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RESUMO 

 

LAMAS, Zainab Jezzini. O processo de aprendizagem organizacional em 
sistemas adaptativos complexos: um schema interpretativo. 2006, 132 fls. 
Dissertação (Mestrado em Administração) - Programa de Mestrado Acadêmico em 
Administração - Ciências Sociais,  UNIVALI. 
 
Paralelamente à emergência da complexidade, durante a última década, a 
aprendizagem organizacional surgiu como um conceito fundamental na teoria 
organizacional e também como uma preocupação para as organizações e gestores. 
Apesar da popularidade e proliferação, o conceito de aprendizagem organizacional 
ainda não se apresenta totalmente compreendido. Nesse contexto, o presente 
estudo buscou a compreensão do processo de aprendizagem organizacional a partir 
da teoria da complexidade. Visando identificar os principais pontos de articulação 
entre a aprendizagem e a complexidade, escolheu-se o sistema adaptativo complexo 
- SAC - como objeto de estudo, pelo fato de materializar o tipo ideal de ambas as 
teorias: um sistema aprendiz e um sistema complexo. Este estudo construiu um 
schema interpretativo dos processos de aprendizagem em sistemas adaptativos 
complexos. A elaboração teórica centrou-se na relação entre teorias da 
aprendizagem organizacional e a teoria da complexidade, na qual se inserem os 
SACs. O estudo empírico tomou como objeto uma instituição de ensino superior - 
IES, compreendida como um SAC. A pesquisa constitui-se como um estudo de caso 
qualitativo exploratório, visando compreender a percepção dos gestores sobre o 
processo de aprendizagem na IES. Das entrevistas em profundidade emergiram 
fatores da aprendizagem, como a criatividade, o senso crítico, o relacionamento 
interpessoal. A interpretação desses fatores, aliada a conceitos da teoria da 
complexidade - , a dialogicidade, a recursividade e o princípio hologramático -, 
permitiu a delimitação de categorias analíticas. A categorização final e a proposição 
do schema interpretativo originaram-se simultaneamente da análise do material 
empírico e do reencontro com as abordagens teóricas: a) do processo de 
aprendizagem - etapas de intuição, interpretação, integração, institucionalização; 
níveis de indivíduo, grupo e organização; e processos de feedback e feedforward; b) 
dos sistemas adaptativos complexos - categorias de descoberta, escolha e ação; e 
c) de um resultado que faz sentido - o sensemaking. 
 
Palavras-chave: Aprendizagem organizacional, sistemas adaptativos complexos 
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ABSTRACT 

 

LAMAS, Zainab Jezzini. The process of organizational learning in complex 
adaptive systems: an interpretative schema. 2006, 132 p. Dissertation (Master’s 
Degree in Administration) – Academic Master’s Degree Program in Administration - 
Social Sciences, UNIVALI. 
 
 
Simultaneously to the complexity emergence, during the last decade, organizational 
learning has appeared as a basic concept in organizational theory and also as a 
concern for organizations and managers. Despite the popularity and proliferation, the 
concept of organizational learning is not completely understood. In this context the 
present study investigates the understanding of organizational learning process from 
complexity theory. Seeking the identification of the main articulation points between 
learning and complexity, a complex adaptive system - CAS - was chosen as the 
study object, because it can materialize the ideal type of both theories: an apprentice 
system and a complex system. This study has constructed an interpretative schema 
of learning processes in complex adaptive systems - CASs. The theoretical 
elaboration had centered in the relation between theories of organizational learning 
and complexity, in which CASs are inserted. The empirical study gets as object a 
higher educational institution - HEI, understood as a CAS. The research consisted of 
an exploratory qualitative case study, aiming to understand the managers’ perception 
on the learning process at the HEI. From the depth interviews had emerged factors of 
learning, such as creativity, critical sense, interpersonal relationship. The 
interpretation of these factors, allied to the characteristics of complexity theory -, 
dialogistic, the recursivity and the hologramatic principle -, allowed the delimitation of 
analytical categories. The final categorization and the proposal of an interpretative 
schema had originated simultaneously from the analysis of the empirical data and the 
reencounter with the theoretical approaches: a) of the learning process - the stages 
of intuition, interpretation, integration, institutionalization; levels of individual, group 
and organization; and processes of feedback and feedforward; b) of the complex 
adaptive systems - categories of discovery, choice and action; and c) of a result that 
provides meaning - sensemaking. 
 
Key words: Organizational learning, complex adaptive systems 
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1   INTRODUÇÃO 

 

A origem deste estudo está associada à complexidade (MORIN, 2003a) do 

mundo contemporâneo como agente de transformação nas organizações. No dizer 

de Santos (2003, p. 59), a configuração do paradigma que se anuncia no horizonte 

só pode obter-se por via especulativa. Como implicações paradigmáticas para as 

ciências sociais, Prigogine (1987), por exemplo, constrói a noção de nova aliança e 

de metamorfose da ciência; Capra (2002) descreve a nova física e o Taoísmo da 

física; Jantsch (1973) revela o paradigma da auto-organização; Bell (1994) designa a 

sociedade pós-industrial; Habermas (1989) consolida a expressão sociedade 

comunicativa e Santos (2003) propõe o paradigma de um conhecimento prudente 

para uma vida decente. 

Sob a influência do pós-modernismo e dos processos recursivos 

característicos da complexidade, há, no campo dos estudos organizacionais 

contemporâneos – onde nem todos os aspectos do sistema podem mais ser lidos 

com base no paradigma mecanicista -, uma evidente dificuldade de identificar 

claramente um único paradigma organizacional para o futuro. A mudança de 

concepção de sistema passa a alterar a compreensão da organização, a qual pode 

também ser definida em termos de subsistemas inter-relacionados - sistemas esses 

comparáveis às caixas chinesas no sentido de conter conjuntos dentro de conjuntos 

(MORGAN, 1986, p. 49).  

A teoria da complexidade nas organizações – que encontra seus primórdios 

na arquitetura da complexidade de Simon (1997) – motivou o pensamento sobre o 

desenvolvimento de múltiplas lógicas administrativas, observam Bettis e Wong 

(2004, p. 352).  

Um dos princípios da teoria da complexidade é que há uma interação entre o 

caos e a ordem na qual o comportamento adaptativo complexo persiste. Diferente da 

fase caótica na qual as interações são randômicas, ou da fase de ordem em que as 

interações são estáveis, a fase complexa gera interações que são adaptativas a 

diferentes condições.  
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Isso sugere que as organizações devem diminuir seus níveis de estabilidade 

e mover-se próximas a um estado de desequilíbrio. Os estudos de Holland (1995) 

concluem que regras simples são capazes de produzir comportamento complexo. As 

origens do comportamento adaptativo complexo podem, portanto, ser 

surpreendentemente simples, e melhor compreendidas se levarem em consideração 

a natureza das organizações a partir de suas lógicas administrativas 

(DIJKSTERHUIS; VAN DEN BOSCH; VOLBERDA, 1999) 

Essa leitura envolvendo a complexidade nas organizações, por ser originária 

da interdisciplinaridade entre biologia, economia, lingüística e física (AXELROD; 

COHEN, 1999; SCHROEDER, 1990), somente recentemente foi incorporada à 

pesquisa organizacional (BROWN; EISENHARDT, 1997), aparecendo como peça 

integradora em variadas conjunturas (THOMPSON, 2004). 

Principalmente durante a última década, a aprendizagem organizacional 

emergiu como um conceito fundamental na teoria organizacional (ARTHUR; AIMAN-

SMITH,  2002, p.738) e também como uma preocupação para as organizações e 

gestores (STARKEY, 1998, p. 532). Apesar da popularidade e proliferação 

(CROSSAN; GUATTO, 1996), o conceito de aprendizagem organizacional ainda não 

se apresenta totalmente compreendido (ARTHUR; AIMAN-SMITH, 2002; 

CROSSMAN; LANE; RODERICK, 1999; EASTERBY-SMITH, 1997).  

Paralelamente na última década, estudos recentes têm empregado a 

complexidade a fim de compreender a adaptação e a aprendizagem organizacional 

em relação aos desafios do ambiente externo (STACEY, 1991; 1996; 2000; 2001; 

AXELROD; COHEN, 1999; PRIESMEYER, 1992; WHEATLEY; KELLNER-ROGERS, 

1995). Autores como Gell-Mann (1996); Stacey (1996); Wheatley (1992); Kelly e 

Allison (1998), Anderson (1999), Zimmermann (1999), Axelrod e Cohen (1999) e 

Holland (1995), analisam as características organizacionais através da lente do 

pensamento complexo (MORIN, 2003a) e, dessa forma, percebem as organizações 

como Sistemas Adaptativos Complexos – SACs, sistemas capazes de auto-

organização, adaptação e co-evolução. (HOLLAND, 1995). 

Concebidos inicialmente por Holland (1995), os SACs constituem uma nova 

atitude de olhar o mundo, na qual os sistemas configuram-se como complexos por 

natureza e, adaptativos, quando apresentam características co-evolutivas, isto é, 

quando dependem da aprendizagem do sistema (STACEY, 1996).  
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As características co-evolutivas dos SACs ocasionam uma auto-

organização, que se apresenta como uma criativa desconstrução e reconstrução 

pela qual um schema1 recessivo mina um schema dominante para produzir saídas 

emergentes. Os SACs assim compreendidos são sistemas que aprendem de forma 

complexa e que são ambíguos por natureza (STACEY, 1996). 

A concepção das organizações como Sistemas Adaptativos Complexos 

consolida-se, portanto, como a principal possibilidade de intersecção entre as teorias 

da aprendizagem e da complexidade no campo organizacional. De fato, observa-se 

uma inadequação cada vez mais ampla entre o imperativo da aprendizagem e a 

fragmentação do conhecimento, tanto no seu interior quanto entre o conhecimento 

parcial e os fatos e problemas cada vez mais polidisciplinares, transversais, 

multidimensionais, transnacionais e globais (MORIN, 2001). O imperativo 

organizacional da aprendizagem e da adaptação é, por um lado, resultante da 

incerteza e da turbulência ambiental (COFFIELD, 1998, p. 11) e, por outro, propulsor 

da incerteza.  

Ao mesmo tempo em que as mudanças nas diversas esferas ambientais 

determinam as mudanças tecnológicas - mais recentemente na tecnologia do 

conhecimento – e geram uma turbulência ambiental considerável para as 

organizações, também as transformações tecnológicas constituem fonte de 

turbulência. As organizações precisam de uma resposta para a turbulência ao 

mesmo tempo em que fazem parte desse contexto (FREEMAN; PEREZ, 1988, p. 11; 

CASTELLS, 2000).  

Os ambientes micro e macroorganizacionais constituem contextos 

complexos e imprevisíveis. A complexidade não pretende trazer certezas sobre o 

que é incerto, ela pode apenas distinguir a incerteza e com ela dialogar (BAUER, 

1999). De acordo com a proposição de Stacey (1996), o que é realmente novo não 

está no passado, nem no presente, sendo, portanto, da ordem do imprevisível. A 

emergência da complexidade  representa uma possibilidade de compreensão dessa 

realidade, no entanto, desprovida da ilusão de completude.  

As organizações, na abordagem da complexidade, manifestam-se através 

da ação e interação das pessoas - agentes - que as constituem (HOLLAND, 1995). 

                                            
1
 A palavra grega schema  é usada no seu sentido original,  significa forma, figura, maneira de ser, 

atitude, aspecto, representação.  
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Porém, Holland alerta que as pessoas são agentes de comportamento heterogêneo, 

e que atuam sob a influência do próprio ambiente que estão criando. Esta mútua 

causalidade - influência dos agentes nos sistemas e sistemas nos agentes - 

configura-se como característica dos Sistemas Adaptativos Complexos . 

Com a finalidade última de desenvolver as possibilidades de articulação 

entre as teorias da aprendizagem organizacional e da complexidade, escolheu-se 

um Sistema Adaptativo Complexo - SAC - como objeto de estudo, pelo fato de 

materializar o tipo ideal de ambas as teorias. 

O tema desta pesquisa é aprendizagem organizacional em Sistemas 

Adaptativos Complexos. Deste modo, ao se considerar a importância de ampliar o 

conhecimento a respeito da inter-relação entre as categorias estudadas - 

aprendizagem e SAC - a pergunta de pesquisa norteadora do presente estudo foi a 

seguinte:  

Quais as principais possibilidades de construção de um schema 

interpretativo a partir da articulação teórico-empírica entre aprendizagem 

organizacional e complexidade? 

 Na  procura de resposta a esta pergunta, estruturou-se em torno do SAC 

uma pesquisa com o objetivo geral de: Compreender o processo de aprendizagem 

organizacional em um Sistema Adaptativo Complexo. 

Têm-se como objetivos específicos deste estudo: 

• Analisar  o processo de aprendizagem em um Sistema Adaptativo 

Complexo 

• Caracterizar a IES estudada como um SAC 

• Identificar as categorias analíticas do processo de aprendizagem no 

Sistema    Adaptativo Complexo estudado 

• Construir um schema interpretativo dos processos de aprendizagem 

em Sistemas Adaptativos Complexos  

Não obstante estudos terem como base a complexidade com o intuito de 

compreender a aprendizagem organizacional (LISSACK, 1996; MCELROY, 2000;  

CHIVA-GÓMEZ, 2003; THOMPSON, 2004), esses estudos apresentam 

possibilidade de expansão no contexto da produção bibliográfica sobre 
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organizações. Este estudo é uma tentativa de inserção nesta discussão. Pretende-

se, desta forma, contribuir com a realidade do fenômeno organizacional estudado, 

através de uma abordagem que busca uma maior compreensão da aprendizagem 

organizacional e da complexidade em uma organização.   

Na vinculação da aprendizagem ao conceito de complexidade – por meio 

das propriedades de auto-organização, adaptação e co-evolução dos Sistemas 

Adaptativos Complexos e das características da aprendizagem organizacional -, 

analisou-se primeiramente as possibilidades teóricas de articular as teorias da 

complexidade e da aprendizagem organizacional.  

Na tentativa de compreensão da constituição da aprendizagem 

organizacional em um SAC, partiu-se da organização - percebida como um Sistema 

Adaptativo Complexo (STACEY, 1996) – visualizada como sistemas de redes, 

formada por indivíduos e grupos, onde tanto os indivíduos quanto os grupos 

interagem nas organizações produzindo padrões de pensamento e ação em nível 

organizacional (STACEY, 1996, p. 23).  

Paralelamente ao desenvolvimento teórico, a análise do processo de 

aprendizagem organizacional visou identificar as principais características dos 

Sistemas Adaptativos Complexos que conduzem à aprendizagem organizacional, 

pois existe a necessidade de uma vinculação desta teoria com outro modelo teórico 

convergente (MINER; MEZIAS; 1996, p. 95).  

O translado da teoria da complexidade ao campo organizacional - mais 

especificamente incidindo sobre a noção de SAC - exigiu não apenas a revisão da 

literatura existente sobre essa nova forma organizacional, transpassada por 

múltiplas lógicas administrativas, mas também a continuidade da reflexão teórica dos 

estudos organizacionais tecida no interior do pensamento complexo.  

Tal transposição paradigmática permitiu a vinculação teórica entre o SAC e a 

perspectiva co-evolutiva explicativa da emergência de novas formas organizacionais 

engendradas sob diferente lógicas administrativas coexistentes – pressuposto da 

complexidade. Foi justamente a partir dessa confluência teórica e da percepção dos 

schemas de aprendizagem produzidos pelos SACs que se extraiu a possibilidade de 

construção de um schema interpretativo da aprendizagem organizacional.  
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Tratou-se de uma tentativa de integrar a questão de aprendizagem 

organizacional no contexto global, para não cair nas simplificações, mantendo o 

único realismo possível: aquele que admite um meio contraditório, com alto grau de 

incerteza, que exige, em sua representação e, depois, em sua interpretação, um 

esforço que ultrapassa os limites da ciência tradicional, cartesiana e tão cheia de 

soluções. Para tanto, utilizou-se a complexidade como  componente integrador e 

norteador (MCELROY, 2000; THOMPSON, 2004) no contexto da aprendizagem 

organizacional,  pois a complexidade busca inserir o sujeito na construção da 

realidade, incorporando a subjetividade organizacional (CHANLAT, 1992; DAVEL; 

VERGARA, 2001). 

Uma vez que as instituições de ensino superior - IES - podem consideradas 

como portadoras das propriedades dos Sistemas Adaptativos Complexos (REBELO, 

2004) - sistemas representativos do pensamento complexo, o estudo de caso foi 

realizado junto aos gestores de uma instituição de ensino superior, - Faculdade Alfa 

(nome fictício), - de caráter privado, sediada em Santa Catarina, em seus primeiros 

anos de funcionamento, de 2001 a 2005. 

Com o intuito de compreender como se constituiu o processo de 

aprendizagem em uma instituição de ensino superior percebida como SAC, a partir 

de uma pesquisa qualitativa, utilizou-se a estratégia de estudo de caso único (YIN, 

1989), intrínseco (STAKE, 1994) e exploratório (MERRIAM, 1998). O método de 

coleta do material empírico foi a entrevista em profundidade, com roteiro semi-

estruturado, gravada e, posteriormente, transcrita e categorizada.  

A categorização final originou-se da análise do material empírico e do 

reencontro com as abordagens teóricas: a) de Crossan, Lane e White (1999) do 

processo de aprendizagem – etapas de intuição, interpretação, integração, 

institucionalização; níveis de indivíduo, grupo e organização; e  processos de 

feedback e feedforward; b) de Parker e Stacey (1995) dos Sistemas Adaptativos 

Complexos - categorias de descoberta, escolha e ação; c) e de Weick (1995), sobre 

um resultado que faz sentido - o sensemaking.  Mais ainda permitiu a proposição de 

um schema interpretativo de aprendizagem organizacional em um SAC. 

O schema proposto propiciou uma nova maneira de percepção da 

aprendizagem organizacional. Pois através da identificação e reconhecimento  das 

categorias de aprendizagem elicitadas,  mais abordagens bem sucedidas  de 
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aprendizagem organizacional podem ser encorajadas a partir de análises de 

comportamento do indivíduo, do grupo e dos fatores cognitivos do meio. Além disso, 

a incorporação da abordagem da Teoria da Complexidade conferiu ao presente 

estudo o fator originalidade. Pelo fato dessa ser uma abordagem que não vem 

sendo privilegiada na literatura dos estudos organizacionais. 

 É importante salientar que não existiu a pretensão de esgotar o assunto, 

visto que estamos inseridos no contexto da realidade estudada, logo, “nenhuma 

descrição pode ser completa” (DEMO, 2000, p. 46). Objetivou-se apenas identificar 

os elementos necessários para o contexto do estudo das principais características 

de aprendizagem nos Sistemas Adaptativos Complexos e da instituição de ensino 

superior, como objeto de estudo.  

 

1.1  Apresentação do estudo 

 
Neste primeiro capítulo apresentou-se de forma sucinta, a temática a ser 

explorada neste estudo, o problema de pesquisa, a questão norteadora, os objetivos 

pretendidos, além dos argumentos que justificam a sua realização. 

O segundo capítulo voltou-se à revisão teórica, nele pretendeu-se de forma 

seqüencial introduzir uma discussão acerca do referencial teórico pertinente a essa 

pesquisa: a teoria da complexidade, organizações percebidas como sistemas 

adaptativos complexos, utilização da perspectiva co-evolutiva na análise dos 

sistemas adaptativos complexos, o processo de aprendizagem organizacional e a 

análise de uma IES percebida como SAC. 

Na seqüência, o capítulo 3 indica os aspectos metodológicos norteadores 

deste estudo, explicitados pelas questões de pesquisa, pela sua delimitação e pelos 

métodos de coleta e análise de dados. 

O capítulo seguinte, o quarto, tem por finalidade a apresentação e análise 

dos dados de pesquisa, desenvolvidos a partir do referencial teórico-empírico 

relacionado com os objetivos do estudo. Possui três fases, na primeira caracteriza a 

instituição estudada como um Sistema Adaptativo Complexo, na segunda fase 

apresenta os relatos dos gestores associados às relações com fatores de 
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aprendizagem e com características dos Sistemas Adaptativos Complexos. A 

terceira fase apresenta a proposição de um schema interpretativo dos processos de 

aprendizagem em Sistemas Adaptativos Complexos decorrente das categorias 

analíticas e dos referenciais teóricos de aprendizagem organizacional e dos 

Sistemas Adaptativos Complexos. 

Finalmente, no capítulo 5, foram registradas as contribuições, proposições, 

sugestões e limitações do estudo. Na seqüência são enumeradas as referências que 

nortearam e fundamentaram o presente estudo. 
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2   FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   

 

A natureza interdisciplinar dos estudos organizacionais com seus diversos 

níveis de análise gera uma riqueza de conceitos, ocasiona a  pulverização de 

microteorias e a gera existência de schemas interpretativos baseados em diferentes 

valores sociais (BASTOS; BORGES-ANDRADE, 2004).  

O presente estudo insere-se nessa interdisciplinaridade através da 

percepção da teoria da complexidade nas organizações, recentemente incorporada 

à pesquisa organizacional (BOIST; CHILD, 1999; BROWN; EISENHARDT, 1997), 

aparecendo como peça integradora em variadas conjunturas (THOMPSON, 2004). 

Neste estudo, os Sistemas Adaptativos Complexos possibilitam a articulação 

entre complexidade e aprendizagem (MINER; MEZIAS, 1996). Na vinculação da 

aprendizagem ao conceito de complexidade – por meio das propriedades dos 

Sistemas Adaptativos Complexos e das características da aprendizagem 

organizacional -, analisou-se neste capítulo as possibilidades teóricas de articular as 

teorias da aprendizagem organizacional, discutindo primeiramente a teoria da 

complexidade; a noção de sistemas; os Sistemas Adaptativos Complexos; a 

conceituação de organizações - inseridas na teoria da complexidade e 

compreendidas através da perspectiva dos Sistemas Adaptativos Complexos e a 

perspectiva co-evolutiva.  

Seqüencialmente analisou-se a aprendizagem das organizações a partir de 

suas formas; os schemas co-evolutivos das lógicas administrativas; as principais 

teorias de aprendizagem organizacional; e as intersecções existentes entre teorias 

da aprendizagem e os Sistemas Adaptativos Complexos, com o objetivo de 

compreensão de seus conceitos básicos e implicações no estudo realizado.  

 

2.1 Teoria da Complexidade: um olhar preliminar 

 

Newton, Darwin, Durkheim, Lavoisier, e Adam Smith, encontram-se entre os 

cientistas que mais influenciaram a visão determinista nas ciências (ALVES-
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MAZZOTTI, 1999; FEIJÓ, 2003). Viveram entre o século XVIII e o início do século 

XX. O paradigma científico dominante resulta dos trabalhos destes cientistas e se 

caracteriza pela procura de um conhecimento objetivo, universal e determinista. A 

previsibilidade da ciência é uma de suas características mais marcantes, resultando 

em uma convicção na explicação e previsão de todos os fenômenos. Com o avanço 

das pesquisas nas áreas das ciências naturais e físicas e na área das ciências 

sociais, constatou-se que nem tudo era explicado pelo mecanicismo newtoniano, 

observou-se então a inadequação do mundo real ao paradigma citado (FEIJÓ, 

2003).  

Para Vasconcelos (2002, p. 32), a inadequação da concepção newtoniana 

de um sistema único e estável de referência de tempo e espaço na apreensão dos 

fenômenos macrouniversais inicia-se com a teoria da relatividade de Einstein, a qual 

elucida que a simultaneidade de acontecimentos distantes não pode ser 

demonstrada, só pode ser definida, e, portanto é arbitrária, o que  altera por 

completo a nossa noção de tempo e espaço, deitando por terra o tempo e espaço 

absolutos de Newton. Vasconcelos (2002) também cita O Princípio da Incerteza de 

Heisenberg, no âmbito da mecânica quântica, que tem também conseqüências 

marcantes ao resultar da demonstração de que não é possível conhecer 

simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula atômica. Ou seja, que 

não é possível observar sem alterar o objeto observado.  

Existe, então, uma relação dicotômica envolvendo determinismo e liberdade, 

que também é abordada no campo da física através das atribuições de que o tempo, 

enquanto variável, recebe nas teorias desta ciência. Segundo Prigogine (1996, p. 

29), desde a dinâmica clássica newtoniana até a relatividade e a física quântica, 

existe uma compreensão do tempo como um fenômeno de caráter ilusório, onde 

passado e futuro não apresentam distinções. Disso resulta a capacidade de 

previsibilidade que se pode exercer tendo-se em mãos as condições iniciais de um 

determinado sistema. 

A emergência de uma ciência que não se encontra mais limitada a situações 

simplificadoras, idealizadas, mas que nos coloca diante da complexidade do mundo 

real, de uma ciência que permite à criatividade humana viver como expressão 

singular de um laço fundamental de todos os níveis da natureza é, para Prigogine, a 

definição da turbulência da atualidade (1996, p.14). A turbulência ocasiona a crise 
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do pensamento dominante e está conectando progressivamente as fronteiras 

disciplinares onde a ciência tinha dividido a realidade. A ciência determinista está a 

ser substituída por uma ciência probabilística. Prigogine (1996) explica que, com a 

física do não-equilíbrio e o estudo dos processos dissipativos, começa-se a 

questionar a linearidade dos fenômenos.      

Conforme complementa Santos (2003), a crise vivenciada na atualidade, a 

crise do modelo de racionalidade científica, iniciou com a revolução científica de 

Einstein e não se sabe ainda quando acabará. Esta crise, para Santos, resulta de 

condições diversas, tanto sociais quanto teóricas.  

A reflexão acerca destas considerações conduz a uma nova concepção da 

matéria e da natureza, uma concepção incompatível com aquela herdada da física 

clássica. Em vez de eternidade, a história; em vez do determinismo, a 

imprevisibilidade; em vez do mecanicismo, a interpenetração, a espontaneidade e a 

auto-organização; em vez da reversibilidade, a irreversibilidade e a evolução; em vez 

da ordem, a desordem, em vez da necessidade, a criatividade e o acidente 

(SANTOS, 2003, p. 28).  

Esta desconstrução explicada por Santos (2003) não ilustra um fenômeno 

isolado, trata-se de um movimento transdisciplinar; que ocorre nas diversas áreas do 

conhecimento e tem, em Prigogine; Maturana, Varela, Haiken, Eigen, Thom, 

Jantsch, Bohm, e Chew, exemplos dessa nova ótica sobre o tempo, o espaço, a 

natureza, a sociedade e o homem. Como ilustra Prigogine: 

O universo não faz lembrar agora aqueles contos árabes em que 
cada história se encaixa em outras histórias? A história da matéria 
encaixa-se na história cosmológica, a história da vida na história da 
matéria. E, por fim, nossas próprias vidas estão mergulhadas na 
história da sociedade .(1996, p. 192). 

