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RESUMO 

Um mundo que busca verdadeiramente um lugar para todos, deve ser um mundo em 

que as relações têm papel fundamental. Compreendendo essa relação, como toda conexão 

presente entre tudo o que existe. Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise 

epistemológica sobre as possibilidades de integração do pensamento sistêmico na área de 

Educação Física, introduzindo a perspectiva de uma visão não antropocêntrica, mas entendendo o 

homem como parte de um todo. Para tal, foi realizado um levantamento bibliográfico buscando 

dialogar com alguns autores que desenvolveram teorias em relação ao tema, introduzindo uma 

discussão sobre as possibilidades dessa relação, e como esta, se torna necessária na busca por um 

mundo integrado. 

Palavras-chave: Pensamento sistêmico, Educação Física, Educação. 
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ABSTRACT 

A world that seeks truly a place for all should be a world in which relationships play a 

key role. Understanding this relationship, as all this connection between all that exists. This paper 

aims to make an epistemological analysis of the Systems Thinking integration possibilities in the 

area of Physical Education, introducing the perspective of a non- anthropocentric view, but 

understanding man as part of a whole. To this end, we conducted a literature of authors who 

develop the theme, introducing a discussion of the possibilities of this relationship, and how this 

becomes necessary in the search for an integrated world. 

 

Key words: System Thinking, Physical Education, Education. 
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1. APROXIMAÇÃO COM O MUNDO 

 

Para fazer uma leitura do mundo, ainda que brevemente, percebo sem realizar 

grandes pesquisas, que conceitos como globalização, novas concepções de espaço e tempo e 

adaptação aos determinantes sociais estão cada vez mais, presentes em nosso cotidiano 

determinando nossa forma de agir, pensar e estabelecer relações. 

Nesse contexto, o filósofo polonês contemporâneo Zygmunt Bauman, em seu livro 

“Modernidade líquida” publicado no ano de 2001, apresenta uma análise da conjuntura atual 

apontando algumas características da sociedade em que vivemos, destacando que a denomina de 

“liquidez”. Para esse autor a “liquidez” está relacionada com a velocidade da informação nos dias 

atuais e a forma com as relações (pessoais, comerciais, culturais, biológicas) se estabelecem, em 

muitos casos sem os vínculos que um dia já foram pré-requisitos para que se constituíssem como 

relações sólidas e que se dissolvem com a mesma rapidez que foram constituídas.  

Nessa análise, Bauman (2000) se refere ainda, a valorização do conceito da ideia de 

algo “adaptável” em detrimento a algo “durável” ligado a uma mudança que o autor denomina de 

“metáfora do mundo”; nessa metáfora o mundo é visto como uma rede onde diversas formas 

estão integradas.  

Observamos que embora exista esta tendência de ver o mundo como uma rede ela 

ainda não se faz hegemônica prevalecendo uma visão pontual e reducionista, principalmente por 

causa do paradigma científico e econômico vigente, ressaltando a ótica protecionista da classe 

dominante, e o favorecimento de uma hegemonia ideológica voltada para a manutenção de uma 

estrutura social que tem como norte o mercado. 

A ideia mercadológica de sociedade, em muitos casos, revela falta de consideração e 

respeito com as pessoas, à cultura e o meio ambiente, gerando conflitos de diversas ordens, que 

reforça a desigualdade social e a destruição do planeta. Nessa perspectiva não é demais lembrar 

que a ideia de que as problemáticas sociais têm relação direta com a noção de exploração humana 

e planetária é uma das percepções centrais deste trabalho. Nesse contexto, o trabalho defende a 
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mudança deste paradigma, como possibilidade para abertura de novas perspectivas e ideias, que 

possam tornar o planeta cada vez mais um lugar realmente de todos e todas (homens, mulheres, 

animais, plantas). 

Assim este trabalho defende a adoção de formas de relações integradas numa 

perspectiva sistêmica e no questionamento destas mesmas relações (principalmente no papel do 

homem com relação à natureza), Também entende que todas estas relações são complexas e 

fazem parte de um todo que também tem a complexidade como característica. Partindo deste 

entendimento, conceber uma abordagem que tenha a visão sistêmica como base é considerada, 

para esse trabalho, um avanço real na direção de um futuro onde o mundo possa realmente ser um 

lugar de relações harmoniosas e justas entre todos.  

Quero destacar neste momento do trabalho que minha visão de mundo se fundamenta 

no entendimento de que o homem e a natureza fazem parte de uma mesma rede onde tudo está 

intimamente relacionado de diversas formas, e que cada um tem seu papel, e pode sim, fazer a 

diferença, porque cada detalhe efetivamente faz a diferença. Assim, este trabalho tem como 

desafio vincular os temas – escola, conhecimento, educação e educação física, as ideias 

relacionadas ao pensamento sistêmico, a complexidade, a relação homem-natureza. 

Considerando as questões até aqui apresentadas o objetivo deste estudo gira em torno 

de apresentar reflexões a cerca dos princípios orientadores de um possível trabalho da educação 

física na escola com base no pensamento sistêmico não antropocêntrico.  

Essa reflexão parte do entendimento que o papel da escola deve ser do exercício do 

questionamento reflexivo e crítico. Nesse caminho, necessário se faz uma educação que estimule 

a criatividade, a interação entre os conhecimentos e a problematização de questões sociais, 

levando os alunos a entenderem a mudança em nível global como algo que pode se efetivar. 

 Ao iniciar esse trabalho meu objetivo era trabalhar a relação da educação física com 

uma espécie de “filosofia ambiental”, que apresentasse a perspectiva de um trabalho para aula na 

escola que desenvolvesse uma melhor integração entre o homem e a natureza, numa ideia de 

preservação dessa relação de forma harmônica. No entanto, na busca de um referencial que 
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pudesse sustentar minhas reflexões, percebi que o que me instigava não se tratava apenas de 

compreender como a educação física poderia trabalhar numa perspectiva em que a importância 

do meio ambiente fosse o eixo norteador. Mas se tratava de algo mais profundo, algo que se 

vinculava a visão do homem sobre si mesmo, sobre a natureza e o mundo, a partir das relações 

que estabelece no seu contexto de vida. 

Por isso o trabalho que tinha inicialmente como perspectiva uma abordagem mais 

pontual, passou a buscar reflexões mais aprofundadas para questões que em meu entendimento 

não merecem ser entendidas de forma reduzida; pois passei a considerar que uma possível 

resolução do desequilíbrio entre homem e natureza está ligada a entender que a relação 

estabelecida entre esses dois elementos é relacional, e que um olhar sistêmico poderia ser o 

começo de uma compreensão que pode levar a uma efetiva mudança paradigmática. 

Para sustentar minhas ideias em relação a visão de mundo, de educação e de escola, 

ao iniciar esse trabalho traço um paralelo entre diversos referenciais teóricos. 

Através de um levantamento bibliográfico apresento a possibilidade de relação que 

vislumbro entre o pensamento sistêmico, a complexidade, a educação e a educação física, 

buscando entender como esse referencial pode contribuir para uma mudança paradigmática que 

leve a um mundo verdadeiramente melhor para todos efetivamente. 

 Nesse caminho, no segundo capítulo, dialogo com um referencial teórico que 

constitui a base deste trabalho, vou buscar na filosofia e na epistemologia, autores que me ajudem 

a compreender o conceito de pensamento sistêmico, de complexidade, do paradigma da relação 

homem com a natureza e o processo de construção do conhecimento ao longo da história e suas 

mudanças ao longo do tempo. 

