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Resumo 
 
O presente trabalho discorre sobre um modelo sistêmico aplicado em Comunicação 
Organizacional, com base no pensamento complexo, para implementação do Projeto 
Político Pedagógico no Colégio Opção – Uberaba, MG. Tal realização materializou novo 
modelo de gestão. As dinâmicas sistêmicas usadas para os colaboradores efetivaram a 
introjeção dos conceitos e fundamentos e se mostraram determinantes à contundência da 
mudança de cultura organizacional. Com o decorrer da implementação, identificou-se o 
alinhamento da instituição aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
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Introdução 
 
Papéis, informes e jornais já não são eficientes na implementação de parâmetros para uma 

organização. Foram em alguma instância durante um período em que a burocratização 

dos meios laborais gerava comprometimento. Contudo, as dinâmicas interrelacionais, os 

anseios e as necessidades das pessoas mudaram e um dos principais elementos geradores 

dessa mudança é a vida em rede, pela chamada revolução tecnológica. Com isso, o que a 

sociedade espera de uma empresa e o que uma empresa espera de um colaborador, 

também mudou. Essas dinâmicas são complexas assim como a teia da vida que entrelaça 

a todos e as empresas são elementos partes dessas dinâmicas. Uma vez que assumimos a 

visão da complexidade da vida, podemos adotar técnicas coerentes com tal perspectiva. 

Percebemos que há uma trajetória de transformações a serem realizadas e a comunicação 

organizacional tem papel fundamental nesse contexto, visto que através dela podemos 

 
1 Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional, XXI Encontro dos Grupos de 
Pesquisa em Comunicação, evento componente do 44º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestranda do programa de Mestrado em Comunicação e Gestão em Indústrias Criativas, da Universidade do Porto – 
Portugal. Comunicóloga e psicoterapeuta sistêmica – mariana@inspiralante.org 
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trabalhar vínculos internos e externos e assim gerar impacto positivo da vida das pessoas 

e da comunidade na qual a empresa está inserida. 

  

Profissionais de comunicação organizacional lidam no cotidiano com as técnicas e 

estratégias e precisamos de uma comunicação que gere diálogos e saúde relacional, pois 

“ainda falta uma Comunicação que permita a abertura de canais dialógicos de fato e que 

possibilite a maior valorização das pessoas” (KUNSCH, 2012, p. 269). Quando 

conseguimos gerar esses canais, os vínculos que se estabelecem tendem a considerar a 

dimensão humana das relações que se estabelecem no contexto de trabalho. 

 

Cabe citar que chamamos de comunicação organizacional, ou institucional o trabalho de 

planejamento em comunicação realizado por profissional com formação de graduação 

que tenha as competências necessárias à função. Recorremos a Gaudêncio Torquato, que 

fixa a terminologia comunicação empresarial ou organizacional como semelhantes. Para 

competências do profissional de comunicação, consideramos as ações de gestão e 

planejamento em comunicação interna para coerência entre as responsabilidades sociais 

de uma empresa, sua missão, visão e valores e estratégia de mercado.  

 

Esse artigo tem base na investigação para dissertação de Mestrado e apresenta parte do 

que vem sendo identificado como resultado de um trabalho em Comunicação 

Organizacional que associa comunicação, pensamento sistêmico e design em 

sustentabilidade. Tal trabalho é denominado Integração Sistêmica Organizacional e usou 

a implementação de valores do novo Projeto Político Pedagógico do Colégio Opção para 

introjeção orgânica de gestão cooperativa, escolhemos uma das intervenções e a 

descrevemos de modo que cada passo seja identificado.  

 

Comunicação: percebendo a circularidade  

 

 A palavra Comunicação vem do latim e surgiu no cristianismo antigo. O único momento 

de contato era a hora do communicatio, quando todos se reuniam para fazer a refeição 

noturna. Desse primeiro sentido, já percebemos que a comunicação se faz quando há um 

rompimento de isolamento. Assim, entendemos que prescinde de interação, uma ação em 

comum, e o termo não designa todo e qualquer tipo de relação (MARTINO, 2001). 
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No início do século XX, a Escola de Palo Alto já considerava que o emissor tem papel 

tão fundamental no processo de comunicação quanto o receptor, pois a mensagem será 

destinada a ele e deverá possibilitar o entendimento por parte do receptor. Caso contrário, 

a comunicação produzirá o que chamamos de uma grande entropia. 

