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RESUMO 

 

 

Diante dos problemas socioambientais gerados por décadas de intensa exploração 
dos recursos naturais e humanos, pelo sistema capitalista de produção, um dos 
temas de crescente debate no âmbito organizacional é a sustentabilidade. Como um 
conceito subjetivo, sujeito às distintas interpretações e aplicável a diversas 
necessidades, a sustentabilidade também passa a ser adotada nos estudos do 
fenômeno turístico. De forma geral, nos estudos da sustentabilidade, três principais 
dimensões são reconhecidas, entre elas, a econômica, a social e a ambiental. 
Contudo para o desenvolvimento dos estudos da sustentabilidade do turismo, além 
das três principais dimensões, considera-se a relevância da dimensão cultural, 
política e territorial. Seja no âmbito do planejamento do amplo sistema do turismo ou 
no âmbito de organizações turísticas, na tomada de decisões direcionadas à 
sustentabilidade do turismo, é essencial o atendimento satisfatório e simultâneo das 
dimensões da sustentabilidade. Dada a complexidade que envolve o fenômeno 
turístico, tomar decisões que atendam simultaneamente as múltiplas dimensões da 
sustentabilidade de forma satisfatória, exige do decisor compreensão de situações 
complexas. Desta forma, o principal objetivo deste estudo qualitativo de enfoque 
epistemológico-metodológico, é compreender, sob a ótica fenomenológica, a 
influência dos níveis de complexidade das decisões organizacionais na 
sustentabilidade do turismo. O estudo foi dividido em duas fases: a primeira fase 
trouxe os fundamentos teóricos, abordando os paradigmas das ciências sociais, os 
estudos sobre decisões organizacionais, o pensamento sistêmico hard e soft e a 
sustentabilidade do turismo e suas seis dimensões. Na metodologia, da aproximação 
entre os níveis de decisões e das dimensões da sustentabilidade do turismo 
abordadas na fundamentação teórica, desenvolveu-se a matriz dos níveis de 
complexidade das decisões organizacionais para a sustentabilidade do turismo. Na 
segunda fase, foi apresentado um estudo de caso de uma empresa de turismo de 
aventura em que se adotou uma importante ferramenta do pensamento sistêmico 
soft conhecida por Soft Systems Methodology (SSM) que permitiu usar as visões de 
mundo dos entrevistados para compreender como tomam suas decisões. Dentro de 
uma das atividades da SSM, utilizou-se a matriz desenvolvida na metodologia, como 
modelo conceitual da visão de mundo sistêmico da SSM, permitindo identificar em 
que nível de complexidade estão classificadas as decisões direcionadas à 
sustentabilidade do turismo, dos entrevistados. Ao analisar as respostas dos 
entrevistados, suas decisões foram classificadas no nível mediano, que está 
relacionado ao paradigma funcionalista ou estruturalista e, que atende parcialmente, 
as dimensões da sustentabilidade. Concluiu-se que as visões de mundo dos 
decisores influenciam a sustentabilidade do turismo e que para situações complexas, 
como no caso da sustentabilidade do turismo, são necessárias decisões 
organizacionais complexas.  

 

Palavras-Chave: Paradigmas das ciências sociais. Pensamento sistêmico. 

Fenômeno turístico. Sustentabilidade do turismo. Decisões organizacionais. 
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ABSTRACT 

 

 

In view of the socio-environmental problems created by decades of intense 
exploitation of the natural and human resources by the capitalist system of 
production, a theme of growing debate in the organizational ambit is sustainability. As 
a subjective concept, subject to different interpretations and applicable to diverse 
needs, sustainability is also being adopted in studies of the tourism phenomenon. In 
general studies on sustainability, three main dimensions are recognized: the 
economic, the social and the environmental. However, for the development of 
sustainability studies in tourism, besides the three main dimensions, the relevance of 
the cultural, political and territorial dimensions is also taken into consideration. 
Whether in the planning of the wider system of tourism or in the context of tourism 
organizations in making decisions for tourism sustainability, it is essential that the 
dimensions of sustainability are satisfactorily and simultaneously met. Given the 
complexity of the tourism phenomenon, making decisions that simultaneously meet 
the multiple dimensions of sustainability, in a satisfactory manner, requires of 
decision makers an understanding of the complex situations involved. Thus, the main 
purpose of this qualitative study, which uses an epistemological and methodological 
approach, is to understand, from a phenomenological perspective, the influence of 
levels of complexity of organizational decisions on the tourism sustainability. The 
study was divided into two phases: the first phase brings the approach of theoretical 
paradigms of social science, studies about organizational decisions, hard and soft 
systems thinking, and tourism sustainability and its six dimensions. In the 
methodology, based on the relationship between the levels of decisions and the 
dimensions of tourism sustainability discussed in the theoretical background, a matrix 
of levels of complexity of organizational decisions for tourism sustainability was 
developed. The second phase presents a case study of an adventure tourism 
company, adopting an important tool of soft systems thinking known as Soft Systems 
Methodology (SSM), which enabled the world views of the interviewees to be used to 
understand how they make their decisions. Within one of the activities of SSM, the 
matrix developed in the methodology was used, as a conceptual model of the 
systemic world view of SSM, in order to identify the level of complexity with which the 
interviewees classified decisions aimed at promoting tourism sustainability. Analyzing 
the interviewees’ responses, their decisions are classified as average, which is 
related to the functionalist or structuralist paradigm, and which only partially fulfills the 
dimensions of sustainability. It is concluded that the world views of decision makers 
influence tourism sustainability, and that for complex situations, such as those 
involved in tourism sustainability, complex organizational decisions are needed. 

 

Key-words: Paradigms of social sciences. Systemic thought. Tourism phenomenon. 

Tourism sustainability. Organizational decision-making. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Esta introdução apresenta na subseção 1.1 a contextualização e justificativa 

do estudo da sustentabilidade do turismo sob o enfoque sistêmico, na subseção 1.2 

apresenta-se a delimitação do tema e os objetivos da pesquisa, na subseção 1.3 são 

destacadas a relevância e o caráter inédito da pesquisa e na subseção 1.4 é 

apresentada a metodologia adotada na pesquisa.   

 

 

1.1 CONTEXTO E JUSTIFICATIVA DO TEMA DE ESTUDO 

 

 

Nas últimas três décadas do século XX, o conceito de desenvolvimento 

sustentável, originado da aproximação entre as ciências econômicas e o movimento 

ambientalista, vem sendo discutido e aplicado sob diversos enfoques e áreas de 

interesse. Tais discussões e aplicações, geralmente, procuram considerar o fato de 

que é preciso atender aos interesses das atuais gerações sem comprometer 

atendimento das necessidades das gerações futuras (CMMAD, 1988). Sob este 

enfoque, o atendimento aos interesses da humanidade não se restringe apenas a 

uma dimensão, a econômica, mas também depende do atendimento simultâneo de 

outras dimensões como a social e a ambiental.  

Além destas três perspectivas dimensionais da sustentabilidade, conforme 

Ciegis, Ramanauskiene e Martinkus (2009), outras foram sugeridas pelos 

pesquisadores. Entre as perspectivas dimensionais da sustentabilidade destacam-se 

as oito dimensões da sustentabilidade, definidas por Ignacy Sachs (2002), 

geralmente, aplicadas nos estudos territoriais ou regionais ou ainda, o Triple Bottom 

Line (TBL) de Elkington (1999), composta pela dimensão econômica, social e 

ambiental, com enfoque organizacional e ampla aplicação na Europa e nos Estados 

Unidos da América. Como sugere Anjos (2004) das oito dimensões de Ignacy Sachs, 

seis delas estão presentes no fenômeno turístico, entre elas: a econômica, a social, 

a ambiental, a cultural, a política e a territorial. Estas seis dimensões foram adotadas 

neste estudo como base de análise do nível de complexidade das decisões 
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organizacionais direcionadas à sustentabilidade do turismo. A escolha destas seis 

dimensões da sustentabilidade deu-se porque para os estudos de organizações 

turísticas, além do Triple Bottom Line (TBL) questões culturais, políticas e territoriais 

estão diretamente envolvidas na busca pela sustentabilidade do turismo.  

Dentro de uma perspectiva organizacional, os princípios da sustentabilidade, 

adotados por diversos setores da economia, representam uma nova postura das 

organizações frente à intensa exploração dos recursos naturais, pelo ser humano. A 

compreensão da sustentabilidade pelas organizações perpassa pela visão de mundo 

individual das pessoas que atuam nas organizações ou interagem com elas. Esta 

visão de mundo, oriunda das experiências, conhecimentos e interesses individuais, 

tende a influenciar as decisões tomadas em organizações de diversos setores 

produtivos.  

Em relação às organizações turísticas, observa-se um crescente 

reconhecimento dos princípios e dimensões da sustentabilidade no desenvolvimento 

de suas atividades, como forma de reduzir os impactos negativos gerados pelo 

turismo de massa, nas comunidades locais, nos ambientes naturais e nos 

patrimônios culturais e históricos.  

Na perspectiva institucional ou governamental, os planejamentos formais e 

programas de desenvolvimento integrado, direcionados à sustentabilidade do 

turismo, intensificam-se com as propostas participativas junto às comunidades 

locais. Segundo Ruschmann (1997, p. 84), “no turismo cabe ao Estado zelar pelo 

planejamento e pela legislação necessários ao desenvolvimento da infraestrutura 

básica que proporcionará o bem-estar da população residente e dos turistas”. 

As organizações turísticas fazem parte de um complexo sistema composto 

por clientes, fornecedores, instituições governamentais, comunidade local entre 

outros stakeholders e têm um importante papel na sustentabilidade turística ao 

tomarem decisões que influenciam o sistema como um todo. A compreensão da 

influência das decisões organizacionais na sustentabilidade do turismo pode ser 

alcançada com o pensamento sistêmico.  