Já no terceiro capítulo, me aproximo de estudiosos da área da educação, a fim de 

delinear o paradigma referencial desse trabalho, nesse sentido minha reflexão teve como desafio 

relacionar as ideias ligadas a complexidade, a questão da escola e do aprendizado, e o próprio 

papel da educação. 
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O quarto capítulo é mais voltado para a questão da visão e da relação entre a 

educação física com os referenciais adotados, buscando estabelecer as possíveis ligações e 

problematizações acerca das orientações pedagógicas que podem trabalhar em conjunto com a 

visão sistêmica, a complexidade e com a visão de mundo delineada ao longo de todo o trabalho.  

Finalizando, ressalto que minhas considerações finais não têm como perspectiva 

fechar questão sobre o assunto, mas assumir um posicionamento aberto a cerca das ideias que 

foram aqui refletidas e mais, mostra efetivamente uma visão acerca do fenômeno da educação, de 

mundo e de vida que o autor deste trabalho procura ter como norte para sua ação pedagógica. 

 

 

2 – APROXIMAÇÕES COM AS RELAÇÕES 

 

Nos dias atuais não possuímos o hábito de pensar a cerca das relações que 

estabelecemos no mundo em que vivemos de maneira profunda, e quando fazemos, pensamos 

muitas vezes sob uma ótica que gira entorno da perspectiva dominante utilitarista e que atende 

aos objetivos de uma visão exploratória do mundo em detrimento a uma ideia de “progresso” 

(evolução científica, conquistas tecnológicas, mais dinheiro supostamente circulando no mundo).  

Em meados do século XX, o pensamento cartesiano apresentado pelo filósofo René Descartes 

que permeava a percepção da verdade na área da ciência, do conhecimento, da educação e da 

própria pessoa humana passa a ser questionado por um novo paradigma, o paradigma sistêmico. 

Nesse paradigma o sistema é entendido como um todo, que assim como Capra 

(1996), entendo ser mais que a soma de suas partes, pois suas propriedades fundantes estão na 

inter-relação presente em suas partes. Assim, entender a vida é entender o contexto em que está 

inserida e a natureza de suas relações. 

Nesse trabalho, para abordar o entendimento de mundo e de vida, a partir do 

paradigma sistêmico, me aproximei da teoria defendida por Gregory Bateson (1904-1980). Filho 
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de William Bateson, considerado o “pai da genética”, este biólogo e antropólogo inglês. Esse 

estudioso inspirado na teoria de sistemas de Bertalanffy, olhou para o mundo orientando pelo 

paradigma sistêmico. Tanto as ideias defendidas por Gregory Bateson quanto as de Bertalanffy 

fazem parte da vertente ciberneticista de pensamento.  

Assim para melhor compreender as ideias de Bateson considero importante saber que 

a cibernética é uma corrente de pensamento que surgiu com o enfoque de tentar entender as 

relações sociais colocando como centro a comunicação.  

Na época de seu surgimento dessa corrente de pensamento, por volta da metade do 

século XX, o matemático Norte americano Nobert Wiener (1954) fez uma analogia entre a 

comunicação que os sujeitos estabeleciam na sociedade e o sistema regulador de codificação e 

decodificação de informações presente nas máquinas. Para esse estudioso não se trata de reduzir 

o entendimento acerca das relações que o homem estabelece na sociedade a uma simples 

comparação com o funcionamento das máquinas; ao colocar a comunicação no centro do 

pensamento, Wiener ressalta a importância do entendimento das relações considerando que os 

homens estabelecem relações entre si, consigo mesmo e com o sistema. 

Outra questão fundamental para o entendimento da cibernética e a compreensão de 

que a teoria sistêmica está relacionada à crítica ao paradigma científico-filosófico vigente e 

dominante desde Descartes até os dias atuais, o chamado pensamento complexo. Essa vertente de 

pensamento faz a crítica a alguns parâmetros que serviram e servem de entendimento sobre o 

mundo, as ideias, o sujeito, as partes e o todo. Para entender melhor esta ideia do pensamento 

cartesiano, recorremos ao artigo de Behrens e Oliari (2007) denominado “A evolução dos 

paradigmas na educação: do pensamento científico tradicional à complexidade”, nele suas autoras 

comparam o paradigma científico tradicional com o paradigma da complexidade. Começam 

buscando esclarecer como o conceito de paradigma é mutável e relativo e passam a analisar e 

destacar alguns paradigmas sobre os quais a humanidade baseou sua observação e leitura da 

realidade e do mundo.  
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Segundo relatam o primeiro paradigma referencial para essa leitura foi o “MYTOS”, 

que fundamentava nas divindades a explicação dos fatos e fenômenos, não havia naquele 

momento histórico uma preocupação em se colocar teorias e conceitos a prova.  

Logo depois deste período surge o que hoje conhecemos como pensamento clássico, 

essa forma de pensamento tinha a razão como a principal ferramenta de entendimento do mundo 

e da natureza, foi uma época em que até os sentimentos estavam submetidos à razão e nesse 

contexto tudo estava submetido a ela inclusive a própria existência. 

Na era medieval, século I ao século XIII, o pensamento ligado à visão de mundo volta 

a ganhar contornos ligados ao divino. O pensamento predominante considerava que Deus era o 

criador do mundo, e tudo acontece em razão de seus desígnios. O “teocentrismo” coloca a razão 

submissa à fé.  

Entre os séculos XIII ao XV o pensamento renascentista se torna hegemônico e nesse 

período, a visão teocêntrica dá lugar a uma visão antropocêntrica, ou seja, o homem passa a ser o 

centro do Kosmos e da natureza; onde o pensamento do mundo baseado no MYTOS, o 

entendimento de natureza grega e o conhecimento atrelado ao divino da era medieval são 

negados.  

É na era renascentista que Copérnico, em 1537, apresenta a teoria do heliocentrismo 

onde o sol passa a ser entendido como centro do universo e Galileu aponta para uma abordagem 

mais empírica do conhecimento, onde a experiência era importante e a matemática, segundo ele, 

deveria ser a ferramenta de análise da natureza. O renascentismo fica marcado por ser o período 

em que se pregava o controle da natureza pelo homem. 

 No século XVII surge o que as autoras chamam de pensamento moderno, 

inicialmente inspirado em Francis Bacon e Descartes e posteriormente sofrendo contribuições de 

outros estudiosos, dentre eles Augusto Comte, este modelo de pensamento pregava que o 

conhecimento só deveria ser aceito a partir de uma certeza “absoluta” e inquestionável, 

apontando a matemática como forma de análise e comprovação da verdade, além disso, aponta a 

fragmentação como forma de entender, questionar, analisar e criticar o todo. Francis Bacon teria 
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dito que o conhecimento estava nos FATOS e que o bem-estar do homem estaria vinculado ao 

fato de ele ter o controle sobre a natureza, e que para conhecê-la o homem deveria entrar em 

contato com ela e adotar um método de análise.  

Ainda nesse período o pensamento se voltou para entender as pessoas, seus 

pensamentos e suas inteligências. Surge a psicologia como área de conhecimento e a sociologia 

funda através de Augusto Comte, a corrente positivista do universo, que tem o objeto e não o 

sujeito como foco do conhecimento. Essa visão de ciência tem como característica a busca da 

impessoalidade e neutralidade nas afirmações e a restrição da pesquisa a uma quantificação dos 

dados encontrados. Nessa perspectiva, o objetivo da ciência está em tentar entender o objeto de 

forma restrita não considerando em sua análise o contexto no qual o objeto esta inserido, 

buscando o entendimento do fato isolado sem considerar as relações que o mesmo estabelece 

com sua realidade, não leva em conta que o pesquisador por mais imparcial que seja estava 

diretamente relacionado com sua pesquisa. 

