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N e w s l e t t e r  d o  C o l é g i o  M o n t e  V e r d e

Fundado pelos terapeutas Jean
Lucy e Osvaldo, o Instituto
possui sua sede em Campo
Grande/MS. Sua proposta é o
trabalho com as Constelações
Familiares, Acompanhamento
Sistêmico e Pedagogia Sistêmica.

Além dos atendimentos
individuais e em grupo, o
Instituto oferece os Cursos de
Formação e Treinamento em
Pedagogia Sistêmica e em
Constelação Familiar, além de
Workshops e palestras.

A revista Pedagogia Sistêmica
vem preencher uma lacuna
bibliográfica sobre a temática no
Brasil.

O Instituto Jean Lucy

O Instituto Jean Lucy tem o prazer de entregar a você o

primeiro número da Revista Pedagogia Sistêmica, cujo objetivo

é difundir o conhecimento acerca da Pedagogia Sistêmica, no

Brasil ainda tão restrito.

Aqui você encontrará o conhecimento já consolidado bem

como aquele que é produzido cotidianamente a partir da

prática experimentada. Como pensamento emergente, a

Pedagogia Sistêmica se faz o tempo todo nas relações que são

travadas no âmbito do dia a dia.

Neste primeiro número apresentamos um pequeno esboço do

desenvolvimento da Pedagogia Sistêmica e seu caminhar até

os nossos dias, um texto sensível abordando as dores da

Criança Interior e sua relação com a escola e dois textos que

apresentam a experiência prática de quem vivencia a

Pedagogia Sistêmica em sua postura diária, além de um olhar

para os fenômenos em sala de aula.

Preparados para esta jornada? Vamos juntos! Aqui você é um

de nós! Boa leitura!

Editorial
de Jean Lucy
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O nascimento da Pedagogia Sistêmica
JEAN LUCY TOLEDO VIEIRA

Comumente dizemos que a Pedagogia Sistêmica nasce a partir das
constribuições de Bert Hellinger com as Constelações Familiares.
E isso é correto. São estas contribuições aplicadas no contexto
educativo que chamaremos Pedagogia Sistêmica. No entanto, não
podemos deixar de considerar a trajetória da própria educação até
o momento em que estará "pronta" para acolher esta nova forma
de se fazer educação. Somos a soma do que veio antes.

Bert Hellinger (1925 - 1919) foi
um Pedagogo, teólogo e filósofo

alemão.  Como sacerdote
católico atuou no continente

africano por mais de uma década
e meia. Pesquisador nato, torna-
se um vasto conhecedor da alma

humana, aprofundando seus
estudos em áreas como Terapia

Primal, Terapias de Grupo,
Análise Transacional,

Programação Neurolinguística,
Gestalt Terapia, entre outras.

Desenvolve, a partir de seus
estudos, o que hoje vamos

conhecer como a Constelação
Sistêmica Familiar segundo Bert

Hellinger.

Desta forma, entendemos a Pedagogia Sistêmica além de Bert
Hellinger, inclusive. Assim como Bert não "cria" a Constelação
Familiar do nada, mas ela vai se desenvolvendo ao longo dos anos
e como resposta a todos os seus estudos e mergulhos no
conhecimento e na alma humana, a história da educação vai
experimentando e desenvolvendo um arcabouço que servirá mais
tarde para que a Pedagogia Sistêmica se consolide como ciência e
disciplina. Em determinado momento a história da educação e a
de Bert Hellinger se encontram. E desde então sua prática, não
exclusivamente na Educação, mas na Vida como um todo, dá um
novo direcionamento na forma de pensarmos e entendermos o
mundo.

Desde a antiguidade até os dias presentes encontraremos
aspectos que serão caros à Pedagogia Sistêmica. Sócrates, por
exemplo, percebia a sala de aula como um espaço de permanente
diálogo. A partir da Escola Nova, diversos autores contribuem 
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para que a visão de infância, criança, escola e educação comecem
a ganhar consistência teórica e científica. Em diversos desses
autores, como A. Ferrrière, Tolstoi, Montessori, Decroly, Dewey,
Paulo Freire, Freinet, Rogers, Piaget, Vygotsky entre tantos outros,
percebemos elementos hoje integrantes da forma de pensar da
Pedagogia Sistêmica. Ou seja, antes de termos uma pedagogia
sistêmica temos elementos, que mais tarde serão constituintes
desta forma de ver, pensar e sentir educação.