O pensamento sistêmico, presente no estudo da sustentabilidade (ANJOS, 

2004; CAPRA, 2005; SACHS, 2007), das organizações (BOULDING, 1966, 2004; 

BERTALANFFY, 1975; CHECKLAND, 2000) e do fenômeno turístico (SESSA, 1983; 

HALL, 2001; ACERENZA, 2002; BENI, 2000; BOULLÓN, 2002) permite a 
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compreensão de como as organizações turísticas interpretam a sustentabilidade e 

buscam alcançá-la. O conceito de sustentabilidade envolve interpretações, 

experiências e percepções individuais que levam à subjetividade das compreensões 

e exigem reflexões conceituais em maiores níveis de complexidade. Portanto, ao se 

adotar a sustentabilidade do turismo como direcionamento das ações 

organizacionais, deve-se reconhecer a necessidade de compreensões e decisões 

mais complexas.  

Num nível epistemológico, observa-se que os avanços constatados sobre 

sustentabilidade do turismo têm suas origens em debates e discussões de cunho 

participativo (RUSCHMANN, 1997; PIRES, 2002; SWARBROOKE, 2000). Evidencia-

se também, o fato de que os diversos conhecimentos, experiências ou visões de 

mundo dos envolvidos em debates como os realizados em Conferências da 

Organização das Nações Unidas (ONU) por mais de três décadas, trazem 

importantes contribuições na formação de um consenso sobre um assunto de tão 

elevada complexidade, como é o caso do fenômeno turístico e sua sustentabilidade.  

Além disso, o extremo objetivismo representado no paradigma positivista 

(funcionalista) tem se mostrado insuficiente para a resolução de problemas e 

situações extremamente complexas (CHECKLAND, 2000), principalmente na 

perspectiva da sustentabilidade do turismo, pois os modelos operacionais são 

incapazes de resolverem problemas não-lineares. Destaca-se ainda que a 

racionalidade positivista (funcionalista) e economicista são as origens dos principais 

problemas e preocupações existenciais da sociedade contemporânea, pois se 

fundamentam em processos decisórios racionais extremamente limitados, simplistas 

e fragmentados, ou, em processos produtivos que buscam um crescimento 

econômico ilimitado, segundo as leis de mercado (oferta e procura).  

Conforme Jeffrey Sachs (2008), a força de mercado é incapaz de se 

autorregular e, certamente, não terá condições de encontrar respostas para as 

questões da sustentabilidade, prova disso, são os atuais problemas sociais e 

ambientais, provenientes desta lógica exploradora. A racionalidade objetiva, 

baseada na lógica newtoniana e cartesiana, tem seus importantes feitos para a 

humanidade, entretanto, trouxe desafios que ela mesma é incapaz de resolver, pois 

não está preparada para responder satisfatoriamente e de forma simultânea aos 

fenômenos complexos e subjetivos relacionados à sustentabilidade.    
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O desenvolvimento sustentável é um conceito subjetivo, fundamentado na 

aprendizagem e com bases interpretativas individuais, mas que num nível 

participativo (ou político) pode se tornar consensual. Para lidar com estas 

interpretações individuais que também ocorrem dentro das organizações, sugere-se 

neste estudo, uma compreensão fenomenológica dos níveis de decisões e da 

sustentabilidade do turismo. Como o estudo da sustentabilidade é permeado pela 

complexidade, considera-se que as decisões tomadas por organizações turísticas 

comprometidas com a sustentabilidade também passariam pelo debate consensual e 

pelo mapeamento de critérios e interações existentes.  

As visões de mundo individuais sobre a sustentabilidade, ou seja, a 

compreensão de cada indivíduo sobre o que é sustentabilidade, tende a influenciar 

na tomada de decisões das organizações em que os indivíduos atuam. Estas visões 

de mundo individuais podem ser classificadas dentro de paradigmas das ciências 

sociais. Os paradigmas são divididos, conforme sugerem Burrell e Morgan (1979) e 

Morgan (2007), da seguinte forma: paradigma estruturalista radical, funcionalista, 

interpretativista ou humanista radical. Tais visões de mundo (paradigmas) são 

construções individuais em níveis simples ou complexos, provenientes das relações 

sociais dos indivíduos e tendem a influenciar as decisões tomadas dentro ou fora 

das organizações. Em relação às organizações turísticas, as decisões direcionadas 

à sustentabilidade, também podem receber influências das visões de mundo do 

tomador de decisão. Portanto, este estudo concentra-se na compreensão dos níveis 

de complexidade das decisões individuais tomadas dentro de uma organização 

turística e de suas influências sistêmicas na sustentabilidade do turismo. 

Ao reconhecer o elevado nível de complexidade e subjetividade nas decisões 

direcionadas à sustentabilidade do turismo, realizou-se um exaustivo levantamento 

de uma possível metodologia sistêmica que tivesse como fundamento filosófico, o 

interpretativismo fenomenológico e que, ao mesmo tempo, lidasse com as situações 

complexas envolvidas nas decisões organizacionais. Assim, constatou-se que dentre 

as abordagens sistêmicas desenvolvidas nas últimas quatro décadas, a precursora 

no rompimento com o pensamento sistêmico hard (modelos sistêmicos positivistas) 

e que originou o pensamento sistêmico soft ao adotar o interpretativismo 

(fenomenologia sociológica) em sua estrutura, foi a Soft Systems Methodology 

(SSM). Após o surgimento da SSM, outras metodologias foram criadas, em sua 
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maioria, fundamentadas no paradigma interpretativista, mas a SSM é, 

provavelmente, uma das mais conhecidas dos acadêmicos e pesquisadores em 

diversos países. Para Galliers, Mingers e Jackson (1997, p. 271, tradução nossa): 

o pensamento sistêmico soft, proposto por Checkland, abriu uma outra 
perspectiva completamente nova sobre a forma como os sistemas de ideias 
podem ser usados para ajudar na tomada de decisões e na resolução de 
problemas. 

Por responder às exigências filosóficas, teóricas e metodológicas desta 

pesquisa e propor a compreensão das situações-problema organizacionais em sua 

complexidade, optou-se pela adoção dos fundamentos conceituais e atividades 

essenciais da SSM. É importante esclarecer que a estratégia de pesquisa escolhida 

foi o estudo de caso em substituição da pesquisa-ação proposta pela SSM e que 

apesar do uso de suas atividades principais, a pesquisa não buscou aplicar de forma 

plena a SSM, mas sim, usar sua essência filosófica e teórica como princípio 

norteador.  

 

 

1.2 A DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA E OS OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

A relação existente entre o turismo, o ambiente natural e o social vem 

ocorrendo de forma conflitante. “O turismo e o meio ambiente não têm se 

caracterizado por um relacionamento harmonioso” (RUSCHMANN, 1997, p. 20). Isto 

se deve por um lado, pela falta de aplicação e controle dos planejamentos (com 

enfoque na sustentabilidade) do turismo, desenvolvidos na esfera governamental 

(pública). Por outro lado, são as decisões tomadas pelos gestores das organizações 

turísticas e as suas consequentes ações é que tendem a comprometer ou influenciar 

o atendimento dos princípios e dimensões da sustentabilidade do turismo. Acerenza 

(2002, p. 194) salienta que: 

nos últimos anos, começou-se a desenvolver um novo enfoque no estudo 
do turismo, o qual consiste em analisar seu funcionamento por meio da 
aplicação da teoria geral dos sistemas, entendendo sistema como um 
conjunto integrado de elementos interatuantes destinados a realizar 
cooperativamente uma função determinada. 

Para Hall (2001, p. 95) “abordagens de sistemas aplicadas ao turismo podem 

fornecer valiosas oportunidades para a compreensão do setor e como conduzi-lo 
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para uma ou outra direção”. Entretanto, este pensamento sistêmico, baseado na 

perspectiva organicista e funcionalista da Teoria Geral dos Sistemas tem sérias 

limitações epistemológicas e teóricas na abordagem de situações desestruturadas e 

complexas do fenômeno turístico, limitações estas, que podem ser superadas com o 

pensamento sistêmico fundamentado no interpretativismo. 

No âmbito do funcionamento deste sistema, uma coisa é certa, “[...] é 

evidente que, se o turista não toma uma decisão de viagem, o sistema não funciona” 

(ACERENZA, 2002, p. 201). Assim, observa-se que a tomada de decisões, permeia 

a própria existência do fenômeno turístico. 

A pesquisa sustenta-se nos seguintes pressupostos : o primeiro pressuposto 

é o de que as visões de mundo individuais dos decisores da organização tendem a 

influenciar suas decisões e, consequentemente, também influenciarão de forma 

positiva ou negativa a sustentabilidade do turismo; o segundo, é o de que as 

decisões direcionadas à sustentabilidade podem ser classificadas em níveis de 

complexidade e o terceiro, é o de que em situações, ambientes ou sistemas 

complexos, são necessárias decisões complexas. Diante destes pressupostos, tem-

se a seguinte questão de pesquisa : “qual a influência dos níveis de complexidade 

das decisões organizacionais na sustentabilidade do turismo?”. Em termos teóricos, 

a resposta a esta pergunta foi encontrada, nos estudos sobre sistemas complexos, 

nas teorias das decisões organizacionais e na abordagem da sustentabilidade do 

turismo. Em termos empíricos, a resposta obtida emergiu do estudo de caso 

ilustrativo que utilizou uma metodologia sistêmica desenvolvida para a compreensão 

de ambientes altamente complexos, conhecida como Soft Systems Methodology 

(SSM). Segundo Mackness (2006) a Soft Systems Methodology, aplicada em muitas 

situações e em muitos países, se estabelece como uma forma de aprendizagem da 

complexidade do problema, uma forma de organizar intervenções em situações 

complexas.  