Obviamente que todo processo de comunicação está sujeito à entropia, ou seja, aos ruídos. 

Porém, se a preocupação de entendimento estiver, dentro das possibilidades, ao máximo 

voltada para o receptor, a chance de sucesso será multiplicada. A fonte, no caso o emissor, 

será receptor e vice-versa, num processo de características circulares:  

Esse esquema comunicacional dá a impressão de que a interação entre os participantes se 

fundamenta como um modelo circular. Mas, visto que a interação é constante e dinâmica 

o processo de comunicação nunca será o mesmo. Assim forma-se como algo semelhante 

a uma espiral na qual os indivíduos trocam informações, decodificando-as e produzindo 

diferentes sentidos a cada instante. 

Assim já percebemos que chegamos à noção de complexidade, mas antes vamos discorrer 

brevemente sobre a comunicação organizacional. 

 

Comunicação Organizacional 

 

Sendo uma empresa constituída por pessoas que por sua vez são sistemas abertos em 

interação contínua, os processos de comunicação que se estabelecem não podem ser 

controlados pelo ser humano. Poderão ser, e devem ser, manejados de acordo com suas 

potencialidades, desafios e principalmente com capacidade de observação do contexto. 

Nesse sentido, vemos que as ações comunicacionais no contexto laboral estão para muito 

além de um memorando. Estratégias de comunicação interna podem gerar vínculos 

potentes a ponto de impactarem mudanças sociais em termos de crenças coletivas a cerca 

das possibilidades de ação efetiva do ser humano. 

 

As estratégias de comunicação organizacional costumam estar direcionadas às 

necessidades de mais produtividade e maior lucro de uma empresa. Em geral, esse 

direcionamento é pouco motivador e mesmo quando gera motivação, alimenta o senso de 

competição entre as pessoas sem observar a necessidade de cooperação e pertencimento, 

sendo que essas são inerentes ao ser humano (CAPRA e LUISI, 2014).  
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Pensamento linear e pensamento complexo 

 

Desde René Descartes, os humanos adotam a lógica de dividir e examinar uma questão 

em partes e começar metodicamente pelas mais simples. A frase “uma coisa é uma coisa 

outra coisa é outra coisa” tornou-se senso comum como fruto desse pensamento. Essa 

abordagem conhecida como clássica, analítica ou cartesiana, concentrou-se no estudo dos 

elementos enquanto individualidades. O sistema em estudo era separado em partes 

menores e então descritas com profundidade e detalhamento. Assim, o elemento era 

separado do contexto de outros objetos e isolado do observador (MORIN, 2000).  

 

Com a vida em rede, se torna estranho imaginarmos tanta separação, mas a maior crise 

que vivemos é a da separação (CAPRA, 2002). No paradigma cartesiano, nascem e 

crescem especializações nas quais o objeto básico de estudo se torna cada vez menor e 

mais decomposto (ARAUJO, A., & GOUVEIA, L. 2016). 

Já a noção de complexidade sempre esteve presente na vida e percepção de mundo de 

povos antigos, como Sumérios, Celtas e Vikings, e povos originários das Américas, como 

os índios macuxis, tupinambás e guaranis.  

Quando Edgard Morin inicia a retomada do pensamento complexo no século XX, já 

estamos num contexto de crescente avanço das tecnologias de comunicação de massa e 

os efeitos e as análises socioculturais prescindiam, e ainda hoje, de uma visão que 

perpasse diferentes esferas da vida – biológica, social, físicas, políticas, entre outras. Essa 

percepção de contexto que interfere na vida do sujeito e que o molda de acordo com as 

possibilidades que o próprio contexto apresenta havia sido deixada de lado possivelmente 

para atender aos anseios de crescimento desde a ascensão da Igreja Católica.  

Contudo, a sabedoria de prosperar a vida, mantém ilhas de observação manifestada em 

indivíduos como Spinoza que nos brindam com visão sistêmica da complexidade, ao 

cunhar que não é possível separar Deus e natureza, sendo apenas uma só.  