 

Quanto à caracterização do paradigma emergente, Santos (2003) pondera 

que este só pode ser antecipado especulando-se sobre o que se pode destacar da 

crise do paradigma dominante. Esta crise do pensamento científico encontra um 

paralelo, porventura inquietante, na mudança social a que podemos assistir neste 

final de século. A sociedade moderna parece ter antecipado a pós-modernidade, 

antes do próprio fim do capitalismo (SANTOS, 2003). Na visão do autor, esta 

ansiedade em relação ao novo e pelo futuro faz com que a sociedade moderna 
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procure antecipar o seu estado seguinte, resultando na ambigüidade da pós-

modernidade,  o que leva a  antecipação do futuro tornar-se o próprio futuro. 

O que é verdadeiramente característico da atualidade é que, pela primeira 

vez, a crise de regulação social corre paralelamente à crise de emancipação social 

(SANTOS, 2000, p. 35). Unem-se a estas reflexões as de Morin, relacionadas à 

incerteza humana marcada por duas grandes incertezas: a incerteza cognitiva e a 

incerteza histórica (MORIN, 2001, p. 59). 

Não obstante, Santos (2000) enfatiza que a característica da modernidade é 

a presunção da reflexividade generalizada, e não a adoção do novo, pelo fato de ser 

novo. Ainda que a composição transdiciplinar e individualizada sugira um movimento 

no sentido de maior personalização do trabalho científico, ou seja, a dimensão 

subjetiva, tão arduamente combatida pelo paradigma dominante, ganha agora uma 

nova importância fundamental. Santos chega a afirmar que todo o conhecimento é 

autoconhecimento, logo, o autor reconhece a subjetividade da ciência já que ele 

percebe a ciência como autobiográfica. 

Morin (2001) lembra que presenciamos a derrubada da ciência clássica 

cujos expoentes - Descartes e Newton - concebiam o mundo como perfeito. Para 

Morin, essa perfeição é inexiste e ficou comprovada na constatação de que o mundo 

é constituído por átomos, num sistema formado por partículas altamente complexas. 

Nesse aspecto, é a ciência clássica uma ciência limitada, presa a uma realidade 

determinista mecânica, que considera a subjetividade como fonte de erro, e ao 

mesmo tempo exclui o observador e sua observação (MORIN, 2001). 

É esse olhar voltado para novas direções que passa a dar corpo ao 

pensamento emergente, mais condizente com a atualidade. Santos (2000, p. 37) 

explica que as idéias do novo pensamento constituem-se de uma base comum, tanto 

à teoria quântica como à teoria da relatividade, concebendo a consciência e a 

matéria como interdependentes, sem estarem ligadas por nexo de causalidade, mas 

interconectadas. A ordem implicada, portanto, lida com o todo e nada tem a ver com 

a posição no espaço e no tempo, mas sim com uma qualidade diversa, o 

desdobramento que permanece subtendido e que se acha envolvido de modo 

subjetivo.  
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A atualidade engloba, desta forma, a transitoriedade, complexidade, 

ambigüidade e a incerteza. Logo, a crise paradigmática atual apresenta-se 

irreversível, permitindo reflexões sobre o caráter social da ciência (SANTOS, 2003). 

Deste modo, constatamos um momento de crise de paradigma, partindo da 

afirmação de que o conhecimento científico não cresce de modo cumulativo e linear, 

mas sim de forma descontínua. Conclui-se que a fase de crise não significa 

estagnação, ao contrário, este período reflete um salto qualitativo quanto à ciência, 

expressando a efervescência do conhecimento, na qual novas categorias, novos 

paradigmas surgem. 

Como vivenciamos um período de crises, o que se busca é uma renovação 

das concepções básicas que orientam a conduta humana.  O desequilíbrio 

ecológico, os índices de violência, a situação de miséria em que vive grande parte 

da população e tantos outros indicativos, revelam que a mudança paradigmática se 

configura como "uma questão de sobrevivência para a raça humana" (CAPRA; 

STEINDEL-RAST, 1991, p. 79). Existe a necessidade de um processo de 

flexibilização e adaptabilidade das organizações.  

As características da mudança social resultam, num contexto complexo e 

turbulento, no qual as organizações enfrentam continuamente novos desafios. No 

entanto, apesar da existência de estudos, nos últimos anos, com os conceitos de 

caos e turbulência, observa-se que não é freqüente encontrarmos discussões 

relativas à organização com referências explícitas a nova abordagem científica do 

pensamento complexo. Uma das exceções encontra-se nos trabalhos de Ralph 

Stacey. O autor parte desta nova perspectiva para redefinir a organização que 

constitui um dos referenciais deste estudo.  

O ambiente dinâmico e complexo apresenta interdependência entre os 

atores organizacionais e sociais (HUBER, 1984, p. 948), o que vem ao encontro da 

discussão construída por Habermas (1989) acerca da existência de uma sociedade 

interdependente, que se organiza em espaços alternativos e que também exerce 

seu controle sobre o próprio meio. Esta interdependência ou interatividade 

apresenta-se como um pressuposto das organizações, uma resposta ao meio, ao 

mesmo tempo em que atua como agente transformador (STACEY, 1996, p. 25). Esta 

mútua causalidade, dos agentes sobre sistemas e dos sistemas sobre os agentes 

constitui uma característica da perspectiva co-evolutiva.  
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Conseqüentemente, a complexidade une-se ao conceito de adaptabilidade, 

pois conforme especificam Morin, Ciurana e Motta (2001, p. 58) ao definir 

pensamento complexo como reformulação do pensamento simplificado, de maneira 

lógica, o mesmo agrega a linearidade à não-linearidade e a simplicidade à 

complexidade. Morin, Ciurana e Motta (2001, p. 52) completam esta definição com a 

seguinte reflexão: “o pensamento complexo se cria e se recria no próprio caminhar”. 

Deste modo, o pensamento complexo induz ao conceito de circularidade, explicado 

por Morin a seguir. 

Morin observa a inserção da empresa no mercado, sua produção e a sua 

organização. Na análise da complexidade destes itens o autor percebe a 

complexidade no fato seguinte: “aquele que produz coisas produz ao mesmo tempo 

a si próprio; o produtor é o seu próprio produto”. Este fato, segundo Morin, suscita a 

causalidade da complexidade, os três estágios assim são apresentados: causalidade 

linear, na qual a causa gera efeitos; causalidade circular ou retroativa, caracterizada 

pela necessidade de regulação; e, por último, a causalidade recursiva, onde o 

produto é o produtor daquilo que o produz (MORIN, 2003b, p. 138). 

Este olhar evidencia a necessidade de entender o peso do homem produtivo 

no contexto organizacional, identificando-se uma necessidade efetiva de perceber 

que há interconexões entre suas atitudes, comportamentos, opiniões e a de todos os 

que compartilhem de sua experiência no sentido de atingir, quando não superar, 

objetivos e metas estratégicas.  

No contexto das organizações envolvidas com o perfil do homem social há 

uma preocupação real na construção de mensagens internas, a partir da verificação 

de existência de mecanismos de comunicação no qual o modelo gerencial, 

entendido como modelo de estimulação, seja capaz de gerar envolvimento, esforço 

e cooperação por parte das pessoas. O que se pretende resgatar é justamente o 

lado substantivo da razão humana (RAMOS, 1983), ao trazer para dentro do espaço 

organizacional a capacidade de reflexão e de análise crítica que transforma o 

homem em participante e sujeito do processo de aprendizagem, não apenas um 

produto deste, corroborando para a auto-realização do ser humano (SERVA, 1997, 

p. 122). 
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2.2 Organizações Percebidas como Sistemas Adaptativos Complexos 

 

É dentro da lógica de administração pós-industrial, descrita por Dijksterhuis, 

Van den Bosh e Volberda  (1999), que percebemos a potencialidade de se trabalhar 

com os conceitos trazidos pela teoria da complexidade, em especial, dos Sistemas 

Adaptativos Complexos. Holland (1995), Stacey (1996) e Lissack (1996) 

compreendem a perspectiva co-evolutiva como uma poderosa ferramenta descritiva 

para a compreensão do mundo social e organizacional.  

Por outro lado, é praticamente impossível comentar sobre sistemas, sejam 

eles quais forem, sem a abordagem desenvolvida por Bertalanffy (1968, p. 64), a 

qual define um sistema como um conjunto de partes em interação e 

interdependentes que forma um todo com determinado objetivo e efetua uma função 

pré-determinada. Esta definição caracteriza os sistemas como abertos possibilitando 

importação e exportação de componentes entre o próprio sistema e o ambiente no 

qual está inserido. Os sistemas sociais possuem características que não podem ser 

enquadradas apenas no conceito sistêmico tradicional, visto sua não linearidade.  

Esta é a definição de pensamento complexo de Gell-Mann (1996 p. 35). 

Estes sistemas caracterizam-se pela sua imprevisibilidade, não por serem aleatórios, 

mas por apresentarem características que não são facilmente descritas,  pois 

conforme explicação de Morin: 

Um sistema não é somente constituído de partes. Ele tem 
qualidades, propriedades ditas emergentes, que não existem nas 
partes isoladas: em outras palavras, o todo é mais do que a soma 
das partes. Porém, algumas qualidades ou propriedades das partes 
são, com freqüência, também inibidas pelo todo: portanto,  vale 
também menos que a soma das partes. (MORIN, 2003a, p. 150)  

 

Nóbrega (1999) complementa ao definir sistema como porção ou todo 

arbitrário de um processo escolhido para análise, ou um conjunto de dois ou mais 

elementos que estão inter-relacionados. A teoria do pensamento complexo estuda 

as propriedades fundamentais das redes de feedback não lineares (STACEY, 1996). 

Ao analisarmos estas definições, não conseguimos chegar a uma única definição de 

sistema e observamos neste fato, uma das características do pensamento complexo: 
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o todo é diferente da soma das partes  e maior e também menor do que a soma das 

partes (MORIN, 2003a).   

A organização pode, portanto, ser definida como um sistema complexo e 

aberto, em dinâmica interação com ambientes diversos, buscando atingir objetivos, 

executar tarefas em diferentes níveis e graus de complexidade diversos, evoluindo e 

desenvolvendo-se à medida que a interação com um ambiente em constante 

mutação, proporciona a emergência de novas adaptações internas (SCHEIN, 1982, 

p. 192). O conceito  de organização pode ser percebido de forma nuclear para todo 

o sistema aberto que necessite permutar energia com o meio, pois retrata, mesmo 

que hipoteticamente, a conquista da ordem sobre a desordem, da informação sobre 

a entropia. Contudo, a organização permanece incompleta e, assim, necessita ser 

compreendida através do princípio de auto-eco-organização, o qual, apesar de 

conter a noção de autonomia, a ultrapassa. 

O princípio de auto-eco-organização pressupõe uma relação 
complexa do eu consigo mesmo (mim, self) e do eu com seu 
ambiente, ou seja, uma relação que é  simultaneamente de 
concorrência, de antagonismo e de complementaridade. Além disso, 
para enfrentarmos a concepção disjuntiva e simplista que tende a 
degradar os ecossistemas e o próprio corpo (privilegiando a busca de 
controle instrumental sobre a natureza), precisamos conceber uma 
cultura ou um pensamento que associe sem fundir, distinguindo sem 
separar a dinâmica do ‘autos" e do "oikos", a começar pela relação 
sujeito-objeto e passando pela relação indivíduo-coletivo (BOEIRA, 
1989). 

 

Partindo do pressuposto de que o conceito auto-eco-organização é inerente 

aos sistemas sociais, as organizações podem ser consideradas, tal qual sistemas 

adaptativos, por reagirem ao sofrer influências do meio ambiente, procurando 

adaptar-se às necessidades. Dentro dessa ótica, reitera-se a opinião de Silva e 

Rebelo (2003, p. 793), quando os mesmos acrescentam como característica inerente 

à percepção de complexidade nos sistemas organizacionais: o fator multidimensional 

do ser humano.  

Sob esse ponto de vista a organização, passível de ser percebida como 

Sistema Adaptativo Complexo, apresenta-se constituída por subsistemas compostos 

por grupos de indivíduos que, por sua vez, organizam-se também como Sistemas 

Adaptativos Complexos. Assim, no sistema de aprendizado organizacional todos os 
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subsistemas aprendem juntos, partilhando experiências, e crescendo de maneira 

conjunta.  

Na percepção das organizações como Sistemas Adaptativos Complexos, 

Stacey (1996) expõe um de seus conceitos chave: o da organização compreendida 

em forma de rede, na qual os indivíduos estão em constante interação. Stacey 

(1996) complementa esta idéia ao definir SACs como sistemas com múltiplos 

componentes em interação, cujo comportamento não pode ser inferido a partir do 

comportamento das partes, isto é, exibem propriedades que emergem da interação 

de suas partes. O autor explica que os componentes apresentam uma dinâmica de 

interação, originando um número de níveis ou escalas que exibem comportamentos 

comuns, apresentando processos de emergência e auto-organização.  

A partir desta interação entre os componentes, Stacey (1996, p. 35) explica 

o conceito de adaptação co-evolutiva relacionado aos processos de emergência e 

auto-organização, os quais conduzem ao processo de aprendizagem. Observa-se, 

portanto,  que os padrões dos SACs são  definidos por  conjuntos de crenças e 

valores de nível macro que influenciam fortemente a teoria e a prática gerencial, 

levando a existência de diferentes lógicas administrativas. 

Conseqüentemente, a emergência de uma nova lógica administrativa 

evidencia-se na atualidade, pois as organizações possuem tanto propriedades de 

sistemas naturais quanto de sistemas racionais, não obstante, nenhuma destas 

propriedades permitir a compreensão das organizações, visto que as organizações 

são sistemas abertos sujeitos à incerteza. Dijksterhuis, Van den Bosch e Volberda 

(1999) complementam este raciocínio quando explicam  a lógica da administração 

pós-industrial  como agente de influência sobre os agentes organizacionais,  na 

reflexão sobre o seu comportamento para o ajuste de suas ações e conseqüente 

adaptação aos ambientes macro e micro organizacionais. 

Esta conceituação da lógica organizacional como fator de influência pode ser 

explicada também pela  premissa segundo a qual uma organização pode ser 

caracterizada por um conjunto de agentes que, através da percepção do seu meio 

ambiente, fazem escolhas e atuam, tendo a possibilidade de analisar as 

conseqüências de suas ações, como sugerem Stacey (1996),  e Axelrod e Cohen 

(1999), dentre outros pesquisadores. 
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As organizações apresentam-se passíveis de serem compreendidas como 

Sistemas Adaptativos Complexos (HOLLAND, 1995; STACEY, 1996; BADEN-

FÜLLER; VOLBERDA, 1999), organizam-se para o futuro, agrupando a 

complexidade às suas estruturas (THOMPSON, 1993; ILINITSC; D´AVENI; LEWIN, 

1996). Como a flexibilidade organizacional envolve tanto adaptabilidade e 

aprendizagem quanto intenção gerencial, numa perspectiva integradora, pode-se 

dizer que existe, em relação aos agentes humanos, a co-existência dos papéis de 

observador e participante.  

Esta integração entre a flexibilidade e adaptação é observada nos Sistemas 

Adaptativos Complexos, que são sistemas com um grande número de agentes que 

interagem entre si para produzir estratégias adaptativas de sobrevivência (STACEY, 

1996, p. 19). Ao refletir sobre o comportamento dos agentes, Stacey (1996) propõe o 

grupo como uma rede de agentes interativos, sendo dirigidos por um processo de 

realimentação circular entre o desempenho na execução da tarefa e o 

comportamento básico assumido, considerando um grupo como uma população de 

um Sistema Adaptativo Complexo. 

Ao analisar nove empresas de segmentos diversificados e que vivenciaram 

projetos de reestruturação relativamente inovadores, Stacey (1996) constatou que 

em todas as empresas estudadas, após a reestruturação, diferenças processuais e 

gerenciais em relação aos projetos inicialmente idealizados e os resultados finais. A 

intenção primeira do estudo era o estabelecimento de padrões comportamentais que 

conduzissem às formas administrativas previstas, acreditando-se poder superar e 

dirimir a ambigüidade e a incerteza, de maneira a aumentar a vantagem competitiva. 

Sete das nove empresas mudaram significativamente ainda que nenhum dos nove 

casos correspondesse ao que fora inicialmente planejado. 

Stacey (1996) concluiu que as mudanças aconteceram não em função do 

planejamento, mas em função de um ambiente adequado ao aprendizado 

organizacional, sendo que a ocorrência de tal aprendizado somente se deu face à 

ambigüidade e ao conflito que se tentava remover.  

Em estudos similares, March (1981) encontrou as mesmas respostas de 

Stacey; as organizações estudadas utilizaram caminhos diversos dos inicialmente 

planejados. O autor cita como exemplos: uma organização evangélica que se 

transformou em um ginásio com diversos serviços; um movimento social que se 
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tornou um estabelecimento comercial; uma rádio alternativa de rock uniu-se a uma 

grande corporação; e uma agência do governo com características altamente 

inovadoras que se transformou em uma agência extremamente convencional.  

Essa concepção da dinâmica organizacional marcada pela dialogicidade 

induz à reflexão acerca dos contrastes dos sistemas complexos, como ordem e 

desordem, criação e destruição, vida e morte (MORIN, 2001) - princípios que não se 

excluem, nem se neutralizam ou se anulam, mas coexistem., somando-se, 

convivendo em integração, sem excluir os conflitos, onde a desintegração e a 

entropia co-existem, desta forma a desordem se encontra em todos os lugares 

(BOHM, 1957, p. 158), em todos os sistemas vivos (MORIN, 2001), em toda 

organização e na história (WALDROP, 1992). 

A teoria da complexidade está interessada nos Sistemas Adaptativos 

Complexos – SACs, os quais são sistemas que têm um schema, isto é, uma 

compreensão da informação com a qual se possa prever o ambiente (STACEY, 

1996). De maneira similar aos fenômenos físicos caóticos, inexiste na dinâmica 

organizacional uma proporcionalidade de causa-efeito duradoura. As pessoas e os 

grupos de uma organização escolhem, planejam e controlam suas ações, contudo 

não conseguem planejar os desdobramentos futuros destas ações.   

Esta dinâmica organizacional, portanto, reforça a idéia de causalidade 

recursiva - desenvolvida por Morin -, que exige um raciocínio além do linear, um 

raciocínio em termos de circularidade recursiva, no qual uma causa gera efeitos que 

se comportam de forma causal em relação a outros efeitos.  

Os elementos dos SACs, descritos por Stacey (1996), Holland (1995), 

Axelrod e Cohen (1999), apresentam-se como complementares. Stacey (1996) diz 

que os Sistemas Adaptativos Complexos são sistemas compostos de um grande 

número de agentes que interagem uns com os outros para produzir uma estratégia 

de sobrevivência adaptada para eles mesmos e, portanto, para o sistema ou partes 

do sistema as quais eles pertencem.  Holland (1995, p. 6) afirma que os SACs são, 

sem exceção, formados por um grande número de agentes ativos que diferem em 

forma e capacidade de interação no sistema. 

Na visão de Stacey (1996), os elementos de um SAC, são os seguintes: 

agente é o componente que tem a capacidade de interação com seu ambiente e 
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com outros agentes, um agente responde ao que acontece ao seu redor e possui a 

capacidade de realizar atividades de acordo com suas motivações; estratégia 

expressa-se na resposta do agente ao seu ambiente e aos demais agentes e na 

forma como o agente visa a realização de seus objetivos; população é definida como 

fonte de aprendizagem e de melhorias, é parte integrante do sistema e pode-se falar 

em população de agentes ou de estratégias; medidas de sucesso são os elementos 

indicadores para a verificação da concordância entre estratégia e objetivos 

propostos; e tipos se apresentam como a conceituação das características em 

comum dos agentes ou estratégias em uma população. 

Axelrod e Cohen (1999), por sua vez, consideram essencial a interpretação 

dos conceitos dentro do contexto, no qual novas situações revelarão novos papéis 

para cada conceito. No parecer dos autores, a interação entre os elementos 

caracteriza o sistema de acordo com a combinação das seguintes características: 

variação, dinâmicas dos elementos que compõem um SAC; interação, processos 

presentes entre agentes; seleção: mecanismos de mudança como fator de 

aprendizagem através de tentativa e erro; adaptação: melhoria surgida através do 

processo de seleção; e, evolução, adaptação de múltiplas populações de agentes. 

Holland (1995), de forma complementar, define como sete as principais 

propriedades dos SACs: 

• capacidade de agregação: a agregação ocorre em dois níveis, por 

similaridade e por recombinação das categorias; 

• mecanismo de padronização: a padronização permite aos agentes a 

seleção de outros agentes ou objetos que sem esse artifício se tornariam 

indistinguíveis; 

• não-linearidade: a interação não-linear na maioria das vezes torna o 

comportamento mais complicado do que o previsto pela soma ou pela média do 

comportamento esperado; 

• fluxo: a idéia de fluxo origina-se do movimento dos fluídos. Num 

contexto de um SAC, o fluxo é pensado através de uma rede de nós e conexões; 

• diversidade: a diversidade pode ser observada, por exemplo, em 

metrópoles, ou em uma elaborada hierarquia de núcleos e regiões; 
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• mecanismos de modelos internos: um modelo nos permite deduzir algo 

sobre o objeto modelado, os mecanismos de modelos internos utilizam padrões 

selecionados de maneira a serem enfatizados; 

• mecanismos de construção de blocos: quando uma situação 

inesperada ocorre, em  nosso cérebro o mecanismo de construção de blocos atua,  

evidenciando-se na combinação automática mais relevante ao momento, de maneira 

a sugerir ações com conseqüências apropriadas. 

De acordo com Holland (1995), pode-se afirmar que a variedade da 

população fornece subsídios para a adaptação e, conseqüentemente, para a 

sobrevivência. Porém, uma variedade fora de limites pode causar o caos. Portanto, o 

equilíbrio entre variedade e uniformidade é desconhecido. O estudo dos Sistemas 

Adaptativos Complexos resgata a variedade dentro de uma população, pois este 

pode ser o ponto diferencial para o surgimento de um fator de sucesso do sistema.  

O comportamento de um Sistema Adaptativo Complexo pode ser percebido 

a partir do aumento ou decréscimo da variedade de agentes da população, porém 

não se pode afirmar que a variedade é boa e que a homogeneidade é ruim, ou vice-

versa. Agentes que não são os melhores em um determinado momento podem ser 

valiosos em outro. Ainda assim, quando a variedade é analisada sob a perspectiva 

de ser vantajosa, torna-se necessário o conceito de tipos, ou seja, categorias de 

agentes dentro de uma população compartilhando características comuns. 

Ao refletir sobre o comportamento dos agentes, Stacey (1996) propõe o 

grupo como uma rede de agentes interativos, dirigidos por um processo de 

realimentação circular entre o desempenho na execução da tarefa e o 

comportamento básico assumido, considerando um grupo como uma população de 

um sistema adaptativo complexo. A liberdade permitida aos agentes atuantes nos 

SACs sinaliza a possibilidade de auto-organização, pois os agentes são livres para 

exercerem a capacidade de aprendizado e de adaptação. “Eles têm autonomia para 

orientarem suas ações de acordo com o que apreendem de sua interação com o 

ambiente – o qual em grande parte é formado pelos outros agentes” (AGOSTINHO, 

2003, p. 33). 

Os agentes com suas memórias, capacidades e estratégias, podem 

determinar ações a serem empregadas sob diferentes aspectos, proporcionando 
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uma gama maior de possibilidades de sucesso. Neste sentido, advém o conceito de 

interação definido pelos processos existentes entre os agentes e estudado nos 

SACs (STACEY, 1996, p. 25). No processo dinâmico de interação entre os agentes, 

os mesmos exibem um número de níveis ou escalas que exibem comportamentos 

comuns, apresentando processos de emergência e auto-organização. 

Morin (2001) compreende a complexidade por meio da presença de sete  

princípios interligados, dentre eles destacam-se: a) dialogicidade: que permite 

manter a dualidade no seio da unidade; associa ao mesmo tempo termos 

complementares e antagônicos, tais como a ordem e a desordem; b) recursividade: 

que representa a ruptura com a idéia linear de causa e efeito, de produto/produtor, 

de estrutura/superestrutura, uma vez que tudo o que é produzido retorna sobre 

aquilo que o produziu, formando um ciclo autoconstitutivo, auto-organizador e 

autoprodutor; c) princípio hologramático: representado pela idéia de que não apenas 

a parte está no todo, mas o todo está na parte; imobiliza o espírito linear, pois o 

movimento produtor do conhecimento se enriquece através do conhecimento das 

partes pelo todo e do todo pelas partes. Observamos a seguir a manifestação dos 

princípios da complexidade no interior dos SACs. 

A trilogia da complexidade moriniana – dialogicidade, recursividade e 

princípio hologramático – completa-se na concepção dos SACs, na medida em que 

Stacey (1996) os define como sistemas com múltiplos componentes em interação, 

cujo comportamento não pode ser inferido a partir do comportamento das partes, isto 

é, os SACs exibem propriedades que emergem da interação de suas partes, 

aproximando-se do princípio hologramático. 

Outra característica relevante dos SACs, apontada por Stacey (1996, p.92) é 

a ordem inerente que está simplesmente esperando ser revelada através da 

experiência do sistema, porém ninguém consegue determinar o que esta ordem será 

até que ela se revele. Em certas condições, ao deixar de se auto-organizar - o que 

pode parecer confusão - agentes interagindo num sistema sem ordem aparente, 

podem produzir, ao invés de anarquia, novos resultados criativos inesperados. Por 

conseguinte, organizações percebidas como SACs apresentam criatividade e 

capacidade de inovação, mesmo estando à beira do caos ou da desintegração. Este 

é um estado onde indivíduos apresentam interação tanto no sistema legítimo quanto 
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no sistema sombra da organização com conceitos e ações que acabam por 

descartar seu legítimo sistema a fim de mudá-lo.  

Na visão de Stacey, perante a rede legítima o processo de aprendizagem se 

dá de forma linear, num processo em single loop, aprendizado direto através da 

informação. Já na rede sombra, o aprendizado ocorre de forma não linear, num 

processo double loop, onde o conhecimento adquirido sofre um processo de 

interiorização e conseqüente reflexão para depois ser processado em retorno ao 

meio. Essas redes são distintas dentro do ponto de vista conceitual, mas 

operacionalmente devem ser entendidas como um todo. O autor propõe que as 

relações na rede legítima podem ser tanto lineares quanto não-lineares, ao passo 

que as relações da rede sombra são sempre não-lineares, devido à informalidade e 

à espontaneidade das conexões na rede sombra. 

Organizações transformam-se pela tensão - conflito de valores, crenças, 

etc.- entre o sistema legítimo e o sistema sombra; nisso reside a essência da 

aprendizagem organizacional. O aprendizado caracteriza-se como um processo com 

capacidade de auto-organização capaz de produzir resultados emergentes 

radicalmente imprevisíveis (STACEY, 1996). .    