A definição de ações para o alcance da sustentabilidade teria como origem as 

propostas ou planos mais amplos, desenvolvidos pela sociedade ou pelo poder 

público, sendo disseminados para os níveis, regiões e setores mais específicos de 

países envolvidos com o desenvolvimento sustentável. Contudo, muitos problemas 

sociais, econômicos e/ou ambientais têm sua origem na organização isoladamente, 

ou seja, os problemas originam-se nas partes menores que compõem sistema 
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social. Isso ocorre porque as amplas políticas públicas, agendas e diretrizes focadas 

na sustentabilidade regional ou são desconhecidas ou são desconsideradas pelas 

próprias organizações e seus decisores. O processo de correção dos problemas e a 

melhoria das ações precisam fluir da organização que tem gerado os graves 

problemas sociais, econômicos e ambientais, para o sistema mais amplo, ou seja, o 

sistema social e ambiental.  

Diante do exposto, com o auxílio da essência filosófica da Soft Systems 

Methodology (SSM), das teorias de tomada de decisão e das dimensões da 

sustentabilidade aplicadas ao turismo, a pesquisa tem como objetivo geral  

“compreender, sob a ótica fenomenológica, a influência dos níveis de complexidade 

das decisões organizacionais na sustentabilidade do turismo”. Para alcançar este 

objetivo geral, destacam-se os seguintes objetivos específicos : 

a) Identificar os níveis de complexidade das decisões organizacionais 

direcionadas à sustentabilidade do turismo; 

b) Classificar os níveis de complexidade das decisões organizacionais 

direcionadas à sustentabilidade do turismo, de acordo com os critérios 

paradigmáticos, teóricos e metodológicos; 

c) Definir os critérios e categorias que compõem as seis dimensões da 

sustentabilidade do turismo; 

d) Estruturar a matriz dos níveis de complexidade das decisões 

organizacionais para a sustentabilidade do turismo (modelo conceitual da 

SSM); 

e) Classificar as decisões dos entrevistados da organização de turismo de 

aventura, utilizando a matriz como modelo conceitual da SSM, com fins 

ilustrativos. 

 

Este estudo qualitativo (descritivo) de perfil epistemológico-metodológico 

trouxe uma abordagem empírica ilustrativa que utilizou como estratégia de pesquisa 

um estudo de caso aplicado junto aos tomadores de decisão de uma organização do 

ramo do turismo de aventuras. Devido à complexidade que permeia a 

sustentabilidade, desenvolveu-se nesta pesquisa uma matriz de classificação dos 

níveis de complexidade das decisões organizacionais direcionadas à 

sustentabilidade do turismo que foi adotada como modelo conceitual dentro da SSM.  
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1.3 A RELEVÂNCIA E O CARÁTER INÉDITO DA PESQUISA 

 

 

O turismo tem se caracterizado como um fenômeno complexo (SESSA, 1983; 

KRIPPENDORF, 1989; BENI, 2000) que possibilita análises sob diversas 

perspectivas e interpretações. Contudo, a adoção dos princípios e dimensões da 

sustentabilidade no estudo do fenômeno turístico, elevou ainda mais o grau de 

complexidade do fenômeno e as decisões tomadas nas organizações turísticas 

passam a ter maior influência nos níveis do sistema. Hoje os decisores precisam 

pensar na dimensão econômica da organização ou empreendimento, sem perder de 

vista as demais dimensões envolvidas nas atividades turísticas. Então, as reflexões 

e decisões tomadas pelas organizações, sugerem uma forma alternativa de pensar o 

turismo e sua sustentabilidade.  

Sachs (2007, p. 50) argumenta que “todos ganhariam se internalizassem – o 

mais cedo possível – os fundamentos do pensamento sistêmico”. A visão do turismo 

como um sistema, já é defendida há algumas décadas por diversos estudiosos do 

fenômeno turístico (SESSA, 1983; BENI, 2000; HALL, 2001; ACERENZA, 2002; 

BOULLÓN, 2002) e, é evidentemente possível tratar tal fenômeno com metodologias 

sistêmicas que reconheçam a complexidade do fenômeno, considerem as visões de 

mundo dos envolvidos e contribuam para decisões e ações sustentáveis. Uma das 

metodologias sistêmicas que tem contribuído para a compreensão e tomada de 

decisões em ambientes complexos é a Soft Systems Methodology (SSM). Conforme 

Nunes (2008), Nunes e Schlindwein (2008), a adoção da SSM permitiria uma 

acomodação dos conflitos de interesse e do processo sistêmico resultaria a 

aprendizagem organizacional e suas perspectivas de desenvolvimento econômico, 

social e ambiental de regiões propícias à atividade turística. 

Como uma das mais importantes metodologias da pesquisa operacional (PO), 

a SSM trouxe importantes contribuições na busca pela compreensão e resolução de 

problemas complexos em organizações por todo o mundo nas últimas três décadas. 

Aplicada em diversos países como Inglaterra (CHECKLAND, 2000), Canadá 

(COSTA, 2003), Coréia do Sul (COSTA, 2003), Colômbia (ROJAS, 2005), Malásia 

(SAAD; ALIAS; RAHMAN, 2006), México (MARTÍNEZ, 2007), a metodologia também 

tem aplicações em diversas situações organizacionais, públicas e privadas. 
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Referente à disseminação da SSM entre os pesquisadores, Rose (1997, p. 1) 

enfatiza que a metodologia “é agora, suficientemente bem conhecida nos meios 

acadêmicos, e pode pelo menos, ser considerada como uma ferramenta de 

investigação de uma vasta gama de projetos de pesquisa das ciências sociais”. 

No Brasil, o tímido surgimento da SSM nos últimos anos, indica a forte 

influência funcionalista e certa resistência na adoção dos demais paradigmas nas 

pesquisas sociais. Em relação aos estudos de enfoque sistêmico realizados no 

Brasil com uso da Soft Systems Methodology, Costa (2003, p. 267) salienta que 

“buscas realizadas na literatura nacional apontam um baixo índice de conhecimento 

da metodologia no país, com a maior parte dos textos versando sobre suas 

características como exemplo de metodologia ou de abordagem sistêmica”.  

Entretanto, a SSM vem lentamente ganhando adeptos no Brasil, apesar do 

ortodoxo domínio do funcionalismo em muitas pesquisas no país fortemente 

influenciado pelo mainstream norte-americano (VERGARA; CALDAS, 2005, 2007). 

Este talvez seja um dos principais motivos que levaram ao desconhecimento da 

SSM nas décadas de 1980 e 1990 no Brasil, pois a metodologia tem como 

fundamento paradigmático o interpretativismo (interpretacionismo), paradigma que 

adota uma perspectiva ontológica subjetiva, reconhece as visões de mundo 

individuais e sugere a construção ou negociação da realidade.  

Pode-se observar no levantamento bibliométrico de artigos publicados no 

Enanpad na década de 1990, realizado por Caldas, Tonelli e Lacombe (2002), que: 

76% dos artigos adotaram o paradigma funcionalista; 15% o interpretacionista; 9% o 

humanista radical; e apenas um artigo adotou o paradigma estruturalista radical. 

Entretanto, conforme Vergara e Caldas (2005, 2007), apesar do histórico apego do 

hegemônico funcionalismo como alicerce epistemológico dos estudos 

organizacionais no Brasil, focos de resistência ao funcionalismo, como o 

interpretacionismo, crescem desde o final da década de 1970 e referenciais críticos 

e pós-modernos crescem desde o final da década de 1980. 

Algumas universidades brasileiras, entre elas a USP, UFSCAR, UFRGS, 

UNISINOS, UFSC, UNB, têm desenvolvido pesquisas operacionais que exploram a 

aplicação do pensamento sistêmico soft (soft systems thinking), com destaque para 

a SSM. A partir do final da década de 1990, publicações com aplicações da SSM 

podem ser encontradas em revistas como a Revista de Administração de Empresas 
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- RAE (BELLINI; RECH; BORENSTEIN, 2004; SOARES; COSENZA; GOMES, 

2001), eventos como o Congresso Brasileiro de Sistemas (FREITAS; COTA 

JUNIOR; CHENG, 2008; NUNES, 2008; NUNES; SCHLINDWEIN, 2008), Simpósio 

de Administração da Produção, Logística e Operações Internacionais - SIMPOI 

(GRAEML; ERDMANN, 2008) e livros sobre pensamento sistêmico nos estudos 

organizacionais e sociais (MARTINELLI, VENTURA, 2006; ANDRADE et al 2006).  

Além disso, a SSM tem sido oferecida em programas de pós-graduação como 

tópicos especiais, “levando alunos a decidirem por sua utilização em suas 

pesquisas, tanto de doutorado como de mestrado” (COSTA, 2003, p. 268). A 

importância da SSM tem superado as fronteiras acadêmicas em direção aos estudos 

contratados por organizações públicas e privadas, como relatado por Costa (2003), 

ao apontar a realização de estudos em áreas como saúde pública, 

telecomunicações, computação, petróleo, etc.  

Willmott (1997) explica que a SSM trouxe contribuições e representou um 

avanço dentro da Pesquisa Operacional ao reconhecer a diversidade de definições 

da realidade social, respeitar e explorar tal diversidade. Para Jackson (2000 apud 

FREITAS; COTA JUNIOR; CHENG, 2008, p. 9) “de fato, a maior contribuição de 

Checkland e sua equipe [...] está precisamente nas profundas reflexões teóricas 

presentes nas publicações que consolidaram a metodologia no meio acadêmico”.  