 

Teoria Geral dos Sistemas 

 

Uma grande chave de mudança de paradigmas no século XX pode ser vista na Teoria 

Geral dos Sistemas (BERTALANFFY, 1937), inicialmente para Biologia e se expandiu 

para análises em diversos campos da ciência como a cibernética, a Psicologia e a 
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administração de empresas. Bertalanffy propõe uma reorientação do conhecimento a 

partir da existência de sistemas abertos e que esses se diferenciam dos sistemas fechados. 

Essa diferenciação trouxe um olhar novo, para alguns como um resgate de visões 

cosmológicas de antigas civilizações, que permitiu percebermos as interações nas quais 

consistem a vida. Com a Teoria Geral dos Sistemas passa-se a ver a interdependência dos 

elementos que compõem o todo. 

Renasce a perspectiva de perceber um elemento dentro de seu contexto como necessidade 

para uma análise coerente. Uma parte fora de seu contexto originário deixa de ter as 

características que a compõe, pois, parte de suas características só existem na interação 

com o meio, quando são elementos pertencentes a sistemas abertos, como o caso de 

pessoas que compõe uma organização também. 

 

Ligando os pontos 

 

Conforme percorremos os conceitos de Comunicação Organizacional, Complexidade e a 

Teoria Geral dos Sistemas vamos percebendo a grande conexão entre os temas e o portal 

de possibilidades que se abre para novas estratégias e práticas em comunicação. 

Para essa tecelagem cabe trazer os pressupostos de Baldissera, que entende a 

Comunicação Organizacional como processo de construção e disputa de sentidos: 

 

 “ela contempla três dimensões tensionadas e interdependentes: a organização comunicada (fala 
autorizada); a organização comunicante (fala autorizada e demais processos comunicacionais que 
se atualizam sempre que alguém estabelecer relação direta com a organização) e comunicação 
falada (processos de comunicação que, não sendo a partir de relações diretas com a organização, 
referem-se a ela),” (BALDISSERA, 2009, p. 116). 

 

Percorrer conceitos e fundamentos de Edgar Morin, nos orienta a uma reflexão a respeito 

da complexidade como caminho que nos leva a reconhecer que a Comunicação 

Organizacional está além do que podemos considerar organizado (BALDISSERA, 2009, 

p. 117). Mesmo não desejando comunicar, se alguém atribui sentido, assumimos isso 

como comunicação. E é exatamente nessa atribuição de sentido que publicações, 

informes, e tudo mais que desejarmos materializar, pode se tornar ineficaz numa empresa. 

Pela complexidade da Comunicação Organizacional, percebemos as empresas como 

sistemas sociais vivos que são redes autogeradoras de comunicações (CAPRA, 2005, p. 

117). 
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A empresa como organismo vivo é a base que o Inspiralante assume ao criar o Plano de 

Comunicação para implementar o Projeto Político Pedagógico do Colégio Opção. 

Para seguir a tecelagem dessa visão interdisciplinar, apontamos as relações entre os 

estudos acadêmicos e as análises de mercado empresarial. A tendência para aprovação de 

projetos e consequente disponibilização de recursos financeiros é de os profissionais de 

comunicação estruturarem seus planejamentos de forma simplificada e dessa maneira 

conseguem inclusive dar agilidade aos processos. A comunicação técnica, que possui uma 

dimensão instrumental e racional, configura grande relevância, contudo é limitada pela 

visão linear (KUNSH, 2012). Mesmo essa última sendo necessária, a percepção dos 

contextos que influenciam a comunicação é de natureza complexa. 

 

Inspiralante como Indústria Criativa 

 

Cabe trazer breve apresentação do Inspiralante, por ser a organização que aplica as 

técnicas sistêmicas para as ações em Comunicação Organizacional apresentadas nesse 

trabalho. É um instituto de comunicação, pensamento sistêmico e design em 

sustentabilidade, criado em 2009 como um projeto dentro de uma agência de arte e 

conteúdo. Cresceu e se tornou uma associação em 2012 como forma de gerar potência 

em impacto social para transformar paradigmas atrelados ao século XX.  

Atualmente a comunicação, seja organizacional ou vista com sua amplitude de ação e 

geração de vínculo (BAITELLO JUNIOR, 2010) precisa estar conectada com projetos 

autorais que capacitem pessoas para novos modelos cooperativos e tracem desenhos 

elegantes de ser e estar no planeta (ROLAND e LANDUA, 2013). 