Observa-se, na figura 1, através da leitura de Holland (1995) a presença da 

perspectiva co-evolutiva alocada na interação entre agentes e sistemas. Os agentes 

interagem com outros agentes internos e externos a uma organização enquanto que 

a organização interage com outras organizações e instituições do meio ao qual 

pertence.  

Entretanto, a interação entre agentes e sistemas ocorre de forma não linear 

em que o feedback do comportamento é usado para construir modelos de mundo, 

dos quais os schemas são extraídos. Na adaptação desses schemas encontram-se 

os processos de aprendizagem dos Sistemas Adaptativos Complexos (STACEY, 

1996). 
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 Figura 1: Sistema adaptativo complexo 
 Fonte: Adaptado de Holland (1995). 
 

Holland (1995) percebe nos SACs a interação dos agentes no sistema, esta 

interação pode ser descrita por regras, e os agentes adaptam-se ao mudar as regras 

a partir de experiências anteriores. Nos SACs, o ambiente de um agente é 

constituído por outros agentes, como todos os agentes adaptam-se continuamente, 

existe um empenho contínuo destes agentes em adaptarem-se uns aos outros. Esta 

característica de ajuste contínuo é a responsável pela geração dos padrões dos 

SACs.  

Além de Holland (1995), diversos pesquisadores, dentre eles: Gell-Mann 

(1996), Stacey (1996), Coleman (1999), Anderson (1999), e Axelrod e Cohen (1999),  

sugerem que a teoria da complexidade pode ser utilizada com o intuito de 

compreender as organizações como Sistemas Adaptativos Complexos. Entretanto, 

Sistemas Adaptativos Complexos, cujos agentes são seres humanos, tais como 

organizações e companhias, possuem características distintas. 

Já que todo individuo que faz parte destas organizações é membro de 

diferentes sistemas: a família, a empresa, etc., os sistemas apresentam-se em sua 

maioria como sociais, e  também naturais, o que implica que surgiram por terem sido 

projetados: companhias, indústrias, e assim por diante; logo os agentes destas 

organizações são afetados por emoções como a compaixão, ansiedade, dentre 

outras. Os seres humanos detentores de extensas habilidades cognitivas podem 

buscar múltiplos objetivos simultaneamente; e são capazes de priorizar objetivos 

particulares em relação aos objetivos do grupo. Fato que leva à constatação de que 

as regras e culturas com as quais operam são mais complexas do que  em outros 
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sistemas; pois existem diferenças de poder entre os agentes. Como conseqüência, 

os sistemas complexos humanos apresentam maior diversidade, desta forma, 

sugere-se cautela ao explorar analogias em relação aos mesmos, devido às 

características peculiares que possuem (STACEY, 1996; SHERMAN; SCHULTZ, 

1998). 

Ao estudar a complexidade Demo (2002) apresenta discussões sobre a 

realidade e como captar esta realidade tida como complexa, dinâmica e não linear. 

O entendimento desta realidade exige o abandono total da visão mecanicista, logo, 

organizações passam a ser vistas como organismos vivos, unidades pulsantes, que 

interagem com o ambiente, modificando este e não apenas sofrendo suas 

influências. Pois toda a organização é caracterizada simultaneamente por ordem e 

desordem, ao mesmo tempo em que preserva sua estabilidade, sendo capaz de 

auto-regulação, provoca perturbações no ambiente, exigindo um novo equilíbrio. 

Segundo Ramos (1983), toda a organização deve ser vista como definindo, criando 

e moldando seu ambiente. 

Até agora, a história da administração pode ser vista como uma constante 

luta pela ordem, pelo controle e pela previsibilidade. Historicamente, a ciência 

procurou descobrir apenas certezas, na qual todo o conhecimento reduzia-se à 

ordem. A racionalidade instituída no processo de conhecimento obedece a preceitos 

de ordem, determinismo, objetividade, causalidade e controle (MORIN, 1986). Diante 

de um novo ambiente competitivo, dinâmico e instável não cabe ao estudo das 

organizações o uso exclusivo destas teorias.  

As organizações convivem num ambiente incerto, onde os sistemas 

estruturados convivem com a mudança. Torna-se impossível reduzir esta realidade a 

um processo lógico, racional e instrumental. Esta partição não permite o 

conhecimento do todo, o que nos remete a uma interpretação reduzida da realidade. 

Faz-se então necessário identificar a dinâmica da mudança através de uma visão 

não linear, multisensorial, na qual as experiências do passado não serão revividas, 

mas sim reconstruídas. Para estas organizações, é mister mudar de modo criativo, 

surpreendente e arriscado (DEMO, 2002).  

Ao lançar um olhar da complexidade sobre as organizações, Stacey (1996, 

p.19), Holland (1999), e Axelrod e Cohen (1999), as percebem como Sistemas 

Adaptativos Complexos. SACs são sistemas que refletem uma nova maneira de 
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olhar o mundo (AXELROD; COHEN, 1999, p. 22). O desenvolvimento da teoria das 

organizações, conforme nos mostra a figura 2, sintetiza o arcabouço teórico que 

esquematiza de forma simplificada a relevância desta percepção. 

O R G A N I Z A Ç Õ E S

S is tem a s  S o c ia is  

E strutura  Papé is  N o rm as   
M e can ism o s  reg ulató rio s  Ide o l o g ia  

A g e n te s

A u to -o rg an iz aç ão
P E S S O A S

S c he m as

R e no v aç ão

T
E
C
N
O
L
O
G
I
A

B U R O C R A C IA R A C IO N A LID A D E

A M B IE N T E M E T A F Ó R A S

O rg an ism o  

S is te m as  Po lític o s

O R G A N IZ A Ç Õ E S  C O M O  S IS T E M A S  A D A P T A T IV O S  C O M P L E X O S

N o v as  F o rm as  O rg an iz ac io na is

A ç ão  
A dm inis trativ a

C
U
L
T
U
R
A

Ino v aç ão

E S T R U T U R A

T rans fo rm aç ão  O rg an iz ac io na l

S A C s

C a o s

C o -e v o luç ão A pre nd iz ado

M u ltid im e ns io na lid ad e  
H um ana 

 

    Figura 2: Um olhar da teoria das organizações 
    Fonte: Silva (2004). 
 

Os modelos ideais da burocracia e da racionalidade não levaram em 

consideração o caráter multidimensional do ser humano e a complexidade da 

realidade, contudo, contribuíram com teorias que, apesar de reducionistas, ajudaram 

na percepção de determinadas facetas da realidade.  

A fim de se conhecer um Sistema Adaptativo Complexo é preciso que 

tenhamos a compreensão destes padrões de constante mudança.  A 

operacionalização mais importante dos SACs consiste na capacidade de 

aprendizagem, ou seja, na aprendizagem em single loop – conceito de 

aprendizagem em circuito simples (ARGYRIS; SCHÖN, 1978), a ser retomado no 

capítulo 2.4 –, caracterizada pelo abandono de schemas que fracassam por outros 

pré-existentes, e na aprendizagem em double loop – conceito de aprendizagem em 

circuito duplo (ARGYRIS; SCHÖN, 1978) a ser retomado no capítulo 2.4 – marcada 

pela construção de novos schemas a partir de schemas  já existentes. 

Apesar de a teoria clássica prescrever uma forma linear, simplificada de 

percepção da realidade, a evolução tecnológica e cultural evidenciou os insucessos 

dos modelos considerados ideais, frente aos resultados de eficiência e produtividade 
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se apresentarem de maneira bem mais complexa que supunha a teoria clássica 

(RAMOS, 1983). Ramos(1983) evoca o fato da teoria organizacional perceber a 

importância da multidimensionalidade do ser humano, exigindo reorientação 

conceitual, o que implica em aprendizagem em double loop. “Tal reorientação 

conceitual já pode ser percebida em obras como Complex Organizations, de Amitai 

Etzioni; New patterns of management, de Rensis Likert; Integrating the individual and 

the organization, de Chris Argyris [...]” (RAMOS, 1983, p. 36). 

No entender de Holland (1995), Sistemas Adaptativos Complexos exibem 

coerência sob mudança, via ação condicional e previsão e eles fazem isso sem 

direção central. Ao mesmo tempo, o autor esclarece que SACs parecem ter pontos 

estratégicos, onde pequenas quantidades de input podem produzir mudanças 

significativas.  

A liberdade permitida aos agentes atuantes nos Sistemas Adaptativos 

Complexos evoca a possibilidade de auto-organização, os agentes são livres para 

exercerem a capacidade de aprendizado e de adaptação. “Eles têm autonomia para 

orientarem suas ações de acordo com o que apreendem de sua interação com o 

ambiente – o qual em grande parte é formado pelos outros agentes” (AGOSTINHO, 

2003, p. 33).  

Com base nesta discussão teórica, observa-se a relevância da definição de 

Stacey para organizações, ao considerá-las como SACs. Stacey (1996, p. 16) 

explica: “organizações são redes que consistem de um grande número de agentes – 

pessoas – que interagem uns com os outros de acordo com um conjunto de regras 

de conduta que nós chamamos de schemas”. 

Observamos, na figura a seguir, a presença de schemas individuais e 

compartilhados, sendo os individuais passíveis de mudança pela aprendizagem, ao 

passo que os compartilhados evoluem através de interações e diálogos, ambos 

podem se apresentar de maneira reativa e pró-reativa.  

Com base nesta percepção de schemas individuais e compartilhados,  uma 

possibilidade de compreensão das organizações apresenta-se  a partir do 

entendimento das mesmas como Sistemas Adaptativos Complexos. 

Uma organização percebida como um Sistema Adaptativo Complexo adquire 

informações sobre seu ambiente e sua própria interação com aquele ambiente 
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identifica as regularidades existentes naquela situação, condensa estas 

regularidades em um tipo de schema, e permanece agindo no mundo real com base 

naquele schema.  

Os schemas competem e os resultados da ação no mundo real são retro-

alimentados para influenciar a competição entre aqueles schemas (AGOSTINHO, 

2003). Os SACs  a partir de seus schemas compreendem a informação com a qual 

podem prever o ambiente (STACEY, 1996).  

Observa-se, na figura 3, a presença de schemas individuais e 

compartilhados, sendo os schemas individuais passíveis de mudança pela 

aprendizagem, ao passo que os schemas compartilhados evoluem através de 

interações e diálogos; ambos podem se apresentar de maneira reativa e pró-reativa. 

 
 
Figura 3: Rede organizacional de três agentes 
Fonte: Adaptado de Stacey (1996). 
 

Este é um estado onde indivíduos apresentam interação tanto no sistema 

legítimo quanto no sistema sombra da organização com conceitos e ações que 

acabam por descartar seu legítimo sistema a fim de mudá-lo. Organizações 

transformam-se pela tensão - conflito de valores, crenças, etc.- entre o sistema 

legítimo e o sistema sombra; nisso reside a essência da aprendizagem 
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organizacional. O aprendizado caracteriza-se como um processo com capacidade de 

auto-organização capaz de produzir resultados emergentes radicalmente 

imprevisíveis (STACEY, 1996).  

 

2.3   Utilização da Perspectiva Co-Evolutiva na Análise dos Sistemas 

Adaptativos Complexos: de lógicas administrativas a schemas de 

aprendizagem    

 

Para que os schemas de aprendizagem da organização percebida como um 

SAC sejam compreendidos na interação entre os componentes, é necessária a 

análise dos schemas administrativos compartilhados desta organização. A análise 

desses schemas administrativos através das lógicas administrativas vincula-se às 

propriedades de flexibilidade (VOLBERDA, 1998; 2003) e co-evolução 

(DIJKSTERHUIS; VAN DEN BOSCH; VOLBERDA, 1999) das novas formas 

organizacionais.  

O conceito de novas formas organizacionais ajuda a esclarecer que a co-

evolução continua residindo no estudo de mudanças nos tipos de organizações não 

de mudanças em entidades individuais, entretanto, não pretende prescrever 

modelos, mas compreender o processo de surgimento das diferenças evolutivas - 

tema que, para Romanelli (1991), torna-se indefinidamente aberto a discussões. 

Ao revisarem a literatura existente sobre novas formas organizacionais, 

Dijksterhuis, Van Den Bosch e Volberda (1999) denunciam que vários gaps tornam-

se aparentes, dentre os quais a separação artificial entre o macronível e o nível da 

organização . No nível da organização, a variação contextual das lógicas 

administrativas é refletida nos schemas administrativos compartilhados, conforme 

observado na figura 4. O modelo co-evolutivo mostra como as aplicações 

contextuais das lógicas administrativas podem constituir uma fonte de variação nas 

novas formas organizacionais, engendrando a elaboração de intencionalidade 

administrativa.  
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LÓGICAS ADMINISTRATIVAS

Schemas 
Administrativos
Compartilhados

Ações  
Estratégicas

Novas Formas
Organizacionais

Variações contextuais 
• Nível nacional
• Nível industrial
• Nível de empresa

Características
Ambientais
Percebidas

Macro
Co-evolução 

Micro
Co-evolução

 

Figura 4: Co-evolução das novas formas organizacionais 
Fonte: Adaptado de Dijksterhuis, Van den Bosch e Volberda (1999, p.571). 
 

O clássico aforismo de Hall (1984, p.2), “vivemos em uma sociedade 

organizacional” - onde os relacionamentos entre organização e sociedade 

constituem a base para a estruturação e funcionamento da vida moderna -, sugere a 

existência mútua de relacionamentos que permite às organizações: a) influenciarem 

a vida em sociedade como agentes de mudança social; b) serem influenciadas pelos 

fenômenos sociais por intermédio de pressões exercidas pela sociedade como um 

todo ou por outros agentes que possuam poder de interferência no ambiente 

organizacional. Conscientes da dinâmica proporcionada pelas interações com o 

ambiente social, as organizações passaram a estabelecer formas de atuação 

voltadas para a busca pela capacidade de resposta e pela adaptação em relação às 

imposições e flutuações no contexto ambiental em que se inserem. 

As organizações manifestam-se através da ação e interação das pessoas e 

das estruturas que as constituem (RANSON; HININGS; GREENWOOD, 1980; 

HOLLAND, 1995). Contudo, as pessoas são agentes de comportamento 

heterogêneo e atuam sob a influência do próprio ambiente que estão criando. Esta 

mútua causalidade, dos agentes sobre sistemas e dos sistemas sobre os agentes, 

constitui característica fundamental da perspectiva co-evolutiva.  
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A influência do ambiente, percebida dentro da perspectiva co-evolutiva, 

pressupõe que tanto as organizações, quanto a indústria e o ambiente co-evoluem 

em níveis variados (LEWIN; LONG; CARROLL, 1999, p. 536). Note-se que a co-

evolução multinível não exclui a necessidade de adaptação organizacional, definida 

por Tomlinson (1976, p. 533), como a habilidade da organização em transformar seu 

comportamento a fim de sobreviver frente às imprevisíveis mudanças externas que a 

organização enfrenta.  

Esta definição confirma a asserção de March (1995, p. 431) de que a 

adaptação apresenta-se como fator essencial para a sobrevivência, pois, segundo o 

autor, as organizações que não se adaptam estão fadadas ao desaparecimento. 

Rossetto, Cunha e Orssato (1997) reiteram esta abordagem ao perceber a 

adaptação como processo de ajuste entre a organização e o ambiente, na tentativa 

de corresponder às exigências do ambiente no qual está estabelecida, bem como ao 

ambiente modelado pelos procedimentos da própria organização. A reciprocidade no 

ajuste pressupõe a modificação da organização e do ambiente.  

Para Lewin e Volberda (1999, p.529), o processo do conhecimento das 

novas formas organizacionais encontra-se em estágio inicial. Contudo, observa-se 

precocemente a discussão de diferentes aspectos relacionados à emergência das 

formas organizacionais, como a questão da adaptação e da flexibilidade. No 

passado, muitas teorias construíram a base através da qual se observa como as 

empresas co-evoluem com seus ambientes. O conceito de co-evolução já estava 

inserido no contexto dos trabalhos pioneiros da teoria burocrática (LEWIN; 

VOLBERDA, 1999). Weber (1992) argumentou que a forma burocrática da 

organização emergiu em determinada fase histórica em resposta às forças de 

mudança provenientes da revolução industrial. Chandler (1962), em proposição 

semelhante, observou que as formas organizacionais co-evoluem com o 

desenvolvimento do sistema de transporte e com a evolução das telecomunicações. 

Desde a década de sessenta, a estrutura do sistema é percebida como um 

continuum fundamentado em duas categorias, a mecanicista e a orgânica (BURNS; 

STALKER, 1961). Na década de setenta, a adaptação face às mudanças ambientais 

já era considerada como resposta à turbulência ambiental, à competição crescente e 

aos avanços tecnológicos de informação, sugerindo a vinculação entre a teoria 

sistêmica e a teoria da contingência (LEVINSON, 1972). 
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Estas características de adaptação eram, desde então, derivadas de um 

contexto complexo e turbulento, no qual as empresas enfrentavam continuamente 

novos desafios. Um ponto de partida na análise das novas formas organizacionais é 

a obra de Perrow: Complex organizations: a critical essay. Perrow (1986) observou a 

burocracia presente nas organizações dos Estados Unidos e verificou que, apesar 

de burocráticas, estas organizações não apresentavam adaptação ao meio. As 

dificuldades provinham tanto do micro quanto do macro ambiente organizacional, 

onde a incerteza e o excesso de racionalidade dificultavam a organização na 

obtenção do ideal burocrático, ao mesmo tempo em que quanto mais próximas deste 

ideal burocrático menor a flexibilidade das organizações  frente às incertezas. As 

novas formas organizacionais, na visão de Perrow (1986), emergem, então, em 

resposta às mudanças ambientais, a partir do agravamento das contradições do 

modelo burocrático de Weber. 

Para explicar as falhas nos modelos ideais propostos, as organizações 

passaram a ser percebidas metaforicamente. Morgan (1986) reconhece a força das 

metáforas como aprimoramento da análise organizacional, entretanto, o autor 

previne em relação ao uso negativo das metáforas. Cabe questionar, por que até 

mesmo as metáforas apresentam-se como inadequadas diante da pretensão de 

serem utilizadas como modelos? Ocorre que a teoria organizacional clássica esteve, 

durante muito tempo, preocupada com a prescrição de modelos.  

Além do aspecto adaptativo, é importante observar que as características 

visualizadas nas formas organizacionais trazem de maneira implícita o pressuposto 

da flexibilidade. (VOLBERDA, 1998, p. 418; DELLAGNELO; MACHADO-DA-SILVA, 

2000, p.28). O conceito de flexibilização ou flexibilidade estudado por Volberda 

(1998; 2003), a partir da análise do potencial de mudança de variáveis como 

estrutura, cultura e tecnologia, pode ser considerado como uma maneira de adquirir 

controle em meios turbulentos. A flexibilidade organizacional (VOLBERDA, 1998; 

2003), os paradigmas emergentes (CAPRA, 2001), equipes de trabalho, 

organizações de aprendizagem e redes são apenas alguns dos estudos 

relacionados com as características das formas organizacionais. Entre essas 

características destacam-se a tomada de decisão rápida e complexa, a aquisição de 

informação pela organização tanto no ambiente interno, quanto no externo, a 
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preocupação com o direcionamento das informações e com a aprendizagem 

organizacional (DELLAGNELO; MACHADO-DA-SILVA, 2000, p. 20).   

Os processos de adaptação e flexibilização constituem, portanto, fatores 

presentes na origem das novas formas organizacionais. Dijksterhuis, Van den Bosh 

e Volberda (1999) concordam que parte das diferenças entre as formas 

organizacionais é explicada pelo ambiente. Entretanto, em um quadro mais 

completo, os autores elaboram uma teoria alternativa de co-evolução organização-

ambiente, integrando as organizações, suas populações, seus ambientes, suas 

ações administrativas, as influências institucionais e os fenômenos ambientais como 

um conjunto. A teoria, conforme complementam Lewin, Long e Carrol, (1999), 

considera as organizações, suas populações e seus ambientes como resultados 

interpendentes de ações administrativas, influências institucionais e mudanças extra-

institucionais (tecnológicas,  sóciopolíticas e outros fenômenos ambientais). 

Dijksterhuis, Van den Bosch e Volberda (1999, p. 570) explicam que a 

perspectiva co-evolutiva é resultante da ação combinada de dois níveis - a intenção 

administrativa e as condições ambientais -, apresentando-se como uma abordagem 

integradora dos momentos teóricos anteriores (evolucionários), capaz de explorar 

suas convergências. A dinamicidade e as múltiplas dimensões da perspectiva co-

evolutiva configuram-se como uma vantagem em relação às perspectivas mais 

estáticas como a de Child (1973), a de Meyer e Rowan (1977), para exemplificar.  

Na perspectiva co-evolutiva, conforme a figura 4, dois pressupostos são 

observados por Dijksterhuis, Van den Bosch e Volberda (1999): a) a estrutura co-

evolutiva das formas organizacionais busca oferecer insights sobre a dinâmica 

multicultural refletida no conceito de variação contextual que molda o aparecimento, 

difusão e prevalência de novos princípios de organização; b) os efeitos co-evolutivos 

acontecem em múltiplos níveis nas empresas (micro co-evolução), assim como entre 

as empresas e seus nichos (macro co-evolução). 

Os efeitos co-evolutivos, tanto no nível micro quanto no macro resultam do 

conjunto da ação administrativa e do desenvolvimento de conhecimento ambiental. 

A capacidade de absorção para assimilação de novos conhecimentos como variável 

mediadora da adaptação organizacional desempenha um papel fundamental no 

processo de co-evolução. Van Den Bosch, Volberda e Boer (1999) analisaram dois 



 44 

determinantes organizacionais específicos da capacidade de absorção: formas 

organizacionais e capacidades combinatórias.  

Lewin e Volberda (1999, p.532) explicam que adaptação e seleção não 

constituem forças diametralmente opostas e sim forças inter-relacionadas. O 

segredo dessa inter-relação entre a seleção e a adaptação se encontra na 

percepção de como as organizações co-evoluem entre si e em relação ao ambiente 

incerto. Os autores percebem o potencial da co-evolução como um princípio 

unificador, para a pesquisa nos estudos organizacionais. Inter-relacionando os níveis 

macro e micro-organizacional, trazendo a possibilidade de uma nova interpretação 

da seleção e da adaptação, Lewin e Volberda (1999, p.532) alertam para o fato de 

que apesar de a perspectiva co-evolutiva estar em franca ascensão, seus efeitos 

estão longe de serem compreendidos. Diante disso, eles sugerem que sejam 

descritas as propriedades co-evolutivas, a fim de que possam ser observadas as 

correlações e complementaridades com algumas perspectivas teóricas. As principais 

propriedades co-evolutivas, segundo os autores, são as seguintes: 

• Multiníveis/Imersão Social: na perspectiva co-evolutiva, os efeitos 

ambientais sobre as organizações ocorrem em níveis múltiplos, tanto na dimensão 

interna da organização (micro co-evolução) como na dimensão entre organizações 

(macro co-evolução). O conceito de imersão social traduz essa interdependência 

entre os diferentes níveis. 

• Causalidades multidirecionais: esta propriedade traduz-se na 

compreensão de que na perspectiva co-evolutiva, as organizações e seus ambientes 

macro e micro organizacionais, evoluem e também co-evoluem. Existe uma co-

evolução entre as partes consideradas e também em relação às mudanças do meio 

organizacional explicam Baum, Kauffman e Mckelvey (apud LEWIN; VOLBERDA, 

1999, p.527). Logo, as mudanças podem ocorrer pelas interações mútuas e através 

do processo de feedback. 

• Não-linearidade: a perspectiva co-evolutiva reconhece a não-

linearidade das mudanças, diferentemente de outras teorias que as ignoram, em 

favorecimento de um melhor tratamento analítico (ANDERSON apud LEWIN; 

VOLBERDA, 1999, p.527).  
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• Feedback positivo: essa propriedade implica em uma interdependência 

devido a interações recursivas que resultam em uma causalidade circular.  

• Dependência histórica: a adaptação da organização apresenta uma 

dependência em relação à história.  

A fim de estabelecer parâmetros de comparação, Lewin e Volberda (1999) 

relacionam as diferentes teorias organizacionais atuando como lentes diferenciadas, 

pelo fato de uma determinada teoria enfatizar apenas um tema dominante no 

discurso sobre seleção e adaptação. Por exemplo, na ecologia das populações o 

foco se encontra no meio, que seleciona organizações através dos recursos e 

competição.  

No quadro 1, são apresentadas teorias que contribuíram para a 

compreensão da co-evolução. Entre elas estão: ecologia das populações; teoria 

institucional; organização industrial; custo de transação; teoria comportamental da 

firma; teorias evolutivas; teoria baseada em recursos; teoria contingencial; 

capacidades dinâmicas; aprendizagem organizacional; e equilíbrio pontual/ciclo de 

vida (LEWIN; VOLBERDA, 1999, p. 524). Os autores identificam tentativas de 

elaboração de intencionalidade gerencial nas seguintes teorias: organização 

industrial, teoria comportamental da organização e perspectiva de escolha 

estratégica, ao passo que outras lentes enfatizam as limitações da intencionalidade 

gerencial.  

Contudo, a teoria evolutiva (reducionista, de foco simples) já possuía 

convergências com as características de seleção/adaptação e conseqüentes 

implicações gerenciais, sugerindo uma possibilidade de explicação para a 

transformação e mudança organizacional. A teoria evolutiva é constituída a partir de 

três abordagens dinâmicas complementares: os conceitos de Darwin, o modelo de 

probabilidade e abordagem da complexidade (SAMMUT-BONNICI;  WENSLEY, 

2002). 
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Raízes  
Teóricas 

Paradigma 
Dominante 

Seleção 
Adaptação 

Implicações 
Administrativas 

 
   Sociologia 

Ecologia da  
População  

Seleção da população e 
inércia  
Estrutural.  

Gestão não faz diferença; 
novos entrantes redefinem as 
indústrias; 

Teoria  
Institucional 

Isomorfismo populacional  
de normas da indústria e de 
lógicas compartilhadas.  

Empresas estabelecidas 
devem adotar rapidamente a 
estratégia a ser seguida. 

Organização  
Industrial 

Nível de atratividade e 
competitividade industrial 
vantajoso.  

Gestores devem escolher 
uma indústria atrativa; definir 
resultados; e reduzir a 
rivalidade interna na 
organização. 

 
 
 
 
 
Economia 

Custos de 
Transação 

Diminuição dos custos de 
transações.  

Gestores devem se focar na 
coordenação relativa entre os 
custos de transação internos 
e externos da organização. 

Teoria 
Comportament
al da 
Organização 

Satisfação de múltiplos 
stakeholder; inércia 
estrutural devida à 
satisfação; esquecimento 
intencional da incerteza, 
folga. 

Reestruturação periódica e 
racionalização; exploração 
com intenção de estratégia 
para alocar a folga para a 
inovação. 

Teoria 
Evolutiva 
 

Sucesso reforça as 
melhorias incrementais e a 
proliferação de rotinas 
como fontes de inércia. 
 

Gestores devem superar a 
preferência por melhorias e 
incentivar habilidades que 
resultem em inovações 
incrementais. 