No DNA da Pedagogia Sistêmica estão as contribuições de
diversas áreas da ciência, como a Biologia, Filosofia, Pedagogia,
Psicologia, Física Quântica, Neurociência, Epigenética,
Psicogenealogia e tantas outras. O conceito de sistemas,
emprestamos da Biologia, a partir das constribuições de Maturana
e Varela. Da filosofia nos vem o próprio conceito de
fenomenologia bem como a forma de compreensão das relações a
partir de Hurssel, já presentes em sua obra Eu e Tu. Da Psicologia
nos vêm tantas outras contribuições, principalmente das áreas por
onde Bert foi se aprofundando ao longo da vida, como a Gestalt,
Terapia Primal, Programação Neurolinguística, Terapia Familiar,
entre outras. Nomes como Virgínia Sair, Moreno, Boszormenyi-
Nagy, Freud, Jung, Anne Ancelin, emprestam seus conceitos para a
formação do que depois seria a espinha dorsal da Pedagogia
Sistêmica.

As descobertas da neurociência e da Física Quântica mudam a
forma de vermos e entendermos como aprendemos e nos 
 relacionamos. Com a Epigenética e a Psicogenealogia
perceberemos que o que somos é uma resposta a toda a nossa
história anterior; trazemos em nós toda a história da nossa
ancestralidade.

E esta história inúmeras vezes está a frente de nossas decisões: é
uma forma de continuarmos fazendo parte do que se foi. Fica
evidente então porque muitos fenômenos estão presentes em sala
de aula: uma criança com dificuldades de aprendizagem pode ter
na história do pai a impossibilidade deste ter ido à escola, uma
dificuldade em matemática pode estar relacionada a um irmão que
não está sendo contado, uma dificuldade em linguagem pode estar
ligada à necessidade de manter algo em segredo, uma deficiência
pode apontar as coisas difíceis que ninguém ainda deu conta de
acolher... Enfim, as dinâmicas são inúmeras e cada caso necessita
ser visto de perto, porque é único.

A compreensão de Bert Hellinger acerca das Ordens do Amor e

Marianne Franke é uma
professora alemã que, depois
de contato com Bert Hellinger,
experimenta pela primeira vez
a aplicação dos conceitos da
filosofia hellingeriana em sala
de aula. A eficácia do processo
é percebida desde o início.
Podemos afirmar então que a
Pedagogia Sistêmica nasce
com Marianne Franke, em sua
sala de aula, em território
alemão e depois se espalha
mundo afora. Suas primeiras
experiências estão narradas no
livro "Você é um de nós",
editado no Brasil pela editora
Atman.
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esta compreensão aplicada no contexto educativo é de fato uma
revolução educacional. Muitos destes teóricos citados
anteriormente já falavam da influência dos contextos familiares nos
processos de ensino aprendizagem, mas nenhum se compara com
as constatações de Bert Hellinger. Ele, ao visualizar os contextos
familiares, sociais, culturais, religiosos e tantos outros em
permanente comunicação e interação, definirá novas possibilidades
e posturas mediante a realidade. Não há escola isolada destes
contextos. Tudo interage. Tudo estimula e é estimulado. Os
fenômenos que surgem apontam para algo dentro das histórias dos
alunos - e demais educadores.

Marianne Franke é quem primeiro experimenta transpor estes
elementos da filosofia hellingeriana para a sala de aula. Os olhos
de seus alunos brilham diante de suas propostas para se olhar para
os contextos familiares. Ao mesmo tempo, o que antes parecia
impossível acontecer de repente ganha novos ares. As
intervenções realizadas em sala de aula trazem novo frescor ao
proposto pelo currículo e que parecia tão desmotivador até  então.
As crianças começam a se respeitar, a se perceberem. O sucesso
escolar torna-se consequência nesse processo.

As famílias ganham espaço no fazer pedagógico de Marianne
Franke: agora podem ser ouvidas, compreendidas em seus
contextos. Começam a buscar aquela professora tão diferente que
tem feito tanto pelos seus filhos. Nascia assim a Pedagogia
Sistêmica, como prática.

Da Alemanha a Pedagogia Sistêmica migra primeiramente para o
México e depois Espanha. No México, em 1999 Angélica Olvera e
Alfonso Malpica utilizam pela primeira vez o termo Pedagogia
Sistêmica pelo enfoque de Bert Hellinger e o aplicam na
universidade da qual são responsáveis, o Centro Doctor Emílio
Cárdenas - CUDEC, hoje referência mundial no assunto.

