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Teoria Geral de Sistemas
TADS – 2. Semestre

Prof. André Luís

Aula 02

�A origem e o conceito da TGS.
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Conceito de Sistemas

• Um sistema é um conjunto de elementos 
ou componentes que interagem para 
atingir objetivos. Os elementos em si e as 
relações entre eles determinam como 
funciona o sistema.
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Teoria Geral de Sistemas

A Teoria Geral de Sistemas (TGS), foi proposta pelo biólogo austríaco 
Ludwig von Bertalanffy, em meados do ano de 1950.

A teoria de Bertalanffy é baseada no oposto do reducionismo, teria muito 
aplicada e utilizada na época. O reducionismo tem por base a divisão de 
um todo em partes, cada vez menores. Já a TGS, propõem exatamente 
o inverso, ou seja, analisar o todo, buscando estabelecer a inter-relação 
entre as partes (visão holística do todo) para, a partir disso, entender 
melhor o funcionamento do sistema em questão.
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• Os sistemas funcionam basicamente 
dentro do seguinte esquema:

Entradas � Mecanismos de 
Processamento � Saídas �

Realimentação
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Esquema de um Sistema
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Dados
(Entradas)

Informação
(Saídas)

Processo de transformação
(aplicação do conhecimento pela 

seleção, organização 
e manipulação de dados)

(Processamento)

Realimentação
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Componentes Genéricos de um Sistema

Sistema Elementos Objetivos

Entradas Mecanismos de 

Processamento

Saída Objetivo

Cafeteria Grãos de 

café, chá, 

água, açúcar, 

creme, mão-

de-obra

Equipamento 

culinário

Café, Chá, 

doces, 

bebidas 

diversas

Café, chá e 

outros itens 

alimentícios 

deliciosos e 

preparados com 

rapidez

Escola Estudantes, 

professores, 

administra-

dores, livros, 

equi-

pamentos

Ensino, pesquisa, 

serviços

Estudantes 

treinados, 

pesquisas 

significativas

, serviços 

diversos

Aquisição de 

conhecimento
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Componentes e Conceitos de Sistema

• Fronteiras do sistema: são os limites do 
sistema, define o sistema e o diferencia de 
tudo o mais (o ambiente).

• Configuração do sistema: é a forma como 
os elementos do sistema são organizados 
ou arranjados.
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• É fundamental o conhecimento tanto para 
definir as relações entre as entradas de 
um sistema como para organizar os 
elementos do sistema usados para 
processar as entradas.

• Estabelecer uma lógica e uma hierarquia 
dos processos.
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Tipos de Sistemas

• A classificação de um sistema ocorre com 
base em diversos parâmetros. Eles 
podem ser: simples ou complexos, 
abertos ou fechados, estáveis ou 
dinâmicos, adaptativos ou não 
adaptativos, permanentes ou temporários.
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Contatos / Dúvidas
• E-mail para:

andre.belini@aedu.com

• Blog:

http://profandreluisbelini.wordpress.com/
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