Teoria de 
Recursos da 
Organização 

Recursos idiossincráticos 
são a base da vantagem 
competitiva sustentável; 
ambigüidade causal 
avaliação própria e na dos 
competidores devido ao 
desempenho abaixo do 
esperado. 

Gestores devem maximizar 
uma competência central,  
corrigir a ambigüidade causal 
do próprio julgamento e da 
competência do competidor. 

Capacidade 
dinâmica; teoria 
da organização 
base 
conhecimento e 
T. Contingencial 

Vantagem competitiva 
sustentável, baseada  na 
capacidade dinâmica e no 
capital intelectual. 

A gestão deve se focar na 
obtenção de conhecimento e 
na integração, renovando 
continuamente a base do 
conhecimento. 

Escolha 
Estratégica 
 

Ambiente é a fonte de 
variação do desempenho 
 

Gestores da cúpula devem 
interpretar e reagir às 
mudanças, mantendo o 
ajuste pela mudança da 
forma  organizacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratégia e  
Design  
Organizacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aprendizagem 
Organizacional 
 

Variação do desempenho 
resulta das mudanças 
ambientais e do ajuste da 
organização ao ambiente. 
 

Gestores devem alcançar o 
ajuste dinâmico pela 
monitoração e adaptação ao 
ambiente. 
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 Ciclo de Vida 
pontuado pelo 
equilíbrio 

Variação do desempenho 
resulta das mudanças 
ambientais e da habilidade 
da organização em 
adaptar-se através do 
aprendizado.  
Períodos de adaptação e 
consolidação seguidos por 
períodos de mudança 
radical e perda de 
competências. 

Gestores devem equilibrar o 
aprendizado em circuito 
simples e em circuito duplo. 
Gerentes devem antecipar 
mudanças radicais através do 
gerenciamento da dicotomia 
entre inovação radical e 
incremental. 

Quadro 1: Discurso sobre adaptação e seleção: teorias de foco simples 
Fonte: Lewin e Volberda (1999, p. 524). 
 

Holland (1995), Stacey (1996) e Lissack (1996) percebem a perspectiva co-

evolutiva como uma poderosa ferramenta descritiva para a compreensão do mundo 

social e organizacional. Possibilidade esta partilhada por Aldrich (1999, p. 21-23), ao 

exemplificar como o modelo de variação-seleção-retenção, originário das pesquisas 

de Campbell na década de sessenta, pode ser utilizado no estudo da transformação 

organizacional.  

Para Aldrich (1999), conforme exposto na figura 4, a variação da perspectiva 

evolutiva corresponde aos objetivos na dimensão organizacional, já que quanto 

maior a freqüência das variações, maiores serão as oportunidades de 

transformação. O autor explica a convergência entre a seleção da abordagem 

evolutiva com as fronteiras organizacionais através da observação de que as 

mudanças nos critérios de seleção abrem caminho para novas práticas. Aldrich 

(1999) sugere que as atividades organizacionais se inter-relacionam com a retenção 

da perspectiva evolutiva frente à transferência de conhecimento, já que as 

transformações apenas se completam quando o conhecimento necessário para a 

reprodução de uma nova forma estiver inserido na organização.  

Com base nos estudos de Baum e Singh (1994), e Roughgarden (1983), 

Aldrich afirma que o termo co-evolução foi cunhado pelos próprios teóricos 

evolucionistas para descrever situações nas quais organizações e populações não 

respondem somente à influência do meio, mas também afetam o meio ao qual 

pertencem (1999, p. 38).  

Aldrich (1999) explica através da descrição da teoria evolutiva, a perspectiva 

co-evolutiva das organizações, caracterizada justamente pela convergência entre as 

propriedades co-evolutivas no universo organizacional, corroborando na 

compreensão das formas organizacionais através da perspectiva co-evolutiva.  
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Figura 5: Convergência entre a perspectiva evolutiva e as dimensões organizacionais 
Fonte: Adaptado de Sammut-Bonnici e Wensley (2002, p.298). 
 

Os estudos da evolução organizacional revelam um conjunto de diferentes 

percepções. Por um lado, existem teorias que mostram processos de 

desenvolvimento organizacional objetivando uma organização mais eficiente 

(NELSON, 1994). Em contraste, Barnett e Sorensen (1999) enfatizam a importância 

das restrições sociais, argumentando que a adaptabilidade organizacional depende 

das relações co-evolutivas com outras organizações. Os autores consideram que 

estas restrições sociais, subjacentes a certas condições, levam determinadas 

organizações a uma difícil adaptabilidade em relação ao meio. Observa-se a 

coerência na percepção de que variação, seleção e retenção nas organizações 

estão unidas em circuitos e ciclos de feedback contínuo (MARCH, 1995). 

A convergência, entre a perspectiva evolutiva e dimensões organizacionais a 

partir dos ciclos de feedback contínuo, demonstra a relevância da premissa sugerida 

por Stacey (1996) e Axelrod e Cohen (1999), segundo a qual uma organização pode 

ser caracterizada por um conjunto de agentes que, através da percepção do seu 

meio ambiente, fazem escolhas e atuam, tendo a possibilidade de analisar as 

conseqüências de suas ações.  Esta interação entre os  agentes no sistema pode 

ser descrita por regras de adaptação contínua, de ajuste contínuo  que conduz a 

geração dos padrões dos SACs – schemas de aprendizagem. 

A relevância do ambiente - apropriadamente definida por Nohria e Ghoshal 

(1997, p.24) quando afirmam que os ambientes não esperam a evolução das 

organizações - é incontestável, contudo, cabe lembrar que apenas parte das 

diferenças nas formas organizacionais entre empresas pode ser explicada pela 

Modelos 
Evolucionários Organização 

ADAPTAÇÃO 

SELEÇÃO 

RETENÇÃO ATIVIDADES 

FRONTEIRAS 

OBJETIVOS 
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influência do ambiente (DIJKSTERHUIS; VAN DEN BOSCH; VOLBERDA, 1999, p. 

570).  

Nas duas últimas décadas, variações relativas às perspectivas 

organizacionais apresentam-se de forma sistemática. Dentre as várias percepções 

encontra-se a teoria geral estrutural de Mintzberg (1995) e a de Nadler e Tushman 

(1993); a formação de redes de Jones et al (1997); e as formas organizacionais pós-

industriais de Dijksterhuis, Van den Bosch e Volberda (1999). 

Romanelli (1991) observa que enquanto determinadas perspectivas 

focalizavam-se nos processos no nível micro, a visão de condicionamento ambiental 

centra-se em como as condições do ambiente podem produzir variações nas formas 

organizacionais. Desse modo, considera que o ambiente afeta as variações das 

formas organizacionais e restringe os tipos de variações que podem ser criadas. 

Uma outra perspectiva é a dos sistemas sociais emergentes, seus representantes 

são Van de Ven (1993), Garud e Rappa (1994). Estes autores pressupõem que as 

variações nas formas organizacionais são produtos do imbricamento das interações 

sócioorganizacionais. 

Ao criticar a abordagem causalista, Baldi (2002) assinala que a análise dos 

elementos constituintes da forma organizacional não deve pretender compará-los 

com uma tipologia, verificando em que medida esses elementos se desviam ou não, 

mas deve procurar compreender qual a lógica que perpassa a configuração de tais 

elementos. As mudanças nas condições ambientais podem aumentar ou diminuir a 

taxa de variação que ocorre na comunidade organizacional. Muito embora, salienta-

se que não é a mudança no ambiente que vai ditar a ocorrência de variações 

particulares, já que as variações nas atividades organizacionais podem ser oriundas 

ou condicionadas pela natureza das rotinas. As teorias genéticas limitam seu foco ao 

processo de evolução, não às suas conseqüências específicas.  

Djelic e Ainamo (1999) assinalam que o entendimento contextual das novas 

formas organizacionais emergentes depende de estudos mais aprofundados dos 

conceitos das lógicas administrativas. A definição de lógica administrativa é 

originária de Barley e Kunda (1992 apud DIJKSTERHUIS; VOLBERDA; VAN DEN 

BOSCH, 1999) como sendo uma série de pressuposições sobre a natureza das 

organizações.  
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Dijksterhuis, Van den Bosch e Volberda (1999) atribuem aspectos 

importantes à emergência de novas lógicas administrativas, relacionadas às forças 

sócio-psicológicas e técnico-econômicas que geram mudanças abrangentes na 

ciência. Esses fatores econômicos, políticos e organizacionais abrem uma lacuna 

entre o estado atual das organizações e o desempenho desejado. Os autores 

destacam a importância de se compreender que cada uma das lógicas 

administrativas que emergiu no século XX pode ser encontrada no pensamento atual 

sobre as organizações.    

 
Lógica gerencial Conceito de 

Racionalidade 
Abordagem 
Ambiental 

Abordagem  
Organizacional 
 

CLÁSSICA técnico sistema fechado sistema 
racional 

MODERNA organizacional sistema aberto sistema 
racional/liberal 

PÓS-INDUSTRIAL substancial sistema 
aberto/fechado 

sistema 
natural 

Quadro 2: Lógicas administrativas 
Fonte: Dijksterhuis, Van Den Bosh e Volberda (1999, p. 575). 
 

Três lógicas administrativas, representando tipos ideais são descritas: a 

lógica clássica de gestão, a lógica moderna de gestão e a lógica pós-industrial de 

gestão. Em diferentes períodos, diferentes lógicas administrativas dominam a teoria 

e a prática das organizações. Lógicas administrativas são definidas como um 

conjunto de crenças e valores de nível macro que influenciam fortemente a teoria e a 

prática administrativa.  

Na abordagem das lógicas administrativas descritas no quadro 2, parte-se 

das proposições geradas pelo estudo de Dijksterhuis, Van Den Bosch e Volberda 

(1999, p.575), no qual os autores relacionam a lógica administrativa clássica às 

sinapses de número entre as partes, existindo nesta lógica a preocupação com 

medidas quantitativas, com tamanho e densidade organizacionais apresentando-se 

como niveladores de mudanças.  

A lógica administrativa clássica no estudo de Dijksterhuis, Van Den Bosch e 

Volberda (1999) relaciona-se à burocracia Weberiana, aos trabalhos de Taylor e às 

idéias de Ford, centrando-se na racionalidade técnica e na instrumentalização, 

visando a obtenção dos resultados esperados. Em oposição à lógica administrativa 
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clássica, a lógica administrativa moderna baseia-se na necessidade de adaptação 

ao meio; sua ênfase está nos arranjos estruturais e na adequação de pessoas e 

sistemas, recebe influências da teoria contingencial e da visão sistêmica, buscando 

a adequação entre pessoas, organização, ambiente e sistemas técnicos. Por sua 

vez, a lógica administrativa pós-industrial caracteriza-se pelas sinapses de conteúdo 

entre as funções e conexões empresariais, a partir das quais as pessoas são 

motivadas à reflexão e à realização de ajustes. 

Na análise dessas proposições das lógicas administrativa os autores 

enfatizam que essas lógicas têm transitividade e se misturam, devido ao fato de 

apresentarem múltiplos níveis e direções e terem suas lógicas administrativas 

definidas pelos schemas administrativos compartilhados nos processos de 

formatação organizacional (DIJKSTERHUIS; VAN DEN BOSCH; VOLBERDA, 1999, 

p.579). 

A emergência de uma nova lógica administrativa, então, é acompanhada 

pela seguinte característica: as organizações possuem propriedades de sistemas 

naturais e de sistemas racionais, contudo, nenhuma dessas propriedades permite a 

compreensão das organizações. Dijksterhuis, Volberda e Van den Bosch (1999) 

concluem que as organizações são sistemas abertos sujeitos à incerteza e que a 

lógica da administração pós-industrial influencia os agentes organizacionais a 

refletirem sobre o seu comportamento para o ajuste de suas ações. Os autores 

justificam a necessidade da lógica administrativa pós-industrial em função de que as 

outras lógicas atuam de forma racional dentro de uma estrutura pré-estabelecida. As 

lógicas descritas anteriormente são bastante eficazes no desenvolvimento de 

atividades em ambientes estáveis ou em circunstâncias em que a mudança é 

previsível. Se essas condições forem violadas, as organizações começam a passar 

por problemas.  

Na percepção co-evolutiva das formas organizacionais, Ilinitsc, D´Aveni e 

Lewin (1996) observam o encaixe das organizações em um contexto mais 

abrangente, levando-se em conta fontes idiossincráticas de variação na forma 

organizacional. Dijksterhuis, Van Den Bosh e Volberda (1999, p.576) utilizam como 

exemplo a General Electric - empresa que em função de seu schema diretivo 

modificado necessitou de novos schemas administrativos que causaram um 
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processo de revitalização na empresa, ocasionando o surgimento de uma nova 

forma organizacional. 

Quando o sucesso da nova forma organizacional da GE ficou aparente e foi 

divulgado pela mídia, outras organizações demonstraram uma tendência a 

incorporar algum aspecto – schema administrativo – da nova forma bem sucedida da 

referida empresa, mantendo-se os aspectos idiossincráticos a cada organização, 

como se observa na figura 6. 

 

O sucesso da GE 

ficou aparente e  

seus schemas 

administrativos 

foram 

assimilados pelas 

organizações. 

 
 
Figura 6: Assimilação de uma nova forma organizacional  
Fonte: Lamas, Godoi e Feuerschütte (2005). 

 

Simon (1997) salienta esta mútua causalidade ao especificar que o 

comportamento organizacional não está apenas orientado em relação ao objetivo 

organizacional, direcionando-se também em resposta aos agentes, já que o próprio 

objetivo organizacional é alterado em resposta aos agentes e estes em relação ao 

meio. Analisando o processo co-evolutivo entre uma empresa e o meio, observa-se 

que não há uma delimitação entre o ambiente interno e o ambiente externo 

(STACEY, 1991; HOLLAND, 1995; STACEY, 1996; VOLBERDA, 1998; 

DIJKSTERHUIS; VAN DEN BOSCH; VOLBERDA, 1999).  
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O ambiente interno contribui no processo co-evolutivo através das variações 

peculiares da empresa, onde as identidades empresariais são as responsáveis pelos 

novos schemas administrativos , ao passo que no ambiente macro as variações 

industriais e geográficas são as responsáveis pelas novas lógicas administrativas 

(DIJKSTERHUIS; VAN DEN BOSCH; VOLBERDA, 1999).  Os autores sugerem que 

o processo de projetar e implementar uma nova forma organizacional é um processo 

não linear de ida e volta entre ações de design e resultados - schema co-evolutivo 

de aprendizagem, sendo que a lógica administrativa apresenta uma relação de 

interdependência com a ideologia administrativa. 

As teorias e as formas organizacionais parecem caminhar na direção de 

reconhecimento da aprendizagem como fator básico de desenvolvimento, tanto dos 

indivíduos quanto das organizações e das nações. Pode-se dizer que a constatação 

da aprendizagem organizacional possibilita a constituição de uma nova forma de 

organização, mais ética e flexível. 

 

2.4   O Processo de Aprendizagem Organizacional – da inércia à Beira do Caos 

 

Ainda que a aprendizagem seja tradicionalmente um interesse da educação 

e da psicologia, ela passou a ser também uma preocupação no campo das 

organizações, onde tem crescido ao longo dos anos como resposta às exigências do 

ambiente incerto. Um reflexo disso é o surgimento de uma nova área de pesquisa - a 

aprendizagem organizacional - que conduz ao entendimento de que os processos 

individuais de aprendizagem são imprescindíveis, embora não exclusivos, para a 

aprendizagem no nível da organização (MAIER; PRANGE; ROSENSTIEL, 2003).  

Waldrop (1992) observa que a evolução ocorre à beira do caos, entre a 

ordem e a desordem. Ordem em excesso causa morte por estagnação, predomínio 

da inércia organizacional, e desordem excessiva ocasiona a morte pela 

desintegração. Para Axelrod e Cohen (1999), à beira do caos, as fronteiras da 

mudança fluem entre a estagnação do status quo dominante e a anarquia de uma 

destruição contínua. Logo, expressão à beira do caos configura-se como um local 
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perigoso, um local de tensão, onde a criatividade emerge, a inércia dá lugar à 

aprendizagem (STACEY, 1996).  

Bapuje e Crossan  (2004), em recente pesquisa de revisão sobre a 

aprendizagem organizacional,  citam a emergência do uso de conceitos de 

aprendizagem organizacional  na explicação de vários fenômenos organizacionais 

tais como: desempenho, alianças estratégicas, inovação, orientação de mercado e 

adoção de tecnologias. Os autores explicam que  no período de 1990 a 2002, a 

maioria dos estudos empíricos realizados empregaram a perspectiva de 

aprendizagem organizacional para explicar fenômenos particulares.  

Uma das primeiras questões debatidas na literatura da aprendizagem 

organizacional foi sobre o que é aprendizagem e como esse conceito se diferencia 

de mudança e adaptação (BAPUJI; CROSSAN, 2004). O debate continua, 

resultando em várias definições (BONTIS; CROSSAN; HULLAND, 2002) variando 

desde “uma mudança em escala de comportamento potencial” (HUBER, 1991, p.89) 

até “um processo dinâmico, que ocorre com o passar do tempo e entre níveis, que 

envolve uma tensão entre o conhecimento novo e o antigo” (CROSSAN; LANE; 

WHITE, 1999, p.532). 

Esta variedade de conceituações e a  interdisciplinaridade do tema 

contribuíram para a formação de duas vertentes distintas sobre o foco da 

aprendizagem organizacional: uma focada na aprendizagem organizacional como 

resultado e, a outra, como processo. Embora as expressões aprendizagem 

organizacional e organizações de aprendizagem sejam utilizadas por alguns autores 

com o mesmo significado, existe uma clara distinção entre essas duas.  

A primeira visa a descrição e compreensão dos processos e 

comportamentos, sendo centrada no rigor científico, ao passo que a segunda busca 

um modelo ideal, um conjunto de recomendações baseado em experiências de 

empresas de consultoria sobre as melhores práticas para se criar uma organização 

que aprende, possuindo uma abordagem predominantemente prescritiva. Observa-

se a dicotomia entre as duas abordagens no quadro a seguir: 
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AO x OA 

 
escritos descritivos sobre 
Aprendizagem Organizacional 

 
escritos prescritivos sobre 
Aprendizagem 
Organizacional 

QUESTÃO PRINCIPAL como uma organização aprende como uma organização deve 
aprender 

AUDIÊNCIA acadêmicos praticantes 
OBJETIVO desenvolvimento de teoria 

organizacional 
aumento de desempenho 

FONTE DE INFORMAÇÃO levantamento sistemático de 
dados 

experiência de consultoria 

METODOLOGIA métodos científicos rigorosos métodos não rigorosos 
GEMERALIZAÇÃO consciente dos fatores que 

limitam a generalização dos 
resultados 

tendência a generalizar a 
teoria a todos os tipos e 
situações organizacionais 

RESULTADO DA 
APRENDIZAGEM 

mudança potencial de 
comportamento 

mudança de comportamento 
imediata 

RELAÇÃO ENTRE 
APRENDIZAGEM E 
DESEMPENHO  

pode ser positiva ou negativa assumida como positiva 

Quadro 3: Principais diferenças entre as abordagens relacionadas à aprendizagem 
organizacional e à organização de aprendizagem 
Fonte: Adaptado de Tsang (1997).  

 

Conseqüentemente, o conceito de aprendizagem abordado neste estudo 

não apresenta o sentido de uma simples habilidade técnica, ou de uma estrita 

aplicação em que o fazer profissional estaria já contido e previsto num conhecimento 

anterior. Entretanto, designa a contínua criação de um saber-agir que normalmente 

se guia por conhecimentos anteriores os quais podem ser reformulados à medida 

que em que são realizados.  

Na percepção de Argyris e Schön (1978), a aprendizagem organizacional é 

definida como o processo de detectar e corrigir erros. Nesse contexto, compreender 

o processo e delinear um schema operacional que possibilite que as etapas desse 

processo sejam seguidas é precondição para que seus resultados sejam 

identificados pela organização. Portanto, a perspectiva de aprendizagem que aqui se 

apresenta é a de uma aprendizagem organizacional focada na interação entre os 

atores organizacionais, pelo fato da aprendizagem estar inserida nas conversas 

simples e diárias do ambiente organizacional, de maneira a recriar de forma 

continua, através da interação e integração, o futuro organizacional (STACEY, 2001, 
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p. 36). A aprendizagem revela-se como um processo de ação (Stacey, 2001, p.116), 

podendo ser observada a partir de seu caráter de interação comunicativa. 

A aprendizagem recebe diferentes definições, contudo, a maioria de cunho 

descritivo, convergindo para a vinculação de aprendizagem como processo de 

aquisição de conhecimento e melhoria contínua, através da identificação e correção 

de erros (ARGYRIS; SCHÖN, 1978, p. 116), vinculando os processos internos da 

organização com a manutenção e melhoria do desempenho organizacional 

fundamentado na experiência (NEVIS; DIBELLA; GOULD; 1995).  

Edmondson (1999) complementa ao definir a aprendizagem como um 

processo iterativo de delineamento, desenvolvimento, reflexão e modificação de 

ações - diferentemente das visões baseadas em comportamento automático -, o 

autor esclarece que a abordagem da aprendizagem como processo sofreu a 

influência dos estudos de aprendizagem individual de John Dewey, cuja linha de 

pesquisa acrescida de conceitos de questionamento e reflexão foi assimilada pelas 

teorias de aprendizagem (ARGYRIS, SCHÖN, 1978; KOLB, 1984).  

Na análise da aprendizagem organizacional, partimos da premissa de que 

existe a capacidade de transformação contínua relacionada à aprendizagem - 

capacidade esta ancorada no desenvolvimento individual e organizacional, sendo 

que o aprendizado está associado à capacidade de transformação, baseada no 

desenvolvimento individual e organizacional. O tema de aprendizado individual tem 

sido alvo de atenção por parte da psicologia, mas o aprendizado organizacional, que 

se baseia na integração da soma do aprendizado dos indivíduos para criar um todo 

maior que a soma de suas partes, é bem menos entendido (STARKEY, 1998, p. 6).  

Vaill (1999, p. 47) acrescenta  a esta idéia a dependência da aprendizagem 

em relação ao desejo do aprendiz de atingir uma meta específica, normalmente 

definida como a posse de novos conhecimentos ou de uma habilidade não possuída 

antes de iniciado o aprendizado. A aprendizagem organizacional é um fator de 

competitividade e de adaptação constante à mudança (DOGDSON, 1993), e ocorre 

nas organizações pela construção, suplementação, e organização do conhecimento 

e das rotinas das atividades, culturas, e pela adaptação e desenvolvimento da 

eficiência organizacional, propiciando a melhoria das aptidões e habilidades dos 

indivíduos que formam a organização.  
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Aprendizagem pode ser ainda compreendida como as diferentes formas das 

organizações adquirirem conhecimentos e rotinas através de suas atividades e de 

sua cultura, adaptando-se e desenvolvendo a eficiência organizacional através do 

uso da habilidade de suas equipes de trabalho. Nevis, Dibella e Gould (1995) 

afirmam que a aprendizagem organizacional é a capacidade da organização de 

processar e melhorar o desempenho fundamentado na experiência própria. Os 

autores consideram que as organizações se transformam por força das crises e 

insucessos pelos quais passam, assim sendo as organizações podem ser 

percebidas como sistemas de aprendizagem.  

Nesse contexto, compreender o processo e delinear um schema operacional 

que possibilite que as etapas desse processo sejam seguidas é precondição para 

que seus resultados sejam identificados pela organização. As dimensões do 

processo de mudança requeridas nos modelos de organização dominantes 

compreendem a organização como um todo. Beer e Eisenstat (1996) observam, a 

esse respeito que, infelizmente, intervenções focadas nos elementos estruturais e de 

sistemas normalmente não desenvolvem as habilidades, os valores e as formas de 

gestão. Segundo estes autores, as organizações objetivam aprender a reformular 

suas estratégias, e a buscar continuamente sua excelência, para sobreviver às 

turbulências atuais do ambiente. 

Nevis, Dibella e Gould (1995) contribuem para entendimento do conceito de 

aprendizagem organizacional, na medida em que vinculam os processos internos da 

organização com a manutenção e melhoria do desempenho organizacional 

fundamentado na experiência. Podemos assim considerar a passagem representada 

por uma mudança de schemas de controle para o schema de compartilhamento 

como uma novidade e como uma evolução no design organizacional, que pode vir a 

gerar novos estudos e pesquisas relacionadas à transformação organizacional 

dentro da ótica da complexidade (STACEY, 1996, p. 257).  

Kim (1998, p. 61) concebe a aprendizagem organizacional como dependente 

da aprendizagem individual dos seus membros. O autor afirma que as teorias de 

aprendizagem individual são desta forma cruciais para a compreensão da 

aprendizagem organizacional. Stacey (2001) complementa que a aprendizagem 

pode apenas ser compreendida em termos de interação comunicativa auto-

organizada relativa ocasionando a transformação em potencial das identidades.  
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Já na década de 70, Argyris e Schön (1978) definiam as tipologias de 

aprendizagem organizacional que, além dos conhecidos circuito simples ou single 

loop e circuito duplo ou double loop, continham um terceiro tipo chamado de deutero 

learning.  

Os tipos de aprendizagem são caracterizados da seguinte forma: single loop, 

quando esta permite intervir no processo de detecção e correção de erros, 

enquadrados nos pressupostos em que a organização se baseia. A aprendizagem 

seria double loop quando implicasse um questionamento quanto aos pressupostos, 

valores, normas e políticas em que a organização se baseia, podendo implicar a 

mudança de modelos mentais. Num terceiro tipo de aprendizagem, denominada de 

deutero learning, o sujeito aprende a modificar ou desenvolver o seu modo de 

aprender a tirar lições da experiência: o sujeito aprende a aprender. 

As tipologias de single loop e double loop de Argyris e Schön (1978), apesar 

de receberem denominações diferentes de outros autores - aprendizagem de baixo 

nível e aprendizagem de alto nível, para Fiol e Lyles (1985, p. 811); aprendizagem 

tática e estratégica para Dogdson (1991);  aprendizagem não estratégica e 

estratégica, para Mason (1993) - representam os mesmos conceitos.  

Quando o erro é detectado e corrigido utilizando as políticas vigentes a fim 

de alcançar os objetivos, então a detecção e correção de erro envolvida na definição 

de aprendizagem organizacional de Argyris e Schön (1978, p.2) é um processo de 

aprendizagem em single loop. Os autores comparam a aprendizagem em single loop 

a um termostato que aprende quando há calor ou frio em excesso e retira ou coloca 

calor. O termostato só é capaz de realizar esta tarefa pelo fato de ter recebido a 

informação sobre a temperatura do aposento e, de posse dela, leva a efeito a ação 

corretiva.  