Em Madrid, a partir de 2005, Amparo Pastor juntamente com Carles
Parellada e Mercè Traveset iniciam o que seria em breve um sólido
trabalho em Pedagogia Sistêmica.

É inegável a importância do trabalho de Angélica Olvera para que a
Pedagogia Sistêmica tenha sua expansão a diversas partes do
mundo. É dela o conceito de Inteligência Transgeracional definido
como a capacidade de perceber-se em relação à própria história.
Aliás, o conceito de transgeracionalidade estará sempre presente
quando falamos em Pedagogia Sistêmica - mas este é um assunto

Angélica Olvera junto com
seu esposo, Alfonso

Malpica levam a Pedagogia
Sistêmica a outra

categoria, através da
Universiade que dirigem,

no México. Se com
Marianne Franke nasce a

Pedagogia Sistêmica, com
Angélica ela ganha a

notoriedade de ciência. Na
foto, Jean Lucy entrega seu

livro à Angélica

para um próximo número da nossa
revista.

No Brasil os estudos na área ainda são
recentes, ganhando destaque o trabalho
de Olinda Guedes, Jean Lucy, Hellen
Viera da Fonseca, Ana Lúcia Braga, entre
outros, que aliam a teoria a uma prática
experimentada.  
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desenhassem algo relacionado ao
tema da aula. Uma das alunas, com
seus seis anos de idade, sempre
desenhava um gato, em todas as
aulas, não dialogava, parecia prestar
atenção, mas frequentemente
mudava a direção do olhar e sua
produção se repetia no desenho do
gato.

Durante uma dinâmica, com histórias
e brincadeiras, falava sobre o
pertencimento de cada pessoa da
família, mesmo os excluídos com
destinos difíceis. Ao finalizar a aula
ela me apresentou o desenho de
uma mulher. Perguntei se era ela,
respondeu que era a mãe - foi o
primeiro diálogo que fez sentido

A dor aparece para se tornar
aprendizado. Cada vez que uma dor
não é elaborada, gera uma
compensação que causa sofrimento.
Assentir à dor é assumir a realidade
e fazer algo de bom com as
possibilidades que ela abre. Como
 professor, tinha o hábito de propor
 aos alunos que  

As dores da Criança Interior no Contexto Educacional 
OSVALDO LINS VIANA

depois de quatro meses de aulas -
então eu fiz uma grande festa de
elogios para ela perante os colegas,
valorizando o desenho, e arrisquei
falar que faltava o pai. Ela disse que
não tinha pai. Brinquei perguntando
se algum dos colegas teria vindo de
um ovo, ou se teria surgido de uma
dimensão ultra secreta de onde
surgem os bebês. Ela gargalhou
gostoso e contou que a mãe não
gostava que falasse do pai. Olhei
nos olhos dela e confidenciei que
precisávamos amar a mãe e respeitar 

a dor dela e por isso não falaríamos
do pai, mas não tinha problema se só
pensássemos no pai, isso não
magoaria a mãe, era só um lugar
bom no coração, que não desafiava o
carinho e a proteção que a mãe
oferecia.

Ela reclamou: eu nunca vi meu pai.
Então falei que cada célula do corpo
dela sabe mais do que o próprio
pensamento sobre como é esse pai,
e que podia perguntar para  elas, 

A dor aparece para
se tornar

aprendizado.
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também  podia levar a dor da
história dele. Outras coisas foram se
organizando no meu coração a partir
deste evento, inclusive meu papel ao
lado dos outros professores.

Adotar as dores dos outros aumenta
a ansiedade e interfere nas relações
e funções. O movimento de tomar a
dor do meu irmão era espelhado nos
colegas de profissão. Costumava
assumir emocionalmente as
angústias dos educadores, pensando
ser solidário. Aceitava qualquer
pedido de ajuda e ficava sem forças
para atender meus compromissos.
Fazer para os outros tinha mais
sentido, era mais leve do que
cumprir minhas tarefas. Queria que
todos se sentissem cuidados por um
chefe/pai presente. Diante da
estudante eu precisava ser apenas
professor, não um pai, que era
sentido como ausente, nem mãe,
nem irmão. O foco dela deslocado
nas aulas anteriores, me levava a
pensar no meu deslocamento de
foco no trabalho. Junto à ela eu
retomava o estado de presença ao
incluir os excluídos que amávamos
no coração.