Sobre pensamento sistêmico, a instituição atua para minimizar impactos da visão linear 

que afetam a percepção da vida como fluida e interconectada, promovendo ações que 

transformem o paradigma cartesiano em percepção sistêmica. 

Em designer em sustentabilidade, aplica os conceitos e fundamentos da Educação para 

Desenvolvimento Sustentável formulada pelo Gaia Education em parceira com 

Organização das Nações Unidas e a UNESCO, com ferramentas práticas e analíticas, 

redesenhando a presença humana no planeta, em escala local, biorregional e global. 
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Assim, o Inspiralante se percebe como uma indústria criativa atuante no informalmente 

chamado setor 2,53. Atualmente direciona seus projetos e atuações com clientes 

individuais e coletivos para a implementação de ações que potencializem os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, formulados para cumprimento da Agenda 2030. Seus 

vínculos são tecidos com parceiros e clientes que desejam transformar relações internas 

e/ou externas e aceitem a visão sistêmica como base para essa mudança. 

 

O caso do Colégio Opção 

 

O Colégio Opção é uma instituição de educação com 28 anos de existência, que possui 

ensino desde a Educação Infantil ao Ensino Médio, com preparo para o vestibular, na 

cidade de Uberaba, Minas Gerais. Os pilares do colégio são desenvolvimento emocional, 

educação bilingue e empreendedorismo.  

A relação entre o Instituto Inspiralante e o Colégio Opção começou em 2017, com 

intenção de fazer uma horta que oferecesse aos estudantes a lida com o ciclo do plantio. 

Porém, a direção da instituição de ensino passava por uma mudança de gestores. Marcia 

Marques Afonso, fundou o Colégio Opção em 1993. No decorrer dos anos, estabeleceu o 

modelo de gestão caracterizado como autocrático (CHIAVENATTO, 1983).  

No início de parceria entre o Colégio o Inspiralante, a fundadora concluía seu ciclo como 

diretora e passava o bastão de gestão para o filho primogênito, Luiz Afonso Junior. A 

ideia da horta em mandala originou-se com ele, que buscava atender às necessidades de 

transformação de paradigmas no século XXI.  

 

Aplicando modelo sistêmico de Comunicação Organizacional 

 

A partir das primeiras reuniões em que ambas as organizações começavam a se conhecer, 

Marco Lyrio, profissional de criação, mapeou que o Colégio Opção precisava de um 

trabalho de Comunicação Interna de base para constituir uma cultura organizacional 

coerente com os temas que envolvem o cuidado com uma horta em mandala. Assim, 

nasceu a aplicação do modelo Integração Sistêmica Organizacional no Colégio Opção. 

 
3 Denominação que busca abarcar os negócios híbridos que estão entre as empresas, que visam lucro, e as 
organizações não governamentais. A expressão surge o bengalês Muhammad Yunnus, vencedor do Prêmio 
Mundial de Alimentação (1994) e do Nobel da paz (2006). 
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O modelo integra comunicação, pensamento sistêmico e designer em sustentabilidade e 

tem como ponto central levar a organização, nesse caso o Colégio Opção, a se perceber 

como um organizamos vivo. A Integração Sistêmica Organizacional possui três esferas 

principais - diagnóstico, exoneração e ponto de transformação - que descrevemos a seguir: 

Na Esfera Diagnóstica, trabalham O Universo Conspira que consiste em rever os 

princípios para reconhecer o propósito. Já na Esfera Exoneração, atuam para gerar 

pertencimento a partir da integração de espírito, mente, emoção e corpo. Em Ponto de 

Transformação, buscam gerar a percepção na consciência coletiva e assim desenvolver a 

noção de impermanência, natural a todos os organismos vivos. 

 

Para esse artigo, interessa um breve resumo sobre a Esfera Diagnóstica e em seguida 

vamos nos ater a descrever uma intervenção sistêmica específica que reúne em si 

diferentes ações práticas de comunicação e gerou resultados identificados que podem ser 

alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

 

Na Esfera Diagnóstica, foram usadas técnicas para identificar quais as principais 

características que nutrem e movem o sistema da empresa. Nesse sentido, tem-se como 

intenção responder a duas perguntas regentes: a) o que conecta? b) o que rege?  

