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S E T / O U T  2 0 2 0

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

Que alegria chegar até você! Setembro é um mês lindo, início

da primavera, onde a vida parece brotar a cada canto. Nossa

capa expressa esse sentimento. É ainda o mês em que nossa

Revista Pedagogia Sistêmica ganha força, mostrando a que

veio: este segundo número é a consolidação de um sonho que

se mostra realizando-se em cada página, cada comentário que

nos chega, cada colaborador que se dispõe a somar conosco.

Esta edição está linda. Jean nos brinda com um texto sobre a

criança e o amor infantil - que por vezes perpetua vida afora.

René Schubert traz uma reflexão sobre a Pedagogia e

Educação Sistêmica. Denise Caramori destaca uma

problemática que tem se tornado comum: a síndrome de

burnout e as contribuições da Pedagogia Sistêmica. Ana Paula

aborda a questão da Pandemia e seus reflexos na educação em

um texto sensível e profundo. Elisamar Brambila fala sobre a

maternagem sob o olhar da Pedagogia Sistêmica. Osvaldo

mostra como a ação de um educador pode marcar seus

alunosDe encher os olhos!

Deixo vocês em boa companhia. E ótima leitura!

Editorial
de Jean Lucy
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Amor Infantil: a criança super herói
JEAN LUCY TOLEDO VIEIRA

Tudo o que somos devemos aos nossos pais: a nossa existência se deve ao fato de que um dia
eles disseram Sim à vida, à nossa vida. Ainda na gestação, de forma inconsciente, é como se o
feto olhasse para a história do pai e da mãe e percebesse ali o que é difícil a eles, as dores de
seus sistemas que eles ainda não deram conta de olhar e acolher. Então essa criança
"assume"essas histórias difíceis como uma forma de recompensar o que tão grandemente está
recebendo de seus pais. Nasce com essa "missão"assumida internamente.

A esse movimento Bert Hellinger chamará de Amor Infantil. É uma experiência profunda de
amor aos pais e às suas histórias, que agora é também a história dessa criança. Ela sente 
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internamente que este seu gesto a faz pertencer um pouco
mais. Assume um fardo por amor aos pais e ao sistema. 
Todos os pequenos estão a serviço dos grandes. Desta
forma, o que neste sistema ainda não foi resolvido,
assumido, olhado, integrado, as crianças o fazem. 
Mas o fazem do ponto de vista do amor infantil, que 
pensa que tudo pode resolver. É aquela ideia mágica 
do amor, a ação do super herói que não conhece 
barreiras e carrega os problemas do mundo como seus.

Um avô que foi excluído por ter assassinado alguém, uma
avó que cometeu adultério e então foi negligenciada pela
família, um aborto não contado como filho, uma ex noiva
do pai, abandonada para que o pai se 
casasse com outra mulher... 
São tantas situações



Os pais podem liberar os filhos de
suas lealdades à medida que eles

próprios se dão conta do
movimento que os filhos estão

fazendo POR ELES. Uma
intervenção como a Constelação

Familiar é de grande ajuda.

Os professores, conscientes de seus
lugares e papeis também podem

liberar os alunos para a
aprendizagem quando os vêem
com respeito em suas histórias;

quando abre mão de querer mudar
seus alunos, como se pudessem

oferecer algo melhor que suas
famílias. Quando deixam de brigar

com as lealdades das crianças, elas
sentem-se respeitadas e sentem

que com esse professor pode
aprender um pouco mais.

Este professor agora entende que
os fenômenos que surgem em

contexto escolar é apenas a
manifestação de amor dos alunos

pelas suas famílias. Quando
internamente olha nesta mesma

direção, os alunos se sentem vistos.
E sentem que o que mostram

também é visto. Assim o fenômeno
pode ir embora. Já cumpriu seu

papel.

difíceis, não vistas que agora podem vir à tona, mostradas pelas
crianças.

Um segredo de família pode estar escondido atrás de uma
problema de linguagem. Uma dificuldade em matemática pode
estar relacionada com um filho fora do casamento, "não
contado"ou abortos "não considerados". A hiperatividade pode
estar relacionada com aquele excluído que o sistema inteiro não
quer ver ou falar sobre. Uma deficiência pode estar mostrando um
ou vários excluídos que tiveram histórias muito difíceis... Enfim, as
crianças sempre mostram aquilo que os pais ainda não deram
conta de ver. Possibilidades... Possibilidades...

E geralmente os pais sequer tem consciência desses movimentos,
dessas situações para onde o filho aponta. Justamente por isso o
filho mostra. A doença, o sintoma, o fenômeno que se apresenta,
sempre aponta para algo. Há sempre algo a ser visto, acolhido.

Os pais, de posse do conhecimento sistêmico, podem liberar seus
filhos para que fiquem apenas com o que é deles. Que deixem
com os adultos o que é dos adultos. Podem liberar os filhos de
carregar estes fardos - que muitos levam a vida toda.

