua equipe é homogênea ou heterogênea nos quesitos 

habilidade, conhecimento e atitude? 

14. As pessoas compartilham seus conhecimentos e 

habilidades naturalmente? 

Fonte: adaptada de Silva, S. (2017). Gestão organizacional sob a luz da teoria da complexidade: 

proposição de um modelo. (p. 124-125). (Dissertação de Mestrado Profissional em Administração. 

Fundação Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo, MG, Brasil). 