O objetivo nessa fase é identificar os princípios regentes e os fundamentos constituintes 

da organização (ECHEGARAY, 2008), levando em consideração os processos formais 

como o organograma e os procedimentos internos e os informais (TOLBERT e HALL, 

2009) que efetivamente nutrem e norteiam o sistema como um organismo. 

 

Nessa esfera as organizações já são apresentadas aos gestores da como sistemas vivos de 

modo que essa concepção abra os caminhos para projeção de uma organização 

ecologicamente sustentável em âmbitos social, econômico, ecológico e relacional. Assim, 

as mudanças propostas pela assessoria de comunicação organizacional estão desde o 

princípio alinhadas com a percepção sistêmica da vida. Cabe citar, que durante os 

primeiros anos de criação e implementação da Integração Sistêmica Organizacional, ficou 

claro que cabe aos profissionais de comunicação terem técnicas didáticas, claras e com 

bases em dados para apresentarem em momentos que os clientes estejam interessados em 

uma nova visão. Em geral os gestores de empresas não conhecem a visão de uma 
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organização como um organismo vivo. Contudo cabe também aos comunicólogos 

organizacionais que lidam com a perspectiva sistêmica saberem que as resistências às 

mudanças que as pessoas e suas organizações apresentam são de ordem natural (CAPRA, 

2002). Uma mudança imposta que é calculada por métricas e tem cronogramas lineares a 

serem cumpridos deixa de lado o ciclo natural da vida. Conforme a mudança acontece os 

gestores começam a lidar com a situação como imprevistos desagradáveis que estão 

atrapalhando a implementação da mudança e então os profissionais de comunicação 

precisam estar preparados para lidar com essas questões que são de fato imprevisíveis, 

mas podem ser manejáveis. Nesse sentido, chegamos também à autoregulação dos 

sistemas vivos (MATURANA, 1985) como característica própria de todas as redes 

constituídas por sistemas vivos. Assim, voltamos ao Capra que percebe as organizações 

como sistemas abertos e vivos nos quais essa rede autopoiética de interações consiste na 

troca de conteúdos que geram e nutrem fluidamente a teia da vida. 

A complexidade de um sistema organizacional, assim como todos, busca compensação, 

ordem e inclusão (ESCHEGARAY, 2008). Lidar com um plano de comunicação por esse 

viés é saber lidar com o fluxo natural da vida. Abordaremos mais esses pontos na 

conclusão desse artigo, pois agora vamos discorrer sobre o tema central de aplicação da 

Integração Sistêmica Organizacional no Colégio Opção: o Projeto Político Pedagógico. 

 

Durante a fase diagnóstica, ficou evidenciada a mudança de modelo de gestão autocrático 

para o modelo de gestão cooperativo. Contudo, a nova gestão percebia uma dificuldade 

dos funcionários se perceberem pertencentes ao novo modelo. A cultura organizacional 

estava arraigada nos parâmetros da gestão autocrática (CHIAVENATTO, 1983). Tais 

parâmetros de gestão incluem ênfase na burocracia, respeito à hierarquia, e a crença de 

que cada funcionário deve fazer a sua parte do trabalho. Esse modelo de gestão, com base 

no taylorismo4 tende à desumanização das relações no contexto laboral.    

Dessa forma, a consultoria e assessoria em Comunicação, Pensamento Sistêmico e 

Design em Sustentabilidade, Inspiralante, percebeu que havia um hiato ou talvez um 

abismo entre a proposta da horta em mandala e a gestão, que ainda vigorava em termos 

de cultura organizacional, pois por mais que entre mãe e filho já houvesse um acordo de 

 
4 Frederick W. Taylor (1911) criou a Teoria da Organização Científica do Trabalho que se caracteriza 
pela descrição minuciosa das atividades a fim de com isso melhorar a produtividade.  
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nova gestão, para os funcionários do Colégio Opção, a cultura organizacional que 

vigorava era do modelo de gestão autocrático. 

A essa altura um grupo de trabalho para percepção sistêmica já havia organicamente se 

constituído no Colégio. Foi então que perceberam a importância de aplicar o novo Projeto 

Político Pedagógico, esse documento estava pronto para ser implementado, fala-se sobre 

ele, contudo ainda se tratava de um lindo escrito apenas no papel. 