Na escola, os professores, a partir da Pedagogia Sistêmica, também
aprendem a ver o que os alunos estão mostrando e tranquilizá-los
ao olhar com respeito para esse amor manifesto. Deixam claro que
aqui na escola eles podem fazer um pouco diferente. Que aqui
podem olhar para outras direções. Junto com as famílias, a escola
terá ganhos imensuráveis quando se dá conta de como os alunos
estão trabalhando por seus pais, resolvendo as situações difíceis
dessas histórias e, justamente por isso, não estão disponíveis para
o aprendizado. Juntos, escola e família, podem ser aqueles que
liberam as crianças para que trilhem outros caminhos, com mais
leveza, sem a necessidade de serem super heróis. Podem ser
crianças normais.
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O problema é que muitas vezes, nós aqui na escola, também estamos
nesse amor infantil. À medida que crescemos, vamos assumindo, além dos
problemas do nosso sistema familiar, as dificuldades dos outros sistemas
dos quais começamos a fazer parte. Assim, professores no seu amor
infantil, trazem para si a responsabilidade de "salvar"seus alunos de suas
próprias histórias familiares. E como isso é comum. Este movimento
mostra, na verdade, como ainda estamos presos aos emaranhamentos lá
em nosso sistema familiar. Ainda não damos conta de dar um passo à
frente, em direção ao amor adulto - que vê as realidades como são e sabe
quais são os seus limites e os respeita. 

Esse professor, neste movimento, ainda não encontrou de fato o seu lugar
na escola, sua real função. E, na tentativa de fazer muito, acaba se
perdendo da sua essência.

Neste sentido a formação em Pedagogia Sistêmica se faz tão importante:
ela devolve o professor ao seu lugar, com o que é seu, ciente de suas
responsabilidades e potencialidades. Esse professor agora dá conta de
olhar para o aluno, respeito-lo e perceber que, como professor, não precisa
resolver as questões de seus alunos. Isso é deles. Se respeita, esses alunos
sentem que com este professor podem aprender, podem dar um passo
além. Não precisam mais "brigar"com o professor para defender suas
histórias.

Desse ponto de vista, a escola é um espaço onde as dores se encontram.
Um professor não ciente das suas próprias dores, se envolverá tanto com
as dos seus alunos como uma possibilidade de curar-se! E nada
acontecerá, pois estará aplicando o remédio na ferida errada. Quer ser o
salvador, não o professor.

Ao mesmo tempo, é o espaço que pode apontar para as soluções. Que
convida a olhar além. Que pode acessar as forças que movimentam o
aprendizado: e elas vêm da própria historicidade dos alunos.

Vamos olhar para as crianças e os alunos de uma outra forma? Ampliando
nossa percepção acerca do que vivem, do que mostram, do que são
capazes. Um simples gesto como pais ou educadores é capaz de
possibilitar uma leveza extraordinária, no simples da vida. E não é isso que
todos buscamos?

O primeiro passo é o olhar amoroso para nós mesmos, acolhendo nossa
criança e nossas realidades como foram. Está tudo certo. O segundo passo
é a percepção de quem somos, como somos e com quem somos. E isso é
um processo para que fiquemos em nosso lugar de força e ofereçamos,
através deste lugar, nossas potencialidades ao mundo.

Deste lugar, podemos olhar amorosamente
para as crianças, em seu amor infantil e 
liberá-las para que sejam apenas as 
crianças. Nós, adultos, damos conta do
que é nosso.
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Refletindo sobre Educação e Pedagogia Sistêmica
RENÉ SCHUBERT

As famílias
atuam na escola

e a escola nas
famílias.

"O pensamento sistêmico inclui o conhecimento de que o aluno e
os professores estão conectados a suas famílias de origem (e às
ideias e regras desse sistema). Ser parte do sistema escola
significa que a escola também faz parte de todos os sistemas
familiares que estão conectados a ela ou, usando imagens, que as
famílias de origem de todos os alunos e professores representam
subsistemas de uma escola.

Dessa forma, as famílias atuam na escola e a escola nas famílias
(..).

Assim, não podemos distinguir completamente onde o "sistema
família" termina e o "sistema escola" começa.

Segundo nossa noção tradicional, que nos deixa acreditar que
podemos perceber o mundo do modo como ele é, consideramos
família e escola como duas unidades claramente delineadas, cada
uma com suas próprias regras, necessidades e tarefas. Hoje,
contudo, sabemos que nenhum sistema pode ser mantido
completamente independente de outro sistema e que a escola
também não pode ser mantida afastada de tais fatores como
televisão ou a cultura jovem existente.

Nossos alunos são os arquitetos de nosso campo e de seu mundo
futuro. Assim sendo – mais do que qualquer outro campo de
consciência – a escola está criando a matriz do futuro que se está
formando."

Marianne Franke-Gricksch
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"Tornou-se claro que o professor perde força ao
olhar apenas para o problema. Por outro lado,
quando olha para o aluno, enxerga seus pais por
trás dele e respeita a sua história familiar, bem
como as condições sob as quais a criança cresceu,
está em sintonia com o destino da criança e de sua
família. Ao mesmo tempo, é capaz de sentir seus
próprios pais atrás de si e respeitá-los. Dessa forma,
também está conectado à sua força. Assim, o
professor se mantém em sua própria tarefa e obtém
a confiança necessária dos pais. Apenas dessa
maneira se torna possível para ele ensinar os
alunos. Ele deixa o aluno e seus pais com sua
dignidade e assume sua própria dignidade em um
lugar adequado como professor" (Bert Hellinger).

O que é Pedagogia Sistêmica?

A Pedagogia Sistêmica teve sua origem a partir dos
trabalhos do filósofo e professor alemão Bert
Hellinger. Missionário católico na África do Sul,
durante quase 16 anos, Hellinger lecionou em
escolas para os zulus, durante o regime do
apartheid, o que lhe possibilitou uma perspectiva
ímpar para identificar questões de conflito e
consciência.