Se na família há pessoas que
cresceram sem seus pais, também 

assim ela o veria, mesmo sem ver,
até sentir que já viu o suficiente com
o coração, e sempre poderia voltar lá
dentro do coração pra ver
novamente. Ela então completou o
desenho com a figura do pai, bem
parecido consigo, e finalmente
desenhou a si mesma. Fiz outra festa
de elogios, dizia que agora ela estava
tão completa que até podia existir no
desenho. Depois disso imaginei que
o gato era a única imagem que ela
podia criar para representar a
saudade, talvez inconsciente, do pai
desconhecido.

Imagine o quanto as dores e
dificuldades dos pais e responsáveis
afetam o desempenho das
instituições educacionais e vice-
versa. Dentro de casa, as crianças
desafiam os pais a depurar os
conflitos de gerações e a rever seus
modos de cuidar e compreender o
mundo apresentado pela
necessidade dos filhos. Ao chegar
com a sensação de exclusão e
abandono, aquela menina me
desafiou como professor, desafiou as
limitações da escola por uma
situação especial que não dependia
de nós para resolver. Olhei a dor
dela e não tentei resolver, apenas dei
lugar. Ao dar lugar à situação dela,
também ganhei um lugar como
professor para ela. 

Minha criança interior me levou até
meu irmão, que durante boa parte da
infância também não sabia quem era
o pai, até que meu pai resolveu o
que precisava para assumir
publicamente a paternidade e
acalmar o coração dele. Da mesma
forma aquela aluna me devolvia a
paz, porque neste momento
compreendi que não precisava
carregar a dor do meu irmão, ele   

O gato era a única 
imagem que ela 
podia criar para 

representar a 
saudade.
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há profissionais que não contaram
com uma instituição educacional
para seu desenvolvimento. Essas
situações apenas ampliam
possibilidades dentro das realidades
vividas, mas não precisam anular
nem enfraquecer o papel essencial
da família para a pessoa e do
sistema educacional para a
sociedade. Em seus enfrentamentos,
instituições, pais e estudantes, todos
os envolvidos, misturam suas
necessidades e dores, às vezes
sofrendo com isso, mas sobretudo,
atuando no crescimento um do
outro. 



Sim, 
aqui você pode ficar bem
A N D R E I A  P A Z  L E O N A R S K I

A Pedagogia Sistêmica na visão da

Coordenadora Pedagógica de uma

instituição onde se aplica a Pedagogia

Sistêmica desde 2015.

As discussões sobre a infância vêm ganhando
espaço em nossa sociedade. A criança hoje mais
do que nunca, vem sendo vista com um ser social,
capaz de produzir cultura através das interações
com seus pares. 

Esse novo olhar para a infância nos faz refletir
também sobre como essa criança chega aos
espaços de educação infantil. O que ela leva em
sua mochila além dos materiais solicitados?
Sabendo que somos  cinquenta por cento  pai e
cinquenta por cento mãe, podemos nos fazer outra
pergunta: como ficam os pais ao deixarem seus
filhos na creche? 

Nós educadores temos a responsabilidade de
acolher a criança que chega até nós, bem como
acolher sua família!

Abraçar a Pedagogia Sistêmica é também
compreender que os pais dos alunos são sempre
os pais certos para eles e que a instituição
consegue encaminhar o processo de
aprendizagem dos pequenos de forma saudável
quando há respeito por essa infância e sua
história! Isso requer grandeza. Decisão. Uma nova
postura.

Escola e família é um projeto que dá certo quando
a instituição consegue se colocar a serviço da vida,
cuidando e educando cada aluno

ABRAÇAR A
PEDAGOGIA
SISTÊMICA É TAMBÉM
COMPREENDER QUE
OS PAIS DOS
ALUNOS SÃO SEMPRE
OS PAIS CERTOS.

Revista Pedagogia Sistêmica 09



que chega com muito respeito às suas origens, culturas,

costumes, educação familiar, alimentação, entre outros

tantos contextos; aqui, na instituição, acolhemos,

respeitamos, dialogamos, nos adequamos e solicitamos

adequações aos pais, se for o caso, para atender essa

criança de forma que ela e seus pais sintam-se seguros.

Imagine uma criança que necessite de uma alimentação

bastante específica, por recomendação médica. Os pais

sentem-se mais seguros se sabem que podem

providenciar esta alimentação em casa, com os

cuidados presentes no lar e trazer para a escola apenas

administrar a refeição no horário certo.