 

Implementando o Projeto Político Pedagógico: caminho para comunicação 

sistêmica aplicada 

 

Como base para o novo modelo de gestão, o novo diretor Luiz Afonso escreveu o Projeto 

Político Pedagógico (PPP), no qual constam fundamentos e valores essenciais ao modelo 

de gestão cooperativo: 

“A escola, deve ser um espaço de construções positivas em todos os aspectos da vida dos 
estudantes e de todos rotina fazem parte de sua, que devolva a integridade humana que é o universo 
de cada indivíduo, entendendo-o como emocional, cognitivo, físico e intuitivo.  O ambiente 
escolar será uma estrutura capaz de contribuir para uma construção coletiva significativa com 
indivíduos equilibrados, saudáveis, intelectualmente capazes e conscientes de responsabilidades 
na construção de um mundo verdadeiramente sustentável.” (AFONSO JUNIOR, 2018, p. 2) 

 

A distância entre a teoria e prática podia ser identificada no comportamento dos 

professores, por exemplo, pela dificuldade de comprometerem com as necessidades 

básicas de uma instituição de ensino, como dar aulas e lançar notas nos diários.  

Então elaboramos um Plano de Comunicação para implementação do Projeto Político 

Pedagógico. A decisão tomada foi de não usar folhetos, impressos, e-mails ou os recursos 

habituais de comunicação organizacional. 

Criamos intervenções de capacitação em percepção sistêmica. Era preciso reeducar o 

colaborador sobre os princípios que estavam no PPP. Citar o Maturana e visão 

autopoiética estava distante demais das práticas conteudistas de sala de aula. Com base 

em intervenções diagnósticas anteriores e relatório de gestão, havia a necessidade de 

transformar a crença dos colaboradores e professores e que isso chegasse organicamente 

à sala de aula e aos estudantes.  

Foram cerca de 15 ações que mesclaram comunicação, pensamento sistêmico e design 

em sustentabilidade. Tais ações interseccionaram diagnóstico do grupo ou do setor, com 

liberação de emoções para efetivas transformações de crenças e paradigmas. Capacitação 

em temas de pensamento sistêmico e sustentabilidade. Conforme esse desenho de 
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movimento era tecido, as palavras centrais do Projeto Político Pedagógico, como 

transparência e confiança, eram trabalhadas com os grupos de colaboradores e assim seus 

conceitos iam sendo absorvidos pelas pessoas. O PPP saia do papel para a prática 

cotidiana numa transformação gradual.  

Como forma de exemplificar uma das ações de implementação do PPP, escolhemos uma 

intervenção prática que mesclou setores diferentes que atravessavam uma crise. Tal crise, 

impactava as demais relações internas no Colégio e chegava a afetar aos estudantes. Com 

a percepção sistêmica, ficou mais fácil para os membros do grupo de trabalho em 

Comunicação Sistêmica identificar as questões nucleares. 

 

O modelo autocrático refletia na dinâmica com a alimentação nos diferentes grupos que 

compõem a organização. Escolhemos esse caso para esse artigo por entendermos ser uma 

situação que apresenta frutos do modelo autocrático e que, com as intervenções de 

comunicação sistêmica aplicada, o contexto melhorou em âmbitos de indicadores visíveis 

e consideravelmente importantes para todo o organismo do Colégio Opção. 

 

Comunicação, pensamento sistêmico e design em sustentabilidade aplicados 

 

Havia três grupos que separadamente realizavam as refeições: 1) professores; 2) 

administrativo e 3) auxiliares de serviços gerais. Na percepção da nova gestão, a interação 

entre os grupos não acontecia e isso gerava: a) aumento da distância entre grupos do 

organismo; b) potencialização da hierarquia e do complexo de inferioridade e c) baixa 

autoestima retroalimentada que dificultava a cooperação entre pares. 

Apresentaremos o caso por tópicos para uma compreensão, porém, esse caso aconteceu 

num contexto de 3 anos de trabalho para desenvolvimento de comunicação, percepção 

sistêmica e design em sustentabilidade. Na altura, a diretora-fundadora do Colégio já 

havia se aposentado e isso comunicou a efetiva mudança de modelo de gestão. 