Além disso, seu desenvolvimento pessoal o levou a
estudar e praticar uma vasta gama de abordagens
psicoterapêuticas, como: psicanálise, análise 

"transacional, hipnoterapia Ericsksoniana, terapia
primal, Gestalt, esculturas familiares, análise de
histórias, etc.

Foi assim que seus trabalhos o levaram a descobrir
a natureza da consciência pessoal e certas leis
inconscientes que regem o comportamento humano
em grupos familiares e sociais, as quais denominou
“ordens do amor”.

Mais tarde diversos professores e pedagogos
iniciaram a aplicação do método na área
educacional, sendo a contribuição mais relevante
feita inicialmente por Mariane Franke-Gricksh a qual
escreveu um livro denominado “Você é um de nós”
(publicado no Brasil pela Editora Atman).

Atualmente, existe uma grande experiência desse
trabalho acumulada em centros educacionais da
Espanha e México. No Brasil algumas escolas e
institutos estão adotando esta postura e olhar e
aplicando-a na educação e ensino. Tem-se utilizado
também a mediação escolar como forma de lidar
com conflitos internos no ambiente escolar a partir
do olhar sistêmico e postura das Constelações
Familiares.

Já existem alguns cursos no Brasil de formação
voltados para educação e pedagogia sistêmica e
inclusive cursos de Pós-Graduação em Educação
Sistêmica. 

Essa metodologia pode ser aplicada
independentemente da Filosofia Educacional do
Colégio?

Sim. Tratando-se de uma abordagem filosófica em
primeiro plano, a pedagogia sistêmica não é na
verdade uma metodologia em si. Ela mostra como
muitas das intervenções desenhadas para
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solucionar problemas na relação escola-aluno-família

falham devido ao desconhecimento das leis

inconscientes que governam o grupo familiar.

Mostra ainda como é possível, por meio do

conhecimento dessas leis, atuar de forma simples e

marcante, atingindo os objetivos propostos.

Nesse sentido, o novo referencial propiciado pela

abordagem vai ao encontro da Filosofia Educacional

específica de cada Colégio, aproveitando todas as

formações e conhecimentos anteriores dos

educadores e da direção da escola.

Exemplo: em muitas situações familiares o pai está

excluído. Muitas são as razões, mas não cabe aqui

discuti-las. Acontece que Bert Hellinger descobriu

que num nível muito profundo as crianças são

totalmente leais aos pais, especialmente, quando

esses são excluídos, desvalorizados e condenados.

Isso significa que se, na escola, também olharmos

esse pai como “mau”, “inapropriado”, “ausente”, etc.

jamais teremos o apoio da criança em qualquer

intervenção pretendida. Se, ao contrário, nos

colocarmos numa posição de neutralidade,

respeitando “na criança” seu próprio pai e seu

destino, então teremos um bom terreno para atuar e

trabalhar com esta criança.

Qual o principal objetivo dessa abordagem?

O principal objetivo é treinar o corpo docente na

visão das “ leis ou ordens do amor”- relações,

vínculos e leis inconscientes que regem o

comportamento humano em grupos familiares e

sociais - de forma que todo seu trabalho seja

permeado pela visão das relações que perpassam o

universo da criança.

Dessa forma, os educadores (professores,

orientadores, coordenadores etc.) terão em seu

campo de visão, a melhor forma de intervir sem 

 ferir as leis sistêmicas, aumentando assim as chances

de sucesso em sua rotina de trabalho.

Quais os benefícios que se pode esperar?

- Ampliação das possibilidades de e entre seus pais na

comunicação entre os pais, seus filhos e a relação com

a escola;  E nesta última, a  

comunicação com o meio sócio cultural e as instâncias

superiores de educação;

- Melhora da relação escola-aluno-família;

- Ferramentas práticas e reflexivas para mediação de

conflitos;

- Potencialização do processo de aprendizagem, tanto

por parte dos educadores quanto dos educandos;

- Visão ampla dos diversos sistemas que compõem e

atuam sobre os alunos e suas famílias;

- Maior equilíbrio e harmonia em sala de aula.

Bibliografia sobre o assunto:

- Você é um de nós: Percepções e Soluções sistêmicas

para professores, pais e alunos - Marianne Franke-

Gricksch. Editora Atman, 2005.

- Todas as crianças são boas e seus pais também – Bert

Hellinger. Revista Hellinger Sciencia, Março de 2007.

- Olhando para a alma das crianças - Bert Hellinger.

Editora Atman, 2009.

- Constelações Pedagógicas. Segundo a Abordagem

Sistêmica de Bert Hellinger – Fatima Mello. Editora

Leader, 2018.

- Introdução à Pedagogia Sistêmica: Uma Nova Postura

Para Pais e Educadores - Jean Lucy Toledo Vieira. Life

Editora, 2018.

- Mediações sistêmicas nas escolas - Rinaldo Almeida,

Edições Mahatma, 2019.

- Constelação Familiar: impressa na alma, no corpo, no

destino – René Schubert. Reino Editorial, 2019. 
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Pedagogia Sistêmica 
e a Síndrome de Burnout
DENISE CARAMORI

A síndrome de Burnout  é caracter izada

pr incipalmente pelo s intoma de exaustão

emocional .  Esse s intoma surge de um

esgotamento ,  um sent imento de não ter  mais

energia  para t rabalhar ,  uma sensação de

impotência ,  tensão ,  impaciência ,  nervosismo,

fa l ta  de mot ivação em re lação às at iv idades

prof iss ionais  e  até mesmo,  depressão.