Diferente do pensamento positivista, o pensamento complexo procura entender o todo 

em suas relações e não atribui ao todo às propriedades verificadas em suas partes. Destacamos 

que não se trata de generalizações simplesmente, nem de que este conhecimento é usado somente 

para entender o meio externo ao indivíduo. A complexidade prega justamente que as partes 

entendam a si mesmas, as outras partes, as relações entre elas, às relações delas com outros 

sistemas menores e destes por sua vez com o sistema maior - o todo. Volto a frisar que não se 

trata de generalizações, mas de uma visão mais ampla e menos antropocêntrica do eu, onde o ser 

é entendido e composto por partes que por sua vez compõem outras partes e estas o todo, se 

houver alguma mudança por menor que seja tanto em alguma das partes ou em alguma das 

relações o todo é afetado e por sua vez as partes são afetadas também.  

Neste ponto é importante chamar atenção para a visão da relação de ordem e 

desordem inerente à complexidade nestas perspectivas onde, ordem e desordem não são 

entendidas como antagônicas, opostas, mas sim como parte do processo, e a desorganização é 

parte natural e fundamental do universo como chama atenção a segunda lei da termodinâmica - a 
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entropia, ou seja, quanto maior a desordem, talvez, maiores são as possibilidades de relações 

estabelecidas.  

Em seu livro “A Teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos” 

Capra (2006), propõe uma nova compreensão científica dos sistemas vivos que tem como base 

uma nova percepção de realidade. Essa nova concepção estabelece um novo paradigma, o 

paradigma sistêmico que entende a vida como uma teia rica e complexa em relações, onde cada 

fio e cada relação são importantes. Percebe o mundo como um todo integrado e não há partes 

independentes no complexo sistema que é a vida, pois entrelaça em uma teia o biológico, o 

social, o político, o cultural, o científico, e eu diria a natureza. 

Para Vasconcelos (2005) em seu artigo “Pensamento sistêmico: uma epistemologia 

para uma ciência nova paradigmática”, o pensamento complexo procura acabar com três 

conceitos que antes a ciência usava como diretriz para busca da verdade, que são: o pressuposto 

da simplicidade que tira o objeto de estudo de seu contexto para entende-lo; o pressuposto da 

objetividade que procura excluir e impessoalizar a análise desse objeto, ou seja, o pesquisador 

estuda o universo procurando descrevê-lo como se a sua opinião, conjunto de crenças e valores 

não influenciasse em nada a análise do objeto; e o pressuposto da estabilidade, que leva os 

cientistas a estudarem fenômenos dentro de ambientes controlados, na busca de gerar leis de 

entendimento do fato considerando-o como imutável, partindo de uma visão de mundo que já está 

pronto e não um mundo que está em constante mudança e formação. 

Assim, segundo essa mesma autora o pensamento complexo parte de três novos 

pressupostos: o da complexidade em todos os níveis da natureza que, ao contrário da 

simplificação e divisão que prega o paradigma tradicional aponta que os fenômenos devem ser 

entendidos a partir das relações que estabelece fazendo surgir o sistema; o da instabilidade que 

destaca a imprevisibilidade, a incontrolabilidade, a reversibilidade como aspecto presente numa 

compreensão de mundo em constante mudança e não cujo funcionamento pode ser determinado 

por leis imutáveis que permitam prever o controle de tudo, e por fim o da intersubjetividade que 

aponta que não existe nenhuma verdade numa pesquisa que esteja isenta da subjetividade do 

pesquisador; nesse sentido a construção do conhecimento do mundo ocorre em função do 
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entendimento de que afirmações sobre a “realidade” surgem do consenso das experiências 

individuais dos pesquisadores. 

Foi baseado nesse paradigma que, Gregory Bateson idealizou a teoria da ecologia da 

mente; cujo foco é para ele, a comunicação. Ele aponta que a “mente é um processo sistêmico”, 

comum a todos os organismos. Estes processos ocorrem antes mesmo do desenvolvimento de 

sistemas nervosos complexos e não ocorrem apenas em seres vivos, mas estendem-se aos 

conjuntos sociais e ecossistemas. A isso o autor chama de “o padrão que conecta”, padrão que 

une todos os seres vivos e não vivos. Entendia que a mente, a partir do “processo mental” em si, 

que seria indissociável do fenômeno vida, compreende a mente e a natureza de forma unitária; 

buscando a visão relacional, a partir de uma análise epistemológica, onde o objeto (o ser) não é 

isolado do todo (que para o autor engloba o meio, os outros seres e o próprio ser). 

 Além disso, compreende que certos eventos têm padrões e que os mesmos podem ser 

até certos pontos previstos, porém ressalta que sempre haverá um tom de desordem (entropia) 

nesse padrão, e que o mesmo possui um efeito que pode não ser previsto e muito menos 

controlado. Com isso busca entender o mundo de uma forma mais integrada e acredita que isso é 

o começo de uma revolução onde todos poderiam viver de forma mais sustentável, respeitando 

toda a complexidade, sempre presente nas manifestações do ser, da natureza e das relações. 

Seguindo a linha de pensamento sistêmico e complexo, o filósofo e físico austríaco 

Fritjof Capra, escreveu um extenso trabalho intelectual, no qual destaco as seguintes obras “Ponto 

de Mutação” (1983); “O Tao da Física” (1975), “A Teia da Vida” (1996) e a obra escrita em 

parceria o pesquisador, Pier Luigi Luisi chamado “A visão Sistêmica da Vida” (2014). Neste 

último livro, os autores apresentam uma visão detalhada, ampla e profunda acerca do pensamento 

sistêmico além da ideia de uma ecologia profunda destacando o entendimento da vida de forma 

integrada. Os autores discutem ao longo da obra o paradigma sistêmico realçando suas 

implicações, causas, mudanças, desdobramentos e organizam desde antes do pensamento grego. 

Embasam suas ideias citando diversos autores cujas teorias contribuíram para as mudanças das 

formas de entender o mundo ao longo da história, tais como: Aristóteles; Tomás de Aquino; René 
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Descartes; Michael Faraday; Marx; Louis Pasteur; Darwin; Keynes e Albert Einstein, entre 

outros. 

Dentre os diversos assuntos abordados o livro discorre sobre a construção do 

pensamento moderno e contemporâneo e como este pensamento levou a reflexão a cerca da 

ideologia do consumo exacerbado, do lucro crescente, do reducionismo objetivista científico, da 

exploração dos recursos naturais, da desigualdade social, e do distanciamento cada vez maior da 

ideia do homem como parte da natureza e no seu lugar, a crença de que a natureza é um objeto a 

ser usado com finalidade lucrativa, e que o homem é o desencadeador das crises globais no que 

tangem a ética, ao meio ambiente, a indústria, a pobreza e outras questões que afetam o mundo na 

atualidade. Apontam o pensamento sistêmico, como uma nova perspectiva global da vida, e o 

conceito de ecologia profunda idealizada pelo filósofo norueguês Arne Naees como uma 

alternativa para abordar estas questões, de forma mais integralizada sustentável e menos 

reducionista. Para Capra (2014) a ecologia profunda é uma referência importante na perspectiva 

da mudança do paradigma mundial da vida. 