Pegar um bebê no colo quando está chorando, olhar

para ele dizer “Sim, aqui você pode ficar bem”, “Nós

honramos sua família cuidando de você”, são frases

simples, mas de uma grandiosidade incrível para que

esse bebê sinta-se amado e protegido enquanto está

longe dos seus pais. Acolher a mãe que chora por ter

que deixar seu bebê na creche também é uma forma

de transmitir segurança para a

criança - e a mãe.

Aqui não queremos ter razão. Não

precisamos provar nada aos pais, a

nós mesmos. Caminhamos juntos.

Temos um mesmo objetivo: o cuidado

da vida, o serviço à vida. E o fazemos

através de nossa prática pedagógica

cotidiana.

Sim, podemos viver a educação,

aplicar os métodos próprios à qual se

traduz, podemos ser educadores,

encaminhar as crianças nesse

processo lindo de produção,

desenvolvimento e conhecimento

através destes novos caminhos: de

amor, de respeito e de leveza. A

Pedagogia Sistêmica é capaz de nos

proporcionar isso, na prática, porque

primeiramente nos vemos, nos

trabalhamos, nos acolhemos - assim,

exatamente como somos. Depois isso

transborda em nossa postura de vida,

em nosso fazer pedagógico.

"Nós honramos
sua família
cuidando de

você."

F O T O  P O R  M A R C O S  P E R E I R A
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Pedagogia Sistêmica: 
um olhar a partir do Amor 
DAYANA C.  SARTORIO

A Pedagogia S is têmica tem fei to cada vez mais  parte da

minha real idade de v ida pessoal  e  prof iss ional .  

A postura interna que estabeleço para conviver  com

meu entorno tem sido res i l iente e de muita  grat idão

porque sei  que as pessoas e his tór ias  que chegam a

mim,  não chegam por acaso – há uma conexão com cada

pessoa e sua his tór ia  e  respei tar  esse tempo e momento

faz a  Pedagogia S is têmica ter  a inda mais  sent ido para

mim.  

Pedagogia S is têmica é uma postura interna ,  onde é

possível  compreender e respei tar  a  his tór ia  fami l iar  do

educando que nos chega e os espaços escolares que

estão inser idos .   Gosto muito da def inição de Jean Lucy

Toledo Vieira  em seu Livro Introdução a Pedagogia

Sistêmica :  “Pedagogia S is têmica é um caminho de

ressigni f icação e amor .  E la  nos permite enxergar  o

sis tema educat ivo como um todo ,  no qual  todos estão

inter l igados”  (VIE IRA ,  2018 ,  p .60) .

Quando olho para o educando que me chega com a

queixa escolar  ou fami l iar ,  consigo já  perceber a lém do

conf l i to  dele ;  a  pergunta que mais  norteia  esse

momento é :  “para onde olha o amor deste a luno?”  se
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cada pessoa tem sua his tór ia  e  se cada his tór ia  é

carregada de amor nas suas vár ias  formas ,  se ja  amor por

ganhos ou perdas ,  uma queixa é um resul tado de “amor”

não olhado ,  não respei tado;  e  quando olho para esse

amor ,  sem querer  resolver ,  porque não cabe a mim

resolver  nenhum problema ,  apenas estar  em meu lugar

de educador ,  então a resolução logo vem,  a  angúst ia

apresentada logo f loreia  para a  serenidade e isso t raz

paz para aquela his tór ia  e  seu s is tema.  

Um dos pontos mais  a l tos para mim,  com certeza é o

“não ju lgamento” ,  pois  para o lhar  o amor de cada pessoa

que me chega ,  me desvio do ju lgamento.  E  o que é o

ju lgamento senão um olhar  sob a minha perspect iva de

vida ,  sob meus achismos ,  meus anseios ,  meus certos e

errados? 

Ao me desviar  dessa postura que aponta e ju lga ,  observo

que cada pessoa tem os seus própr ios pensamentos

acerca de vár ios assuntos ;  isso pode gerar  vár ios

emaranhamentos para aquela his tór ia  e  só ass im,  nesta

postura neutra ,  sem ju lgar ,  consigo do meu lugar ,  o lhar

para o que a inda não t inha s ido vis to .  

Parece utópica essa ideia .  Cl ichê? -  a lguns dir iam.  Pode

ser ,  mas fato é que ve jo esperança em mim em relação a

isso ,  pois  compreendo agora que estou a serviço de a lgo

maior ,  estou a serviço da v ida e a  v ida é cheia de

possibi l idades ,  não?