É o sent imento de insat is fação prof iss ional

que resul ta  de fa l ta  de conf iança nas própr ias

habi l idades e competências ,  é  uma

verdadeira  mistura de sent imentos que

desfavorece a fe l ic idade no t rabalho e

impede a pessoa de evoluir  e  aprender .

Infe l izmente a  s índrome de Burnout  tem

at ingido um número muito grande de

prof iss ionais  da área da educação ,

professores estão adoecendo em sala  de aula

e fora delas .

A Pedagogia S is têmica consiste em educar  e

ensinar  no amor ,  onde a f i rmeza e a

sensibi l idade permitem que ha ja  ordem,  e ,

a t ravés dela ,  deixar  o amor f lu i r .  “O amor 
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dos pais  f lu indo nos f i lhos é a  força na

educação”  (Mar iane Franke) .  E la  vem para

a judar  os professores ,  não é um novo método

de ensino ,  mas uma nova postura em sala  de

aula .  Esta  abordagem permite equipar  os

professores com segurança emocional  para

l idar  com os problemas do dia  a  dia ,  os

própr ios problemas fami l iares ,  ass im como

de seus a lunos ,  sem deixar  que os mesmos ,

inf luenciem ou atrapalhem o aprendizado ,  a

t roca de conhecimentos e a  part i lha de

exper iências de v ida .

A v isão da Pedagogia S is têmica nos mostra

que exis te muito mais  “a lém do aparente” ,

como ci ta  a  autora Ol inda Guedes no seu

l ivro – “O que t raz quem levamos para a

escola?” .  Outro l ivro de extrema importância

para o aprendizado e para a  v ivência da

Pedagogia S is têmica nas escolas é chamado

“ Introdução à Pedagogia S is têmica uma nova

postura para pais  e  educadores”  – do autor

Jean Lucy Toledo Vieira .

A re lação entre professor/a luno é um

encontro de v idas ;  quando o professor

s is temicamente tem a at i tude de “eu ve jo

você”  para com o a luno ,  com sua v ida ,  com

tudo que pertence a e la ,  suas his tór ias ,  sua

tra jetór ia  e  consegue se colocar  no lugar  de

professor ,  apenas professor ,  sem se 



sobrecarregar emocionalmente agindo como mãe ou

psicóloga do aluno, dificilmente ele adoece. E quando o

aluno também vê o professor com sua história, sua

trajetória, seu destino, tudo o que carrega dentro de si ,

se estabelece o respeito e consequentemente a paz.

Quando há paz, podemos ter tranquilidade e confiança,

e seguros, podemos aprender.

Criança precisa de um ambiente seguro, sua

curiosidade natural é apoiada pela confiança construída

através da convivência, segurança e tranquilidade para

aprender, para seguir autoconfiante pela vida,

aprendendo sempre mais. O aluno precisa sentir: “eu

existo, eu estou incluído e eu posso me sentir seguro”.

Adoecemos não somente por causas orgânicas, mas

também devido as emoções, por conta de sofrimentos

do coração. Ambientes conflituosos, agressivos,

adoecem. Adoece professores, pais e alunos.

Cooperação, serenidade, disponibilidade, humildade,

alegria e criatividade tornam os ambientes saudáveis. A

Pedagogia Sistêmica nos ajuda a desenvolver a paz nas

palavras, paz nas atitudes, paz na família, paz na escola.

Neste período de pandemia, os

professores foram parar dentro da

casa de cada aluno, estão trabalhando

mais e se adaptando para atender as

necessidades de ensino à todos

impostas, estão conhecendo os

ambientes de estudo de cada um de

seus alunos, e vêem pela telinha o

estado físico e emocional de cada um

dos seus, assim, de longe é possível

também que haja acolhimento e

respeito, sem julgamentos, fazendo da

educação a distância uma maneira de

convívio e aprendizado com ainda

mais amor.

"Seguros
podemos
aprender"
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A Pandemia e o Impacto na Comunidade Escolar
ANA PAULA ARAÚJO CARVALHO
Revisado por Kátia Torres  
Colaboração: Aparecida Perrout

A Pandemia pegou a todos de surpresa.

Quando imaginaríamos viver tal realidade? A

verdade é que quando essa demanda chegou à

nossa porta, percebemos que não estávamos

preparados para tamanho desafio. E a educação

também não!  

Numa visão sistêmica geral, os pais tendem a

transferir para a escola, responsabilidades e

carências que eles trazem do seu sistema

familiar. Às vezes, um pai que chega à escola

nervoso e xingando por causa do valor da

mensalidade, em meio a pandemia, está

querendo ser visto, está em busca de

acolhimento, de se sentir especial. Ele está com

medo, ele também não sabe como agir e

deposita na escola, como uma criança ferida, as

suas expectativas e inseguranças. Ele não sabe

se vai continuar empregado e se o filho dele

poderá continuar pertencendo aquele grupo

tão importante para o seu status social.

Ele não está diretamente brigando com a 

direção ou com os professores, ele está

recorrendo aos pais dele, na figura da escola.

Criou-se um entrave. Bastava a escola acolher

esse pai. Tranquiliza-lo mesmo que a resposta

fosse: “...no momento é só isso que podemos

fazer, mas juntos vamos buscar alternativas.

Estamos no mesmo barco e tudo isso é novo

para nós também”.