 Diante da importância destacada por Capra, discorrerei nesse trabalho um pouco 

mais sobre o conceito de ecologia profunda de Naees (1973). A ecologia profunda é apresentada 

por seu autor, na década de 70, apropriando-se dos estudos sobre ecossistemas, Naees se apropria 

da teoria da complexidade e da não linearidade problematizada pela corrente cibernética. Seus 

estudos abandonam o entendimento da visão do mundo como uma máquina, (visão mecânica) por 

uma visão do mundo entendido como uma rede, onde o pensamento holístico de uma totalidade 

integrada ganha espaço. 

Segundo esse mesmo autor, os fenômenos possuem uma interdependência 

fundamental e se conectam como numa rede na qual o ser humano está integrado como um fio, 

que é parte de uma imensa teia. Destaca que parte importante desta filosofia é fazer perguntas 

cada vez mais profundas, profundas a níveis paradigmáticos e epistemológicos do ser onde as 

relações têm papel fundamental no contexto da vida. Segundo seus estudos no mundo em que 

vivemos ocorre um desequilíbrio dinâmico dessas relações, ou seja, ocorre uma prioridade 
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autoafirmativa em detrimento da integrativa, e destaca que ambas as tendências fazem parte do 

sistema complexo da vida, mas quando estão em desequilíbrio podem gerar problemas. 

A predominância da prioridade autoafirmativa, leva a uma crença no poder do 

controle, no poder da hierarquia e numa sociedade ainda altamente paternalista e verticalizada no 

sentido de relações. Isso corrobora para a manutenção da ordem hierárquica, do preconceito e da 

exploração do homem pelo homem.  

Importante perceber que o conceito de ecologia profunda vai no sentido oposto a 

ideia de uma perspectiva ecológica na qual o homem continua sendo o controlador do ambiente, 

mudanças ditas ecológicas dentro deste contexto dominador e que objetivam o lucro cada vez 

maior, onde predominam práticas e ideias que são denominadas por Naees como ideias de 

“ecologia rasa”. Apontando que a visão da natureza como uma rede de fenômenos que se 

conectam fundamentalmente, reconhece o valor de cada ser vivo no contexto da natureza, onde o 

homem não controla a rede, apenas faz parte dela. 

Em relação a esse olhar para ecologia na sociedade capitalista, o artigo do professor 

Helton Ricardo Ouriques, da Universidade Federal de Santa Catarina, chamado “A questão 

ecológica no capitalismo: uma crítica marxista” traz uma forte crítica as ideias ecológicas que 

emergiram ao longo do século XX, apontando que muitas delas não se atém ao real problema que 

é o paradigma da produção e organização social em classes presentes no sistema capitalista e 

acabam não olhando a questão de uma forma ampla e profunda, sustentando uma perspectiva de 

exploração e não atacando o real problema, ou seja, a questão paradigmática. 

 Esses dois estudiosos, apesar de se situarem em arcabouços conceituais distintos, 

apresentam reflexões próximas acerca do entendimento de uma nova forma de ver o mundo, nos 

levando a entender que o problema vai muito além de simples medidas de redução de emissão de 

gases na atmosfera, da economia doméstica de luz sazonal ou da distribuição de selos verdes para 

indústrias para que assim se “tornem sustentáveis”. O problema deve ser entendido em níveis 

mais profundos, no nível paradigmático e dos conceitos que o compõem, de outra forma as 

soluções seriam medidas paliativas e pontuais que só fazem sentido dentro de um contexto no 



 

20 

 

qual o mundo e as relações continuariam a ser orientadas pela ótica exploratória, reducionista, 

centralizadora e de lucro. 

 

3 – APROXIMAÇÃO COM A EDUCAÇÃO. 

Em relação à visão sistêmica e sua fundamentação, é importante identificar que a 

divisão do conhecimento em áreas do saber, abrange e se relaciona diretamente com a área 

educacional, uma vez que se relaciona a indivíduos, paradigmas, conhecimentos e como estes se 

relacionam entre si e se relacionam com o meio.  

No livro “Alfabetização ecológica: a educação das crianças para um mundo 

sustentável” de Fritjof Capra, obra que infelizmente só tivemos acesso através da resenha de 

Batista e Rôças na Revista Brasileira de Educação médica de 2009. Os resenhistas apontam que a 

inspiração na sabedoria e vivência do povo indígena canadense Okanagan e na visão sistêmica da 

vida idealizada pelo filósofo. A obra se divide em quatro partes, a primeira chamada pelo autor de 

“a Visão”, onde trata de possibilidades e abordagens para a construção de médio e longo prazo da 

ideia de sustentabilidade, problematizando valores e discutindo o que chama de desaceleração da 

educação, que tange a ideia de uma educação que não seja voltada tanto para uma ótica inerente a 

ideia de “mercado de trabalho”, que de verdadeiramente tempo ao indivíduo para fazer conexões 

e problematiza las, respeitando a si e ao entorno. A segunda parte “Tradição/ Lugar”, está 

centrada nas relações de progresso e desenvolvimento, apontando a importância da preservação 

de modos de vida tradicionais e aponta ideias que possam ajudar as crianças a se apaixonarem 

pelo planeta. Na terceira parte denominada de “Relação”, fala sobre as relações da comunidade, 

discutindo especialmente aspectos da saúde, alimentação, agricultura e gestão. Na quarta parte 

“Ação”, apresenta suas reflexões a cerca dos diversos fatores envolvidos em tomadas de decisões 

visando soluções sistêmicas, tendo como referência uma sociedade sustentável, discutindo o 

ativismo urbano juvenil, justiça social, e o processo de mudança na escola. 
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 Importante perceber, que o livro discute uma grande diversidade de assuntos (ponto 

reforçado pelos próprios autores da resenha) como antropologia, saúde, política, química, teoria 

sistêmica, pedagogia entre outros tópicos os quais o autor relaciona uns com os outros, 

contextualizando-os no mural atual, sempre tendo a ideia da sustentabilidade e da visão sistêmica 

como norte. 

 Chamamos atenção para o quão amplo e relacional é a visão com a qual a escola e a 

educação são abordadas neste livro. Além de colocar em discussão diversos paradigmas escolares 

geralmente seguidos sem muito questionamento como espaço físico, metodologia, relações com o 

meio “fora escolar”, o livro usa como referência um modelo de sociedade muito diferente do 

padrão “urbano/ ocidental” no qual a maioria das pessoas localizadas ao redor dos centros 

urbanos está acostumada. A forma como o conhecimento é concebido e relacionado com a 

comunidade, a relação dela com o meio, o paradigma que guia a visão de mundo é 

problematizado e discutido em contra posição ao paradigma vigente na maior parte do planeta, e 

não de forma depreciativa ou com o objetivo de apontar “um modo de vida como melhor”, a 

intenção é mostrar que a relação é possível e que todos, a nível sistêmico, podem se beneficiar 

com as transformações que possam derivar desta relação. 

 Neste ponto, outro importante referencial teórico que escolhi acrescentar as minhas 

reflexões, advém dos pensamentos do filósofo, antropólogo e sociólogo francês Edgar Morin, 

sobre a educação e a escola. Importante destacar que o pensamento deste autor muito se aproxima 

do referencial teórico que até agora vem sendo usado neste trabalho o pensamento sistêmico. 