 

Cenário - problema de integração das responsáveis pela cantina com o Colégio. Por outro 

lado, aconteciam diferentes dinâmicas de nutrição para cada grupo de colaboradores. 

Necessidades – a nova direção percebeu a necessidade de inserir a cantina ao organismo. 

Objetivos - a) estabelecer vínculos saudáveis; b) gerar cooperação entre os colaboradores 

e c) identificar e valorizar habilidades. 
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Proposta da consultoria de Comunicação Organizacional – identificar o grupo que estava 

se sentindo mais dissonante do contexto alimentação e consequentemente da cantina para 

sistemicamente serem trabalhar os pontos opostos do sistema, no contexto alimentação. 

Aplicamos o princípio do pensamento complexo em que todo ponto extremo tem um 

contraponto e ambos buscam compensação (ESCHEGARAY, 2008). Determinou-se o 

uso de técnicas de dinâmica de grupo que associassem: Constelação Organizacional, 

Círculo de Restauração e Comunicação Não-Violenta (ROSENBERG, 2006). 

Etapas de Ação - reunião diagnóstica com diretor do Colégio, é a essa pessoa que tanto 

as auxiliares de serviços gerais, quanto as gestoras da cantina se reportam. Outra reunião 

diagnóstica com gestor específico da equipe de auxiliares de serviços gerais. 

Aplicação das técnicas – dois profissionais executaram as ações de reunir em grupo as 

auxiliares de serviços gerais com as gestoras da cantina e o gestor de equipe para a  

Integração Sistêmica Organizacional e então: a) levantaram falas e conteúdo de situações 

práticas, previamente identificadas através das entrevistas, b) evidenciaram a polarização 

para o próprio grupo, c) inseriram elementos de provocação para identificar que pessoas 

poderiam empatizar facilmente e gerar soluções de mediação, d) como dupla, 

transferiram-se cada um para um grupo, sem que o grupo notasse, e usaram a 

contratransferência (SHEDLER, 2010) primeiro com cada grupo e em seguida trocaram 

os papeis – dentro da dupla. Também usaram a tática policial bom, policial mau, por conta 

da gestora geral da cantina não se flexibilizar a aceitar as propostas e não apresentar uma 

que para ela fosse possível e coerente, e) para solucionar o conflito, usaram o humor. 

Com a pessoa mais emotiva, facilitaram, sem que percebesse, a suas emoções fluírem em 

choro, para humanizar as relações, f) durante todo o processo, o líder da equipe de 

serviços gerais foi colocado em situação de liderança facilitadora para exercer e aprimorar 

suas habilidades de mediação de conflitos. 

Os principais resultados obtidos são: 1) melhoria das relações interpessoais, 2) 

desenvolvimento da capacidade de cooperação entre equipes e 3) aprimoramento de 

liderança. Agora descrevemos os resultados observados em cada grupo: 

1 – grupo auxiliares de serviços gerais: a) identificou o excesso de críticas negativas às 

gestoras da cantina; b) percebeu as dificuldades não imaginadas anteriormente; c) 

sensibilizaram-se com o excesso de trabalho; 

2 – grupo da cantina: aceitou soluções que integrem mais os colaboradores à cantina. 
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3 – líder: angariou confiança na sua equipe e ganhou a confiança das gestoras da cantina. 

Com a intervenção em Comunicação Organizacional, o Colégio teve resultados visíveis 

de aproximação entre os demais grupos além dos diretamente trabalhados na dinâmica. 

Observou-se que os professores incluem os demais colaboradores na hora da refeição e, 

com isso, a comunicação informal e a formal ganharam fluidez, respeito às necessidades 

dos grupos que exercem diferentes atividades e as pessoas envolvidas passaram a 

representar a comunicação interna que propagando o Projeto Político Pedagógico. 

 

Considerações finais 

 

Através de modelo sistêmico de comunicação aplicado com técnicas que integram o 

pensar e o sentir, uma instituição de educação pode se perceber como um organismo vivo. 