"As pessoas e
histórias que

chegam a
mim, não

chegam por
acaso".
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Os Fenômenos em Sala de Aula

Costumo brincar que o educador sistêmico não encontra problemas na escola: ele se depara com

fenômenos. E os fenômenos sempre apontam para algo, sempre mostram um caminho a ser tomado.

O que se mostra no contexto escolar está profundamente conectado à história sistêmica do nosso

aluno. Desta forma, o professor tendo consciência disso e do seu papel, não precisa mais "querer

resolver" os problemas de seus alunos - porque não são problemas, é apenas algo da história dele que

ele o manifesta por amor a esta história.

Para que isso possa acontecer, o professor necessita encontrar o seu lugar. Primeiramente olhando

para si mesmo: seu lugar em sua história familiar; por vezes isso demanda um tanto de coragem por

J E A N  L U C Y  T O L E D O  V I E I R A
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parte dele, pois pode acontecer de necessitar olhar

para antigas feridas das quais quer apenas "se

livrar". E isso não é possível. É necessário integrar

para então seguir em frente. Isso é um processo.

Uma vez que o professor dá conta de olhar para a

sua história e integrar aos poucos os elementos

difíceis que há ali, também será possível fazer o

mesmo em sala de aula e em relação à escola em

todos os seus contextos.

Será mais fácil olhar para os alunos que até então

percebia como difíceis, porque já deu conta do

difícil em si mesmo. E, ao fazê-lo, perceber que

este difícil faz parte da história deste aluno; ali

cabe ao professor apenas respeitar, sem

necessidade de resolver nada. Nenhum professor

pode ter a pretensão de mudar nenhum aluno. A

mudança se faz no caminho, quando o aluno e sua

história são acolhidos no coração do professor. 

Este desejo de mudança soa como se algo naquele

aluno estivesse quebrado, necessitando de

conserto, como um objeto. Somos relação. E a

relação pressupõe o acolhimento do outro sendo o

outro que é - com suas qualidades e limitações.

Justamente porque acolhemos o outro em sua

inteireza é que ele então percebe que pode fazer

de outras formas - não se sente mais com a

necessidade de afirmar-se e provar seu lugar e

valor porque isso já foi visto e respeitado. Então

pode abrir-se ao novo.

Esta postura traz leveza ao professor. Recordo-me

do caso de um professor, aluno do nosso curso de

formação, que trazia uma angústia recorrente: 

dizia que não encontrava paz sequer nos fins de

semana ou períodos de férias porque ficava com

as questões de seus alunos circulando em sua

mente o tempo todo. Ele trabalhava em uma

escola de periferia e as realidades eram muito

difíceis. Via-se na obrigação de dar conta e

resolver os conflitos de cada um dos seus alunos.

Este professor estava adoecendo e em seu limite.

Quando conseguiu olhar para a sua própria

história, para o abandono paterno, para as dores

da mãe que precisou dar conta de tudo sozinha e

perceber qual era o seu lugar em meio a isso tudo,

percebeu-se carregando uma culpa que não era

dele, querendo resolver a situação dos pais,

amenizar a dor da mãe... Foi sua libertação. De

repente percebeu-se sendo filho, apenas filho,

fruto de uma relação que, em algum momento foi

interrompida, mas os motivos deste rompimento

cabiam aos pais. A ele cabia apenas a gratidão

pelo sim maior dos pais, o sim à sua vida, apesar

de tudo.

No relato deste professor, ele dizia que, ao

trabalhar estas questões em si, parece que uma

chave interna fora girada e tudo tomou uma nova

direção. Na escola, agora, ele conseguia ter clareza

do seu papel de professor na vida daqueles

alunos. Conseguia perceber que haviam limites

que não poderia ultrapassar. Havia situações que

precisaria levar aos seus superiores e deixar com

eles. Isso lhe devolveu a paz. Isso lhe permitiu o

retorno a si mesmo, à tranquilidade perdida.

Primeiro porque acolheu sua própria história com

as suas dores e então não precisou mais resolver

todos os problemas do mundo para ficar em paz -

estava em paz com sua história. Depois porque o
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respeito pelos contextos de vida de seus alunos

passou a ser uma realidade concreta para ele.