É fundamental observar que a perspectiva de integração, de um olhar mais 

aprofundado sobre o próprio olhar de questões ligadas a complexidade em todos os níveis e da 

preocupação com o planeta e suas relações, e este é um ponto comum entre os autores até aqui 

citados e o pensamento de Edgar Morin. Talvez, esta convergência intelectual advinda de 

arcabouços culturais distintos seja uma importante prova de como o pensamento complexo, a 

ecologia da mente e a visão sistêmica são pensamentos que tem realmente em sua essência a 

questão das relações e do respeito a essa totalidade irredutível, não simplificável, que ao mesmo 
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tempo nos torna tão singulares e únicos como plurais e semelhantes e que aproxima e coloca em 

interlocução todos os contextos, pontos de vistas, seres vivos e não vivos, enfim tudo. 

 Para melhor compreensão do pensamento de Morin, tomo como ponto 

desencadeador de minhas reflexões o artigo intitulado “Edgar Morin, o pensamento complexo e a 

educação”, publicado por Ribeiro (2011),  

O texto aponta que a complexidade morraniana, acredita na construção do 

conhecimento sob uma ótica transdisciplinar, defendendo que o conhecimento não pode ser 

entendido de uma única forma, ou seja, em áreas sólidas, intransponíveis e isoladas de saber. 

Nessa perspectiva destaca que o pensamento complexo vai de encontro a ideia linear de causa e 

efeito da ciência tradicional, que ainda se faz presente, e como já foi dito anteriormente, retira o 

objeto a ser estudado de seu contexto, isolando e tentando produzir leis que seguem um padrão 

linear que na maioria das vezes não é aplicado fora do “laboratório” da mesma forma.  

A autora ainda destaca que outros pontos importantes do pensamento de Morin, são 

os princípios que dão sustentação a sua proposta, ou seja, o princípio dialógico, que correlaciona 

termos que são aparentemente antagônicos, mas que neste sentido se tornam complementares, 

isto permite, segundo Morin, realizar análise e estabelecer relações que o pensamento simplista 

não conseguiria e ajudam na formação do entendimento sobre pensamento complexo; o princípio 

da recursão organizacional ou processo recursivo, que explica o efeito pode ser ao mesmo tempo 

causa e efeito do produtor do fenômeno, e o princípio hologramático, inspirado nos hologramas 

baseados em luz, onde cada parte contem quase toda a informação da imagem que está sendo 

representada, e esta por sua vez esta inserida em cada parte, apontando que este paradoxo pode 

ser observado na sociedade, onde cada indivíduo faz parte e compõe a sociedade, e esta por sua 

vez, com suas normas, cultura, ritos, costumes, está presente em todos os indivíduos. 

 Apresenta ainda, o princípio da incerteza, que para Morin tem guiado o pensamento 

humano desde o início. Para ele a incerteza surge na busca pela compreensão, na convivência e 

na imprevisibilidade de ações e acontecimentos. Esse princípio é melhor explicado no livro 

escrito pelo próprio Edgar Morin, que tem como título “Os sete saberes necessários à educação 
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do futuro” (2000). No Livro o filósofo aponta que a educação possui o que chama de “buracos” 

em todos os níveis de ensino, devido ao paradigma fragmentado vigente apresentando sugestões 

para dar solução a estes “buracos” em busca de uma nova sociedade. 

 O primeiro buraco apontado diz respeito ao conhecimento, Morin (2000) chama 

atenção para o fato de que sabemos o porquê do conhecimento, mas não o que é conhecimento, 

ressaltando que o conhecimento nunca é um reflexo integral e “perfeito” da realidade, mas uma 

tradução seguida de uma reconstrução baseada na percepção individual. Aponta que existem 

diversas realidades influenciadas por vários fatores, e que a nossa noção de realidade como algo 

absoluto é algo ruim. Observa que desde cedo as pessoas deveriam trabalhar a compreensão do 

conhecimento e com isso consigam superar esta noção de realidade individual. 

 O segundo buraco tem relação com o que o autor chama de “condições de um 

conhecimento pertinente”. Neste ponto discorre que a escola tem uma estrutura disciplinar que 

não favorece o pensamento sobre um determinado tema de forma relacional, uma vez que cada 

disciplina aborda o objeto de acordo com seu próprio ponto de vista, e na maioria das vezes não 

buscando relaciona-los com nada além da suposta “área comum” daquela disciplina. O filósofo 

critica este fato, e acredita que as disciplinas deveriam levar o aluno a compreender o assunto 

numa perspectiva global de relações. 

 O terceiro buraco trata da questão da identidade humana. Neste ponto Morin (2000) 

ressalta a importância da relação indivíduo- sociedade- espécie. Frisa que a sociedade está em nós 

desde que nascemos, uma vez que somos cercados pela cultura. Destaca ainda que nossa espécie 

depende de outros indivíduos para se reproduzir e dar continuidade a esta ideia de espécie. 

Segundo o autor a realidade humana é múltipla, ou seja, é uma relação do homem como ser 

biológico, do homem como ser cultural, do homem como ser psíquico, do homem como ser 

social e histórico; esta relação que denomina de trinitária, para o autor, é a unidade complexa do 

ser, e aponta que a divisão em disciplinas, a divisão do conhecimento que ocorre na escola, 

dificulta o entendimento deste estado, desta unidade, identidade complexa comum a todo ser 

humano, e que a condição humana deveria ser o centro do processo de aprendizagem, e entendido 

e problematizado em toda a sua complexidade. 
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Neste ponto, o autor sugere que as disciplinas deveriam ser organizadas tendo como 

foco a questão de identidade e de condições humanas, e que em sua abordagem o homem deve 

ser visto como um ser que trabalha, que cria e se diverte, aquele que se preocupa mais com a 

parte econômica, aquele que ri, que também chora, de forma a não separa-lo em compartimentos, 

mas entende-lo num contexto relacional. 

 O quarto buraco diz respeito à compreensão humana, onde compreender é colocar 

juntos diversos elementos de uma explicação, e não apenas um. Discorre que a compreensão 

humana vai muito além do individual, pois integra toda uma parte de empatia e identificação que 

entra na equação de como compreendemos algo. O individualismo, o egocentrismo que é 

fomentado pela perspectiva da sociedade atual, é grandes inimigos desta visão de compreensão, 

uma vez que alimentam a autoafirmação e rejeição ao próximo. Destaca que é importante o 

fomento ao autoconhecimento, uma vez que o “auto questionamento” por ele provocado indica a 

origem de diversos pensamentos e ações que contribuem para a rejeição e incompreensão. 

 No quinto buraco o princípio da incerteza é abordado. Segundo Morin (2000) nem os 

fenômenos nem suas relações acontecem de forma linear, dando espaço ao inesperado. Destaca 

que o ser humano faz parte de um contexto complexo, onde o inesperado está presente, uma vez 

que não pode ser controlado. Partindo dessa compreensão estimula uma ecologia da ação, que 

consiste em entender que às vezes uma determinada ação com um determinado objetivo pode 

sim, ocorrer de forma inesperada e que é preciso que as próximas gerações tenham coragem para 

enfrentar esta incerteza, e vislumbra nesta perspectiva uma oportunidade de crescimento. 