Essa percepção traz desafios profundos de revisão do sentido de existir da instituição e, 

por isso, o organismo Colégio Opção seguem experienciando a autoregulação. Nesse 

processo, pessoas se perceberam como não mais pertencentes, outras chegaram por uma 

afinidade com o novo PPP, afinidade essa consciente ou não, simplesmente pela própria 

complexidade da vida que atrai e repele naturalmente de acordo com as necessidades do 

organismo. Contudo, a gestão atual pratica o modelo cooperativo e está capacitada para 

perceber essa autoregulação de maneira natural e integrada à própria fluidez da vida. 

Comunicação Organizacional não pode estar associada de forma reducionista a um 

protocolo de normas e padrões organizados para atender a uma meta. As próprias metas 

e objetivos podem e devem ser revistos no decorrer do planejamento estratégico em 

comunicação de forma que as relações interpessoais, que constituem processos 

comunicacionais de uma organização, sejam vivenciadas e, dessa forma, enriqueçam a 

própria empresa com elementos gerados na circularidade da comunicação. Nessa visão 

circular, o receptor e o emissor têm papeis de mesmo valor de importância no sistema. 

Evidenciamos com esse estudo e prática aplicados, que capacitar um grupo de 

colaboradores para que essas pessoas sejam mensageiras dos novos valores de um modelo 

de gestão é um caminho que requer adaptabilidade de revisão do planejamento durante a 

aplicação do que foi o plano inicial. Assim, as pessoas que vão se capacitando através as 

ações de comunicação, passam a ser na prática cotidiana os porta-vozes do que precisa 

ser comunicado e introjetado como nova narrativa na cultura organizacional. 
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Percebemos que para gerar vínculos em comunicação, precisamos conceder espaço a cada 

pessoa se manifestar como parte de um organismo maior. Conforme se manifesta mostra 

que parte do organismo ela representa, como ela atua assim sucessivamente com o os 

grupos até que rede autopoiética das interações de uma instituição se mostre mesmo como 

um organismo vivo. Esse organismo tem suas características e necessidades que não são 

controladas por alguém ou por uma equipe, mas podem ser manejadas como uma grande 

agrofloresta na qual observamos as interações e lidamos com ela para que a vida prospere 

de acordo com o melhor que aquele solo e todos a interação ecossistêmica possa oferecer. 

Para concluir esse artigo, embora não ainda a investigação, compartilhamos como a 

instituição de educação, Colégio Opção, percebe atualmente sua conexão com o 

cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis – sendo esse um dos temas 

de capacitação propostos pela consultoria em Comunicação Organizacional. 

ODS 1 - Erradicar a pobreza - Capacitar professores não funcionários do Colégio Opção. 

ODS 2 - Erradicar a fome - Capacitar para aproveitamento de alimentos e veganismo. 

ODS 3 - Saúde de qualidade - Respira ENEM, projeto de saúde para os estudantes durante 

o período preparatório para as provas do ENEM. 

ODS 4 - Educação de qualidade - Educação para Desenvolvimento Sustentável. Educação 

inclusiva. 

ODS  5 - Igualdade de gênero  - Meninos e meninas com as mesmas oportunidades de 

participação. Contratação de profissionais integrantes LGBTI+. 

ODS 8 - Trabalho digno e crescimento económico - Visão sistêmica aplica à gestão 

colaborativa, desenvolvimento de escuta empática. 

ODS 10 - Reduzir as desigualdades - Preparo de indivíduos humanizados, relações 

horizontalizadas e com inteligência coletiva sistêmica desenvolvida. 

ODS 11 - Cidades e comunidades sustentáveis - Projeto Centro Permacultural Urbano em 

desenvolvimento (CPU) 

ODS 12 - Produção e consumo sustentáveis - CPU 

ODS 13 - Ação climática - Com o CPU, haverá o favorecimentos dos rios aéreos, por ser 

Uberaba um bioma de passagem entre a mata ciliar e o cerrado. 

ODS 15 - Proteger a vida terrestre - Capacitar pessoas a se perceberem parte da natureza. 

ODS 16 - Paz, justiça e instituições eficazes - Por ser o próprio Colégio uma instituição 

que promove relações sustentáveis internas e externas. 

ODS 17 - Parcerias - Prefeitura Municipal de Uberaba, Instituto Inspiralante. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
44º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – VIRTUAL – 4 a 9/10/2021 

 

 15 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável não citados acima estão em fase de 

identificação. 
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