Realidades como as dificuldades de aprendizagem,

agressividade, hiperatividade, desinteresse,

violência, ansiedade e tantas outras, escondem um

grande amor pela própria história. O educador

sistêmico aprende a se questionar: "para onde olha

o amor deste meu aluno com este

comportamento?" E não é necessário encontrar

nenhuma resposta. O questionamento tira o foco

do problema e aponta para a solução. É como se

de repente você descobrisse uma outra sintonia.

Ao olhar para o problema deixamos de enxergar a

pessoa. O questionamento desvia o olhar do

problema e o concentra na pessoa que se sente

vista e respeitada em seu amor.

E, quando o incômodo se torna grande demais,

então podemos também nos questionar: "O que

isto de fato quer me mostrar?" - por vezes aquele

aluno também está a meu serviço. 

A Pedagogia Sistêmica não tem nenhuma

pretensão de resolver todos os problemas do

contexto educativo. Mas é capaz de trazer leveza a

todas as situações, tornando a convivência mais

tranquila e apontando para as soluções possíveis.

É capaz de proporcionar fluidez, devolver a paz, a

tranquilidade, a começar de dentro, conosco. O

resto é consequência.   
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O QUE ACONTECEU
POR AQUI

Santo André/SP está na rota do Instituto Jean Lucy
oferecendo a Formação e Treinamento em Pedagogia
Sistêmica.

O Módulo I aconteceu nos dias 14 e 15 de fevereiro. O
módulo II aconteceria nos dias 03 e 04 de abril mas precisou
ter sua data adiada devido à pandemia de Covid-19. Desta
forma ainda não há previsão para o retorno das aulas em
Santo André. O que significa que ainda é possível o ingresso
de novos alunos. Todos os que ingressarem no Curso a partir
de agora terão o módulo I reposto presencialmente, assim
que possível.

Os encontros acontecem na sede da FEASA, que fica na Rua
Tamarutaca, 250, Vila Guiomar, ao lado do Sesc. Mais
informações com a Dayane pelo telefone (11) 96865-5098.

Santo André - SP

Formação e
Treinamento em
Pedagogia
Sistêmica 
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O QUE ACONTECEU
POR AQUI

Em Campo Grande - MS, na sede do Instituto Jean Lucy,
ocorreu o Módulo I da Formação e Treinamento em
Pedagogia Sistêmica.  O módulo II aconteceria nos dias 15 e
16 de maio e também precisou ter sua data adiada devido à
pandemia de Covid-19. Assim que possível divulgaremos as
novas datas para o retorno do Curso.

Os encontros acontecem na sede do Instituto Jean Lucy, à
Rua Ibirapuera, 310, Jardim São Lourenço. Mais informações
com o Jean pelo telefone (67) 99124-0437 ou Osvaldo (67)
99104-6606. Campo Grande - MS

Formação e
Treinamento em
Pedagogia
Sistêmica 

Devido à Pandemia todas as nossas próximas turmas de Formação em Pedagogia
Sistêmica precisaram ter suas datas e negociações adiadas. Mas fiquem ligados.
Assim que tudo isso passar já temos previsão de novas turmas em várias regiões do
Brasil, nos estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Santa Catarina e São Paulo. 

Quer levar a formação para sua região? Fale conosco: (67) 99124-0437

PRÓXIMAS TURMAS
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Nós indicamos

FILME: LION -  UMA JORNADA PARA CASA
Sinopse: Aos cinco anos de idade, o indiano Saroo se perdeu do
irmão numa estação de trem de Calcutá e enfrentou grandes
desafios para sobreviver sozinho, até ser adotado por uma
família australiana. Incapaz de superar o que aconteceu, aos 25
anos ele decide buscar uma forma de reencontrar sua família
biológica.
Data de lançamento: 16 de fevereiro de 2017 (Brasil)
Direção: Garth Davis
Indicações: Oscar de Melhor Filme, MAIS
Prêmios: Prêmio BAFTA de Cinema: Melhor Ator
Coadjuvante, MAIS
Música composta por: Dustin O'Halloran, Hauschka
Onde Assistir: Netflix
Duração: 2h 09m
Por que assistir: Filme profundamente sistêmico, abordando
temas como  lealdades, adoção, ancestralidade entre outros.