 O sexto e penúltimo buraco na educação segundo o autor, é a questão planetária; 

destacando a importância da área educacional se debruçar sobre os diversos problemas do planeta 

numa perspectiva ampla e global, de forma a não estimular o pensamento reducionista que 

geralmente delega a causa do problema de forma pontual. Reafirma que os problemas devem ser 

encarados de forma relacional, uma vez que definitivamente estão relacionados entre si, como 

uma rede. O autor chama a atenção para a urgência da situação na qual o planeta se encontra. 
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 Por fim, o sétimo e último buraco está relacionado com o que Morin (2000) 

denomina de “antro-poética”. Neste ponto apresenta suas ideias a respeito da complexidade que é 

encontrada no arcabouço ético e moral do ser humano. Para ele a antro-poética tem um lado 

individual, de autonomia propriamente do ser, mas também é compreendida numa esfera social, 

onde está englobada a responsabilidade com o contexto da sociedade. Destaca o papel da 

democracia neste processo, mesmo ela sendo, segundo o autor, incompleta, pois ao mesmo tempo 

em que o indivíduo é responsável pelo contexto, ele exerce um papel solidário, que fomenta as 

relações de forma singular. 

 Importante destacarmos os pensamentos que foram abordados, e delineá-los como 

referência da visão educacional que defendo tem a visão da integralização das disciplinas, 

contextos, seres, instituições, e da diluição da visão dos muros físicos e ideológicos que 

dificultam as relações da comunidade escolar, como condição importante no processo 

educacional; uma vez que a educação predominante na escola hoje não contribui para o fomento 

da autonomia e da consciência global, onde o indivíduo compreende e atua ativamente no 

processo de vida planetário; vivenciando experiências múltiplas no sentido mais amplo, 

valorizando as relações e não supervalorizando o lucro e o controle a todo custo e obviamente 

exaltando a vida no sentido mais amplo e diverso possível. 

 

 

4 – APROXIMAÇÃO COM A EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Iniciando esse capítulo apresento reflexões sobre como vem ocorrendo o processo 

educacional na escola brasileira, e aponto considerações sobre o que vislumbro como um trabalho 

na educação física que possa se desenvolver relacionalmente; aproximando-me dos conceitos de 

complexidade, visão sistêmica e ecologia da mente. Para tal situarei as mudanças ocorridas no 

pensamento e paradigma da área de educação física. 
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 Para entender como se construiu o pensamento da educação física historicamente 

parti para um diálogo com Paiva, Silva e Borges (2012). Esses autores apresentam essa mudança 

no pensamento e paradigma da educação física como fruto do contexto histórico brasileiro, que 

invariavelmente teve como referencia uma determinada visão de mundo que se contrapõe a uma 

pretensa “neutralidade” pedagógica. 

 Paiva, Silva e Borges (2012) defendem que “... a escola, ao mesmo tempo em que 

reproduz as estruturas de dominação existentes na sociedade, constitui-se em um espaço onde se 

pode lutar pelas transformações sociais.” (p.11) Nesse contexto, se constitui em espaço de 

sensibilização dos sujeitos a uma reflexão crítica dos valores herdados, levando a uma leitura 

contextualizada dos conhecimentos problematizados.  

A história nos mostra que a educação física sofreu forte influência do contexto social, 

e foi na década de 80, que surgiram as bases do pensamento crítico que norteia a área até os dias 

de hoje. 

 Assim vejamos; no final do século XIX, as mudanças vivenciadas pela sociedade 

brasileira foram marcadas pela transição do trabalho rural para o trabalho urbano. A educação 

toma como objetivo o desenvolvimento de hábitos e valores ligados ao civismo e ao moralismo 

patriótico. É nesse momento que as ideias do filósofo e pedagogo Herbart (1776-1841), que mais 

tarde deu origem ao que conhecemos como educação tradicional, introduz uma vertente 

psicologizante para a educação, com intuito de transformá-la em ciência. 

Para Herbat, a escola era entendida como um local de preparação para a vida, onde os 

alunos recebiam instruções básicas intelectuais e morais. A metodologia de ensino deste 

pensamento era centrada na memorização e no rigor, onde o professor era o centro do processo de 

ensino. 

 A educação física neste contexto era entendida como uma disciplina extremamente 

importante para o desenvolvimento de indivíduos fortes e saudáveis, que pudessem contribuir 

para o desenvolvimento do país. Esta visão foi estabelecida com base na opinião de médicos e 
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militares, que destacavam a importância da disciplina, para implementação das ideias de corpo 

limpo e saudável, propagada no higienismo, e da ideia de eugenia, que se baseava na 

compreensão de que mulheres saudáveis poderiam gerar filhos saudáveis e estes, por sua vez, 

defenderiam a pátria. 

 Nos anos 20, após a primeira guerra mundial intensificou-se as relações entre os 

Estados Unidos e o Brasil, e no campo educacional as ideias de Dewey (1859-1952) inspirou o 

movimento que ficou conhecido como Escola Nova, que trás o aluno para o centro do processo 

educativo. 

Já em 1930, quando Getúlio Vargas assumiu a presidência do país, os educadores não 

satisfeitos com as mudanças propostas pelo governo, fizeram um manifesto que trazia uma nova 

concepção de educação, no chamado “Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova”, que visava à 

educação integral do indivíduo e a ideia de que a educação deveria ser compreendia acima das 

classes sociais como direito de todos e de uma igualdade representativa para homens e mulheres. 

Colocava ainda a educação como prioridade na administração pública do país. Segundo Paiva, 

Silva e Borges (2012) esta proposta, gerou uma tensão entre a pedagogia inerente a instituições 

religiosas, que defendiam o pensamento tradicional, e os educadores liberais, que defendiam este 

novo entendimento de educação. 

 A educação física neste período continuou com o foco higienista da década anterior, 

ampliando sua preocupação com a segurança e com a economia nacional, procurando garantir 

uma mão de obra fisicamente adestrada para o processo de industrialização e desenvolvimento 

econômico e defesa do Brasil. A perspectiva do cidadão soldado seria o norte da área nesta época. 

 No período de 1945 e 1964, o Brasil e o mundo passavam por grandes mudanças nas 

estruturas políticas econômicas e administrativas. O ideal religioso voltou, a fazer parte do 

âmbito educacional no período da Escola Nova, visão educacional predominante aqui no país. 

Paulo Freire (1921-1997), um Filósofo educacional brasileiro, foi um dos pensadores que mais 

influenciou o movimento educacional nesta época. O paradigma defendido por esse conceituado 

educador gerou, na época, uma “nova pedagogia popular”.  
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A partir de 1945 a educação física colocou seu foco na esportivização, os alunos 

tinham contato com diversas modalidades de esporte, e os objetivos de ensino eram influenciados 

pela perspectiva de que a educação física seria a responsável por preparar a próxima geração para 

defender o país no cenário do esporte internacional. 

 No período da ditadura militar (1964-1984), o movimento de desnacionalização 

econômica acaba gerando uma tendência produtivista e tecnicista na educação. Esta concepção 

entendia a escola como uma instituição que tem como objetivo preparar os indivíduos para o 

mercado de trabalho, focado não em problematizar os processos de aprendizagem, mas em 

fornecer aos alunos conteúdos considerados suficientes para apresentarem um bom desempenho 

no trabalho e nos processos seletivos. Nessa vertente pedagógica, o material didático era 

considerado o centro do processo de ensino. 

 No que diz respeito à educação física, neste período ela passou a ser pensada sobre a 

ótica tecnicista de controle social, iniciando uma vertente esportivizante que “carregava consigo a 

ideologia de lutadores e vencedores” (PAIVA, SILVA E BORGES 2012). O esporte consagrou 

um contexto de valorização da competição exacerbada, do rendimento e da ideologia do 

“vencedor”, constituindo-se em instrumento para consolidação de uma moral absoluta. 