Os modelos de aprendizado em circuito simples e circuito duplo podem ser 

também compreendidos através dos schemas de Parker e Stacey (1995), que 

ampliam as proposições de Argyris e Schön (1978), inserindo as categorias de 

descoberta, escolha e ação, ocasionando conseqüências e mudanças, conforme as 

figuras 7 e 8. 
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Figura 7: Schema de aprendizagem em circuito simples 
Fonte: Adaptado de Parker e Stacey (1995). 

 

O schema de aprendizagem em circuito simples supõe um mesmo modelo 

mental compartilhado por todos os atores. Ao assimilar o modelo mental, os atores 

simplesmente o ajustam, sem questionar a moldura de referência dentro da qual se 

dá o aprendizado para esta situação. Fica assim caracterizado o processo de 

feedback negativo - ao lidar com as antigas percepções como redundâncias - 

relacionado ao aprendizado de circuito único, devido ao comportamento 

estabilizador que demonstra.  

 

 

 

Figura 8: Schema de aprendizagem em circuito duplo 
Fonte: Adaptado de Parker e Stacey (1995). 
 

O schema mais completo – de aprendizagem em circuito duplo,  por sua vez, 

procura esclarecer o que ocorre quando o nível de incerteza aumenta de maneira 

significativa. Nesta situação, o modelo mental anterior apresenta-se inadequado 

para operar em condições que passaram por profundas modificações. Neste 
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aprendizado - definido pelo feedback positivo - existe a necessidade de 

questionamento alteração e capacidade de conviver com as contradições geradas 

pela nova realidade e as expectativas que foram consideradas aspectos destrutivos 

estabelecidos pelo modelo anterior. O processo continua funcionando até que novas 

condições se apresentem forçando uma nova transformação do modelo mental 

vigente. Este processo é criativo devido à emergência de novos schemas.  

Por sua vez, o aprendizado em double loop ocorre quando o erro é 

detectado e corrigido envolvendo a modificação das normas, políticas e objetivos 

subjacentes à organização (ARGYRIS; SCHÖN, 1978, p. 3). Diferentemente, o 

aprendizado em single loop parece estar presente quando objetivos, valores, 

modelos e, de uma maneira geral, estratégias em uso na organização são 

replicados, o aprendizado em double loop, em contraste, envolve questionamentos 

referentes aos papéis dos sistemas e schemas de aprendizagem referentes aos 

objetivos e estratégias atuais (USHER; BRYANT, 1989, p. 87).  

Em muitos aspectos, a diferença entre os dois tipos de aprendizado é similar 

a distinção feita por Aristóteles ao explorar os pensamento técnico e prático. O 

técnico envolve a execução de rotinas e planos pré-concebidos, fornecendo mais 

segurança para o individuo e para a organização, permitindo, portanto um maior 

controle. O prático é mais criativo e reflexivo, envolve criatividade e conhecimento. A 

reflexão aqui é fundamental, os pressupostos básicos das idéias ou políticas são 

confrontados, as hipóteses são testadas, e os processos sujeitos a uma revisão 

constante (ARGYRIS, 1982, p. 103-104). 

Argyris (1982) enfatiza a necessidade de aprendizado em double loop para a 

sobrevivência das organizações em meios incertos onde as mudanças ocorrem 

rapidamente (1974; 1982; 1990). Edmondson e Moingeon (1999, p. 160) reiteram 

esta idéia quando explicam que a teoria vigente, reforçada por anos de pesquisa 

empírica ocasiona a inibição de troca de informações relevantes entre os indivíduos 

em relação aos processos empregados, desta maneira dificultando o aprendizado 

em double loop. Isto cria um dilema em muitas situações organizacionais nas quais o 

aprendizado em double loop é necessário. 

Parker e Stacey analisam os aspectos destrutivo e criativo do aprendizado 

em double loop. Destrutivo ao lidar com as antigas percepções como redundâncias. 

Criativo devido a emergência de novos schemas. Os pesquisadores assinalam que o 
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aprendizado em double loop acompanha o desenvolvimento da humanidade desde 

tempos imemoriais. No parecer dos autores: "ele é essencialmente desestabilizador 

porque desafia o status quo" (PARKER; STACEY, 1995, p. 478). 

O dinamismo do conceito de aprendizagem pode ser observado ao 

compararmos a figura 3 – rede organizacional de três agentes do capítulo 2.2 – com 

as figuras 7 e 8 deste capítulo. Ao supormos que as figuras  7 e 8 representem os 

agentes da rede da figura 3, podemos identificar o caráter integrativo da 

aprendizagem ao unir os vários níveis de análise: indivíduo, grupo e organização. A 

aprendizagem configura-se, portanto, em um conceito dinâmico, integrativo que tem 

a capacidade de unir vários níveis de análise: individuo, grupo e organização 

(CROSSAN; LANE; WHITE, 1999).  

Dessa forma, observamos que a aprendizagem organizacional engloba os 

processos de aprendizagem, independentemente do fato de eles serem positivos ou 

negativos. Aprendizagem pode ser compreendida como as diferentes formas das 

organizações adquirirem conhecimentos e rotinas através de suas atividades e de 

sua cultura, adaptando-se e desenvolvendo a eficiência organizacional através do 

uso da habilidade de suas equipes de trabalho.Torna-se pertinente citar a proposta 

de Godoi e Silva (2003), na qual o processo de aprendizagem pode ser analisado 

comparando-se os modelos propostos por Huber (1991), Starkey (1998), e Crossan, 

Lane e White (1999) de maneira a buscar uma nova compreensão sobre os 

processos de aprendizagem organizacional, conforme descrição no quadro  que se 

segue: 

 
          HUBER 

 
                    STARKEY 

       
      CROSSAN et al 

Aquisição de 
conhecimento 

Geração e difusão da 
aprendizagem 

Intuição 

Interpretação da 
informação 

Interpretação da informação Interpretação 

 
Distribuição de 
informação 

Integração da informação no 
contexto organizacional 

Integração 

 
Memória 
organizacional 

 
Introdução de novas 
perspectivas de AO 

Institucionalização 

Quadro 4: O processo de aprendizagem  
Fonte: Huber (1991), Starkey (1998) e Crossan et al. (1999), adaptado por Godoi e Silva 
(2003). 
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Huber (1991, p.89) sugere que a aprendizagem organizacional ocorre 

através da captação da informação, processamento e distribuição de informação e 

através da constituição de um  conjunto de informação. Starkey (1998) complementa 

este raciocínio ao afirmar que, nas organizações, o processo de aprendizagem exige 

a criativa destruição das barreiras ao aprendizado e a ampliação do acesso a novas 

fontes de conhecimento e experiência.  

De acordo com Godoi e Silva (2003), o diferencial da proposição de Starkey 

reside na preocupação com a metodologia da aprendizagem. Contudo, Crossan, 

Lane e White (1999), com o intuito de compreender a aprendizagem organizacional, 

consideram relevante a compreensão do processo de aprendizagem dos grupos e 

como os schemas de significados individuais são interpretados e integrados ao 

estruturar uma orientação compartilhada traduzida pela missão, estratégia e práticas 

organizacionais.  

Para Crossan, Lane e White (1999), este processo realiza-se em dois 

sentidos: o primeiro é o da transferência da aprendizagem de indivíduos para grupos 

ou equipes de trabalhadores e, posteriormente, essa aprendizagem se torna 

institucionalizada na organização em forma de sistemas, estruturas, estratégias e 

procedimentos; o segundo, relaciona-se com a utilização do que tem sido aprendido 

e os impactos dessa aprendizagem nos indivíduos e grupos (GODOI; SILVA, 2003). 

Os dois sentidos, denominados por Crossan, Lane e White. de feedforward e 

feedback, permitem a introdução de um modelo organizacional de renovação 

contínua (GODOI; SILVA, 2003).  

Cumpre ressaltar o fato da aprendizagem organizacional não se reduzir 

meramente ao aprendizado de seus membros, visto que podemos perceber três 

tipos de comportamentos organizacionais diferentes em relação à aprendizagem: 

organizações que sabem menos do que seus membros; organizações com 

indivíduos da alta direção que assumem a prerrogativa de aprender pela 

organização, logo sabem mais do que a organização; e finalmente o das 

organizações que não aprendem o que os seus membros sabem (ARGYRIS; 

SCHÖN, 1978). À primeira vista, pode parecer paradoxal, mas o que Argyris e 

Schön propõem é que as organizações não são simples coleções de indivíduos, 

observando, porém, que não há organização sem o agrupamento de indivíduos.  
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Kim (1998, p. 61) concebe a aprendizagem organizacional como dependente 

da aprendizagem individual dos seus membros. O autor afirma que as teorias de 

aprendizagem individual são desta forma cruciais para a compreensão da 

aprendizagem organizacional. Agostinho et al. (2002, p. 131) apoiam essa afirmação 

ao especificar o fato da aprendizagem organizacional encontrar-se nos indivíduos 

que possuem a capacidade de aprendizagem e ação. 

Nessa perspectiva, argumentamos que a aprendizagem individual é 

condição necessária, mas insuficiente para a aprendizagem organizacional. Por isso, 

podemos explicitar a aprendizagem organizacional como a habilidade de uma 

empresa em observar, avaliar e agir sobre os estímulos internos e externos à 

organização de modo interativo, cumulativo e proposital. 

No artigo de Weick e Westley (2004), no qual as organizações são 

percebidas como culturas, o termo aprendizagem organizacional é definido como um 

oxímoro porque aprendizagem pressupõe um grau de desorganização e variação, 

ao passo que o termo organizacional envolve esquecimento e uma redução na 

variedade. Esta discrepância provoca uma tensão, que muitos membros da 

organização não utilizam e, com freqüência ignoram, num esforço de retorno à 

“organização”. De acordo com os autores, o aprendizado acontece quando ordem e 

desordem ocorrem simultaneamente - raciocínio partilhado por Stacey (1996), ao 

afirmar que a criatividade e aprendizagem acontecem no limite, à beira do caos. 

Weick e Westley (2004) sugerem que a percepção da organização enquanto 

cultura é extremamente útil pelo fato da aprendizagem ser uma característica 

inerente da cultura. O antropólogo Larry Naylor (1996) explica que mesmo a cultura 

pode ser conceituada diferentemente. Segundo Naylor, os antropólogos concordam 

com determinados fatos, a maioria deles concorda que a cultura deve ser aprendida. 

Na realidade, a cultura precisa ser aprendida e internalizada, o que implica que a 

mesma deva ser ensinada, ocasionando o compartilhamento de um dado fenômeno, 

onde as culturas estão em constante mudança devido às variações do meio ao qual 

pertencem (NAYLOR, 1996, p. 18). 

Normann (1985) acredita que o interesse atual da administração na cultura 

resulta do desejo de aprendizagem através da crescente compreensão das 

suposições, crenças e valores. Weick e Westley (2004) apontam três subsistemas 
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culturais, nos quais o conhecimento encontra-se inserido: linguagem, artefatos e 

ações rotineiras..  

A aprendizagem pode ser definida como atividade de pessoas 

interdependentes (STACEY, 2001). O autor complementa que a aprendizagem pode 

apenas ser compreendida em termos de interação comunicativa auto-organizada 

relativa ocasionando a transformação em potencial das identidades. Stacey 

reconhece que, isolados, os indivíduos não aprendem e que as organizações são 

dependentes dos indivíduos que a compõem em relação ao aprendizado. 

Observamos aqui novamente o conceito de circularidade presente tanto na 

aprendizagem organizacional quanto no conceito de Sistema Adaptativo Complexo, 

que se apresenta como uma intersecção entre a teoria da complexidade e a 

aprendizagem organizacional. Observação esta que nos remete a circularidade 

recursiva descrita por Morin (2003) como característica do pensamento complexo, 

discutida em capítulo anterior. 

Na última década, diversos pesquisadores utilizaram a teoria da 

complexidade como apoio para uma melhor compreensão das organizações 

(DOOLEY, 2002). Como resultado, surgiram modelos e pressupostos teóricos 

relativos a assuntos organizacionais e gerenciais, dentre eles, encontram-se: 

gerenciamento estratégico (STACEY, 1991); mudança estratégica (STACEY, 1996; 

BROWN; EISENHARDT, 1997); e inovação (CHENG; VAN DE VEN, 1996). Em 

relação a estes estudos, Dooley (2002) explica que uma constante presente nestas 

teorias é que as organizações são Sistemas Adaptativos Complexos (ANDERSON, 

1999; AXELROD; COHEN, 1999), compostas por agentes semi-autônomos que 

procuram maximizar a adequação ao ambiente pela adaptação e schema de ação 

orientada pela percepção e interação com os outros agentes e com o meio.   

Esta elucidação unida à compreensão de aprendizagem organizacional de 

Crossan, Lane e White (1999) - através da forma pela qual os grupos aprendem e 

como os schemas de significados individuais são interpretados e integrados ao 

estruturar uma orientação compartilhada traduzida pela missão, estratégia e práticas 

organizacional - torna pertinente a premissa de Cohen e Sprouli (1996), ao 

reconhecerem que a literatura de aprendizagem organizacional apresenta uma certa 

afinidade com os desenvolvimentos na literatura relativos aos Sistemas Adaptativos 

Complexos.  
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No presente estudo, partimos dos pressupostos do schema desenvolvido por 

Crossan, Lane e White (1999) para a aprendizagem. Conforme explicitado no quadro 

5, onde estão associados quatro processos - intuição; interpretação; integração; e 

institucionalização – que unem os três níveis de análise e definem a aprendizagem 

na organização. A intuição e interpretação ocorrem no nível individual, a 

interpretação e integração no nível de grupo, e a integração e institucionalização em 

nível organizacional.  

Para Crossan, Lane e White (1999, p. 525), as etapas do processo de 

aprendizagem englobam: a intuição como o reconhecimento pré-consciente do 

padrão e das possibilidades inerentes a experiência pessoal.  Este processo pode 

afetar o comportamento individual intuitivo, mas apenas afeta os outros quando eles 

interagem com o individuo. A interpretação pode ser compreendida a partir de um 

insight, ou idéia que um ator organizacional passa para os outros. Este processo vai 

desde um processo pré-verbal para o verbal e requer o desenvolvimento da 

linguagem. Integração é o processo de desenvolvimento de compreensão 

compartilhada entre os indivíduos e gera ação coordenada através de ajuste mutuo. 

Diálogo e ações compartilhadas são imprescindíveis para o desenvolvimento de 

compreensão compartilhada. Este processo inicia-se de modo informal, mas se a 

ação coordenada se torna recorrente de maneira significativa, ela se tornará 

institucionalizada.  

Enquanto a institucionalização é o processo de comprovação das ações 

rotineiras. As tarefas são definidas, ações especificadas e mecanismos 

organizacionais colocados de modo a assegurar que determinadas ações ocorram. 

A institucionalização se apresenta como o processo de inserção da aprendizagem 

que acontece nos indivíduos e grupos para a instituição dos sistemas de inclusão 

organizacional, estruturas, procedimentos e estratégias. Os processos em nível 

organizacional, especialmente a institucionalização, merecem atenção devido à 

ligação que possuem com a aprendizagem.  

O nível organizacional é onde encontramos conhecimento e aprendizagem 

fora dos indivíduos; contem os elementos, estruturas, sistemas, procedimentos, 

rotinas, e estratégia. Nesse esquema, contudo, as quatro fases de aprendizagem 

descritas, operam em três níveis: indivíduo, grupo e organização, contudo é muito 

difícil identificar quando um processo finaliza e inicia o outro.  
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O schema proposto por Crossan, Lane e White (1999) possibilita reconhecer 

através das etapas de intuição, interpretação, integração e institucionalização que a 

posição da organização é dinâmica e que são necessários diversos circuitos de 

feedback entre os níveis, dada a natureza recursiva do fenômeno de aprendizagem.  

Para os autores, a aprendizagem não ocorre apenas entre os níveis, ela também 

cria uma tensão entre a assimilação de novas aprendizagens - feedforward, e a 

utilização de conhecimentos já aprendidos - feedback.  

Crossan, Lane e White (1999) partem do pressuposto de que uma 

organização que administra a aprendizagem organizacional de maneira eficaz é 

aquela capaz de desenvolver inovações, e também institucionalizar sua 

aprendizagem e direcioná-la  em retorno para a organização. Segundo os autores, 

os problemas acontecem quando a aprendizagem transfere-se de um nível para 

outro, processos por eles denominados de feedforward e feedback. O feedforward é 

a transferência do conhecimento do individuo para o grupo e organização, é o lado 

da exploração. O feedback apresenta-se como o movimento contrário, ocorre 

quando a aprendizagem institucionalizada é direcionada de volta para os indivíduos, 

é o lado da explotação. 
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Quadro 5: Schema de aprendizagem organizacional de Crossan, Lane e White 
Fonte: Adaptado de Crossan, Lane e White (1999). 
 

A intuição, para os autores,  incide no nível individual. Decorre de 

experiências e imagens retidas na memória do indivíduo, sendo muitas vezes 

expressa através de metáforas, já que não existe ainda um vocabulário desenvolvido 

para este novo saber. A habilidade de uma pessoa pode ser considerada como a 

capacidade de, inconscientemente, identificar padrões que, no passado, lhe 

permitiram entender e agir perante uma determinada situação.  



 67 

A interpretação, por sua vez,  consiste na explicação de uma idéia, a outros 

ou a própria pessoa, através de palavras e/ou ações. Através do processo de 

interpretação, os indivíduos desenvolvem mapas cognitivos sobre os diversos 

domínios em que operam (CROSSAN; LANE; WHITE, 1999). Isto implica que a 

interpretação está diretamente relacionada com o contexto em que se insere. Mais 

ainda, interpretar estabelece um contexto já que é uma atividade social que cria e 

refina uma linguagem comum, clarifica imagens, e cria significado e entendimento 

partilhados.  

A interpretação é um processo que pode ocorrer em nível pessoal. Contudo, 

o seu resultado (diálogo) será melhor se envolver mais indivíduos, tornando-o 

também um processo em nível de grupo. Portanto, a integração envolve 

compreensão compartilhada no grupo de trabalho em relação aos trabalhos 

executados, encorajando assim um comportamento repetitivo das ações de trabalho.  

Eventualmente, tal comportamento, se repetido muitas vezes, é 

institucionalizado em nível organizacional como normas inseridas, procedimentos e 

rotinas. O que se torna institucionalizado será influenciado em grande parte pelos 

processos de interpretação e integração e por quem formata os diálogos e 

comportamentos nestes subprocessos de aprendizagem. Pois no processo de  

integração Crossan, Lane e White (1999) explicam a ocorrência do desenvolvimento 

de um saber partilhado e de tomada de ações conjuntas através de mútuas 

concessões. O objetivo do processo de integração é conseguir uma ação coletiva e 

coerente, onde o   diálogo, o contexto, as comunidades de prática, e as narrativas, 

são ferramentas auxiliares à integração.  

Os autores explicam ainda que a institucionalização por sua vez ocorre 

apenas em nível organizacional. O objetivo do processo de institucionalização é 

dotar a organização da capacidade de sobreviver em caso de perda de um dos seus 

elementos. Para isso, têm de ser capazes de introduzir a aprendizagem  efetuada 

nos seus sistemas, estruturas, estratégias, rotinas, etc.. A aprendizagem institucional 

não acompanha a velocidade da individual e de grupo. De tal modo, a aprendizagem  

que ocorre em  nível da instituição é, na maioria das vezes, pontual e não contínua, 

diferente da aprendizagem percebida nos outros níveis, indivíduo e  grupo.  

Podem também ser citados diversos fenômenos organizacionais que, além 

de exemplificarem esse processo de institucionalização, influenciam a aprendizagem 
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dos membros organizacionais atuais e transmitem uma herança aos futuros 

membros (HEDBERG, 1981, p. 6). São eles: procedimentos e padrões de operação; 

símbolos e costumes; os mitos e as sagas das organizações que funcionam como 

memórias organizacionais de longo prazo, das quais estratégias são derivadas e 

com base nas quais argumentos administrativos são elaborados; e as culturas 

administrativas por preservarem normas e valores que afetam, positiva ou 

negativamente, a aprendizagem organizacional. 

Vale lembrar que não existem fórmulas determinantes da aprendizagem 

organizacional. Cada organização constitui um sistema social com peculiaridades 

culturais e administrativas. Por isso, qualquer tentativa de prescrição de modelos ou 

procedimentos seria inadequada. Convém frisar que o requisito crucial das 

atividades de promoção da aprendizagem organizacional é que esta não seja um 

fenômeno ocasional e esporádico, mas contínuo e cumulativo (ARGYRIS, 1974, p. 

9). 

Crossan, Lane e White (1999) apontam ainda a necessidade de estudar os 

mecanismos que facilitam ou inibem os fluxos de alimentação da aprendizagem 

organizacional. Chiva-Gómez (2003), em sua revisão teórica dos fatores facilitadores 

da aprendizagem organizacional – explicitada no quadro 6, uniu as perspectivas 

social e cognitiva da aprendizagem organizacional  e observou que a perspectiva 

social parece ter mais pontos em comum com as características dos SACs, posto 

que compreendem o processo de aprendizagem como resultado das interações 

entre os agentes que socialmente constroem seus padrões de comportamento 

compartilhado, seus schemas. 
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Quadro 6: Fatores facilitadores de aprendizagem organizacional 
Fonte:  Adaptado de Chiva-Gómez (2003).  

 

Na comparação dos fatores facilitadores de aprendizagem organizacional 

encontrados na literatura com as propriedades dos SACs, que favorecem a 

aprendizagem, Chiva-Gómez (2003, p. 105) encontrou os seguintes fatores 

facilitadores de aprendizagem organizacional em um SAC: relações entre os 

indivíduos; relações dos indivíduos com o meio; fluxo de informação; diversidade 

cultural - schemas individuais e compartilhados - e o estado de equilíbrio entre as 

estruturas formais e informais. 

O conceito de aprendizagem abordado neste estudo não apresenta o 

sentido de uma simples habilidade técnica, ou o de uma estrita aplicação de ciência 

em que o fazer profissional estaria já contido e previsto num conhecimento anterior. 

Entretanto, designa a contínua criação de um saber-fazer que normalmente se guia 
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por conhecimentos anteriores os quais podem ser reformulados à medida que em 

que são realizados.  

A aprendizagem focada na interação entre os atores organizacionais, pelo 

fato da aprendizagem estar inserida nas conversas simples e diárias do ambiente 

organizacional de maneira a recriar de forma contínua através da interação e 

integração do futuro organizacional (STACEY, 2001, p. 36). Em tal conjuntura a 

aprendizagem apresenta-se como um processo de ação (p. 116), podendo ser 

observada a partir de seu caráter de interação comunicativa, o que facilita a 

percepção construtivista da aprendizagem organizacional.  

Nesse contexto, desenvolve-se, com raízes na psicologia, na filosofia e em 

outras ciências, um conjunto de princípios que estão na base de um pensamento 

construtivista: a mente é ativa, de natureza motora, atuando como geradora não só 

dos seus outputs, mas também de seus próprios inputs, aquilo que tomamos como 

realidade não é independente de nós, é sempre a nossa realidade; logo se a 

realidade apresenta uma falta de objetividade, o conhecimento não pode 

proporcionar a verdade, constituindo uma forma de dar inteligibilidade à experiência; 

o critério para a escolha do conhecimento não é sua impossível veracidade, mas sua 

viabilidade num mundo de experiências socialmente compartilhado e a ciência 

compreendida como um conjunto de regras e práticas socialmente construídas para 

a seleção do conhecimento viável (MATURANA, 1997). 

Estes princípios compõem uma nova forma de pensar o conhecimento, a 

mente que conhece e aquilo que é conhecido. O conhecimento aparece não como 

uma reprodução fiel da realidade exterior, mas mais como uma versão dela, ainda 

que pudéssemos ingenuamente aceitar a variante pela realidade uma vez que a esta 

não temos acesso direto (MATURANA, 1997). O conhecimento constitui um modo 

de organização da experiência pessoal, organização sempre necessária para a 

definição de uma existência individual articulada, pela ação, com um mundo 

experimentado.  

A idéia de que não posso fugir do meu conhecimento é a de que preciso 

dele para reconhecer-me a mim e ao meu mundo e nele agir. Trata-se de uma 

função biológica necessária do organismo, responsável por sua estruturação, a qual 

o coloca em relação com o mundo, cuja estrutura se processa da mesma maneira; 

uma função que, no caso humano, se realiza predominantemente mediada pela 
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linguagem, no interior das interações sociais (MATURANA; VARELA, 1995, p. 201). 

É importante não perder de vista, aqui, a localização individual do conhecimento, em 

que pese o caráter principalmente interacional de sua construção.  

 

2.5  Uma IES Percebida como Sistema Adaptativo Complexo 

 

A instituição de ensino superior é, no dizer de Santos (2000), uma instituição 

em crise de hegemonia e legitimidade, e a sua forma atual de organização, 

funcionamento, razão de ser, se afastou do que foi há centenas de anos atrás. No 

entanto, apesar da crise epistemológica e estrutural, a instituição de ensino superior 

procura os objetivos de produção de novo saber através da investigação, 

transmissão da cultura e ensino de profissões, e ligação à comunidade pela 

prestação de serviços.  

Ao transladar o conceito de Sistema Adaptativo Complexo para as 

instituições de ensino superior tem-se que analisar as especificidades e a natureza 

desse tipo de instituição. Pois as mesmas são portadoras de processos de 

aprendizagem diferentes daqueles de outros tipos de organização, a IES pode ser 

compreendida como uma instituição “frouxamente acoplada” (WEICK, 1995), com o 

fluxo de eventos interligados, entretanto que resguardam suas próprias 

características. 

Rebelo (2004) considera as IES portadoras das propriedades dos Sistemas 

Adaptativos Complexos. Para que possamos identificar uma IES como um Sistema 

Adaptativo Complexo é necessário distinguir seus elementos, contextualizando suas 

características a partir dos conceitos da complexidade de Stacey (1996),  Axelrod e 

Cohen (1999), e Holland (1995).  

Evidencia-se a crise de identidade e de pertinência por que passam as IESs 

brasileiras, que apesar de estruturalmente burocráticas - frente a sua organização 

estabelecida pela lei 5540/68, da reforma universitária que trouxe o modelo 

burocrático norte americano -, enfrentam a crise epistemológica e paradigmática da 

atualidade, na qual as mudanças na base das organizações, ocasionadas pela 
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incerteza da atualidade, favorecem a mudança das estruturais organizacionais 

(DAFT; LEWIN, 1993; DIJKSTERHUIS; VAN DEN BOSCH; VOLBERDA, 1999).  

O cenário de tensão das IES encontra uma  probabilidade de superação a 

partir das propostas para a educação do século XXI, apresentadas pela UNESCO, a 

qual propõem para a educação dos países em desenvolvimento, quatro pilares: 

aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a viver juntos; e aprender a ser 

(DELORS, 2003, p. 101). Esta tentativa de superação desenvolvida pela UNESCO 

parte, portanto, de forma implícita, das premissas paradigmáticas da complexidade. 