Diante do problema e do objetivo de pesquisa apresentado na introdução, a 

principal relevância  deste estudo está em aproximar o estudo das decisões 

organizacionais ao estudo da sustentabilidade do turismo e propor uma metodologia 

(matriz) desenvolvida para o estudo das organizações turísticas, mas aplicável 

também a outros tipos de organizações. Além disso, esta pesquisa é relevante 

porque apresenta critérios e categorias específicas das dimensões da 

sustentabilidade e mostra as conexões existentes entre tais critérios.  

Isto permite ao pesquisador ou decisor classificar as decisões em um dos 

níveis e identificar, por meio dos critérios (construtos) e categorias, quais dimensões 

não são atendidas pela organização. No estudo das organizações turísticas, tal 

aproximação representa uma alternativa viável em direção a uma abordagem 

interdisciplinar entre a ciência da administração, os estudos da sustentabilidade e do 

fenômeno turístico, pois para Moesch (2000), a interdisciplinaridade é fundamental 
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na análise do turismo como fenômeno por romper as fronteiras disciplinares 

existentes.  

As contribuições  desta pesquisa para o turismo estão relacionadas à 

possibilidade de atendimento satisfatório da sustentabilidade por suas dimensões. 

Como contribuição para as ciências sociais desta pesquisa, destaca-se a 

perspectiva inovadora na definição das relações entre as dimensões com o uso de 

critérios adaptáveis ou ajustáveis às necessidades de pesquisadores ou decisores, 

conforme as visões de mundo individuais, de acordo com a perspectiva 

paradigmática interpretativista fenomenológica.  

Portanto, na perspectiva paradigmática a pesquisa representou um avanço ao 

aproximar o turismo e fenomenologia na busca pela compreensão e utilização das 

visões de mundo individuais diante da subjetividade presente nas questões 

relacionadas à sustentabilidade do turismo. Além disso, a estrutura teórica, 

resultante do cruzamento entre os níveis de complexidade das decisões com as 

dimensões da sustentabilidade, mostrou que além de possibilitar a classificação das 

decisões dos indivíduos em um dos níveis decisórios, também foi possível sugerir 

melhorias para que os decisores tomem decisões que atendam, satisfatoriamente, 

as dimensões da sustentabilidade envolvida nas situações-problema de forma 

sistêmica. 

Em relação ao caráter inédito  da pesquisa destacam-se, principalmente, a 

abordagem científica focada no estudo das organizações, da sustentabilidade do 

turismo e a consistente integração entre a filosofia interpretativista (fenomenologia 

social), a teoria da tomada de decisão e o pensamento sistêmico soft. Diante da 

inexistência de estruturas que permitissem compreender as decisões tomadas no 

contexto turístico, o ineditismo também se encontra no desenvolvimento (e aplicação 

ilustrativa) de uma matriz qualitativa de enquadramento das decisões 

organizacionais em níveis de complexidade perante a busca da sustentabilidade do 

turismo.  

Embora no projeto inicial desta pesquisa não estivesse clara a ideia de utilizar 

uma matriz de compreensão da complexidade das decisões para a sustentabilidade 

do turismo, esta matriz resultou da elaboração de uma sólida fundamentação teórica 

e de uma profunda reflexão que buscou juntar as essências ontológicas, 

epistemológicas e metodológicas numa única estrutura. Como se propõe um estudo 
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qualitativo, o processo de reflexão foi de extrema relevância na construção do 

conhecimento e no alcance dos objetivos definidos.  

Também é importante esclarecer que apesar da aplicação parcial da SSM em 

termos empíricos, seus aspectos filosóficos e metodológicos influenciaram a forma 

como a matriz foi construída e como poderá ser utilizada em outras pesquisas, 

dentro do rigor científico. O pensamento sistêmico soft, também fundamentou as 

abordagens teóricas sobre a complexidade das decisões, influenciou na escolha da 

fenomenologia como filosofia de estudo da sustentabilidade do turismo e 

caracterizou o mais elevado nível de complexidade decisória proposta pela matriz.   

 

 

1.4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

Este estudo qualitativo de caráter epistemológico-metodológico é composto 

por duas fases de investigação. Ao pressupor que as decisões dos profissionais que 

atuam dentro das organizações turísticas são influenciadas pela forma como estes 

indivíduos veem o mundo e, consequentemente, como interpretam e buscam a 

sustentabilidade do turismo, sentiu-se a necessidade de um suporte epistemológico 

e teórico sistêmico. Assim, a primeira fase  da pesquisa abordou os fundamentos 

teóricos em que foram discutidos os paradigmas das ciências sociais, com destaque 

para o interpretativismo fenomenológico, investigados os aspectos decisórios 

organizacionais, descrito o pensamento sistêmico e suas correntes hard e soft, além 

de tratados os aspectos da sustentabilidade e do fenômeno turístico.  

A partir destas abordagens teóricas, na metodologia da pesquisa, elaborou-se 

uma matriz de compreensão e classificação das decisões em três níveis: simples, 

mediano (ou de transição) e complexo. As características de cada um dos três níveis 

de decisões foram definidas a partir de critérios de classificação compostos por 

aspectos paradigmáticos, metodológicos e teóricos obtidos na fundamentação 

teórica. A matriz dos níveis de complexidade das decisões organizacionais 

direcionadas à sustentabilidade do turismo foi estruturada por meio do cruzamento 

dos três níveis decisórios com as seis dimensões da sustentabilidade (econômica, 

social, ambiental, cultural, política e territorial). Isto permitiu constatar que decisões 
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simples tendem ao atendimento de apenas uma única dimensão, as medianas 

buscam atender a dimensão econômica com a possibilidade de atender, 

sequencialmente, qualquer uma das demais dimensões e as complexas tendem ao 

atendimento de múltiplas dimensões simultaneamente.  

Na segunda fase  buscou-se ilustrar, por meio de um estudo de caso, como 

os gestores compreendem a sustentabilidade do turismo e como eles decidem, 

diante dos desafios das atividades essenciais da organização turística. Utilizou-se 

aqui, as quatro atividades da Soft Systems Methodology (modo 2) e a matriz de 

complexidade dos níveis de decisões direcionadas à sustentabilidade do turismo, 

adotada como modelo conceitual da SSM. Isso possibilitou classificar o nível de 

decisão de cada um dos entrevistados (decisores) diante das complexas dimensões 

que envolvem a sustentabilidade do turismo. 

 

 

 



 

 

210 

REFERÊNCIAS 

 

 

 

ACERENZA, M. A. Administración del turismo : planificación y dirección. 2. ed. 
México: Trillas, 1987.   
 
 
______. Administração do turismo : conceituação e organização. Bauru, SP: 
EDUSC, 2002. 
 
 
ACKOFF, R. Planejamento empresarial . Tradução de Marco Túlio de Freitas. Rio 
de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 1975. 
 
 
______. A systemic view of transformational leadership. Systems Practice and 
Action Research , [s.l.], v. 11, n. 1, p. 23-36, 1998.  
 
 
AMAZONAS, M. O pluralismo da economia ecológica e a economia política do 
crescimento e da sustentabilidade. In: ENCONTRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE ECONOMIA ECOLÓGICA, 8., 2009, Cuiabá – MT. Boletim … Brasília – DF: 
ECOECO, 2009. p. 5-12. 
 
 
ANDERSON, V.; JOHNSON, L. Systems thinking basics : from concepts to causal 
loops. Cambridge, MA: Pegasus Communications, 1997. 
 
 
ANDRADE, A. L. et al (Orgs.). Pensamento sistêmico : caderno de campo: o 
desafio da mudança sustentada nas organizações e na sociedade. Porto Alegre: 
Bookman, 2006. 
 
 
ANJOS, F. A. Processo de planejamento e gestão de territórios t urísticos : uma 
proposta sistêmica. 2004. Tese (Doutorado do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, 
Florianópolis, 2004. p. 256.  
 
 
ANJOS, F. A.; ANJOS, S. J. G.; RADOS, G. J. V. Planejamento e gestão sustentável 
do turismo: contexto social, métodos e enfoques. In: PHILIPPI, J. R. A.; 
RUSCHMANN, D. V. M. Gestão ambiental e sustentabilidade no turismo . Barueri, 
SP: Manole, 2010. 
 
 
ARNT, R. A febre climática. Revista Planeta , São Paulo, p. 20-25, jan. 2011. 



 

 

211 

 
ASTLEY, W. G.; VAN DE VEN, A. H. Debates e perspectivas centrais na teoria das 
organizações. Revista de Administração de Empresas , [s.l.], v. 45, n. 2, p. 52-73, 
2005. 
 
 
AUREL, D. La cibernetica y lo humano . [s.l.]: Labor, 1966. 
 
 
BARBOSA, A. O.; MELO, M. J.; SILVA, M. M. M. Análise bibliométrica da produção 
científica de turismo em administração. SEMINÁRIO DE PESQUISA EM TURISMO 
DO MERCOSUL (SeminTUR), 5., 27-28 jun. 2008, Caxias do Sul, RS. Anais...  
Caxias do Sul, RS: Universidade de Caxias do Sul, 2008. 
 
 
BARROS, M. O. et al. O desenvolvimento do turismo: uma visão sistêmica. 
CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS, 4., 2008, Franca, SP. Anais...  Franca, 
SP: Uni Facef, 2008. 
 
 
BECKER, K. H.; SEIDL, D.; David Seidl. Different kinds of openings of Luhmann’s 
systems theory: A reply to la cour et al. Sage Publication , Organization 2007, [s.l.], 
v. 14, n. 6, p. 939–944, 2007. 
 
 
BELLINI, C. G. P; RECH, I.; BORENSTEIN, D. Soft Systems Methodology: uma 
aplicação no "Pão dos Pobres" de Porto Alegre. RAE-eletrônica , [s.l.], v. 3, n. 1, art. 
3, jan./jun. 2004.  
 