Contrapondo-se a este paradigma o pensamento humanista propunha a problematizações sobre 

aspectos sociais relacionados ao lazer e a formação profissional. 

 Na década de 70, o movimento que criticava a má distribuição de renda e a 

perspectiva do capital industrial compreende a escola como aparelho ideológico da manutenção 

da ordem vigente do estado (ALTHUSSER, 1970); na medida em que a concepção produtivista 

de educação denotava sua subordinação ao desenvolvimento econômico e a manutenção da 

estrutura capitalista.  

Em 1980, com a lenta queda do regime militar, intensifica-se a crítica ao modelo 

educacional tradicional, dentre os principais questionamentos estavam à crítica ao reprodutivismo 

e a injustiça social, tidas como frutos da ideologia mundial presente no regime capitalista. 

Surgiram perspectivas educacionais que criticavam o modelo exploratório desigual, e a 
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hegemonia dos ideais burgueses buscando, superar as perspectivas educacionais ligadas ao 

tradicionalismo, ao escolanovismo e ao tecnicismo, pois segundo a nova interpretação, serviam 

aos interesses do sistema onde a desigual se faz presente. 

A pedagogia libertadora influenciada pelas ideias de Paulo Freire, e a libertária 

influenciada pelos ideais anarquistas, criticavam o papel da escola na sociedade, buscando uma 

horizontalização na relação entre o professor e o aluno no processo de ensino aprendizagem. A 

pedagogia libertadora valorizou o diálogo como princípio de uma educação que deveria ser feita 

pelo, para e com o povo. Já no caso da pedagogia libertária, seu foco está nas formas de ensino e 

aprendizagem dos conteúdos socializados, e não no próprio conteúdo; além disso, propõe a 

adoção de atitudes não punitivas abolindo notas, frequências e exames. 

Outro encaminhamento pedagógico que ganha destaque nesse período, mais 

especificamente em 1994 através dos estudos de Libâneo, foi a pedagogia crítica social dos 

conteúdos que vê os conteúdos como fonte de contato entre as pessoas e o saber científico; para 

isso, seu autor propõe a ênfase em temas ligados a realidade dos alunos e da escola. 

A educação física neste período incorporou as ideias pedagógicas anti- hegemônicas e 

começou a questionar o modelo biomédico, a esportivização, a competição e a docilização dos 

corpos, que eram balizadores do trabalho pedagógico, tanto nas escolas do ensino básico quanto 

nos cursos de formação. Nesse caminho os professores passaram a ensinar a multiplicidade de 

práticas consideradas elementos da cultura corporal de movimento (PAIVA, SILVA E BORGES 

2012). 

Foi neste contexto, no final da década de 1980, início da década de 90, que surgiram 

as abordagens pedagógicas que usam o modelo crítico de educação como balizador. Dentre essas 

pedagogias destacam-se a crítico superadora (COLETIVO DE AUTORES, 1992), que 

declaradamente coloca-se na perspectiva de transformação da estrutura social capitalista, defende 

para o trabalho das práticas corporais universais na aula de educação física escolar a reflexão 

sobre a cultura corporal. Sua proposta conceitual ressalta a importância de um trabalho de 

conteúdos contextualizado, considerando a historicidade dos mesmos, para conscientização do 
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aluno de seu papel como construtor de história e o entendimento a provisoriedade dos mesmos 

apresentando a necessidade de mudança dos sentidos e significados a ele atribuídos pelo contexto 

capitalista. Além disso, ressalta a importância de um tipo de reflexão pedagógica onde o aluno 

deve assumir um posicionamento de pertencimento de classe na emissão de um juízo de valor 

sobre a realidade que ter como rumo à superação ou conservação dessa realidade. 

Também a pedagogia crítica emancipatória ganha destaque no início do século XX, 

essa proposta aponta uma transformação didático pedagógica do esporte que tem como objetivo 

trabalhar a libertação dos indivíduos das determinações do sistema social vigente a partir de um 

agir comunicativo. Para seu autor, o professor Elenor Kuns (2004), é no se movimentar humano 

que os indivíduos dão sentido e significado a suas práticas corporais, assim é pela 

experimentação que os sujeitos podem superar seus limites e romper com os determinantes que 

conformam suas ações nas práticas esportivas e sociais, contribuindo para o exercício de sua 

capacidade crítica e de aquisição de autonomia a cerca dos determinantes advindos do mundo em 

que vive.  

Concordo com Paiva, Silva e Borges (2012), quando dizem que “essas duas 

propostas, consideram o esporte de auto rendimento um agente reprodutor da sociedade 

capitalista, seguindo procedimentos didático-metodológicos que possibilitam esclarecimento 

crítico a esse respeito” (p.11). No entanto, não percebo uma clara aproximação das mesmas com 

os pressupostos e princípios do paradigma sistêmico por mim defendido nesse trabalho. 

Considerando a diversidade de propostas pedagógicas críticas surgidas nas décadas 

de 80 e 90, e que ainda balizam a ação do professor de educação física escolar passo a focar 

minhas reflexões em duas que entendo se aproximam do objetivo desse trabalho. Estou falando 

da proposta sistêmica para a educação física de autoria do professor Mauro Betti (1991) e uma 

proposta desenvolvida por Rodrigues e Darido (2006) a partir da proposta do Parâmetro 

Curricular Nacional – PCN (1997) do desenvolvimento de trabalhos na escola voltados a 

problematização do tema transversal meio ambiente, no artigo intitulado “Educação Física 

escolar e meio ambiente: reflexões e aplicações pedagógicas”. 
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Tendo em vista destacar a possibilidade de um trabalho baseado no paradigma 

sistêmico não antropocêntrico eu procurei destacar nos estudos de Betti (1991) e de Rodrigues e 

Darido (2006) ideias que pudessem fazer essa aproximação.  Para isso busquei aproximações 

com os princípios ideológicos defendidos por essas propostas. Importante destacar que isto foi 

feito não por achar que não há relações entre ideias que a princípio parecem não ter conexão. Até 

porque isso refutaria todo este trabalho, uma vez que entendo que tudo de alguma forma esta 

relacionado, e que classificar as coisas dualistamente ou mesmo de forma maniqueísta, seria 

reduzi-las, rotula-las e compartimenta-las, caindo justamente no paradigma que estou a criticar 

neste trabalho.   

Tendo isto em mente, pude perceber em minha análise que o grande ponto de 

aproximação entre essas teorias é o foco nas mudanças, nos questionamentos, no entendimento 

mais amplo e relacional do ser e da vida, o que talvez seja a prova de que a escola esteja cada vez 

mais se tornando um lugar de questionamentos, um lugar que busca relações, um lugar menos 

“lugar” e mais lugares, mais vidas. 

Segundo Carvalho (2011) Betti, no seu livro “Educação Física e sociedade”, 

publicado em 1991, critica a perspectiva da educação física na escola, balizada pelo 

reprodutivismo, a padronização e a falta de um planejamento crítico. O artigo autor acredita que 

só uma análise sociológica e uma intervenção baseada na perspectiva da teoria geral dos sistemas 

de Bertalanfy (1975) poderiam diminuir ou sanar os problemas enfrentados pela área na área 

educacional. 

Em sua proposta Betti (1991) procurou investigar questões como a relação escola-

sociedade apresentando um modelo sociológico que comportasse uma educação física relacional. 

Nesse caso, essa forma de abordagem deveria priorizar a problematização da relação homem 

sociedade, colocando o foco na relação estabelecida entre professor, aluno e conteúdo, por meio 

do entendimento da dinâmica social destes temas. 