Delors (2003) explica que o núcleo básico de competências, atitudes e 

valores de uma IES  incluem aprender a aprender, comunicação partilhada, 

pensamento autônomo e crítico, aceitação e respeito pelas diferenças. Pela 

educação, as diferentes comunidades  devem ser capazes de resolver problemas 

reais. A educação não se esgota no espaço do campus, antes se complementa e 

aprofunda graças à interação com outros agentes externos à Universidade. A 

educação da comunidade dos alunos não pode estar circunscrita aos mecanismos 

de difusão do conhecimento, mas deve também se processar ao nível da sua 

criação (investigação) e aplicação (projetos para a comunidade).  

Tendo a educação, encarada como processo, uma dimensão social, importa 

definir os mecanismos de aferição da sua qualidade. Esses mecanismos devem 

basear-se no princípio fundamental de que a educação não é um “negócio”, nem os 

alunos são os seus clientes, pelo que a  ela não são aplicadas as leis da economia 

capitalista baseada no mercado e na competição (DELORS, 2003) 

Complementando, a IES para ser caracterizada como um SAC precisa ser 

modular e flexível, de modo a poder adaptar-se à mudança permanente em tempo 

útil e a catalisar os processos de diálogo entre os diferentes saberes, formais e não 

formais. A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade poderiam configurar como 

regra e não exceção. Entretanto, organização dos cursos, ao permitir o 

aparecimento da sua identidade, parece permanecer ainda independentemente das 

mudanças no seu interior.  

No caso de uma IES percebida como SAC os agentes são os gestores, 

professores e alunos, estes agentes compõem um conjunto chamado de população 

(STACEY, 1996). Esta população possui determinadas estratégias voltadas ao 
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sucesso da IES, destinada a fornecer um ensino de qualidade, eficiência e eficácia 

reconhecidas. A competência nuclear de uma IES consiste na sua capacidade em 

difundir, criar e aplicar conhecimento, entre as comunidades de agentes que a 

formam (alunos, professores, gestores), entre os agentes de cada uma destas 

comunidades entre si, e entre todos eles e o ambiente.  

De acordo com Holland (1995), pode-se afirmar que a variedade da 

população fornece subsídios para a adaptação e, conseqüentemente, para a 

sobrevivência. O estudo dos Sistemas Adaptativos Complexos resgata a variedade 

dentro de uma população, pois este pode ser o ponto diferencial para o surgimento 

de um fator de sucesso do sistema. O comportamento de um Sistema Adaptativo 

Complexo pode ser percebido a partir do aumento ou decréscimo da variedade de 

agentes da população, porém não se pode afirmar que a variedade é boa e que a 

homogeneidade é ruim, ou vice-versa. Agentes que não são os melhores em um 

determinado momento podem ser valiosos em outro.  

Ainda assim, quando a variedade é analisada sob a perspectiva de ser 

vantajosa, torna-se necessário o conceito de tipos, ou seja, categorias de agentes 

dentro de uma população compartilhando características comuns. Desta forma, é 

mister analisar as diferenças sem esquecer que existem muitas outras que estão 

sendo, neste momento, negligenciadas.  

Para Axelrod e Cohen (1999), os aspectos que denotam a noção de tipos 

são definidos por suas características detectáveis dos agentes em uma população e 

as dimensões da variedade podem persistir em uma população sem ser reconhecida 

pelos próprios agentes.  

Quando os agentes devem estimular ou criar barreiras para a variação? De 

acordo com Axelrod e Cohen (1999), alguns padrões apontam para o caminho a ser 

seguido: a) problemas de longo prazo ou espalhados: se os problemas persistem ou 

estão situados em muitos locais, vale a pena explorar uma nova maneira de focá-los 

do que continuar insistindo; b) problemas de rápido feedback: existindo a 

possibilidade de retorno. 

Os agentes – os gestores – com suas memórias, capacidades e estratégias, 

podem determinar ações a serem empregadas sob diferentes aspectos, 

proporcionando uma gama maior de possibilidades de sucesso. Neste sentido, 
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advém o conceito de interação, estudado nos Sistemas Adaptativos Complexos. A 

interação pode ser definida pelos processos co-existentes entre os agentes 

(STACEY, 1996, p. 25).  
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3 O MÉTODO  

 

A abordagem teórica nos permitiu articular as possibilidades de vinculação 

da aprendizagem ao conceito de complexidade – por meio das propriedades de um 

Sistema Adaptativo Complexo como objeto de estudo, pelo fato de materializar o tipo 

ideal de ambas as teorias. A revisão bibliográfica conduziu a uma possível 

delimitação do SAC enquanto objeto de estudo e sua articulação com a metodologia 

construída. 

Esta relação dialógica entre teoria e prática é um dos eixos norteadores do 

nosso estudo,  nas palavras de Morin:  

O método é a atividade pensante do sujeito onde a Teoria não é 
nada sem o método, a teoria quase se confunde com o método, são 
dois componentes indispensáveis do conhecimento complexo em 
que teoria não é o conhecimento: permite o conhecimento.O método 
não deve degradar-se em técnica, com a teoria no papel de 
programa, ao contrário, na perspectiva complexa, a teoria é 
engrama, e o método, para ser estabelecido, precisa de estratégia, 
iniciativa, invenção, arte (MORIN, 2001, p.20).   

  

Utilizamos, neste estudo, a estratégia de estudo de caso qualitativo 

(GODOY, 2006), a partir de entrevistas em profundidade, com roteiro semi-

estruturado, gravadas e, posteriormente, transcritas e categorizadas. Na tentativa de 

compreendermos a constituição da aprendizagem organizacional em um Sistema 

Adaptativo Complexo, partimos do pressuposto da ressignificação do discurso, na 

qual a  função de produção do sentido pertence simultaneamente ao investigador, 

ao sujeito e ao contexto organizacional (GODOI, 2006, p.265), como orientação 

teórica para a interpretação dos discursos dos gestores. 

Na seqüência, o quadro do design da pesquisa relaciona os procedimentos 

metodológicos utilizados  com os  respectivos referenciais teóricos. 
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                  DESIGN DA PESQUISA   Referencial Teórico 

 

  ABORDAGEM 

 

Complexidade 

 
Morin (1977, 1986, 2000, 
2001, 2003) 
Stacey (1991, 1996) 
Holland (1995) 
Axelrod e Cohen (1999) 
Santos (1987, 2000, 2004) 
Bauer (1999) 
Demo (2000) 

 

TIPO DE PESQUISA 

 

 

Qualitativa 

 
Merriam (1998) 
Godoy (2006) 
Minayo e Sanches (1993) 
Laville e Dionne (1999) 
Godoi e Balsini (2006) 

ESTRATÉGIA DE   
PESQUISA 

 
Estudo de Caso Único Intrínseco 
Exploratório 

 
Yin (1989) 
Stake (1994) 
Merriam (1998) 
Dencker (1998) 
Godoy (2006) 
Godoi (2006) 
Godoi e Balsini (2006) 

 
 POPULAÇÃO Gestores de uma IES 

 

 
Yin (1989) 
 
 

 

 AMOSTRAGEM 

 

Intencional Não Probabilística 

 
 
Merriam (1998) 
Bruyne (1991) 
 
 

 
TAMANHO DA 
AMOSTRA 

Saturação Amostral 
 

Glaser e Strauss (1967) 

 
TÉCNICA DE 
ANÁLISE DO 
MATERIAL EMPÍRICO 

 

Categorização 

 
Lüdke e André (1986) 
Godoi e Balsini (2004) 
Merriam (1998) 
Godoy (2006) 
Mattos (2006) 
Godoi (2006) 
Brown e Yule (1993) 

 
CATEGORIAS 
ANALISADAS 

 
Intuição  
Interpretação  
Integração  

 
Crossan, Lane e White 
(1999) 
Parker e Stacey (1995) 
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Institucionalização 
Descoberta 
Escolha 
Ação 

Quadro 7: Design da pesquisa 
 
 
 

3.1   A Complexidade como Paradigma 

 

Atualmente, a complexidade pode ser entendida como um tipo de 

pensamento que não separa, mas une as relações necessárias e interdependentes 

de todos os aspectos da vida humana, integrando todos os modos de pensar.  

Opõe-se, desta forma, aos mecanismos reducionistas e simplificadores, além de 

considerar as influências recebidas do ambiente interno e externo, enfrentar a 

incerteza e a contradição, e conviver com a solidariedade entre os fenômenos 

existentes (MORIN, 2000, p. 133).  

Consoante Morin, a complexidade sempre existiu e se amplia 

continuamente, aparecendo onde o pensamento simplificador falha. Surge para 

desvelar que sujeito e objeto estão implicados no mesmo processo, não se 

constituindo em pólos dicotômicos.  

Ou seja, a teoria da complexidade questiona a forma fragmentada e 

tradicional de visualização do conhecimento, divergindo dos métodos utilizados 

pelas correntes do pensamento as quais acreditam que o conhecimento ocorre de 

forma linear e previsível, através de idéias reducionistas e preconcebidas. 

A complexidade apresenta-se, neste estudo, como paradigma orientador da 

pesquisa e, simultaneamente, como premissa da fundamentação teórica.  As 

principais idéias sobre o paradigma da complexidade sob a abordagem de Morin 

(2000) estão descritas no quadro 8:  
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1 Princípio sistêmico ou organizacional: liga o conhecimento das partes ao 
conhecimento do todo. A idéia sistêmica é oposta à reducionista (“o todo é mais 
do que a soma das partes”). A organização do todo (átomo, partícula, órgão) 
produz qualidades novas em relação às partes consideradas isoladamente: as 
emergências. Mas o todo é também menos do que a soma das partes, cujas 
qualidades são inibidas pela organização do todo. 

2 Princípio hologramático: coloca em evidência o aparente paradoxo dos 
sistemas complexos, nos quais não somente a parte está no todo, mas também 
este se inscreve nas partes. Cada célula é parte do corpo e a totalidade do 
patrimônio genético está em cada célula; a sociedade, como todo, aparece em 
cada indivíduo, por meio da linguagem, da cultura, das normas. 

3 Princípio do anel retroativo: rompe com o princípio de causalidade linear, na 
medida em que a causa “age” sobre o efeito e este sobre a causa, como no 
sistema de aquecimento no qual o termostato regula a situação da caldeira. 
Inflacionistas ou estabilizadoras, as retroações são numerosas nos fenômenos 
econômicos, sociais, políticos, psicológicos ou ecológicos. 

4 Princípio do anel recursivo: supera a noção de regulação com a de 
autoprodução e auto-organização. Constitui-se como um anel gerador, no qual 
os produtos e os efeitos são produtores e causadores daquilo que os produz. 
Os indivíduos humanos produzem a sociedade nas suas interações, mas a 
sociedade, enquanto todo emergente, produz a humanidade desses indivíduos 
fornecendo-lhes a linguagem e a cultura. 

5 Princípio de auto-eco-organização (autonomia / dependência): os seres vivos 
são auto-organizadores, gastando para isso energia. Como têm necessidade 
de extrair energia, informação e organização do próprio meio ambiente, sua 
autonomia é inseparável dessa dependência – por isso é imperativo concebê-
los como auto-eco-organizadores. 

6 Princípio dialógico: une dois princípios ou noções que se excluem, embora 
permaneçam indissociáveis numa mesma realidade. Sob formas diversas, a 
dialógica entre ordem, desordem e organização, por meio de inumeráveis inter-
retroações, está constantemente em ação nos mundos físico, biológico e 
humano. A dialógica permite assumir racionalmente a associação de noções 
contraditórias para conceber um mesmo fenômeno complexo (a exemplo da 
necessidade de ver as partículas ao mesmo tempo como corpúsculos e como 
ondas). 

7 Princípio da reintrodução daquele que conhece em todo conhecimento: esse 
princípio opera a restauração do sujeito nos processos de construção do 
conhecimento e ilumina a problemática cognitiva central – da percepção à 
formação de teorias científicas, todo conhecimento é uma reconstrução / 
tradução por um espírito / cérebro numa certa cultura e num determinado 
horizonte temporal. 

Quadro 8:  Síntese dos princípios do paradigma da complexidade 
Fonte: Adaptado de Boeira e Vieira (2006, p.33). 
 

Na tentativa da apreensão do conceito de aprendizagem inserido na 

complexidade  - nos seus diferentes níveis e processos,  a partir do princípio 

sistêmico descrito no quadro 8, tem-se  que a soma dos processos  e níveis da 

aprendizagem  é insuficiente para conhecer sua totalidade. A primeira etapa da 

complexidade indica que conhecimentos simples não ajudam a conhecer as 
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propriedades do conjunto. Trata-se de uma constatação banal, que no entanto tem 

conseqüências não banais: a aprendizagem é mais do que a soma dos processos e 

níveis que a constituem. O todo é mais do que a soma de suas partes (MORIN, 

2003a). 

A segunda etapa da complexidade revela que o fato de existir uma 

aprendizagem -  com seus níveis e processos -  faz com que as qualidades desse ou 

daquele processo ou nível não possam, todas elas, expressar-se em sua plenitude, 

pois estão inibidas ou virtualizadas. Assim, o todo é menor do que a soma de suas 

partes (MORIN, 2003a).  

A terceira etapa é a mais difícil de entender por nossa estrutura mental. Ela 

diz que o todo é ao mesmo tempo maior e menor do que a soma de suas partes 

(MORIN, 2003a).Na aprendizagem, bem como em outros fenômenos 

organizacionais, os processos não estão dispostos ao acaso. Estão organizados em 

função da base, isto é, de uma unidade sintética na qual cada parte contribui para o 

conjunto. A aprendizagem sob a perspectiva da complexidade, objeto do nosso 

estudo, é um fenômeno que pode ser percebido e conhecido, mas não pode ser 

explicado por nenhuma lei simples.  

No entender de Morin (2000, p. 132-133), a complexidade integra os modos 

de pensar, opondo-se aos mecanismos reducionistas e simplificadores, além de 

considerar as influências recebidas do ambiente interno e do externo, enfrentar a 

incerteza e a contradição, e conviver com a solidariedade entre os fenômenos 

existentes. É uma atividade mental que procura integrar os modos de pensar linear e 

sistêmico, simplificadores e totalizantes da era moderna, num esforço do 

pensamento para promover a união, operando com diversidades de pensamentos: o 

simples e o complexo.  

A grande questão da complexidade é combinar a simplicidade com a 

complexidade, exercitando a contextualização. Evidentemente, a precariedade de 

conhecimento gera a dificuldade de contextualização. E é exatamente nesta 

dificuldade de contextualização da aprendizagem organizacional que se insere este 

estudo. 
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3.2   Pesquisa Qualitativa: Aproximações do Objeto 

 

Através de emergência dos estudos qualitativos nas ciências sociais, com 

foco nos significados, símbolos, valores e interações humanas (SZTOMPKA, 1999, 

p.25), observamos a existência de uma possibilidade lacunar na literatura 

organizacional em relação à compreensão do modo como os indivíduos constroem 

significados sobre o meio a partir de suas experiências. O objetivo principal da 

pesquisa foi o de garantir que os procedimentos metodológicos escolhidos 

conduzissem à compreensão do significado que as pessoas têm construído, isto é, 

como eles criam o sentido do seu mundo e a experiência que eles têm no mundo 

(MERRIAM, 1998). 

Portanto, com o objetivo de compreender como se constituiu a 

aprendizagem organizacional em uma instituição de ensino superior percebida como 

Sistema Adaptativo Complexo, buscou-se a coleta de dados capaz de traduzir as 

percepções e expectativas das pessoas envolvidas diretamente em um contexto de 

aprendizagem organizacional. Identificou-se como mais adequada a pesquisa 

qualitativa, pois este tipo de pesquisa permite a ênfase nos processos e nos 

significados (SALE, LOHFELD, BRAZIL, 2002). 

O objetivo da pesquisa qualitativa é interpretar os significados e as intenções 

dos atores (SIVESIND, 1999). No entender de Minayo e Sanches (1993, p.247), a 

investigação qualitativa adequa-se a compreender a complexidade de fenômenos, 

fatos e processos particulares e específicos de grupos mais ou menos delimitados 

em extensão e capazes de serem abrangidos intensamente.  

A opção pela abordagem qualitativa decorreu, então, destas características 

que a tornam mais próxima dos propósitos, em torno dos quais o presente trabalho 

foi elaborado, visando compreender determinadas características que emergem no 

campo social, “considerando atentamente, a natureza do objeto de estudo, sua 

complexidade e o fato de ser livre e atuante” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 41). De 

fato, os fenômenos humanos repousam sobre a multicausalidade, ou seja, sobre um 

encadeamento de fatores, de natureza e de pesos variáveis, que se conjugam e 
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interagem. Como complementam os autores, é isso que se deve compreender, 

estima-se, para verdadeiramente conhecer os fatos humanos. 

A pesquisa qualitativa apresenta-se adequada ao estudo, pois interage com 

um nível da realidade que não é passível de quantificação, ou seja, "o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis" (MINAYO; SANCHES, 1993, 

p. 22). A matéria prima da abordagem qualitativa, de acordo com Minayo e Sanches 

(1993), é a palavra na forma da fala cotidiana e que se torna:  

Reveladora de condições estruturais, de sistemas de valores, normas 
e símbolos (sendo ela mesma um deles) e, ao mesmo tempo, possui 
a magia de transmitir, através de um porta-voz (o entrevistado), 
representações de grupos determinados em condições históricas, 
sócioeconômicas e culturais específicas (1993, p.245).  

 

Além disso, a pesquisa qualitativa visa não apenas os resultados, mas, 

sobretudo o processo. A apreensão de um fenômeno não implica apenas evidenciá-

lo na sua versão atual, mas penetrar na sua estrutura íntima, latente, indo além da 

simples observação, de modo a revelar suas relações e os condicionantes de sua 

evolução. Impossível compreender o comportamento humano sem a compreensão 

do quadro referencial (estrutura) onde os indivíduos interpretam seus pensamentos, 

sentimentos e ações (GODOI, 2006).  

Entretanto, conforme explicam Godoi e Balsini (2004), a pesquisa qualitativa 

implica em um realismo crítico, visto que a realidade é apreendida de maneira 

imperfeita e probabilística, de maneira que a realidade é construída na interação dos 

indivíduos com a realidade social.  

Outro ponto de convergência entre o objeto deste estudo e a pesquisa 

qualitativa é a compreensão que a mesma permite acerca das questões 

organizacionais de forma complexa, de realidades múltiplas, construídas em seu 

ambiente empírico. Nessa perspectiva, o pesquisador faz parte essencial do 

processo de pesquisa, podendo, através de suas habilidades pessoais, orientar, 

enriquecer ou limitar a produção do conhecimento (DEMO, 2000, p. 152).  

A concepção do pesquisador como instrumento principal da pesquisa leva à 

incorporação do seu conhecimento tácito, adquirido através da experiência, 
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permitindo associações e significados que conduzem a novas idéias e 

compreensões (ENGERS, 1994). No tipo de pesquisa qualitativa, o processo de 

investigação pode partir de alguns pressupostos teóricos, determinados a priori, que 

representam referenciais básicos, a partir dos quais novos elementos ou dimensões 

podem ser acrescentados, conforme forem surgindo no decorrer da pesquisa. Essa 

particularidade se fundamenta no pressuposto de que o conhecimento não é algo 

acabado, mas uma construção que se faz e refaz constantemente (LÜDKE; ANDRÉ, 

1986, p. 18).  

Na concepção de objeto construído a posteriori, o pesquisador arquiteta 

aquilo que não lhe é dado e formula o desconhecido. A ciência constrói seus dados 

e fatos, uma vez que não há o fato puro. A noção de construção do objeto substitui a 

observação dos fenômenos pela elaboração dos objetos de pensamento. O imediato 

cede ao construído. (GODOI; BALSINI, 2006). 

 

3.3   Estratégia de Estudo de Caso Qualitativo, Único, Intrínseco e Exploratório 

 

O termo estratégia de pesquisa substituiu a clássica denominação de 

método de pesquisa – termo este indissociável do campo metodológico moderno. O 

pós-modernismo, explica Rosenau (1992, apud GODOI; BANDEIRA-DE-MELLO; 

SILVA, 2006), substituiu método por estratégias, no sentido de aproximação do 

objeto de pesquisa. Godoi e Balsini (2006) explicam que essa é mais do que uma 

opção semântica, configura uma postura crítica com relação à ausência de 

aproximação entre sujeito e objeto. O termo estratégia de pesquisa  abrange 

inúmeras concepções, práticas e habilidades, que o pesquisador aplica para mover-

se da teoria à prática, explicam Denzin e Lincoln (2000, apud GODOI; BALSINI, 

2006).  

Este estudo explorou a estratégia do estudo de caso qualitativo (GODOY, 

2006) caracterizado pelo acompanhamento de aprendizagem em um SAC a partir 

dos relatos dos gestores, em uma tentativa de apreender as ações capazes de 

facilitar a aprendizagem enquanto processo como um meio de aprendizagem 
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continuada, ou seja, objeto e método encontram-se na trajetória do devir histórico 

em que o sujeito aprende.  

Partiu-se do pressuposto de que tanto os relatos dos gestores, quanto a 

aprendizagem organizacional conectam-se a partir do conceito de sensemaking 

(WEICK, 1995, p.34), um resultado que faz sentido, no qual a linguagem 

organizacional e os símbolos são fatores de influência na aprendizagem, permitindo 

desta forma uma possível compreensão da aprendizagem a partir dos relatos dos 

gestores da instituição. 

O estudo de caso qualitativo  surgiu como um caminho a trilhar, a partir do 

tema da aprendizagem organizacional e do objetivo de compreender como se 

constituiu a aprendizagem organizacional na instituição estudada. Partindo-se de 

uma pesquisa exploratória que, segundo Dencker (1998, p.124), procura aprimorar 

idéias, optou-se por um estudo de caso qualitativo, uma das formas mais comuns de 

pesquisa exploratória (GODOI, 2006).  

Um estudo de caso apresenta-se como uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos (YIN,1989). O processo e o contexto constituem elementos 

inseparáveis do tema da pesquisa qualitativa. O contexto, então, é a dimensão mais 

ampla do texto, suporte das interpretações, que envolve as subjetividades, as ações, 

os objetos e os efeitos discursivos, o contexto é criado pelo próprio texto para 

constituir o discurso (GODOI, 2006). 

O objeto de estudo é uma instituição de ensino superior percebida como 

Sistema Adaptativo Complexo, logo, o estudo de caso qualitativo apresenta-se como 

estratégia adequada para o presente estudo, pois é a análise de uma unidade 

específica, de uma fronteira limitada (YIN, 1989).   

No parecer de Godoy (2006), o estudo de caso constitui-se em um tipo de 

pesquisa que tem por objetivo a análise intensa de uma dada unidade, que pode ser 

uma empresa, um grupo de indivíduos ou até mesmo uma única pessoa. Assim 

sendo, este estudo de caso é único, intrínseco e exploratório (YIN, 1989; STAKE, 

1994), pois visa descrever um processo – aprendizagem organizacional – em uma 

unidade de ensino superior percebida como Sistema Adaptativo Complexo. 
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3.4   População e Amostra da Pesquisa 

 

Merriam (1998) indica que a escolha do local de estudo seja pautada pelo 

método de amostragem não probabilístico, e proposital. À medida que o pesquisador 

objetive desenvolver insights e compreender o fenômeno sob investigação, o local 

de estudo escolhido deve ser aquele com o qual o pesquisador tenha a possibilidade 

de obter mais informação e apreender mais elementos para análise. 

A unidade de análise considerada para este estudo, ou o elemento 

examinado para que o modelo pudesse ser delineado (BRUYNE et al., 1991), foi a 

organização. O objeto do estudo constituiu-se de uma Instituição de Ensino Superior 

- a Faculdade Alfa (nome fictício), descrita no tópico 3.5 - de caráter privado, sediada 

em Santa Catarina. A população foi constituída pelos gestores da instituição, 

intencionalmente escolhidos, utilizando o critério da saturação amostral (GLASER; 

STRAUSS, 1967).  

 

3.5  A IES Estudada 

 

A unidade de análise considerada para este estudo qualitativo exploratório, 

ou o elemento examinado para que o modelo pudesse ser delineado, foi a 

organização. O objeto do estudo constituiu-se de uma Instituição de Ensino Superior 

de caráter privado. 

A instituição estudada, a Faculdade Alfa (nome fictício), é uma unidade da 

mantenedora Gama (nome fictício),  uma sociedade civil de direito privado, sem fins 

lucrativos, com um estatuto básico, apoiado na orientação e diretrizes de sua 

diretoria nacional. Esta organização está presente em 250 municípios brasileiros, 

com 249 escolas e 20 faculdades, congregando milhares de colaboradores, dos 

quais 7.548 são professores e 3.678 da área administrativa, atendendo 109.885 

alunos nos vários níveis de ensino: fundamental, médio, profissional, superior de 

graduação, seqüencial, de extensão e pós-graduação. 
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A Faculdade Alfa mantém seis cursos: Administração de Empresas e 

Negócios; Administração de Marketing; Administração de Negócios Internacionais, 

Turismo, Sistemas de Informação e Direito. Desde sua abertura em 2001, a IES 

cresceu. Já no segundo ano de funcionamento, recebeu a autorização para a 

instalação de mais três cursos: Sistemas de Informação, Turismo e Administração 

com habilitação em Negócios Internacionais. Dos 200 universitários iniciais, passou 

para cerca de 1.800. Na mesma noite em que se comemorava a formatura das 

quatro primeiras turmas da instituição, também se inaugurava o novo projeto da pós-

graduação, com 120 inscritos em cinco cursos diferentes. Atualmente, a instituição 

conta com 1.800 acadêmicos; 110 professores, 6 gestores, 1 diretor adjunto e 1 

diretor geral.  

 

3.6  Método de Coleta do Material Empírico 

 

Como na pesquisa qualitativa, um fenômeno pode ser mais bem 

compreendido no contexto em que ocorre e de que faz parte, devendo ser analisado 

numa perspectiva integrada (GODOY, 2006). Para a coleta dos dados, foi escolhida 

a entrevista em profundidade, pois nela, de acordo com Lüdke e André (1986, p. 33) 

"se cria uma interação, uma atmosfera de influência recíproca, especialmente nas 

entrevistas não totalmente estruturadas". Por isso, para criar esta atmosfera entre 

quem pergunta e quem responde, optou-se pela entrevista em profundidade com 

roteiro semi-estruturado,  pois  ao mesmo tempo em que valoriza a presença do 

investigador, apresenta as perspectivas possíveis para que o informante obtenha a 

liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação (TRIVIÑOS, 

1995, p. 146; VALLES, 1998). 

O interesse no desenvolvimento deste estudo na instituição Alfa (nome 

fictício) foi instigado pelo fato de termos a possibilidade de observar o dia a dia da 

instituição. Concordamos com Minayo (1994, p. 11), quando afirma que a escolha de 

um tema não emerge espontaneamente, da mesma forma que o conhecimento 

discursivo não é espontâneo. Surge de interesses e circunstâncias socialmente 

condicionados, frutos de determinada inserção no real, nele encontrando suas 

razões e seus objetivos.  