 
BENI, M. C. Análise estrutural do turismo . São Paulo: SENAC, 1997.  
 
 
______. Análise estrutural do turismo . São Paulo: SENAC, 2000.  
 
 
BERGER, P. L.: LUCKMANN, T. A construção social da realidade . 
Petrópolis: Vozes, 1985. 
 
 
BERTALANFFY, L. Teoria geral dos sistemas : fundamentos, desenvolvimento e 
aplicações. Tradução de Francisco M. Guimarães. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 
1975. 
 
 
______. Teoria geral dos sistemas : fundamentos, desenvolvimento e aplicações. 
Tradução de Francisco M. Guimarães. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 
 
 
 



 

 

212 

 
BOEIRA, S. L.; VIEIRA, P. F. Estudos organizacionais: dilemas paradigmáticos e 
abertura interdisciplinar. In: GODOI, C.K.; BANDEIRA-DE-MELLO; SILVA, A. B. 
Pesquisa qualitativa em estudos organizacionais : paradigmas, estratégias e 
técnicas. São Paulo: Saraiva, 2006. Cap. 1. 
 
 
BOULDING, K. E. The Economics of the Coming Spaceship Earth. In: JARRET, H. 
(ed.). Environmental quality in a growing economy . London and Baltimore: 
Resources for the Future Inc. & The Johns Hopkins Press, 1966. 
 
 
______. General systems theory: the skeleton of science. University of Maryland 
Center for Environmental Science , E:CO Special Double Issue, [s.l.], v. 6, n. 1-2, p. 
127-139, 2004. 
 
 
BOULLÓN, R. Planejamento do espaço turístico . Tradução de Josely Vianna 
Baptista. Bauru, SP: Edusc, 2002. 
 
 
BOULLÓN, R.; MOLINA, S.; WOOD, M. R. Um novo tempo livre : três enfoques 
teóricopráticos. Bauru, SP: EDUSC, 2004. 
 
 
BREGOLIN, M.; BARRETO, M. Possibilidades e limitações do turismo étnico: a 
presença árabe em Foz do Iguaçu. In: BARRETO, M. (Org.). Anuário de pesquisa 
do programa de mestrado em turismo 2005 . Caxias do Sul, RS: Educs, 2006. 
 
 
BROWN, L. Eco-economia . [s.l.]: Earth Policy Institute / Universidade Livre da Mata 
Atlântica, 2003.  
 
 
BURRELL, G.; MORGAN, G. Sociological paradigms and organizational 
analysis . London: Heinemann Educational Books, 1979. 
 
 
CALDAS, M. P.; CUNHA, M. P. Ecologistas e economistas organizacionais: o 
paradigma funcionalista em expansão no final do século XX. Revista de 
Administração de Empresas , [s.l.], v. 45, n. 3, p. 64-69, 2005. 
 
 
CALDAS, M. P.; FACHIN, R. Paradigma funcionalista: desenvolvimento de teorias e 
institucionalismo nos anos 1980 e 1990. Revista de Administração de Empresas , 
[s.l.], v. 45, n. 2, p. 46-51, 2005. 
 
 
 



 

 

213 

CALDAS, M.; TONELLI, M. J.; LACOMBE, B. M. B. Espelho, espelho meu: meta-
estudo da produção científica em recursos humanos nos Enanpads da década de 
90. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROGRAMAS DE PÓS -
GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO - ENANPAD , 26., 2002, Salvador. Anais... 
Salvador: ANPAD, 2002. 
 
 
______. As conexões ocultas : ciência para uma vida sustentável. São Paulo: 
Cultrix, 2005. 
 
 
______. A teia da vida : uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São 
Paulo: Cultrix, 2006. 
 
 
______. Falando a linguagem da natureza: princípios da sustentabilidade. In: 
STONE, M. K.; BARLOW, Z. (Orgs.). Alfabetização ecológica : a educação das 
crianças para um mundo sustentável. São Paulo: Cultrix, 2006. 
 
 
CARVALHO, R. C.; GASTAL, S. A. A viabilidade turística das fortificações militares 
em Pernambuco. In: BARRETO, M. (Org.). Anuário de pesquisa do programa de 
mestrado em turismo 2005 . Caxias do Sul, RS: Educs, 2006. 
 
 
CENTER OF ADVANCED RESEARCH OF PHENOMENOLOGY. What is 
Phenomenology ? Disponível em: <http://www.phenomenologycenter.org/>. Acesso 
em: 15 jan. 2010. 
 
 
CEZARINO, L. O.; LIBONI, L.; MARTINELLI, D. P. Metodologia SSM e sua aplicação 
na intervenção organizacional em uma empresa de propaganda. CONGRESSO 
BRASILEIRO DE SISTEMAS, 1., 2005, Ribeirão Preto. Anais…  Ribeirão Preto: 
[s.n.], 2005. 
 
 
CHECKLAND, P. Systems thinking . Systems Practice. New York: John Willey & 
Sons, 1981.  
 
 
______. Achieving ‘desirable and feasible’ change: an application of Soft Systems 
Methodology. Journal of the Operational Research Society , [s.l.], v. 36, n. 9, p. 
821-831, 1985. 
 
 
______. Model Validation in Soft Systems Practice. Systems Research , [s.l.], v. 12, 
n. 1, p. 47-54, 1995. 
 
 



 

 

214 

______. Soft Systems Methodology: a thirty year retrospective. Systems Research 
and Behavioral Science, [S.l.], v. 17 (S1), p. S11 - S58, nov. 2000. 
 
 
CHECKLAND, P.; HAYNES, M. G. Varieties of systems thinking: the case of soft 
systems methodology. Systems Dynamic Review , [s.l.], n. 10, p. 189-197, 1994. 
 
 
CHECKLAND, P.; POULTER, J. Learning for action : a short definitive account of 
Soft Systems Methodology and its use for practitioners, teachers and students. 
Chichester: Wiley, 2006. 
 
 
CHECKLAND, P.; SCHOLES, J. Soft systems methodology in action . [s.l.]: 
Chichester, John Willey & Sons, 1990. 
 
 
CIEGIS, R.; RAMANAUSKIENE, J.; MARTINKUS, B. The concept of sustainable 
development and its use for sustainability scenario s. [s.l.]: Inzinerine Ekonomika-
Engineering Economics, 2009. 
 
 
CMMAD - Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nosso 
futuro comum . Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1988. 
 
 
COSTA, C. An emerging tourism planning paradigm? A comparative analysis 
between town and tourism planning. International Journal of Tourism Research , 
[s.l.], nov./dec. 2001. 
 
 
COSTA, M. S. Metodologia de sistemas flexíveis aplicada a estudos em ciências da 
informação: uma experiência pedagógica. Transinformação , Campinas, mai./ago., 
2003. 
 
 
DAFT, R. L.; WEICK, K. E. Organizações como sistemas interpretativos: em busca 
de um modelo. In: CALDAS, M. P.; BERTERO, C. O. (coord.) Teoria das 
Organizações . São Paulo: Atlas, 2007. Cap. 11. 
 
 
DALY, H. E. A economia ecológica e o desenvolvimento sustentáv el. Tradução 
de John Cunha Comerford. Textos para debate, n. 34. Rio de Janeiro: AS-PTA. 
1991. 21 p. 
 
 
______. Crescimento sustentável? Não obrigado . Ponto de Vista, originalmente 
publicado em San Francisco: Sierra Club Books, 1996. 
 
 



 

 

215 

DAVIDZ, H. L., NIGHTINGALE, D. J.; RHODES Donna H. Enablers, barriers, and 
precursors to systems thinking development : the urgent need for more 
information. [s.l.]: Massachusetts Institute of Technology (MIT), 2004. 
 
 
DARTIGUES, A. O que é a fenomenologia ? São Paulo: Centauro, 2003. 
 
 
DEMO, P. Complexidade e aprendizagem : a dinâmica não linear do conhecimento. 
São Paulo: Atlas, 2002. 
 
 
DENCKER, Ada de F. M. Métodos e técnica de pesquisa em turismo . São Paulo: 
Futura, 2003. 
 
 
DIAS, R. Turismo sustentável e meio ambiente . São Paulo: Atlas, 2003. 
 
 
______. Gestão ambiental : responsabilidade social e sustentabilidade. São Paulo: 
Atlas, 2008. 
 
 
DICIONÁRIO AURÉLIO. Consulta ao termo “influência” . Disponível em: 
<http://www.dicionariodoaurelio.com/dicionario.php?P=Influencia>. Acesso em: 22 
jul. 2010. 
 
 
DIEGUES, A. C. O mito moderno da natureza intocada . São Paulo: NUPAUB, 
1994.  
 
 
DODDS, R.; JOPPE, M. CSR in the tourism Industry ? The Status of and potential 
for certification, codes of conduct and guidelines. Study prepared for the CSR 
practice foreign investment advisory service investment climate department. [s.l.]: 
[s.n.], 2005. 
 
 
DONAIRE, D. Gestão ambiental na empresa . São Paulo: Atlas, 1999. 
 
 
DONAIRES, O. S. Teoria geral de sistemas II. In: MARTINELLI, D. P.; VENTURA, C. 
A. A. (Orgs). Visão sistêmica e administração : conceitos, metodologias e 
aplicações. São Paulo: Saraiva, 2006. Cap. 2. 
 
 
______. Uma abordagem sistêmica ao mapeamento e melhoria do processo de 
desenvolvimento de software. CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS, 4., 29-30 
out. 2008, Franca. Anais...  Franca: Centro Universitário de Franca Uni-FACEF, 
2008. 