Sou professora e permaneci lecionando por

quase uma década. Durante esse período tive

oportunidade de conviver com diversas faixas

etárias estudantis. Inclusive lecionei para

outros professores e posso dizer com

segurança: o ambiente escolar é muito

complexo. E já estava mais do que na hora de

olharmos para a educação que oferecemos as

nossas crianças e aos jovens com mais amor. 

Contudo, não é isso que temos visto. O

desespero e o despreparo de algumas escolas

na função de “empresas” fazem enviar aos pais

uma diretriz que coloca crianças em frente ao

computador 4 horas por dia para, entre outros

objetivos bem intencionados porém

questionáveis, “justificar” a mensalidade,

cogitando a possibilidade de introduzir

avaliações em pleno estado de insegurança 
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que estamos submetidos ,  sem atentar-se à  saúde do

grupo (professores ,  a lunos ,  famí l ias )  o  qual  é  formado.

Isso tudo num contexto super pr iv i legiado de uma

escola part icular .  

Uma pandemia conf igura-se uma tragédia s i lenciosa ,  mas

traz consigo danos emocionais  e  psicológicos muito

semelhantes aos de uma guerra ,  de um tsunami ou de

um terremoto.  Nesse caso ,  estamos todos preocupados

somente em sair  v ivos de corpo e de a lma e com o

psicológico íntegro .  Saudáveis  emocionalmente para

manter  a  esperança em dia e recomeçar quando for  a

hora .  Logo ,  é  humanamente di f íc i l  responder a

demandas aval ia t ivas nesse contexto .

Então ,  mamães e papais ,  sugiro que caminhem no r i tmo

e no tempo de vocês ,  da famí l ia  de vocês!  Agora é hora

de aprender muito mais  sobre res i l iência  do que sobre

conteúdo;  sobre amor ,  sobre fé ,  sobre enfrentar  o

desconhecido ,  o  di ferente .  Ensina ao seu f i lho a dobrar

as roupas ,  a  lavar  o copo ,  a  cuidar  do cachorro ,  a  fazer

as coisas do dia  a  dia  que e le não está  acostumado a

fazer .  Ensina e le  a  ser  um ser  humano.  Ensina- lhe a 

sobreviver .

"Agora é a
hora de

aprender
muito mais

sobre
resiliência do

que sobre
conteúdo"
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Quando retornarem, esses alunos/professores

serão pessoas totalmente diferentes, e dentre

outros impactos, não aceitarão mais o

conhecimento linear, obedecendo ordens, sentados

ouvindo alguém “mandar”. Eles estarão

interessados somente no essencial, no que for

criativo, no que for produtivo, no que fizer sentido

e realmente fizer diferença na vida de cada um.

Escolas, esta é uma oportunidade de se renovar.

Uma renovação que já ansiávamos há muito tempo

e que já percebemos que não passa (só) pela

tecnologia. Preparem-se para receber esses alunos

e os seus pais (e os professores também) de volta

ao ambiente escolar. Organizem-se para cuidar do

psicológico e do emocional de cada

criança/funcionário/família. 

Acredito que será o momento de revisões, de

trabalhar o corpo, o movimento, a arte e a fé (ou

reforçar se já estivessem sendo trabalhadas). Indico

que ensinem sobre as novas economias (criativas,

compartilhadas, colaborativa e multimoedas) e

sobre interdependência. Promovam a solidariedade

e auto-responsabilidade. Vamos ouvir o que eles

tiverem para falar. Acolham-nos. Dialoguem sobre

 as emoções e os sentimentos. Deixem (pais e

diretores), na medida do possível, os rigores do ano

letivo (com as mudanças necessárias) para o ano

que vem. Não queiram "ensinar" em alguns dias

letivos o que foi planejado para 200. Que o bom

senso venha em primeiro lugar.

Tudo que estamos vivendo vai ficar marcado para

sempre na história de cada um, vamos fazer de

tudo para que seja positivamente. É hora de

“cuidar” das pessoas e não colaborar para uma

tragédia ainda mais visível adoecendo o corpo

escolar com exigências não compatíveis ao

momento tão delicado. As escolas, (no corpo

docente que as compõe) que estiverem prontas

para esse "novo" modelo de educação inaugurarão

uma nova forma de aprender e de ensinar, 

alinhada ao bem-estar das pessoas. Preparando

seres humanos fortes para enfrentarem as

tempestades da vida, focados no "essencial" que o

momento exige.

Escolas, diretores, professores, funcionários, alunos,

pais e famílias... eu trago todos vocês no meu

coração! Vai passar! Estamos juntos! 
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Postura Sistêmica no Maternar
ELISAMAR BRAMBILA SALBEGO ORTIZ

Um dos princípios da pedagogia sistêmica é o olhar para o professor, o cuidado com suas dores para

que estas não precisem ser expressadas no comportamento dos alunos. Nem sempre é fácil

identificar quais as origens das dores, o que foi engolido sem poder ser digerido, o que está por trás

de uma reação que às vezes fere, ou de uma emoção deslocada, que se manifesta justamente diante

do olhar desafiador de uma criança. Porém dar espaço para essa dor, para essa emoção, acompanhá-

la e reconhecer que ela quer dizer algo, é o primeiro passo para uma solução e uma mudança.

Tal busca não se aplica apenas para quem está em sala de aula, diante de alunos, ou em instituições

de ensino. É maravilhoso perceber que o mesmo caminho pode ser traçado em todos os papéis que

assumimos na vida, como o da maternidade. Gostaria de partilhar aqui as descobertas e crescimentos

que esse caminho de gestar e cuidar me permitiu descobrir.