 86 

Partimos do pressuposto de que a instituição de ensino superior está 

intrinsecamente ligada à aprendizagem acionada entre os atores envolvidos – os 

gestores, sendo que os aspectos estruturais e tecnológicos encontram-se inseridos 

nessa dinâmica, de acordo com o contexto que as estruturas estratégicas precisam 

ser legitimadas. Nesta perspectiva de análise, determinamos como principal objetivo 

compreender como se constituiu a aprendizagem nas relações de trabalho entre os 

grupos de gestores, buscando identificar - através dos processos de aprendizagem 

em Sistemas Adaptativos Complexos -, como práticas cotidianas de gestão a partir 

de disciplinas, estratégias e hierarquias estabeleceram-se na implantação dos 

cursos de nível superior na instituição no período de 2001 a 2005. 

As entrevistas foram realizadas com os gestores da instituição Alfa (nome 

fictício), visto que o estudo, limitou-se à análise da aprendizagem da organização, 

através de sua adaptação às contingências atuais. Participaram da pesquisa 5 

gestores, 3 do sexo feminino e 2 do sexo masculino, com idades entre 35 e 45 anos. 

Todos os gestores possuem mestrado completo e dois têm doutorado completo. Nos 

resultados da pesquisa, os gestores serão identificados como E1, E2, E3, E4 e E5,  

de acordo com a ordem das entrevistas realizadas. 

A construção da pesquisa se deu a partir dos relatos dos registros orais dos 

gestores da instituição. A mesma foi realizada por meio de entrevistas semi-

estruturadas realizadas com os gestores. Os sujeitos do estudo consistiram em cinco 

dos oito gestores da instituição. Na seleção foi dada a preferência aos que possuíam 

maior convivência com as atividades. 

Para a coleta dos dados, buscamos contato com os gestores, apresentando 

os objetivos do estudo e solicitando sua colaboração. As entrevistas em 

profundidade seguiram um roteiro semi-estruturado. As entrevistas foram realizadas 

no ambiente de trabalho dos gestores, durante o primeiro semestre de 2006, em 

horário por eles escolhido. Cada entrevista ocorreu em um tempo aproximado de 30 

minutos a 1 hora, permitindo trocas sociais e afetivas entre pesquisadora e 

pesquisados. Os sujeitos tinham a oportunidade de expressar suas experiências, 

sentimentos, emoções e expectativas em relação a sua trajetória profissional.  Na 

análise e tratamento dos dados, as entrevistas foram transcritas em sua íntegra., de 

forma que tornou possível a recomposição do discurso dos entrevistados. Nas 

transcrições dos discursos dos gestores, seguindo as orientações de Brown e Yule 
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(1993), procurou-se registrar o que se dizia, evitando a interferência de aprimorar ou 

corrigir a linguagem usada.  As transcrições foram feitas pela pesquisadora e, na 

representação dos silêncios, utilizamos as orientações de Brown e Yule (1993), 

explicadas no quadro 9.  

OCORRÊNCIAS  SINAIS 

Pausa breve - 

Pausa longa + 

Silêncio ++ 

Comentários descritivos do transcritor (minúsculas) 

Incompreensão de palavra ou segmento (...) 

Quadro 9: Normas para transcrição 
Fonte: Adaptado de Brown e Yule (1993). 
 
 
 
 

3.7    O Roteiro Semi-Estruturado 

 

No contexto da complexidade, não podemos estabelecer um roteiro rígido, 

único, a ser seguido em várias entrevistas, pois em cada uma delas novas 

informações e conhecimentos são acrescidos. “É um processo acumulativo, que 

resulta da escuta atenta e da reflexão sobre as informações que vão sendo 

coletadas, e que implicam em novos questionamentos nas entrevistas 

subseqüentes” (DEMARTINI, 1992, p. 45). Entretanto, embora se deva deixar o 

entrevistado livre para falar o que quiser, é necessário aprofundar determinados 

aspectos, relevantes para a pesquisa, que vão surgindo no decorrer da entrevista.  

A pergunta do roteiro semi-estruturado – aquela em que é deixado ao 

entrevistado decidir-se pela forma de construir a resposta (LAVILLE; DIONE, 1999, 

p. 188 -190) – tem sido cada vez mais utilizada na pesquisa de administração,  

possibilita a marca pessoal consignada pelo pesquisador, em sua relação com o 
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narrador, imprimindo singularidade a cada entrevista, resultado dessa interação. 

Assim, deve-se considerar a especificidade deste material, quando posteriormente 

lido.  

O roteiro semi-estruturado sugerido da entrevista em profundidade, – 

descrito no quadro  a seguir –  referenciou-se no protocolo das entrevistas que 

Crossan e Berdrow (2003) utilizaram em uma pesquisa sobre aprendizagem 

organizacional com base no esquema de aprendizagem de Crossan, Lane e White 

(1999), e contemplou os tópicos que se seguem: experiência profissional anterior, 

tempo de trabalho na instituição, função exercida, trajetória e mudanças da 

instituição, perspectiva diretiva das mudanças institucionais, tomadas de decisão, 

operacionalização de ações, tensões, conflitos na gestão, incorporação de decisões 

aos processos vigentes na instituição, analise dos investimentos em sistemas, 

estruturas e ativos como facilitadores ou dificultadores da mudança, e desafios 

futuros. 
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Tema 

 
Perguntas abertas 

 
 
Introdução  

“o tema da nossa pesquisa é Aprendizagem 
Organizacional. Nós estamos interessados na sua 
perspectiva individual sobre esses assuntos.” 

Contexto Qual foi sua experiência profissional antes de vir trabalhar 
nesta instituição? 
Há quanto tempo você trabalha nesta instituição, em qual 
função? 

Perspectiva histórica geral 
 

Como você descreve a trajetória da instituição  e as 
mudanças pelas quais passou desde sua constituição? 

Contexto organizacional Quais perspectivas direcionam as mudanças na instituição? 
Como as decisões são tomadas e como as ações são 
operacionalizadas? 
Quais são algumas das tensões nas tomadas de decisão? 
Como os conflitos na gestão da instituição são resolvidos? 
Como as decisões são incorporadas aos processos 
vigentes na instituição?  
Como os investimentos em sistemas, estruturas e ativos 
facilitam/impedem a mudança? 

Futuro Quais são os três maiores desafios para o futuro da 
instituição? 
Quais fatores poderão facilitar ou impedir sua habilidade 
em lidar com esses desafios? 

Fechamento  Existem outros temas não citados que você percebe que 
são importantes na gestão da instituição? 

Quadro 10: Roteiro semi-estruturado 
Fonte: Adaptado de Crossan e Berdrow (2003). 

 

3.8  Procedimentos de Análise, Tratamento e Interpretação de Dados   

  

Após a coleta, as entrevistas foram transcritas, de acordo com as 

orientações de Brown e Yule (1993). Em seguida, foi realizado um fichamento 

detalhado dos relatos obtidos com as entrevistas, a fim de serem observados a 

alusão aos fatores de aprendizagem e às características dos SACs.  A importância 

deste fazer é que o material escrito permite ao pesquisador um novo tipo de 

trabalho, a consciência de que durante a pesquisa estará trabalhando com dois 

materiais distintos: as memórias faladas, que o pesquisador registra em sua própria 

memória, e que até inconscientemente estão presentes durante a análise, e o 

material escrito, que lhe exige novas atenções. Se as entrevistas faladas são ricas e 
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cheias de elementos novos que vão se apresentando às vezes aos poucos, à 

medida que se escuta várias vezes cada gravação, o material transcrito, por outro 

lado permite uma visão de conjunto e um trabalho com as memórias de forma mais 

dinâmica.  (DEMARTINI, 1992, p. 54).  

Na seqüência foi realizada uma leitura minuciosa de todo o conteúdo, a fim 

de identificar as características teóricas de aprendizagem organizacional  e dos 

Sistemas Adaptativos Complexos presentes no discurso dos gestores. Esta 

interpolação entre  fundamentação teórica e dados empíricos permitiu a elaboração 

de quadro de referência com o discurso dos gestores, e suas relações com os 

fatores de aprendizagem, ampliando-se assim a compreensão do discurso dos 

gestores em relação à aprendizagem.   

Simultaneamente, buscou-se relacionar esses discursos às características 

dos Sistemas Adaptativos Complexos. Fato que permitiu uma compreensão mais 

ampliada dos discursos, já que os mesmos possibilitaram a articulação entre fatores 

de aprendizagem e características dos Sistemas Adaptativos Complexos. 

Nesta aglutinação das unidades de sentido a partir do referencial teórico,  

estabeleceram-se as categorias e subcategorias as quais constituíram os eixos 

temáticos para a análise, seguida pelas etapas operacionais de constituição, 

composição das unidades de análise e categorização. 

No trabalho de categorização, utilizou-se provisoriamente os processos e 

níveis do schema de Crossan, Lane e White (1999), os fatores de aprendizagem e 

as características dos Sistemas Adaptativos Complexos, a fim de identificar as 

categorias analíticas responsáveis pelo processo de aprendizagem organizacional. 

O referencial teórico citado permitiu a observação da emergência das categorias 

analíticas  no discurso dos gestores a partir das entrevistas abertas de roteiro semi-

estruturado. 

Observamos que os relatos orais constituem-se na principal fonte de 

pesquisa, às quais permitem, em situação de entrevista, a aquisição da coleta de 

dados. O sujeito pesquisado - o gestor - o que conta sua história, seu relato não se 

constitui, ele próprio, no objeto de estudo, mas sim suas experiências, sua realidade, 

apresentando subjetivamente os eventos vistos sob seu prisma e o triagem 
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perceptiva, permitindo-nos distinguir as relações sociais e as dinâmicas nas quais se 

insere a aprendizagem organizacional.  

Percebemos, contudo, que a dialética entre os dois tipos de registros – o 

escrito e o oral – pareceu acompanhar toda a pesquisa, pois o pesquisador, mesmo 

ao trabalhar apenas com o material escrito está constantemente utilizando as 

imagens que ele próprio registrou em sua mente, e que, embora às vezes 

incompletas, lhe permite estabelecer a todo o momento a ligação entre uma 

informação particular dada por um pesquisado, e o contexto todo do qual ela foi 

tirada. (DEMARTINI, 1992).  

Para que se compreendam os resultados obtidos, é importante ressaltar a 

presença da heurística -  enquanto característica de estudo de caso qualitativo -,  

auxiliando na compreensão e descoberta de novos significados para aquilo que está 

sendo estudado (MATTOS, 2006). O pesquisador que opta por este tipo de 

estratégia deve estar atento para o aparecimento de novos significados – insigths - 

que levem a repensar o fenômeno sob investigação. no qual as histórias contadas 

pelos  gestores da organização são apresentadas e discutidas a partir de narrativas 

como base da cultura organizacional. Reforça-se a importância de perceber cada 

pessoa como um ser único, singular, apresentando a sua maneira peculiar de 

conviver com a realidade organizacional. De modo adicional, o discurso representa a 

identidade do indivíduo através do próprio ato da fala, das ações, e de seu 

envolvimento com o mundo (FUNKENSTEIN, 1993).  

Durante todo o processo de coleta, ou seja, em todas as fases da 

investigação, a reflexão e análise se fizeram presentes, concomitantes, propiciando 

a cada entrevista, singularidade e possibilidades de alterações do processo de 

captação dos dados. A atitude de reflexão foi intrínseca ao processo da pesquisa, 

proporcionando que algumas das dúvidas fossem esclarecidas e outras suscitadas; 

onde determinadas suposições foram reafirmadas e outras colocadas em dúvidas, 

configurando-se em um movimento dialético e que, por sua vez, faz parte da 

entrevista semi-estruturada,  a qual é realmente uma forma de conversação 

(MATTOS, 2006).  

Segundo Godoi (2006), perceber a subjetividade através dos depoimentos 

orais, constitui essa possibilidade de reconstrução e ressignificação do sujeito. Em 

tal interação lingüística, não é possível ignorar o efeito da presença e das situações 
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criadas por uma das partes (o “entrevistador”) sobre a expressão da outra (o 

“entrevistado”). E mais: há sempre um significado de ação para além do significado 

temático da conversação. Os atores, principalmente o entrevistado, “fazem” ali muita 

coisa – e o sinalizam – enquanto articulam perguntas, respostas ou interferem nelas 

(MATTOS,  2006). 
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4.   RESULTADOS  

 

O presente capítulo tem por finalidade a apresentação e análise dos dados 

de pesquisa, desenvolvidos a partir do referencial teórico-empírico relacionado com 

os objetivos do estudo. A presente análise é constituída de duas seções. A primeira 

referencia-se a caracterização da instituição Alfa como um Sistema Adaptativo 

Complexo. A segunda seção apresenta os fatores de aprendizagem e as 

características dos Sistemas Adaptativos Complexos presentes nos discursos dos 

gestores.  

 

 

4.1  Caracterização da IES Estudada como um SAC 

 

Ao procurar adaptar o conceito de Sistema Adaptativo Complexo para as 

instituições de ensino superior tem-se que considerar as especificidades e a 

natureza desse tipo de instituição. A instituição de ensino superior  representa uma 

organização que merece um estudo singular por apresentar características que a 

tornam distinta das demais organizações conforme explicitado no capítulo 2.5. 

Portadora de um processo de aprendizagem diferente daqueles das 

organizações manufatureiras ou comerciais, a IES pode ser compreendida como 

uma instituição “frouxamente acoplada” (WEICK, 1995), ou seja, com o fluxo de 

eventos interligados, mas que preservam suas próprias características. Essa 

compreensão sugere a conotação de aspectos de aprendizagem das partes na sua 

relação com o todo. Os elementos que compõem o sistema podem aparecer e 

desaparecer em função do contexto e do tempo, caracterizando-se como um campo 

propício para emergência aleatória de fatos. 

Conseqüentemente, a IES demanda também um estudo específico e 

apropriado para entender o seu processo de aprendizagem. Como os estudos da 

temática sob a perspectiva clássica revelaram-se insuficientes para dar conta da 

tarefa, recorreu-se aos pressupostos da teoria da complexidade para compreender o 
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processo de aprendizagem, uma vez que esse referencial carrega consigo uma 

perspectiva mais ampla de análise.  

Para que se possa caracterizar a IES estudada - a Faculdade Alfa - como 

um Sistema Adaptativo Complexo é necessário distinguir seus elementos e 

contextualizar suas características a partir dos conceitos da complexidade de Stacey 

(1996),  Axelrod e Cohen (1999), e Holland (1995), conceitos esses que se 

apresentam como complementares. 

De posse desse objetivo, dos pressupostos teóricos dos SACs e da trajetória 

histórica da Faculdade Alfa no período de 2001 a 2005, efetuou-se  primeiramente a 

leitura e releitura minuciosa de todo o conteúdo dos discursos dos gestores da 

instituição Alfa.  

Dos relatos dos gestores emergiram percepções da trajetória da instituição 

que contemplam os conceitos relativos aos SACs de Holland (1995): capacidade de 

agregação, mecanismo de padronização, não-linearidade, fluxo, diversidade, 

mecanismos de modelos internos e mecanismos de construção de blocos. 

A capacidade de agregação apresentou-se a partir da associação que  

ocorre em níveis distintos, por similaridade e por recombinação das categorias. Esta 

característica de agregação está presente no relato do entrevistado nº1, descrito 

abaixo. Nesse mesmo relato percebe-se claramente a presença da padronização, a 

qual permite aos agentes a seleção de outros agentes ou objetos que sem esse 

artifício se tornariam indistinguíveis, levando ao conceito de mecanismo de 

padronização. 

... aqui dentro não tinha ninguém com experiência na área de ensino superior, os 
professores - aqui não tinha ninguém com experiência para o nível superior mas foram 
trabalhadas as pessoas que estavam aqui e que poderiam vir a trabalhar com o nível 
superior. Aconteceram algumas escolhas... [E1]. 

 

No contexto de um SAC, o fluxo é pensado através de uma rede de nós e 

conexões. A Faculdade Alfa faz parte de uma rede, é uma IES da mantenedora 

Beta, fato que leva a constatação da diversidade através da hierarquia, conforme 

explicado por um dos gestores. 

...inclusive a Alfa é a faculdade mais nova dentro do da rede da mantenedora Beta, é a 
faculdade que mais cresceu em qualidade estrutural em competência, em quantidade de 
alunos, em professores, em qualidade de projetos de curso, enfim ela é hoje a referência 
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dentro da rede, mas - daqui pra frente como é que a gente vai sustentar? Esse mesmo 
crescimento não perdendo qualidade de serviço prestado? Hoje me preocupa isso... [E5]. 

 
O conceito de fluxo entre as conexões da rede, no presente estudo entre a 

instituição Alfa e a mantenedora leva a uma interação não-linear, a qual na maioria 

das vezes torna o comportamento mais complicado do que o previsto pela soma ou 

pela média do comportamento esperado.  

Esta observação do conceito de não-linearidade encontra-se presente no 

relato acima, quando o gestor logo depois de constatar que a instituição Alfa é hoje 

referência dentro da rede, assume sua preocupação em relação à qualidade do 

serviço prestado. 

Observou-se também, a existência de situações onde o mecanismo de 

construção de blocos atua,  evidenciado na combinação mais relevante ao 

momento, de maneira a sugerir ações com conseqüências apropriadas, levando à 

constatação da característica que Holland (1995) denomina de mecanismos de 

modelos internos. 

...qual foi o projeto do Professor C.? Ele fez um projeto de consolidar a educação básica 
para deixa-la realmente como referência, para depois  instituir o ensino superior e ficar 
também como referência da unidade de ensino superior,  para não ficar  como um 
oportunismo como muitos por aí estão fazendo. Então ele ficou na década de 90, estudando 
e trabalhando como seria, o que poderia, qual seria o momento adequado, qual seria o foco 
da faculdade, qual seria o nome da faculdade, qual seria o formato, qual seriam os cursos, 
dentro das limitações que existiam aqui na unidade...[E3]. 

 
A presença dos conceitos de capacidade de agregação, mecanismo de 

padronização, não-linearidade, fluxo, diversidade, mecanismos de modelos internos 

e mecanismos de construção de blocos, característicos dos Sistemas Adaptativos 

Complexos na instituição Alfa, sugere que a mesma pode ser considerada como um 

Sistema Adaptativo Complexo. Mais ainda, este resultado reforça o conceito 

abordado no capítulo 2.5, segundo o qual a IES para ser caracterizada como um 

SAC necessita apresentar-se como modular e flexível.  
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4.2  Análise do Processo de Aprendizagem em uma IES Percebida como SAC  

 

Os resultados emergiram primeiramente da  leitura e releitura minuciosa de 

todo o conteúdo, a fim de verificar as características teóricas de aprendizagem 

organizacional  e dos Sistemas Adaptativos Complexos presentes no discurso dos 

gestores. Essa análise detalhada dos discursos dos gestores permitiu uma ampla 

gama de observações a partir dos conceitos teóricos dos Sistemas Adaptativos 

Complexos e da aprendizagem organizacional presentes no capítulo 2 do presente 

estudo. 

Os gestores com suas memórias, capacidades e estratégias, podem 

determinar ações a serem empregadas sob diferentes aspectos. Os discursos dos 

gestores revelam a interação entre os atores organizacionais, permeada pela busca 

de sentido - sensemaking (WEICK, 1995, p.14). Pois conforme complementa Stacey 

(2001) a aprendizagem está inserida nas conversas simples e diárias do ambiente 

organizacional. Estas interações que fazem sentido para os gestores são indicadas 

nos discursos a seguir. 

“...essas divergências a gente procura sempre resolver, é na conversa que a gente 
argumenta, se entende...” [E5].  

“...procuro realmente escutar o outro, seja professor, aluno ou outro gestor, além do que ele 
está falando, porque existe uma comunicação não verbal que às vezes precisa ser bem 
interpretada...” [E1]. 

“..procuro realmente escutar o outro, seja professor, aluno ou outro gestor, além do que ele 
está falando, porque existe uma comunicação não verbal que às vezes precisa ser bem 
interpretada...” [E4]. 

“...sempre que acontece alguma coisa que gere algum  stress, algum  desvio de 
relacionamento, é tudo conversando olho no olho...” [E3] 

“...o plano de ensino tem de ser constantemente revisado, é uma análise contínua, onde 
cada gestor troca idéias com os outros...” [E1]. 

“...aqui é muito dinâmico, isso me faz bem, gosto de buscar, de lidar com situações novas, 
além do que agente discute tudo, temos reunião toda segunda...” [E2]. 

Curiosamente, um dos gestores referiu-se ao conceito de flexibilidade 

quando comentou sobre um processo de interação: “...às vezes tenho uma idéia, 

faço reunião achando que a minha idéia é a melhor do mundo e eles me dizem, olha 

não é bem assim, não é bem por aí, se você pensar nisso, nisso e naquilo, às vezes 

coisas que eu nem tinha pensado, é realmente, aí me convenço e digo é vocês têm 
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razão...” [E2]. Conceito esse discutido por Stacey ao comentar que para ser 

compreendida como um SAC a organização precisa ser flexível (STACEY, 1996).  

Além disso, nesse mesmo relato pode-se observar a presença dos 

processos de interpretação e de integração (CROSSAN; LANE; WHITE, 1999) 

relativos à aprendizagem organizacional. Ao comentar sobre os insights (...às vezes 

tenho uma idéia...) e ações (...faço uma reunião achando que a minha idéia é a 

melhor do mundo...), o gestor define de forma prática os processos de interpretação 

e de integração de aprendizagem  a partir de ajustamentos mútuos (eles me dizem 

olha não é bem assim, não é bem por aí, e você pensar nisso, nisso e naquilo, às 

vezes coisas que eu nem tinha pensado, é realmente, aí me convenço e digo é 

vocês têm razão...). 

Observou-se de forma similar em outros relatos a presença, de 

determinados fatores característicos de aprendizagem de forma repetitiva. Dentre 

eles, destaca-se a compreensão compartilhada, presente nos relatos  a seguir. Estes 

relatos pertencem a diferentes gestores, identificados pela letra E seguida por um 

número indicativo da ordem de realização da entrevista. 

“...eu tive a opinião de duas pessoas que estiveram aqui em momentos diferentes...” [E1].  

 

“...essa minha percepção também é uma percepção da equipe...” [E3]. 

 

“...temos uma mesma linha de pensamento,  e temos todos o mesmo objetivo que é ver a 
instituição α crescer...” [E4]. 

 

“...a gente conversa muito, o bom é que a gente pode contar um com o outro...” [E2]. 

 

“...a reunião das segundas faz com a gente compartilhe não só os problemas, mas também 
as idéias...” [E4]. 

Esta compreensão compartilhada relatada por vários gestores leva a 

ajustamentos mútuos conforme explicam dois dos gestores: “... trocar idéias ajuda 

porque muitas vezes a gente está tão inserido no processo – que a gente nem 

percebe coisas óbvias – começa a não enxergar coisas básicas que pra uma pessoa 

de fora são óbvias...” [E1], “...aí começo a ver a reação das pessoas e me pergunto, 

por que não pensei nisso antes?...” [E2]. 
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É interessante salientar que as características acima analisadas nos relatos 

além de complementares, apresentam-se também de forma recursiva, aludindo a um 

dos princípios da complexidade, o princípio da recursividade (MORIN, 2000).  Visto 

que se observou nos relatos a presença da interação, a qual levou ao conceito de 

flexibilidade, que por sua vez foi observada na compreensão compartilhada que gera 

ajustamentos mútuos que são uma forma de interação e assim por diante.  

Esta interpolação entre fundamentação teórica e dados empíricos permitiu a 

elaboração de um quadro com o discurso dos gestores, e suas relações com os 

fatores de aprendizagem, ampliando-se assim a compreensão do discurso dos 

gestores em relação à aprendizagem.  Observou-se na vinculação dos fatores de 

aprendizagem organizacional, a emergência de características dos Sistemas 

Adaptativos Complexos presentes nesses trechos dos discursos dos gestores. 

Desta forma, buscou-se relacionar esses discursos às características dos 

Sistemas Adaptativos Complexos quase que simultaneamente. Fato que permitiu 

uma compreensão mais ampliada dos discursos, já que os mesmos possibilitaram 

uma articulação entre os fatores de aprendizagem encontrados e as características 

dos Sistemas Adaptativos Complexos, conforme explicitado no quadro 11.  

Este quadro relaciona trechos das entrevistas dos diversos gestores 

(identificados pela ordem de entrevista, onde E1 corresponde ao entrevistado 1 e 

assim sucessivamente) na coluna central, e sua correspondência com fatores de 

aprendizagem na coluna esquerda e as características dos SACs na coluna direita. 
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Fatores - AO 

  

 
                                 Discursos dos gestores 

 
Características  
- SACs 

idéias novas 
 
criatividade 

...acho que é nessas conversas de corredor que a gente 
ouve muita coisa e aí começo a bolar novas estratégias para 
resolver os problemas que acontecem...[E2]. 

...nem sei como, mas sempre consigo conciliar e dar um 
jeito...[E4]. 

influência da 
rede sombra 
nas decisões 

criatividade 

abertura em 
relação à 
mudança 
 
observação 

...a  gente faz benchmarking, pega as melhores coisas que a 
aconteceram na outra instituição a gente implementa aqui na 
nossa, a gente tem que fazer adaptação pra nossa 
cultura...[E3]. 

...aí começo a ver a reação das pessoas e me pergunto, por 
que não pensei nisso antes?...[E2]. 
 
...muitas vezes a gente está tão inserido no processo – que 
a gente nem percebe coisas óbvias – começa a não 
enxergar coisas básicas que pra uma pessoa de fora são 
óbvias...[E1]. 

emergência 

diálogo 
 
comunicação 
 
 
liderança ligada 
à aprendizagem 

busca de 
aprendizagem 

 

... essas divergências a gente procura sempre resolver, é na 
conversa que a gente argumenta, se entende...[E5]. 

...procuro realmente escutar o outro, seja professor, aluno ou 
outro gestor, além do que ele está falando, porque existe 
uma comunicação não verbal que às vezes precisa ser bem 
interpretada...[E4]. 

...sempre que acontece alguma coisa que gere algum  
stress, algum  desvio de relacionamento, é tudo 
conversando olho no olho...[E3] 

...o plano de ensino tem de ser constantemente revisado, é 
uma análise contínua, onde cada gestor troca idéias com os 
outros...[E1]. 

...aqui é muito dinâmico, isso me faz bem, gosto de buscar, 
de lidar com situações novas, além do que agente discute 
tudo, temos reunião toda segunda...[E2]. 

interação  

heterogeneidade 
e diversidade 

...esse projeto também está tendo muitas divergências, 
assim, divergências normais que, cada um tem suas 
experiências em outros lugares, tem a sua formação. Então 
a gente sempre discorda um pouco...[E5]. 
 
...as novas sugestões nem sempre são bem aceitas – o 
pessoal resiste – a gente vai mudando aos poucos, cada um 
tem seu jeito, seu parecer...[E2]. 
 