 

 

216 

DRUMMOND, J. A. A visão conservacionista (1920-1970). In: SVIRKY, Henrique; 
CAPOBIANCO, João Paulo R. (Org.). Ambientalismo no Brasil : passado, presente 
e futuro. São Paulo: Instituto Socioambiental: Secretaria do Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo, 1997. 
 
 
DUMAY, M. Business processes: the theoretical impact of process thinking on 
information systems development. Journal CoRR , [s.l.], Electronic Edition, 2004.  
 
 
EDEN, C.; HUXHAM, C. Pesquisa-ação no estudo das organizações. In: CLEGG, S. 
R.; HARDY, C.; NORD, W. R. (Orgs.) Handbook de Estudos Organizacionais . São 
Paulo: Atlas, 2001. v. 2, p. 93-117. 
 
 
EHLERS, E. Agricultura sustentável : origens e perspectivas de um novo 
paradigma. São Paulo: Livros da Terra, 1996. 
 
 
ELKINGTON, John. Cannibals with forks : the triple bottom line of 21st century 
business. Oxford: Capstone Publishing, set. 1999. 402 p. 
 
 
______. Enter the triple bottom line. In: HENRIQUES, A.; RICHARDSON, J. (Eds). 
The triple bottom line : does it all add up. London UK: EarthScan, 2004. 
 
 
FINEMAN, S. Fashioning the environment. Sage Publications, Organization , [s.l.], 
v. 8, n. 1, p. 17-31, 2001. 
 
 
FLICK, U. Introdução à pesquisa qualitativa . Porto Alegre: Armed, 2009. 
 
  
FORRESTER, J. W. Learning through systems dynamics as preparation for the 21st 
century. Massachusetts Institute of Technology , [s.l.], jun. 1994. 
 
 
FRANCO, A.; CUSHMAN, M.; ROSENHEAD, J. Facilitating collaboration across 
organizational boundaries: an exploratory study using problem structuring methods. 
Originally presented at Coordination and Cooperation across Organizational 
Boundaries, 20-21 April 2006, Dipartimento Scienze dell'Economia e della Gestione 
Aziendale, Università Cattolica Milan, Italy. Available in LSE Research Online : May 
2009.   
 
 
FREITAS, J. S.; COTA JUNIOR, M. B. G.; CHENG, L. C. O Soft Systems Thinking e 
a Soft Systems Methodology: teorias, conceitos e metodologias sistêmicas. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS, 4., out. 2008, Franca, SP. Anais...  
Franca, SP: [s.n.], 2008. 



 

 

217 

 
 
FUSTER, F. Teoria e técnica do turismo . Madrid: Nacional, 1974. 
 
GALLIERS, R.; MINGERS, J.; JACKSON, M. Organization theory and systems 
thinking: the benefits of partnership. Sage Publications, Organization , [s.l.], v. 4, n. 
2, p. 269-278, 1997.  
 
 
GARRIGA, E.; MELÉ, D. Corporate social responsibility theories: mapping the 
territory. Journal of Business Ethics , [s.l.], n. 53, p. 51-71, 2004. 
 
 
GERGEN, M. M.; GERGEN, K. J. Investigação qualitativa: tensões e 
transformações. In: DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. O planejamento da pesquisa 
qualitativa : teorias e abordagens. Tradução de Sandra Regina Netz. Porto Alegre: 
[s.n], 2006. Cap. 13. 
 
 
GODOY, A. S. Estudo de caso qualitativo. In: GODOI, C. K.; BANDEIRA-DE-
MELLO, R.; SILVA, A. B. Pesquisa qualitativa em estudos organizacionais : 
paradigmas, estratégias e métodos. São Paulo: Saraiva, 2006. 
 
 
GOELDNER, C. R.; RITCHIE, J. R. B.; McINTOSH, R. W. Tourism : principles, 
practices, philosophies. 8. ed. USA: Wiley, 2000. 
 
 
GOMES, L. F. A. M.; GOMES, C. F. S.; ALMEIDA, A. T. Tomada de decisão 
gerencial : um enfoque multicritério. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
 
GONÇALVES, Metodologia de sistemas flexíveis (Soft Systems Methodology). In: 
MARTINELLI, D. P.; VENTURA, C. A. A. (Orgs). Visão sistêmica e administração : 
conceitos, metodologias e aplicações. São Paulo: Saraiva, 2006. Cap. 3. 
 
 
GOODLAND, R. The concept of environmental sustainability. Annual Review of 
Ecology and Systematics, [S.l.], v. 26, p. 1-24, 1995.  
 
 
GRAEML, F.R.; ERDMANN, R. H. Facilitando o processo de decisão na gestão 
estratégica de cidades: a integração da investigação apreciativa à Soft Systems 
Methodology. In: SIMPOI, 2008. Anais… 2008.  
 
 
GUIMARÃES, H. W. M. Responsabilidade social da empresa: uma visão histórica da 
sua problemática. RAE, Rio de Janeiro, p. 211-219, out./dez. 1984.   
 
 



 

 

218 

GUIMARÃES, R. P. A ecopolítica da sustentabilidade em tempos de globalização 
corporativa. In: GARAY, I. E.; BECKER, B. K. (Orgs.). As dimensões humanas da 
biodiversidade : o desafio de novas relações sociedade-natureza no século XXI. 
Petrópolis: Vozes, 2006. 
 
 
HALL, C. M. Planejamento turístico : políticas, processos e relacionamentos. São 
Paulo: Contexto, 2001. 
 
 
HANNAN, M. T.; FREEMAN, J. Ecologia populacional das organizações. Revista de 
Administração de Empresas , [s.l.], v. 45, n. 3, p. 70-91, 2005. 
 
 
HATCH, M. J.; YANOW, D. Organization theory as an interpretative science. In: 
TSOUKAS, H. KNUDSEN, C. The Oxford handbook of organization theory . 
Oxford: Oxford University Press, 2003. 
 
 
HOLLOWAY, J. C. The business of tourism . 5. ed. New York: Addison Wesley 
Longman Limited, 1998. 
 
 
HOUGHTON, L.; LEDINGTON, P. W. J. The evolution of confusion: soft systems 
methodology and social theory revisited. AJIS , [s.l.], v. 9, n. 2, may, 2002. 
 
 
IGNARRA, L. R. Fundamentos do turismo . São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 
2003. 
 
 
JACKSON, M. C. Systems thinking : creative holism for managers, john wiley & 
sons ltd, chichester. [s.l.]: [s.n.], 2003. 
 
 
JOVICIC, Z. A plea for tourismological theory and methodology. Revue de tourisme , 
[s.l.], n. 3, p. 2-5, 1988.  
 
 
KANT, I. Crítica da razão pura . São Paulo: Martin Claret, 2001. 
 
 
KAPP, K. W. The open system character of the economy and its im plications . 
Tradução de Dopfer. [s.l.]: [s.n.], 1976. 
 
 
KASPER, H. Perspectivas em pensamento sistêmico. In: ANDRADE, A. L. et al 
(Orgs.). Pensamento sistêmico : caderno de campo: o desafio da mudança 
sustentada nas organizações e na sociedade. Porto Alegre: Bookman, 2006. 
 



 

 

219 

 
 
KRIPPENDORF, J. Marketing et tourisme.  Études bernoseises de tourisme . 
Berna: Hubert Lang et Cie., 1971. 
 
 
______. Sociologia do turismo : para uma nova compreensão do lazer e das 
viagens. Rio de Janeiro, RJ: s.n., 1989. 
 
 
KUHN, T. S. A estrutura das revoluções científicas . São Paulo: Perspectiva, 
2000. 
 
 
LARSES, O.; EL-KHOURY, J. Views on general system theory . [s.l.]: Mechatronics 
Lab, Department of Machine Design Royal Institute of Technology, KTH, Stockholm, 
2005. 
 
 
LEWIS, M. W.; GRIMES, A. J. Metatriangulação: construção teórica com base em 
paradigmas múltiplos. In: CALDAS, M. P.; BERTERO, C. O (Orgs.). Teoria das 
organizações . São Paulo: Atlas, 2007. p. 34-66. 
 
 
LINCOLN, Y.; GUBA, E. G. Controvérsias paradigmáticas, contradições e 
confluências emergentes. In: DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. O planejamento da 
pesquisa qualitativa : teoria e abordagens. Tradução de Sandra Regina Netz. Porto 
Alegre: Artmed, 2006. 
 
 
LOHMANN, G.; PANOSSO NETO, A. Teoria do turismo : conceitos, modelos e 
sistemas. São Paulo: Aleph, 2008. 
 
 
LUCKETT, S. Towards a critical systems approach to policy: formulation in 
organizations. International Journal of Computers, Systems and Si gnals , [s.l.], 
42, v. 4, n. 1, 2003. 
 
 
LUHMANN, N. System as Difference. Organization, Sage Publications , [s.l.], p. 37-
57, 2006. 
 
 
LUZZATI, T. El desarollo ecocompatible: la atualidad la contri buición de Karl 
William Kapp (1910-1976) . La revista Ecología Política en América Latina, 
Barcelona, v. 2, n. 30, p. 59-70,  dez. 2005. 
 
 
 



 

 

220 

MACKNESS, J. Metodologia Soft Systems (SSM). In: ANDRADE, A. L.; SELEME, A.; 
RODRIGUES, L. H.; SOUTO, R. (Orgs.). Pensamento sistêmico : caderno de 
campo: o desafio da mudança sustentada nas organizações e na sociedade. Porto 
Alegre: Bookman, 2006. 
 
 
MAIA, A. G. Sustentabilidade e ecoturismo : um estudo de multi-casos em 
agências turísticas do Município de Joinville/SC. 2005. 179 f. Dissertação (Mestrado 
Acadêmico em Administração) – PMA, Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, 
Biguaçu/SC, 2005.  
 