Ao saber que uma nova vida crescia dentro de mim, sabia que para cuidá-la, eu precisava primeiro

cuidar de mim. Sim, precisava cuidar de minha alimentação, tomar as medicações necessárias, fazer o

acompanhamento médico, exames regulares... Mas sobretudo, sabia que precisava cuidar do que

estava dentro, de minhas dores, minhas emoções e sentimentos. Voltei à psicoterapia, onde eu podia

verbalizar e assim tentar compreender o que se passava comigo. Chorei muitas vezes (algumas delas

por viver conflitos reais, e outras porque a gestação nos deixa mais sensíveis, e por vezes só

queremos chorar, sem nem saber o motivo). Junto à terapia, continuava o trabalho de atendimentos, e

pude também ser constelada em algumas ocasiões. Tudo isso permitiu que eu 
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fosse liberando minha bebê de

carregar assuntos mal resolvidos

de sua mamãe...

Compreender minhas emoções e

meus conflitos me ajudava a dar

significado ao vivido. Ao longo

da gestação, fui me conectando

com a força feminina de meu

sistema, com tantas mulheres que

possibilitaram a chegada da vida

de forma natural, recebendo

especialmente a energia de vida 

de minha avó, que foi parteira, e

contribuiu com o nascimento de

muitas crianças, permitindo que a

vida prevalecesse em situações

desafiantes, de ausência de

cuidados médicos. Tomei também

a força masculina de meu

sistema, que integrada à

feminina, permitiu que

chegássemos até aqui. 

Mesmo com os medos em relação

ao parto, que fazem

parte do período de espera, eu e

meu marido estávamos muito

seguros do tipo de parto que

queríamos, estudamos, nos

preparamos, e aguardamos a hora

dela! A canção que me dava força

no momento de seu nascimento

dizia:

"Siente que el momento llega.

Siente: tus huesos son fuertes.

Siente: estamos ayudando.

Lo divino está contigo.

Siente: el niño está en la puerta.

Vivirá para abrazarte.

Siente: estás en buenas manos

y eres parte de la tierra.

Tienes lo que necesitas,

madre de todos nosotros"

Me lembrando que eu era parte

de algo maior, que todas do meu

sistema estavam comigo! E ela

nasceu, em um momento mágico,

muito mais lindo e intenso que

pudéssemos imaginar a priori!

"Compreender
minhas emoções
e meus conflitos

me ajudava a
dar significado

ao vivido"
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Agora uma nova vida estava presente, nossa

continuidade, e algo que durante um tempo de

minha vida esteve comigo foi o medo da

responsabilidade de educar um filho/a, medo dos

desafios, de não ser uma "mãe perfeita"... e com o

trabalho sistêmico, pude me liberar desses

medos, compreendendo que uma mãe perfeita

tornaria inviável o desenvolvimento e até mesmo

a sobrevivência de um filho. Minha tarefa seria a

de acompanhar, de permitir seu desenvolvimento

e o desabrochar de suas potencialidades, e que

seguiria sempre a tarefa de cuidar de minhas

emoções, para não sobrecarregar ela com o que

é meu. O resultado desse trabalho já podemos

sentir diariamente, em sua saúde e

desenvolvimento, pois, não estou livre de

conflitos, medos e angústias, porém, quando me

disponho a acolher tais sentimentos, trazer à

consciência o sentido deles em minha vida,

nominá-los, minha filha não precisa adoecer para

que eu entre em contato com minhas sombras.

“Aquilo que não é falado, é simbolizado”, e

quando falado, nominado, é liberado!

Temos a graça de viver em uma época em que

conhecimentos preciosos e importantes estão ao

alcance de todos, nos possibilitando atuar de

maneira preventiva, gerando saúde física e

emocional aos nossos filhos. Ferramentas 

como: Comunicação Não-Violenta, Educação

Neuro Compatível, Disciplina Positiva, Educação

com Respeito, além do olhar e postura

sistêmicos, nos auxiliam, mostrando a

importância de validar os sentimentos das

crianças, de acolher e ajudá-los nominar o que

estão sentindo, a respeitar cada gesto e

expressão, sabendo que criança não manipula,

sabendo que choro não é manha, e sabendo que

os comportamentos desafiadores chegam até nós

como símbolo de algo que não estamos vendo,

ou muitas vezes expressões de nossos próprios

sentimentos e dores que estão sendo abafados.

É preciso coragem, tempo, dedicação, é preciso

olhar para si, encarar medos e sombras, se

revelar, mas a recompensa é grande,

contribuímos formando crianças e seres

humanos mais saudáveis para nossas escolas, e

para a sociedade como um todo! Sim, vale a

pena!

INDICAÇÕES:

Livro: A maternidade e o encontro com a própria

sombra. Laura Gutman.

E-book: Maternidade – Constelação familiar e o

maternar mais conectado a nossa essência. Lis

Damasceno.
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Posturas que deixam Marcas
Na infância aprendemos a agradar nossos pais e

cuidadores, descobrindo o que fazer para receber

aprovação. Esse desejo de ser aceito é levado

também para a escola. O estudante chega na

escola com seu código pessoal de conduta,

formado por carícias positivas e negativas vividas

na família. As pessoas testam seus aprendizados

nas novas relações, e passam a aprimorar a

personalidade a partir das novas experiências de

relacionamento. A criança oferece aos grupos, o

melhor que recebeu em seu contexto familiar. As

memórias afetivas de seus pais, tios, avós e

ancestrais, também afetam inconscientemente a

criança. Sua consciência de grupo gerada no

contexto familiar é apresentada e comparada no

contexto escolar.