LIVRO: INTRODUÇÃO À PEDAGOGIA SISTÊMICA
Autor: Jean Lucy Toledo Vieira
Sinopse: Repleto de exemplos e situações práticas, este livro 
se torna um verdadeiro manual para pais, professores,
educadores e a todos que estão em busca de outras formas 
para lidar com situações difíceis e complexas que envolvem o
contexto educacional. O livro relata de maneira leve e
elucidativa como a Pedagogia Sistêmica pode contribuir para
humanizar ainda mais as relações no ambiente escolar,
culminando na melhoria dos processos de ensino-aprendizagem.
Editora: Life
Páginas: 168
Edição: 4ª
Onde comprar: Amazon, Mercado Livre, Instituto Jean Lucy
Quanto custa? R$ 54,90 
Por que ler? O livro é um marco para a Pedagogia Sistêmica em
território nacional. O autor alia teoria e prática em sua
abordagem.
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Colaboraram nesta Edição

DAIANA C. SARTORIO
Pedagoga, Psicomotricista, Neuropsicopedagoga Clinica.
Experiência em sala de aula, como Coordenadora Pedagógica e
como  Neuropsicopedagoga Clínica em consultório; autora do
PROANA, palestrante e organizadora de cursos. Contato: (11) 96865-
5098 / dayana@aseiva.com.br

OSVALDO LINS VIANA
Filósofo, Educador Físico, Educador Sistêmico, Terapeuta,
Especialista em Mídias na Educação e em Constelação Familiar.
Sócio fundador do Instituto Jean Lucy. Contato: (67) 99104-6606
/ profilosofiaosvaldo@gmail.com

JEAN LUCY TOLEDO VIEIRA
Educador Sistêmico, Pedagogo, Psicopedagogo, Especialista em

Educação Infantil, Cultura e Literatura e em Constelação
Familiar. Escritor, Terapeuta, Expert nas Novas Constelações.

Sócio fundador do Instituto Jean Lucy. Diretor do Centro Social
Dom Bosco. Contato: (67) 99124-0437 / jean.csdb@hotmail.com

ANDRÉIA PAZ LEONARSKI
Pedagoga, Educadora Sistêmica, Psicopedagoga,

Especialista em Psicopedagogia e em Gestão Escolar.
 Coordenadora Pedagógica do Centro Social Dom Bosco.

Contato: (67)  99649-8410 / leonarski@hotmail.com
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PARA FINALIZAR

Compreender que a Pedagogia
Sistêmica não é mágica e que não tem
a pretensão de resolver todos os
problemas de séculos de história na
educação é fundamental.
Compreender também que ela se
ocupa das relações e suas vertentes
nos possibilita uma ampliação do olhar
para além do imediato. Somos relação
- conosco mesmos, com o outro, com
nossa história, com o mundo. Os
fenômenos em sala de aula apontam,
inúmeras vezes, para os nós neste
campo relacional. Os resultados em
sala de aula serão consequência do
olhar para estes nós - ali onde o Amor
foi e está interrompido.

A Revista Pedagogia Sistêmica nasce
com o intuito de difundir o
conhecimento sistêmico aplicado à
educação - aquele  já experimentado e
consolidade e aquele que se vai
construindo a partir das experiências
cotidianas. Desta forma, este espaço
também é seu. Nos envie seus
comentários, opiniões,

AQUI  TAMBÉM É O SEU ESPAÇO

experiências, artigos... Eles poderão
ilustrar as próximas páginas das
próximas edições. Desta forma sua
contribuição para a história da
Pedagogia Sistêmica no Brasil estará
registrada e tantos outros terão
acesso à mesma. Todos ganhamos,
todos crescemos. As constribuições
devem ser enviadas para
jean.csdb@hotmail.com ou pelo
Whats: (67) 99124-0437.

A distribuição da Revista Pedagogia
Sistêmica é gratuita. Mas se você
sentir que pode contribuir com algum
valor - qualquer valor -  como troca,
para que possamos prosseguir com
este trabalho, poderá fazer sua doação
para: Caixa Econômica Federal, Ag.
1464, C/C 4545-5, CNPJ:
32.520.387/0001-01 - Jean Lucy Toledo
Vieira.

Um abraço.
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(67)99124-0437

 (67)99104-6606

Revista Pedagogia Sistêmica
Instituto Jean Lucy

Rua Ibirapuera, 310 - Jd. São Lourenço, Campo Grande/MS
www.institutojeanlucy.com.br
Facebook: @jeanlucyinstituto

Instagram: jeanlucyoficial

Os textos da Revista  Pedagogia S is têmica podem ser  amplamente ut i l izados ,
desde que c i tadas suas fontes .  Sol ic i tamos que nos envie cópia do mater ia l

produzido ou de eventos onde estas fontes foram ut i l izadas ou c i tadas .