 
MARIOTTI, H. Pensamento complexo : suas aplicações à liderança, à 
aprendizagem e ao desenvolvimento sustentável. São Paulo: Atlas, 2007.  
 
 
MARTINELLI, D. P.; VENTURA, C. A. A. (Orgs). Visão sistêmica e administração : 
conceitos, metodologias e aplicações. São Paulo: Saraiva, 2006. 
 
 
MARTÍNEZ, E. B. G. Disenõ de um modelo sistêmico para el desarrollo tu rístico 
sustenable em la sociedad cooperativa de producción  pesquera y prestación 
de serviçios turísticos de San Francisco Yosocuta, Oaxaca.  2007. Dissertação 
(Mestrado do Instituto Politécnico Nacional) – Escola Superior de Turismo, Sección 
del estúdios de Posgrado e Investigación, México (DF), 2007.  
 
 
MASINA, R. Introdução ao estudo do turismo : conceitos básicos. Porto Alegre: 
Mercado Aberto, 2002. 
 
 
McCORMICK, J. Rumo ao paraíso : a história do movimento ambientalista. Rio de 
Janeiro: Relume-Dumará, 1992. 
 
 
MEADOWS, L. D. Os limites do crescimento . São Paulo: Perspectiva, 1972. 
 
 
MERRIAM, S. B. The design of qualitative research. In: DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. 
S (orgs). Handbook of qualitative research . London: Sage Publications, 2000. 
 
 
MILLER, S. J.; HICKSON, D. J.; WILSON, D. C. A tomada de decisão nas 
organizações. In: CLEGG, S. R.; HARDY, C; NORD, W. R.; CALDAS, M.; FACHIN. 
R.; FISCHER, T. Handbook de estudos organizacionais . São Paulo: Atlas, 2004. 
Cap. 11. 
 
 



 

 

221 

MINAYO, M. C. S. Trabalho de campo: contexto de observação, interação e 
descoberta. In: DESLANDES, S. F.; GOMES, R.; MINAYO, M. C. S. (Org.). 
Pesquisa social : teoria, método e criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 
 
 
MINGERS, J. Combining IS Research Methods: Towards a Pluralist Methodology. 
Information Systems Research , INFORMS, [s.l.], v. 12, n. 3, pp. 240–259, set. 
2001. 
MOESCH, M. M. A produção do saber turístico . São Paulo: Contexto, 2000.  
 
 
MONTIBELLER-FILHO, G. O mito do desenvolvimento sustentável : meio 
ambiente e custos sociais no moderno sistema produtor de mercadorias. 
Florianópolis: Editora da UFSC, 2001. 
 
 
MORAES, M. C. Pensamento eco-sistêmico : educação, aprendizagem e cidadania 
no século XXI. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. 
 
 
MORALEJO, I. A.; MIGUEL, C. E.; LEGARRETA, J. M. B. El desarrollo sostenible 
a lo largo de la historia del pensamiento económico . Revista del Economia 
Mundial, Huelva – España, n. 21, p. 87 – 110, 2009. ISSN 1576-0162. 
 
 
MORGAN, G.; SMIRCICH, G. The case of qualitative research. The Academy of 
Management Review , [s.l.], p. 491-500, 1980. 
 
 
______. Imagens da organização . São Paulo: Atlas, 1996. 
 
 
______. Paradigmas, metáforas e resolução de quebra-cabeças na teoria das 
organizações. Revista de Administração de Empresas , [s.l.], v. 45, n. 1, p. 58-71, 
2005. 
 
 
______. Paradigmas, metáforas e resolução de quebra-cabeças na teoria das 
organizações. In: CALDAS, M. P.; BERTERO, C. O (Orgs.). Teoria das 
organizações . São Paulo: Atlas, 2007. p. 12-33. 
 
 
MORIN, E. Ciência com consciência . 12. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. 
 
 
MORITZ, G. O.; PEREIRA, M. F. Processo decisório . Florianópolis: SEAD/UFSC, 
2006. 
 
 
 



 

 

222 

 
MOTTA, F. C. P.; VASCONCELOS, I. F. F. Teoria geral da administração . São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. 
 
 
NUNES, G. K. B. Aprendizagem sistêmica para o desenvolvimento turíst ico em 
Praia Grande (SC) : uma reflexão a partir da SSM – Soft Systems Methodology. 
2008. 134 f. Dissertação (Mestrado em Agroecossistemas) – Programa de Pós-
Graduação em Agroecossistema, Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal 
de Santa Catarina – UFSC, Florianópolis/SC, 2008. 
 
 
NUNES, G. K. B.; SCHLINDWEIN, S. L. Pensando sistemicamente o 
desenvolvimento turístico: a aplicação da SSM – Soft Systems Methodology na 
situação-problema de Praia Grande/SC. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
SISTEMAS, 4., 2008,. Anais...  Franca, SP: s.n., 2008. 
 
 
______. De uma abordagem hard a uma abordagem soft: a mudança de 
sistemicidade na percepção do desenvolvimento da atividade turística. Caderno 
Virtual de Turismo , [s.l.], v. 9, n. 1, 2009. 
 
 
OLIVEIRA, M. M. de. Como fazer pesquisa qualitativa . Petrópolis, RJ: Vozes, 
2007. 
 
 
OMT – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO (World Tourism Organization). 
Guide for Local authorities  - supplementary volume on Latin America and the 
Caribbean . WTO: Madrid, Spain, 1999. 
 
 
PÁDUA, José Augusto. Natureza e projeto nacional: nascimento do ambientalismo 
brasileiro (1820-1920). In: SVIRKY, Henrique; CAPOBIANCO, João Paulo R. (Org.). 
Ambientalismo no Brasil : passado, presente e futuro. São Paulo: Instituto 
Socioambiental: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 1997. 
 
 
PAIVA JÚNIOR, F. G.; MELLO, S. C. B. Pesquisa qualitativa nos estudos 
organizacionais: contribuições fenomenológicas de Alfred Schütz. In: Organizações 
em contexto , [s.l.], n. 8, dez. 2008. 
 
 
PANOSSO NETO, A. Filosofia do turismo : teoria e epistemologia. São Paulo: 
Aleph, 2005. 
 
 
PATRUCCO, L. G.; BARRETTO, M. O terceiro setor no turismo: o caso da câmara 
de turismo do Rio Grande do Sul (Brasil). In: BARRETTO, M. Anuário de pesquisa 
do Programa de Mestrado em Turismo - 2005 . Caxias do Sul, RS: Educs, 2006. 



 

 

223 

 
 
PAUCAR-CACERES, A. Operational research, systems thinking and development of 
management sciences: methodologies in US and UK. Manchester Metropolitan 
University Business School, Aytoun Building, Aytoun Street, Manchester, M1 3GH, 
UK, Scientific Inquiry , [s.l.], v. 9, n. 1, jun. 2008.  
 
 
PEARCE, D. G. Alternatives tourism: concepts, classifications and questions. In: 
Tourism Alternatives . Chichester: Jonh Wiley & Sons, 1994. 
 
 
PIRES, P. S. O que é ecoturismo? Em busca de uma resposta pela via da 
abordagem conceitual. Turismo: visão e ação,  Itajaí, v. 3, n. 6, p. 119-128, abr./set. 
2000. 
 
 
______. Dimensões do ecoturismo . São Paulo: SENAC São Paulo, 2002. 
 
 
PRESLEY, A.; MEADE, L. The role of Soft Systems Methodology in planning fo r 
sustainable production . [s.l.]: Spring, 2002. 
 
 
RAMAGE, M.; SHIPP, K. On boundaries and disciplines: constructing a set of key 
systems thinkers. Open Systems Research Group, Systems Department, Th e 
Open University, Systemist , [s.l.], v. 28, n. 2, jun. 2006. 
 
 
RAPOPORT, A. Mathematical aspects of general systems analysis . [s.l.]: 
UNESCO, 1965. 
 
 
RIBEIRO, A. L. Teorias da administração . São Paulo: Saraiva, 2003. 
 
 
RODRIGUES, L. H. As abordagens hard e soft. In: ANDRADE, A. L.; SELEME, A.; 
RODRIGUES, L. H.; SOUTO, R. (Orgs.). Pensamento sistêmico : caderno de 
campo: o desafio da mudança sustentada nas organizações e na sociedade. Porto 
Alegre: Bookman, 2006. 
 
 
ROGERS, P.; BLENKO, M. Quem tem a D? Como papéis decisórios explícitos 
aumentam o desempenho organizacional. In: HARVARD BUSINESS REVIEW. 
Decisões mais inteligentes.  Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 
 
 
ROJAS, R. P. M. Aplicación de SSM y uso del MSV en la comunidad cam pesina 
de la vereda Laguneta . Bogotá, Colômbia: Universidad de Los Andes, Magíster en 
Ingeniería Industrial, 08 jun. 2005.  



 

 

224 

 
 
ROSE, J. Soft systems methodology as a social science research tool. Systems 
Research and Behavioral Science , [s.l.], v. 14, n. 4., p. 249-258, 1997. 
 
 
ROUX, L.; BARRY, M.; WHITTAL, J. Analytical methodologies to guide interventions 
in informal settlements. TS 7A – Settlement Facing Man Made Change, FIG 
Working Week, Surveyors Key Role in Accelerated Dev elopment , Eilat, Israel, 3-
8, may, 2009. 
 
 
RUSCHMANN. D. V. M. Turismo e planejamento sustentável : a proteção do meio 
ambiente. Campinas, SP: Papirus, 1997. 
 