Nos anos iniciais do ensino fundamental, minha

professora de Língua Portuguesa, Jocélia, pediu

que escrevessemos um texto. Precisava vencer

minha lentidão na escrita para concluir o texto 

OSVALDO LINS VIANA
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Em todas as aulas eu pedia revisão de

atitudes, narrando para ele tudo o que eu

percebia em seu comportamento e como

o avaliava enquanto professor, sem

poupá-lo das atividades e revisões. Fazia-

o com zelo e amor, para que ele se

sentisse aceito e incluído como bom e

capaz de lidar com suas dificuldades, sem

poupá-lo e tampouco compará-lo aos

colegas. 

Meu exercício era o de acolher a

realidade dele e da família dele, sem

querer ser melhor, recebendo o que eles

tinham e permitindo gerar uma influência

positiva como a que eu tive das minhas

professoras. 

Sem saber o que se passava no coração

daquele menino, eu seguia com meu

exercício de incluí-lo. Lentamente ele

passou a diminuir os conflitos com os

colegas e começou a produzir pequenas

tarefas. Um dia fui designado para outra

turma, e passei na sala para me despedir. 

naquela aula. Com imaginação criei uma história,

escrevi e entreguei. A professora pediu para a

coordenação chamar meus pais, elogiou o meu texto e

o entregou direto na mão da minha mãe. 

Produzi muitos textos ruins, mas nunca esqueci esse

evento e, com isso, mantive uma boa autoestima  para

a produção textual. Em outro ano, minha professora de

geografia, Nair, exigia semanalmente um resumo dos

capítulos trabalhados em aula. Estes resumos deviam

ser sucintos, criativos, com marcas decorativas de

tópicos importantes. 

Ao entregar meus esquemas e resumos a professora

reconhecia os pontos fracos e fortes. Assim eu

aprendia a realizar uma leitura mais compreensiva e

dinâmica. Sempre lembro das duas professoras

quando estou lendo e escrevendo. Elas me trouxeram

o carinho da minha mãe, e indiretamente me

conferiram segurança para ler um texto para uma

igreja cheia, no colo do meu pai, que me segurava

emocionado. Meus erros e acertos eram celebrados

permitindo-me viver positivamente essa experiência

na vida adulta.

Tive um aluno que não conseguia realizar atividades,

nem em grupo, nem individuais. Para ele não fazia

sentido apresentar atividades, ser avaliado

positivamente e ter harmonia com os colegas. Seus

pais não tiveram a oportunidade de estudar como o

filho. O processo de socialização escolar, de avaliação

e produção intelectual institucionalizada não existia

para os pais dele. Ele demonstrava uma comunicação

agressiva com os pais e irmãos. 

Coloquei seus familiares no meu coração. Decidi

aceitar as dificuldades que ele apresentava para nós

como parte do crescimento do grupo, sem sentir ele

como menos importante ou potente, apenas diferente.

Coloquei seus
familiares em meu
coração.
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Esse menino ficou estagnado na cadeira me olhando; então
me aproximei e ele chorou. Todos da turma abraçaram a
mim e a ele num abraço coletivo. Em seguida ele falou
soluçando no ouvido de um colega próximo, que eu era
muito importante para ele. Esse colega falou em nome dele
diante da turma. Eu agradeci, sorrimos um ao outro e eu
parti.

A criança oferece aos grupos, o melhor que recebeu

em seu contexto familiar. As memórias afetivas dos

pais, tios, avós e ancestrais, também afetam

inconscientemente a criança. Ela não pode renunciar

esse sentimento e precisa honrá-lo. 

No grupo buscamos novas identificações e

adaptações. Os gestos dos educadores que definem a

aprovação, revisão e limite, marcam a alma dos

estudantes e os acompanham durante a vida. Essas

marcas podem fortalecer ou fragilizar a pessoa até na

vida adulta. O pertencimento é uma das ordens do

amor que exerce uma força irresistível sobre o

estudante. Se por um lado quer pertencer ao grupo

escolar, por outro pertence ao grupo familiar que tem

regras próprias e diferentes. O estudante precisa se

sentir aceito em ambos, lidando com os conflitos que

surgem entre eles. 

Na escola, cada pessoa chega com uma expectativa,

tanto de ser aceito, quanto de valorizar e aceitar o

outro. Assim como somos estimulados, desde crianças,

a fazer boas coisas e ter sucesso com elas, também as

vivências no ambiente escolar marcam a vida e nos

permitem sucessos no futuro.

Os gestos dos
educadores marcam a
alma dos estudantes e
os acompanham
durante a vida.
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"Trouxemos o Curso de Pedagogia Sistêmica para nossa escola, porque

enquanto gestora queria um curso que trabalhasse o professor, onde ele

pudesse olhar para suas dores, encontrar seu lugar, se conectar com sua

história, enfim cuidar de si. 

Quando o professor dá conta de aceitar sua história por mais difícil que

seja, consegue olhar para o outro com amor, olhar além dos alunos,

respeitando seus pais e a história de vida de cada um como é, sem

julgamento. 