...mas tem que tomar cuidado de não supervalorizar só esse 
curso senão esse ponto positivo fica , digamos que  
negativo...[E2]. 

variedade 
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conformismo ...faz parte da regra do jogo, existem as normas da 
instituição e agente tem que cumprir, no fundo isso é bom, te 
deixa seguro em relação a que atitude tomar...[E3]. 
 
...isso é muito complicado, está muito na cabeça do 
professor C...[E1]. 
 
...essas informações são feitas de forma muito pulverizada e 
gerando retrabalhos – vamos dizer assim – então  uma 
mesma informação eu tenho que lançar duas vezes em duas 
três planilhas diferentes e eu não consigo ter essa 
informação copilada  de forma  como eu quero, eu considero 
inadequado para a nossa realidade. Mas mesmo assim faz 
parte das normas...[E5]. 

inércia 

flexibilidade ...às vezes tenho uma idéia, faço reunião achando que a 
minha idéia é a melhor do mundo e eles me dizem, olha não 
é bem assim, não é bem por aí, se você pensar nisso, nisso 
e naquilo, às vezes coisas que eu nem tinha pensado, é 
realmente, aí me convenço e digo é vocês tem razão...[E2]. 

...a gente tem professores que dão aulas em outras 
instituições e trazem exemplos bons de lá, ó onde eu dou 
aula lá acontece assim, acontece assado, vocês podiam 
implementar isso aqui dentro. Então a gente tenta, muitas 
vezes dá certo...[E4]. 
 
...só para colocar a observação dele, esse ano em tópicos 
especiais eu já botei pra essa área em negócios 
internacionais...[E2]. 

feedback 

Quadro 11: Fatores de aprendizagem e características dos SACs presentes no discurso dos 
gestores 
Fonte: Dados empíricos. 

 

Frente a essa correspondência entre os  fatores de aprendizagem 

organizacional encontrados nos relatos dos gestores: idéias novas, criatividade, 

abertura em relação à mudança, observação, diálogo, comunicação, liderança ligada 

à aprendizagem, busca de aprendizagem, heterogeneidade e diversidade, 

conformismo e flexibilidade e as características dos SACs: influência da rede sombra 

nas decisões, criatividade, emergência, interação, variedade e inércia, presentes em 

diferentes trechos dos discursos dos gestores, buscou-se uma relação entre essas 

diferentes características e fatores.  

Cabe salientar que esta  aproximação, nos discursos dos gestores, entre os 

fatores de aprendizagem e as características dos Sistemas Adaptativos Complexos, 

permitiu a delimitação das categorias analíticas descritas no quadro 12. 
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Fatores - AO 

 
Características - SACs 

 
Categorias Analíticas  

 
idéias novas 
 
criatividade 

 
influência da rede sombra 
nas decisões 

criatividade 
 

 
abertura em relação à 
mudança 
 
observação 
 

 
emergência 

 
diálogo 
 
comunicação 
 
liderança ligada à 
aprendizagem 

busca de aprendizagem 
 

 
interação 

 
heterogeneidade e 
diversidade 
 

 
variedade 

 
conformismo 
 

 
inércia 

 
flexibilidade 

 
feedback 

 

 
insights 
 
scripts   comportamentais 
  
percepções 
 
experiências 
 
imagens 
 
metáforas 
 
modelos mentais 
 
regras de avaliação 
 
regras operacionais 
 
linguagem 
 
mapa conceitual 
 
diálogo 
 
conversação 
 
compreensão compartilhada 
 
ajustamentos mútuos 
 
sistemas interativos 
 
rotinas 
 
sistemas de diagnóstico 
 
regras 
 
procedimentos 

Quadro 12: Emergência das categorias analíticas  
Fonte: Dados empíricos. 

Visando uma possível articulação teórico-empírica entre os fatores de 

aprendizagem e as características dos SACs através das categorias analíticas 

emergentes, buscou-se uma aproximação entre essas categorias e os diferentes 

níveis de aprendizagem: indivíduo, grupo e organização, conforme o schema 

conceitual de Crossan, Lane e White (1999).  
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Nível do individuo 

 
Nível de grupo 

 
Nível da organização 

     
      insights 
      scripts   comportamentais       
      percepções 
      experiências 
      imagens 
      metáforas 
      modelos mentais 
      regras de avaliação 
      regras operacionais 
      linguagem 
      mapa conceitual 
      diálogo 
      conversação 

 
linguagem 
mapa conceitual  
diálogo 
conversação  
compreensão compartilhada 
ajustamentos mútuos  
sistemas interativos 
 

 
compreensão compartilhada
ajustamentos mútuos 
sistemas interativos  
rotinas 
sistemas de diagnóstico 
regras 
procedimentos 
 

Quadro 13: Categorias analíticas nos níveis de aprendizagem 
Fonte: Adaptado de Crossan, Lane e White (1999). 

 
Cumpre observar que estas categorias emergiram simultaneamente da 

análise dos três estágios de aprendizagem analisados, e a partir do processo de 

intuição e interpretação, integração e institucionalização (CROSSAN; LANE; WHITE, 

1999) relacionados à descoberta, escolha e ação (PARKER; STACEY, 1995) em 

nível do individuo, do grupo e da organização. 

 Desta forma, as categorias analíticas encontradas foram: as experiências e 

imagens dos gestores; a linguagem, a conversação e diálogo entre os grupos e seus 

limites; as preocupações com a compreensão compartilhada; os ajustamentos 

mútuos; as rotinas; as regras e procedimentos; a afetividade. O relato dos gestores 

mostrou como a aprendizagem é difícil, em um contexto institucional marcado por 

desafios e metas.  

Destacamos o vínculo estabelecido com a equipe, reforçando seu 

compromisso social e ético em relação de co-responsabilidade, envolvimento, 

cooperação, consenso, diálogo e espírito participativo. Afirma-se, assim, a 

importância de perceber cada pessoa como um ser único, singular, apresentando a 

sua maneira peculiar tanto de aprender, quanto de ensinar. Os resultados do estudo 

são apresentados na seção seguinte sob a forma de schema de interpretação. 

No schema de Crossan, Lane e White (1999), a aprendizagem se efetiva por 

meio de quatro processos sociais e psicológicos que se relacionam: intuição 

(indivíduo); interpretação (indivíduo e grupo); integração (grupo e organização); e 

institucionalização (organização), e que ocorrem nos três níveis, tornando difícil a 
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identificação de onde termina um e começa o outro, reforçando assim a idéia de 

continuum presente no processo de aprendizagem. 

A partir dessa perspectiva de construção e reconstrução presente no 

processo de aprendizagem, com a superposição entre o schema de aprendizagem 

de Crossan, Lane e White e os schemas  de aprendizagem de Stacey e Parker 

(1995), - os quais envolvem os estágios de: descoberta; escolha; e ação, ocorrendo 

nos três níveis de aprendizagem relacionados por Crossan, Lane e White (1999),  foi 

feito o caminho inverso, o de reconstrução do discurso dos gestores,  a fim de 

identificar a existência dessas categorias nos discursos.  

Com este objetivo em mente, de posse das categorias analíticas, retornou-

se aos dados empíricos a fim de analisar se as mesmas encontravam-se de forma 

recursiva no discurso dos gestores. Obtivemos o reencontro das categorias 

analíticas alocadas em diferentes níveis de aprendizagem com o discurso dos 

gestores conforme o quadro 14. 
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Nível 

 

Categorias  

 

Discursos 

indivíduo                  inghts ...na hora que entrei achei bom, gostei,  tem de ser 
assim...[E2]. 
 
...sempre me guiei pela intuição, às vezes que nem 
dei bola pra voz interior, arrependi mesmo...[E1]. 
 
...a impressão que eu tive foi boa...[E4]. 
 
...é tipo uma coisa de feeling, um saber antecipado 

que te faz sabe ter certeza...[E4] 

indivíduo scripts 
comportamentais 
 
modelos mentais 

...nós temos que trabalhar com estas pessoas, 
então qual é a nossa principal meta aqui, é cuidar 
desse ser humano que chega aqui...[E1]. 
 
...era uma pessoa que não se envolveu não se 
comprometeu, é importante se comprometer...[E1]. 
 
...é o meu jeito, sou assim...[E3]. 
 
...um discurso muito fechado não chega ao 

leigo...[E2]. 

indivíduo percepções ...me passou uma coisa muito boa, sabe, você 
entrar no ambiente que você se sente bem foi um 
ambiente em me senti bem...[E4]. 
 
...vim trabalhar para ver se é realmente aquilo que 

eu percebi, não me enganei...[E1]. 

indivíduo experiências ...isto é porque a gente fica calejado, a empresa X 
também parecia uma empresa maravilhosa e 
depois vi que não era aquela coisa...[E2]. 
 
...tínhamos uma empresa, implantamos o sistema 
de informática da U...[E5]. 
 
...mas é a realidade,  nós não podemos ficar nos 
lamentando  e perguntando...[E3]. 

indivíduo metáforas 
 
 

...nas outras empresas, você quer é fabricar um 
produto que tenha boa aceitação, aqui é mais vivo, 
você lida com o ser humano, a instituição respira o 
desenvolvimento desse aluno...[E1]. 
 
...eles são como diamantes brutos que entram aqui 
para lapidação, depende da gente...[E4]. 

indivíduo regras de 
avaliação 

....tenho que analisar a instituição como um 
todo...[E5]. 

indivíduo regras 
operacionais 

...o processo é muito dinâmico, o projeto do curso, 
o plano de aprendizagem  e o plano de ensino têm 
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operacionais o plano de aprendizagem  e o plano de ensino têm 
que ser constantemente revisados, analisados,  
renovados...[E1]. 

indivíduo 

grupo 

mapa conceitual ...todo mundo sabe que funcionários satisfeitos - 
professores satisfeitos,  tudo funciona bem...[E1]. 

indivíduo 

grupo 

diálogo 
linguagem 

...a gente conversa muito, o bom é que  a gente 
pode contar um com o outro...[E2]. 

indivíduo 

grupo 

conversação ...eu falei muito isso e deu certo...[E4]. 

grupo 
 
organização 
 

compreensão 
compartilhada 

...eu tive a opinião de duas pessoas que estiveram 
aqui em momentos diferentes...[E1].  
 
...essa minha percepção também é uma percepção 
da equipe...[E3]. 
 
...temos uma mesma linha de pensamento,  e 
temos todos o mesmo objetivo que é ver a 
instituição α crescer...[E4]. 

grupo 
 
organização 
 

ajustamentos 
mútuos 

...a gente é muito amigo, pode até discordar um do 
outro, mas a gente acaba se entendendo...[E2]. 
 
...isso que eu não entendi o primeiro ano que eu 
vim aqui, agora é que eu estou entendendo...[E2]. 

organização 
 

sistemas 
interativos 

...estamos cada vez mais dependentes dos 
sistemas  - o sistema é um aliado muito grande, 
estamos dependentes...[E3]. 

 organização 
 

rotinas ...nós fazemos toda  segunda feira às dezesseis 
horas nessa sala aqui  uma reunião com todas as 
gestoras e gestores de curso...[E2]. 

organização 
 

sistemas de 
diagnóstico 

...isso permitiu que houvesse uma  sinergia muito 
grande entre  a equipe...[E4]. 

organização regras ...mas eu não podia abrir exceção eu ia desmontar 
a equipe...[E1]. 

organização procedimentos 
 
 

...os acadêmicos e professores são da instituição 
como nós gestores somos da instituição...[E4]. 
 
...essa necessidade  de um suporte maior é 
passada pra direção em reuniões...[E5]. 

Quadro 14. Categorias analíticas, nos discursos, em diferentes níveis de aprendizagem 
Fonte: Dados empíricos.  
 

Como resultado dessa reconstrução, observou-se o reencontro, nos 

discursos, das categorias analíticas alocadas nos diferentes níveis de aprendizagem.  

As categorias analíticas re-encontradas foram: insights, scripts comportamentais, 

percepções, experiências, metáforas, regras de avaliação, regras operacionais, 

mapas conceituais, diálogo, linguagem, conversação, compreensão compartilhada, 
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ajustamentos mútuos, sistemas interativos,  rotinas, sistemas de diagnóstico, regras 

e procedimentos. 

Frente à recursividade das categorias analíticas re-encontradas, as mesmas 

foram analisadas a partir dos processos de aprendizagem de Crossan, Lane e White 

(1999). Em relação ao processo de intuição, presenciou-se nos relatos a 

identificação e reconhecimento das similaridades e diferenças entre padrões e 

possibilidades, traduzindo desta maneira o reconhecimento de padrões e/ou 

possibilidades em nível pré-consciente do indivíduo, cujo processo repercute no 

comportamento. 

A interpretação, por sua vez, configurou-se em um processo com mais 

variáveis se comparada à intuição já que foi constatada em dois níveis: indivíduo e 

grupo. Pois a Interpretação envolveu a verbalização das idéias e dos conhecimentos 

dos gestores, já que elementos pré-conscientes passam para o nível consciente por 

meio da linguagem, a qual possibilita a compreensão dos padrões intuitivos, 

resultando no reforço da aprendizagem. As categorias da interpretação encontradas 

foram:  diálogo; e conversação, conforme verificado nos discursos do quadro 14. 

A integração configurou-se como o processo da construção de uma 

compreensão compartilhada entre os gestores e o desenvolvimento de ações 

coordenadas a partir de ajustamentos mútuos. Desta forma, as categorias que 

contemplaram a integração foram as seguintes: compreensão compartilhada; 

ajustamentos mútuos. 

A interação social designou a influência recíproca dos atos dos gestores e 

dos seus grupos, o que se deu por meio da comunicação, incluindo a interação do 

próprio gestor pesquisado consigo mesmo. A noção mais simples de interação social 

quando aplicada ao homem é a da influência recíproca entre pessoas ou forças 

sociais, exemplificada nas seguintes definições: “a influência recíproca dos fatores 

sociais que atuam na natureza humana e cultura é interação social” (REUTE; HART, 

1937, p.256 apud LITTLEJOHN, 1982).  

A institucionalização verificada nesta pesquisa partiu da premissa de que 

camadas de conhecimento são continuamente incorporadas a sistemas, estruturas, 

rotinas e práticas organizacionais. Contudo para que a institucionalização ocorra é 
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preciso que ela tenha um sentido, conforme explica Weick (1995, p.36): “o 

sensemaking é a fonte que alimenta o processo de institucionalização”. 

Com base nesta contextualização, pudemos compreender a 

institucionalização como um  processo que garantiu que ações rotinizadas 

ocorressem, sendo, desta forma, um conceito que é capaz de descrever o processo 

de incorporação institucional. Entre as categorias analíticas da institucionalização 

esquematizadas no quadro 15 encontraram-se: rotinas; sistemas de diagnóstico; 

regras; e procedimentos.  

         
 Processos de   
Aprendizagem  

 
Categorias Analíticas 
 

 
Schemas  de 
Aprendizagem  
 

  
Intuição 

 
insights 
scripts comportamentais 
percepções 
experiências 
metáforas 

 
modelo mental anterior 
escolha 
descoberta  
ação 
modelo mental novo 
mudanças 

 
Interpretação 

 

 
diálogo 
conversação 
regras de avaliação 

modelo mental anterior 
escolha 
descoberta  
ação 
modelo mental novo 
mudanças 

 
Integração 

 

 
regras de avaliação 
regras operacionais  
compreensão compartilhada 
ajustamentos mútuos 
rotinas 

modelo mental anterior 
escolha 
descoberta  
ação 
modelo mental novo 
mudanças 

 
Institucionalização 

 

 
sistemas de diagnóstico 
regras 
procedimentos 

modelo mental anterior 
escolha 
descoberta  
ação 
modelo mental novo 
mudanças 

Quadro 15: Categorias analíticas nos processos e schemas de aprendizagem 
Fonte: Adaptado de Crossan, Lane e White (1999), e  Parker e Stacey (1995). 

 

Nesta análise, na comparação das categorias analíticas encontradas  com 

as características dos schemas de aprendizagem dos SACs, e os processos de 

aprendizagem organizacional, observou-se, a partir da recursividade (MORIN, 2000) 

e construção social de significado (GODOI, 2006), que o trabalho dos gestores - 
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atividade essencialmente humana - é forçosamente mediado por outros, já que 

implica em re- construção social de significado.  

Segundo o modelo de Hackman e Oldham (1975), três são as características 

que dão sentido ao trabalho: a capacidade de um trabalho requer uma variedade de 

tarefas que implicam uma variedade de competências; a capacidade de um trabalho 

permitir a realização com resultado tangível e identificável; e a capacidade de um 

trabalho ter um impacto significativo sobre o bem-estar ou sobre o trabalho de outras 

pessoas no ambiente da organização ou fora dele. 

Entretanto, essas características são possibilitadas pela capacidade de 

realizar as tarefas resultantes da informação que o indivíduo obtém sobre seu 

desempenho: o feedback. Curiosamente, a necessidade desta validação de 

desempenho institucionalizada emergiu em um dos relatos: “tenho feedback no 

grupo nas pesquisas com alunos e professores, mas nenhum retorno dos superiores  

e isto é preciso”.  

Os relatos obtidos nas entrevistas, depois de analisados a partir do schema 

conceitual de Crossan, Lane e White (1999) e das características de aprendizagem 

dos SACs aludem que os processos geradores de aprendizagem: intuição, 

interpretação, integração e institucionalização, encontram-se presentes na instituição 

de ensino superior estudada, sugerindo a existência do processo de aprendizagem 

organizacional. Contudo, cumpre observarmos as limitações do presente estudo, 

visto tratar-se de uma pesquisa qualitativa, não há uma verdade única; logo, a 

história de aprendizagem apresentada constitui uma interpretação possível da 

realidade.  
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5  CONCLUSÃO  

 

Originalmente, a palavra grega schema significa forma, figura, maneira de 

ser, atitude, aspecto, representação. Schemata era o seu plural greco-romano. Nas 

ciências cognitivas – dedicadas aos processos de aprendizagem - a partir da década 

de 70, os termos schema e schemata adquiriram destaque e distintos significados. 

(BARTLETT, 1932). O schema não corresponde exatamente ao conceito lógico 

definido com rigor. Representa uma forma de conhecimento corrente, em diferentes 

graus de abstração, abrangendo tanto o que é verdadeiro de modo geral quando o 

que é local e ocasional. (NEISSER, 1978). Schemata são estruturas cognitivas que 

representam a estrutura de objetos ou conceitos. A análise da nova informação 

cessa se a informação pode ser classificada dentro de um schemata familiar. 

(MAIER; PRANGE; ROSENSTIEL, 2003, p.19).  

Para explicar a natureza do schema,  Rumelhart (1980) utiliza uma metáfora: 

o schema é como uma peça de teatro, cujo roteiro poderá ser adaptado sem que se 

perca a sua essência e cujos atores e formas de representação são diferentes 

conforme a ocasião. Schemata de mundo são modelos que refletem organização 

esquemática do mundo. (COOK, 1994, p. 15). Um schema funcionaria para fornecer 

um molde no qual novas informações seriam encaixadas para serem 

compreendidas. Do ponto de vista cognitivo, schemata (estruturas) produzem 

schemas (molde de comparação). (BORGES-ANDRADE; PILATI, 2000).  

As características de plasticidade, flexibilidade e capacidade integradora do 

schema – associado ao fato de ser um conceito que transpassa tanto a cognição 

organizacional quanto à complexidade dos sistemas – conduziram-nos a tomar esse 

conceito como expressão da intencionalidade última deste estudo: construir um 

esquema teórico de interpretação, capaz de viabilizar a compreensão do processo 

de aprendizagem em Sistemas Adaptativos Complexos. 

A categorização final deste estudo originou-se da análise do material 

empírico e do reencontro com as abordagens teóricas:  
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a) de Crossan, Lane e White (1999) do processo de aprendizagem - etapas 

de intuição, interpretação, integração, institucionalização; níveis de indivíduo, grupo 

e organização; e dos processos de feedback e feedforward;   

b) de Parker e Stacey (1995) dos sistemas adaptativos complexos - 

categorias de descoberta, escolha e ação;  

c) e de Weick (1995), sobre um resultado que faz sentido - o sensemaking - 

um conceito no qual a linguagem organizacional e os símbolos são fatores de 

influência na aprendizagem organizacional.  

Tornou-se possível a proposição de um schema analítico de aprendizagem 

organizacional em um SAC, apresentado na figura 9. 
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• a aprendizagem organizacional envolve uma tensão entre a 

assimilação de um novo aprendizado (exploração) e o uso deste mesmo 

aprendizado (explotação); 

• a aprendizagem organizacional  é multinível: indivíduo, grupo e 

organização. 

• os três níveis de aprendizagem organizacional interconectam-se 

através de processos sociais e psicológicos: intuição; interpretação; integração; e 

institucionalização. 

• cognição e ação são interdependentes. 

Desta forma, a figura 9 explica de uma forma mais completa a tensão entre a 

aprendizagem institucionalizada que possibilita o retorno aos processos e 

estratégias já existentes e uma  maior rotina (exploitation), e simultaneamente 

permite um maior desenvolvimento dos processos de intuição, interpretação e 

integração, novos produtos, rotinas e estratégias (exploration). O equilíbrio entre 

exploração e explotação apresenta importantes conseqüências para a aprendizagem 

organizacional. 

É importante destacar que os processos de aprendizagem presentes no 

schema interpretativo - intuição, interpretação, integração e institucionalização -, 

apresentam-se conectados ao conceito de sensemaking - criação de sentido 

(WEICK, 1995). Weick identifica sete propriedades típicas de qualquer atividade de 

criação de sentido – sensemaking: 

• criar sentido é construir uma identidade; 

• essa construção é sempre retrospectiva;  

• realizada num contexto social; 

• através da ação e do discurso, isto é, capazes de criar ambientes sensíveis; 

• a criação de sentido reporta-se a eventos em curso; 

• de onde se extraem sinais;  

• e guia-se pela plausibilidade e não pela verdade (WEICK, 1995, p. 61-62).  
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A conexão entre os processos de aprendizagem: intuição, interpretação, 

integração e institucionalização e o conceito de sensemaking, é possível, já que 

tanto Weick (1995) ao descrever sobre s sete propriedades do sensemaking quanto 

Crossan, Lane e White (1999) quando especificam as quatro premissas 

características da aprendizagem, aludem ao conceito de processo. Segundo 

Crossan, Lane e White (1999) a aprendizagem organizacional é um processo 

dinâmico, ocorre ao mesmo tempo nos três níveis: indivíduo, grupo e organização. 

Weick (1995), por sua vez, parte do pressuposto de que a organização é vista com 

significados subjetivamente compartilhados, define a organização como sendo 

fluida, em mudança contínua e compreendida através do seu processo de formação. 

Weick (1995) compreende os processos como comportamentos individuais 

interligados entre duas ou mais pessoas e salienta que são os processos que estão 

em constante dinamismo. Esta conexão entre sensemaking e os processos de 

aprendizagem é identificada no schema interpretativo a partir das setas bilaterais.  

 O estudo apresentado procurou uma inserção na teoria da complexidade, 

na medida em que se compreendeu cada agente como produtor e produto da sua 

realidade, dentro do contexto de relações a que se pertence. A realidade foi 

percebida nesta abordagem como a representação trazida pelo indivíduo - 

representação essa comunicada pela fala. Buscou-se a ampliação do conhecimento 

a respeito da inter-relação entre os fenômenos estudados - aprendizagem e SAC -,  

bem como a compreensão do processo de aprendizado em uma organização 

percebida como Sistema Adaptativo Complexo. 

Este  estudo objetivou a análise da aprendizagem organizacional  nos 

Sistemas Adaptativos Complexos sem isolar os diferentes aspectos que a compõem: 

insights, scripts comportamentais, percepções, experiências, imagens, metáforas, 

modelos mentais,  regras de avaliação, regras operacionais, linguagem, mapa 

conceitual,  diálogo, conversação, compreensão compartilhada, ajustamentos 

mútuos,  sistemas interativos, rotinas, sistemas de diagnóstico, regras e 

procedimentos.  

Na tentativa de discutir a questão de aprendizagem organizacional, sem cair 

em simplificações, escolhemos manter o único realismo possível: aquele que admite 

um meio contraditório, com alto grau de incerteza, que exige em sua representação 
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e, depois, em sua interpretação, um esforço que ultrapassa os limites da ciência 

tradicional, cartesiana e tão cheia de soluções. Para tanto, utilizamos a teoria da 

complexidade como  componente integrador e norteador (MCELROY, 2000; 

THOMPSON, 2004) no contexto da aprendizagem organizacional,  pois a 

complexidade busca inserir o sujeito na construção da realidade, incorporando a 

subjetividade organizacional (CHANLAT, 1992). 

Além disso, é necessário respeitar a visão de mundo das pessoas e 

trabalhar junto com elas, no sentido de entender o mundo de um modo mais crítico. 

Na instituição de ensino superior estudada, a criatividade, o senso crítico, os 

relacionamentos interpessoais são fatores significativos para a aprendizagem. 

Reforça-se assim o parecer de Weick (1995), sobre um resultado que faz sentido – o 

sensemaking - um conceito no qual a linguagem organizacional e os símbolos são 

fatores de influência na aprendizagem organizacional, permitindo desta forma uma 

possível compreensão desta aprendizagem a partir das narrativas dos gestores da 

instituição. 

Cabe ressaltar que apesar dos resultados obtidos, o total conhecimento dos 

processos de aprendizagem em um SAC está longe de ser alcançado. Ao lançar a 

luz do pensamento complexo sobre as dúvidas que ainda permanecem, Morin 

encoraja a continuidade das pesquisas quando diz: “o conhecimento permanece 

incompleto, mas isso quer dizer ao mesmo tempo em que pode prosseguir”  

(MORIN, 2002, p.230). 

Qualquer estudo envolvendo a aprendizagem em organizações implica 

limitações teóricas. Se a vida não separa aprendizagem e mudança, melhor seria 

abordar o tema sob a ótica de uma axiomática da transdisciplinaridade, com vistas a 

minimizar o reducionismo (WEIL, 1993). Isso seria, entretanto, inviável dentro do 

escopo deste estudo. 

Ao realizar este estudo, a pesquisadora também percorreu um caminho de  

aprendizagem e curiosamente passou pelas etapas de: descoberta da complexidade 

como paradigma; escolha da aprendizagem por afinidade temática; e ação que 

configurou na produção do schema interpretativo. A intuição esteve presente por 

todo o caminho, a interpretação se deu na complexidade, a qual foi muito além de 

eixo temático e componente paradigmático, levando a reflexões e reconstruções de 
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significado. A integração veio dos outros encontrados no caminho que ajudaram nas 

dificuldades, e a institucionalização registrou nessas páginas o caminho percorrido. 

Como sugestões de novos caminhos a trilhar, para estudos futuros 

indicamos a utilização do schema interpretativo de aprendizagem em um SAC para 

estudos comparativos em organizações de diferentes setores. Sugerimos  também a 

criação de uma escala de mensuração das categorias analíticas do schema de 

aprendizagem em um SAC  para estudos quali-quantitativos. 
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