 
RUSCHMANN, D. V. M.; ROSA, R. G.; WEIDGENANT, P. J. Z. Sustentabilidade 
como estratégia de desenvolvimento. In: PHILIPPI JR. A.; RUSCHMANN, D. V. M. 
Gestão ambiental e sustentabilidade no turismo . Barueri, SP: Manole, 2010. 
 
 
SAAD, N. H. M.; ALIAS, R. A.; RAHMAN, A. A. Using Soft Systems Methodology 
(SSM) in formulating Knowledge Management Systems (KMS) strategy for Malaysian 
Public Institutions of Higher Education (PIHE). In: INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON ICT AND HIGHER EDUCATION, 5., 26- 29 jun. 2006. Anais…  Tokyo, Japan: 
Waseda University, 2006. 
 
 
SACHS, I. Caminhos para o desenvolvimento sustentável . Rio de Janeiro: 
Garamond, 2002. 
 
 
______. Rumo à ecossocioeconomia : teoria e prática do desenvolvimento. São 
Paulo: Cortez, 2007. 
 
 
SACHS, J. A riqueza de todos : a construção de uma economia sustentável em um 
planeta superpovoado, poluído e pobre. Tradução de Sérgio Lamarão. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2008.  
 
 
SAMPAIO, C. A. C. Planejamento para o desenvolvimento sustentável : um 
estudo de caso comparativo de município. Florianópolis: Bernúncia, 2002. 
 
 
______. Desenvolvimento sustentável e turismo : implicações de um novo estilo 
de desenvolvimento humano na atividade turística. Blumenau/ Florianópolis: 
Edifurb/Bernúncia, 2004. 
 
 



 

 

225 

SANDERS, P. Phenomenology: a new way of viewing organizational research. 
Academy of Management Review , [s.l.], v. 7, n. 3, p. 333-360, 1982. 
 
 
SANTUR - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE DE 
SANTA CATARINA. Pesquisa mercadológica : estudo da demanda turística – 
sinopse comparativa 2006, 2007 e 2008. [s.l.]: SANTUR, jan./fev./mar. 2008.  
 
 
SCHULTZ, M.; HATCH, M. J. Living with multiple paradigms: the case of paradigm 
interplay in organizational culture studies. The Academy of Management Rewiew , 
[s.l.], v. 21, n. 2, apr. 1996. 
 
 
SCHWANINGER, M. System dynamics and the evolution of systems movement. 
Systems Research and Behavioral Science , n. 5, v. 23, p. 583-594, Sept. Oct., 
2006. ISSN 1092-7026. Published online in Wiley InterScience. 
 
 
SCHWARTZ, M. S.; CARROLL, A. Integrating and unifying competing and 
complementary frameworks: the search for a common core in the business and 
society field. Business & Society , [s.l.], sep. 2007. 
 
 
SELEME, A. Entendendo o universo organizacional a partir do pensamento 
sistêmico. In: ANDRADE, A. L.; SELEME, A.; RODRIGUES, L. H.; SOUTO, R. 
(Orgs.). Pensamento sistêmico : caderno de campo: o desafio da mudança 
sustentada nas organizações e na sociedade. Porto Alegre: Bookman, 2006. 
 
 
SESSA, A. Turismo e política de desenvolvimento . Porto Alegre: Union, 1983. 
 
 
SHIMIZU, T. Decisão nas organizações : introdução aos problemas de decisão 
encontrados nas organizações e nos sistemas de apoio à decisão. São Paulo: Atlas, 
2001. 
 
 
SILVA, A. B.; ROMAN NETO, J. Perspectiva multiparadigmática nos estudos 
organizacionais. In: GODOI, C. K.; BANDEIRA-DE-MELLO, R.; SILVA, A. B. 
Pesquisa qualitativa em estudos organizacionais : paradigmas, estratégias e 
métodos. São Paulo: Saraiva, 2006. 
 
 
SIMON, H. A. Economics and psychology. In: KOCH, S. (ed.). Psychology: a study 
of a science . New York: McGraw Hill, 1963. v. 6, p. 685–723. 
 
 



 

 

226 

______. Comportamento administrativo : estudo dos processos decisórios nas 
organizações administrativas. Tradução de Aluízio Loureiro Pinto. Rio de Janeiro: 
Fundação Getúlio Vargas, 1971. 
 
 
______. Rational decision-making in business organizations . Pittsburgh, 
Pennsylvania, USA: Nobel Memorial Lecture, Carnegie-Mellon University, 8 dec. 
1978. 
 
 
______. A behavioral model of rational choice. Cowles Foundations Paper 98. The 
quarterly Journal of Economics , v. 69, n. 1, p. 99-118, Feb., 1955. 
 
 
SOARES, V. M. S.; COSENZA, O. N.; GOMES, C. S. F. Técnicas qualitativas e “Soft 
Systems Methodology” aliadas ao enfoque sistêmico. Revista de Administração , 
São Paulo, v. 36, n. 3, p. 100-107, jul./set. 2001. 
 
 
SCHWANDT, T. A. Três posturas epistemológicas para a investigação qualitativa: 
interpretativismo, hermenêutica e construcionismo social. In: DENZIN, N. K.; 
LINCOLN, Y. S. O planejamento da pesquisa qualitativa : teoria e abordagens. 
Tradução de Sandra Regina Netz. Porto Alegre: Artmed, 2006. p. 193-218. 
 
 
STAKE, R. E. Case Studies. In: DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S (orgs). Handbook of 
Qualitative Research . London: Sage Publications, 2000. 
 
 
SWARBROOKE, John. Turismo sustentável : turismo cultural, ecoturismo e ética. 
Tradução de Saulo Krieger. São Paulo: Aleph, 2000. 
 
 
TEIXEIRA JUNIOR, A. S. Temperatura, calor e energia interna. Revista Ens. 
Cienc.,  São Paulo, n. 6, p. 23-25, jul. 1982. 
 
 
TELL, F. What do organizations know? Dynamics of justification contexts in R&D 
activities. Sage Publications , [s.l.], v. 11, p. 443-471, 2004. 
 
 
TSOUKAS, H. Introduction: chaos, complexity and organization theory. Sage 
Publications,  [s.l.], v. 5, n. 3, p. 291-313, 1998. 
 
 
TSOUVALIS, C.; CHECKLAND, P. Reflecting on SSM: the dividing line between 'real 
world' and 'systems thinking world'. Systems Research , [s.l.], v. 13, n. 1, p. 35-45, 
1996. 
 
 



 

 

227 

TV CULTURA. TV Cultura na convenção do clima.  Disponível em: 
<http://www.tvcultura.com.br/cop15/>. Acesso em: 06 jun. 2010. 
 
 
TYWONIACK, S. A. Knowledge in four deformation dimensions. Sage Publications,  
[s.l.], v. 14, n. 1, p. 53-76, 2007. 
 
 
UNFCCC. The Kyoto Protocol . Disponível em: <http://unfccc.int/kyoto_protocol/ 
items/2830.php>. Acesso em: 06 jun. 2010. 
 
 
VALDUGA, V. Do modelo sistêmico linear turístico ao da Unitas-multiplex: uma 
análise crítica da corrente sistêmica e suas limitações no campo turístico. 
SEMINÁRIO DE PESQUISA EM TURISMO DO MERCOSUL – SEMINTUR, 5., 27 e 
28 jun. 2008, Caxias do Sul, RS. Anais do V SeminTUR 2008 : [s.n.], 2008. 
 
 
VASCONCELLOS, M. J. E. Pensamento sistêmico : o novo paradigma da ciência. 
Campinas, SP: Papirus, 2002. 
 
 
VERGARA, S. C.; CALDAS, M. Paradigma interpretacionista: a busca da superação 
do objetivismo funcionalista nos anos 1980 e 1990. Revista de Administração de 
Empresas , [s.l.], v. 45, n. 4, p. 66-72, out./dez, 2005. 
 
 
______. Paradigma interpretacionista: a busca da superação do objetivismo 
funcionalista nos anos 1980 e 1990. In: CALDAS, M. P.; BERTERO, C. O. (coord.). 
Teoria das organizações . São Paulo: Atlas, 2007. Cap. 10. 
 
 
VIEIRA, P. F. (Org.) Ecodesenvolvimento: do conceito à ação. In: SACHS, I. Rumo à 
ecossocioeconomia : teoria e prática do desenvolvimento. São Paulo: Cortez, 2007. 
 
 
VILLAVERDE, Sandoval. Refletindo sobre lazer/turismo na natureza, ética e 
relações de amizade. In: MARINHO, Alcyane; BRUHNS (Org.). Turismo, lazer e 
natureza . Barueri, SP: Manole, 2003. 
 
 
VIOLA, E.; LEIS, H. R.; FERREIRA, L. C. Confronto e legitimação. In: SVIRKY, H.; 
CAPOBIANCO, J. P. R. (Org.). Ambientalismo no Brasil : passado, presente e 
futuro. São Paulo: Instituto Socioambiental: Secretaria do Meio Ambiente do Estado 
de São Paulo, 1997. 
 
 
VITHESSONTHI, C. Corporate ecological sustainability strategy decisions: the role of 
attitude towards sustainable development. Journal of Organizational 
Transformation and Social Change , [s.l.], v. 6, n. 1, 2009. 



 

 

228 

 
 
YIN, R. K. Estudo de caso : planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2001. 
YURTSEVEN, M. K. Teaching systems thinking to industrial engineering students. In: 
1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEMS THINKING IN MANAGEMENT, 
Geelong, Australia, 2000, p. 655-659. 
 
 
WEBER, M. Ensaios sobre a teoria das ciências sociais . 2. ed. São Paulo: 
Centauro, 2003. 
 
 
WILLMOTT, H. Management and organization studies as science? Sage 
Publications , Organization, [s.l.], v. 4, n. 3, p. 309-344, 1997. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