Assim foi iniciado o processo de transformação na escola, fomos

fazendo os movimentos, os exercícios e as frases que aprendemos no

curso;  em pouco tempo percebemos mudanças no comportamento e na

aprendizagem dos alunos, bem como a boa convivência diária entre

funcionários. Sentimos assim a harmonia e leveza no ambiente escolar.

Entendemos que quando olhamos com amor, tudo se transforma,

estamos todos em conexão e interligados, nada chega a mim por acaso.

A Pedagogia Sistêmica nos ensinou um novo olhar perante a vida,

amor, respeito e o não julgamento".

Depoimento

ALESSANDRA CONRAD
Diretora da Escola

municipal  Professora
Judi th dos Reis  Espíndola

-  Laguna Carapã/MS
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O QUE ACONTECEU POR AQUI

Em período de pandemia onde os encontros
presenciais não puderam acontecer, os
encontros virtuais se fizeram presente no
Instituto Jean Lucy.

Tivemos uma série de Lives (que ainda estão
acontecendo, regularmente todas as segundas
e quintas feiras às 20h (horário de Brasília)
abordando temáticas diversas relacionadas à
Pedagogia Sistêmica e Constelação Familiar.

Neste período aconteceu o lançamento do E-
book gratuito O que é Pedagogia Sistêmica,
que pode ser baixado acessando nossa página
no Instagram (jeanlucyoficial). O link para
baixar está na Bio.

Com grande prazer participamos ainda do I
Seminário Internacional sobre Autismo e
 Constelação, abordando o tema Pedagogia
Sistêmica e Autismo. Para quem ainda não
assistiu, a palestra está disponível no You Tube
e na página da Brigitte Champetier de Ribes no
Brasil (www.inconsfa.com) na aba Outros
Autores.

Lives e eventos
online em período
de Pandemia
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Nós indicamos

E-BOOK: O QUE É PEDAGOGIA
SISTÊMICA
Autor: Jean Lucy Toledo Vieira
Sinopse: O E-book apresenta com clareza a
Pedagogia Sistêmica, suas principais bases bem como
os seus benefícios. Apesar de simples, não deixa de ser
profundo. Recomendado para pais, educadores,
terapeutas, psicólogos, às profissões de ajuda e a
todos que se interssam pelo assunto. Do mesmo autor
do livro "Introdução à Pedagogia Sistêmica: uma nova
postura para pais e educadores".
Data de lançamento: 17 de agosto de 2020
Onde Baixar: Link na Bio do Instagram jeanlucyoficial
Quanto custa: Gratuito
Por que ler: Para conhecimento ou aprofundamento
sobre a Pedagogia Sistêmica. 

SÉRIE:  THIS IS US
Sinopse: A história da família Pearson
começa em 1979, no dia que os trigêmeos
Jack, Kate e Randall chegam em casa da
maternidade. Revelações sobre os pais Jack
e Rebecca surgem nos momentos de amor,
mas também de dor, e moldam para sempre
a vida de todos (Wikipédia).
Ano de lançamento: 2016
Onde assistir: Amazon Prime
Por que assistir? Ao abordar a vida da
Família Pearson, a série fala de perdas,
amor, dor, ansiedade, depressão,
insegurança. Trata de um tema pouco
explorado também, a questão gemelar, a
perda de um dos gêmeos e suas
consequências para todos. É uma aula de
"como ser humano".
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Colaboraram nesta Edição

OSVALDO LINS VIANA
Reside em Campo Grande/MS. Filósofo, Educador Físico, Educador
Sistêmico, Terapeuta Constelador, Especialista em Constelação
Familiar, Psicologia Analítica Junguiana e em Terapia Sistêmica.
Sócio fundador do Instituto Jean Lucy. Contato:
profilosofiaosvaldo@gmail.com

RENÉ SCHUBERT
Reside em São Paulo/SP. Psicólogo Clínico e Psicanalista (CRP 06/
65624). Palestrante e Docente. Facilitador em processos psíquicos
internos, a partir de vivências e workshops de Constelações Sistêmicas
Familiares e Profissionais. Co-Autor nos livros: Toques na Alma  - Volume 1
e 2 (Conexão Sistêmica), Direito 4.0: inovação empática na resolução de
conflitos (Manuscritos Editora), Práticas Sistêmicas na solução de conflitos
através de casos (Editora Leader). Autor do livro: Constelação
Familiar: Impressa no corpo, no alma, no destino (Reino Editorial).
Contato: rene.schubert@gmail.com  / 
 Blog: http://aconstelacaofamiliar.blogspot.com

JEAN LUCY TOLEDO VIEIRA 
Reside em Campo Grande/MS. 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

ANA PAULA ARAÚJO CARVALHO
Reside em Timóteo/MG. Professora, Historiadora, mãe de
duas meninas e Consteladora Familiar. 
Contato: @anapaula.terapiasalternativas
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PARA FINALIZAR

É tão lindo ver a expansão exponencial da
Pedagogia Sistêmica. E extremamente gratificante
perceber que fazemos parte e contribuímos para
este movimento. Você também faz parte. É um de
nós! Cada colaborador que chega, cada leitor que
deixa sua impressão, cada pequeno gesto e
movimento, apontam sempre para esta verdade: a
Pedagogia Sistêmica é a educação do futuro. Que
já começou.

Quer fazer parte de uma forma ainda mais direta?
Nos envie seus comentários, opiniões,
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.

AQUI  TAMBÉM É O SEU ESPAÇO
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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 .