Na abordagem sistêmica, proposta por Betti (1991) o processo de ensino 

aprendizagem, é baseado na tomada de decisão por parte do aluno e do professor, uma vez que o 
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autor acredita na visão de que ambos são seres compostos por significados sociais. Outras 

características desta abordagem são: a relação conteúdo formal e não formal; a interação social 

que busca problematizar a relações entre a competição e a cooperação; e a flexibilização das 

regras de acordo com o contexto. 

Com relação à proposta presente no artigo, “Educação física escolar e meio ambiente: 

reflexões e aplicações pedagógicas” (RODRIGUES e DARIDO 2006) são possíveis verificar 

preocupações em estabelecer relação entre a escola, a educação física e o meio ambiente nas 

aulas de educação física. Para seus autores essa relação não só é possível, também é importante e 

urgente sua problematização para uma maior compreensão da situação global desenvolvendo um 

olhar crítico a respeito da preservação da vida no planeta. 

 Algumas temáticas são apresentadas para essa problematização, qual sejam: a 

reflexão sobre os espaços públicos de lazer, a educação física e o meio ambiente; a problemática 

da saúde relacionada a degradação do meio ambiente; e fazem um destaque para os esportes de 

aventura como geradores de uma gama de temas tais como o conceito institucionalizado de 

esporte, a relação homem e natureza, o conceito de liberdade e sustentabilidade. 

 Posso dizer que as duas propostas têm proximidades ideológicas com o paradigma 

sistêmico não antropocêntrico que defendo ser balizador das reflexões propostas pelo professor 

de educação física em suas aulas e deixam de fora, ou dão pouco destaque, a outras que considero 

importantes de estarem presente num trabalho que prioriza os conceitos presentes na proposta de 

ecologia da mente e na visão sistêmica da vida.  

Na proposta de Betti (1991) contempla a visão relacional global, o entendimento dos 

sujeitos como agentes sociais e a necessidade de uma análise mais profunda que compreendesse 

uma perspectiva de contexto, porem, a meu ver embora sejam apontadas discussões sobre as 

relações estabelecidas entre a sociedade e o indivíduo, pouco é falado sobre a relação desses 

elementos com a ecologia, além disso, a reflexão sobre a visão antropocêntrica não é mencionado 

de forma a colocar uma importância fundamental nesta relação para uma transformação profunda, 
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paradigmática e por fim, a noção de relação global e a urgência de se abordar o tema de forma 

ampla embora tenha sido desenvolvida, teve como foco apenas a relação escola/sociedade.  

E no que tange o segundo artigo, de Rodrigues e Darido (2006) o importante foi o 

destaque que os autores deram para a relação do meio ambiente com a educação física, embora 

não discutindo o tema de forma muito profunda, atestaram que esta conexão é possível e 

importante, além disso, sugeriram temas que vão em direção a questionamentos que vem 

ganhando espaço nas discussões da área, como por exemplo, a temática ligada aos esportes de 

aventura e que possibilita várias conexões com a visão sistêmica e o conceito de ecologia da 

mente que defendo. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na busca de responder a questão balizadora desse trabalho e me aproximando do 

objetivo ao qual me propus atingir no mesmo, posso dizer que após as reflexões que realizei 

sobre os princípios e pressupostos do paradigma sistêmico é possível uma aproximação entre a 

educação física escolar e esse paradigma como balizador de um novo olhar para as relações 

estabelecidas entre o homem e o mundo.  

Em minha opinião mais do que ser possível à relação entre educação física e o 

conceito de ecologia da mente e a visão sistêmica da vida, é de grande importância para todos os 

integrantes da comunidade escolar, do país e do planeta. O foco no questionamento profundo de 

si e de seu contexto de forma indissociável, a importância das relações como base para o 

entendimento e aprendizagem, a crítica profunda à perspectiva exploratória desigual de primazia 

do lucro que domina o planeta associada com a perspectiva do entendimento de que o homem faz 

parte do meio, não estando acima e nem abaixo, mas nele inserido, são questões fundamentais 
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para transformar a sociedade num contexto onde todos, seres vivos, não vivos, ideias, religiões, 

tempo, espaço, universo sejam entendidos de forma integral, de forma a dar destaque a todos os 

integrantes do e ao sistema, uma vez que os integrantes são compostos por sistemas e estes por 

sistemas e assim por diante. 

 Chamo a atenção para estarmos atentos a complexidade como elemento integrante 

das pessoas e dos sistemas que não permite que possamos entender o mundo de forma 

reducionista, rotuladora e compartimentalizante, que não vislumbra uma inter-relação entre as 

coisas que aparentemente não se relacionam.  Essa visão faz com que as pessoas não percebam 

qualquer relação entre origami, Beethoven, circo, João Gilberto, cubo mágico, paleontologia, 

educação física, esporte, botânica entre outros assuntos aos quais eu simplesmente não consigo 

dissociá-los de mim, que sou o um dos elos possíveis entre estes temas e que posso trabalhar com 

eles de forma relacional, mesmo, que de acordo com algum tipo de paradigma ou conceito 

vigente eles não se conectem entre si, pois acredito na minha, e na potência de cada um de ser “eu 

mesmo”, uma vez que faço parte destes assuntos e eles por sua vez fazem parte de min de forma 

a sermos um sistema conectado que depende um do outro.  

 Toco neste ponto para chamar a atenção que sim, sou este sujeito complexo de 

relações complexas; que estou na escola que também é um sistema complexo que deve e pode 

abordar assuntos, pessoas, disciplinas, ela mesmo, de forma a buscar relacionar todos sem 

exclusão e acreditando na diversidade de escolhas, pontos de vistas e relações, onde o aluno é 

estimulado a ver que a comunidade escolar em que vive, não está tão distante da comunidade 

escolar de Uganda ou da China ou de nenhuma parte do mundo, que são diferentes, mas que 

fazem parte do mesmo planeta, do mesmo universo e por isso de alguma forma estão ligadas.  

Que sim, eu quando numa escola, como professor de educação física, posso dar aulas 

sobre culinária se este conhecimento fizer parte do contexto da prática corporal que estou 

problematizando. Que sim, os muros das escolas podem ser entendidos menos como 

propriedades, e lugares de “estudar” e mais como possibilidades de pontes para as relações. Que 

sim, eu, o aluno, todos os seres vivos e não vivos, desempenham um papel importante no 

contexto amplo da vida, do planeta, do país, que por sua vez tem importância no contexto de vida 
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de cada um. Que sim, não há apenas uma resposta, podem ter aproximadamente 12942 respostas 

para a mesma pergunta, uma vez que o ato de perguntar é uma relação e depende de diversos 

fatores complexos que não podem ser reduzidos e variam de formas infinitas, por isso, mesmo a 

pergunta dificilmente será sempre mesma.  

Enfim que eu como integrante do contexto ao mesmo tempo posso sentir e viver essas 

possibilidades, e sentir que a minha volta, todos também estão inseridos, sentindo e vivendo estas 

possibilidades, entendendo que todos fazem parte de min de alguma forma, e eu de todos e que 

todos fazemos parte do fenômeno amplo e importante chamado vida. 

Embora esteja dando um ponto final nesse trabalho, isso não significa que minhas 

reflexões nele se findam acredito que essa forma de ver a vida e as relações que trabalhei ao 

longo desta escrita, não tem fim e é a partir delas que pretendo dar continuidade ao meu projeto 

de vida. 
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