
Pedagogia
Sistêmica

REVISTA

- Estado de Presença e Pandemia
- O uso da Palavra : do silêncio que adoece às expressões que curam
- Dificuldades com a Matemática
- Adolescente - as experiências com o corpo em desenvolvimento 

e o uso da tecnologia
- A Biologia do Amor na Educação
- Autismo & Constelação : da Ausência à Presença
- Coração de Criança , Projeto de Adulto

 

ANO  I ,  NÚMERO  03  -  ABRIL  DE  2021



Pedagogia 
Sistêmica

 

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

- Editorial - 03

- Estado de Presença e Pandemia - 04 

- O uso da Palavra: do silêncio que adoece às
expressões que curam - 06

- Dificuldades com a Matemática - 10

- Adolescente - as experiências com o corpo
em desenvolvimento e o uso da 
tecnologia - 12

- A Biologia do Amor da Educação - 16

- Autismo & Constelação: da Ausência à
Presença - 18

- Coração de Criança, Projeto de Adulto - 21 
- Aconteceu por aqui - 23

- Nós indicamos - 24

- Colaboraram nesta edição - 25

- Para finalizar - 26

S U M Á R I O
Instituto Jean Lucy

Rua Ibirapuera, 310 - Jardim São Lourenço 
Campo Grande/MS - Cep: 79041-290

Telefones: (67) 99124-0437 - (67) 99104-6606
www.institutojeanlucy.com.br  

 
Diretores

Jean Lucy Toledo Vieira
Osvaldo Lins Viana

 
Colaboradores

Jean Lucy Toledo Vieira
René Shubert

Tatiane Maranhão
Paula Azevedo

Vanessa De Biasi
Arlete de Gasperin
Osvaldo Lins Viana

 
Contato

contato@institutojeanlucy.com.br
Distribuição gratuita

 
Para citar esta publicação:

INSTITUTO JEAN LUCY. Revista Pedagogia Sistêmica.  
Campo Grande - MS, Ano I,  n. 03, abril de 2021, 27p. Disponível 

em www.institutojeanlucy.com.br acesso em 05/04/2021.  

 
 

Pedagogia
Sistêmica

REVISTA

REVISTA

Revista Pedagogia Sistêmica 02



Pedagogia
Sistêmica

A B R I L  -  2 0 2 1

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 honra receber tantos textos, tantas contribuições para a

Revista Pedagogia Sistêmica.

Isso demonstra o quanto o conhecimento sistêmico se

expande e consolida sua real importância e grandeza no

campo educacional.

Este número está incrível: temos reflexões diversas com as

contribuições de Jean Lucy, René Schubert, Arlete de Gasperin,

Tatiane Franco, Paula Azevedo, Vanessa De Biase e Osvaldo

Lins. Autismo, adolescência, pandemia, dificuldades em

matemática, integração biossistêmica, sonhos, adoecimento,

cura.. . Tantas temáticas, tanta riqueza.. . Tudo isso aqui, agora,

para vocês!

Deixo vocês em boa companhia. E ótima leitura!

Editorial
por Jean Lucy
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Estado de Presença e Pandemia
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Completamos um ano de pandemia no Brasil. E talvez levemos décadas para assimilar o que esteja
acontecendo. A pandemia, neste estágio em que estamos, deixou de ser número para se converter em nomes,
rostos, histórias... E mesmo assim a real dimensão do que estamos passando parece ainda não ter sido
assimilada. Uma prova disso é que "insistimos em retomar o crescimento", em "salvar a economia", em reabrir
as escolas - como se não tivéssemos quase quatro mil mortes por dia acontecendo em março/abril de 2021.
Quase quatro mil mortes por dia!

E talvez você diga: mas Jean, a economia não pode parar... Não nos cabe aqui esta reflexão, pois sabemos que
isso envolve uma estrutura e superestrutura social, política, ideológica e tantas outras vertentes que eu não
saberia sequer mencionar. O que nos cabe refletir neste espaço é: o que estamos buscando de volta já não há
mais. Não perceber isso é escolher a frustração como companhia. 

Nossa educação não é mais a de um ano atrás. Toda tentativa de retomá-la será em vão. E o que há então?

Num primeiro momento precisamos nos adaptar ao vazio instalado. Esta sensação de que o sólido
desmanchou-se no ar e que o que resta é a instabilidade que nos toma e nos cabe viver. Demasiado cruel este
pensamento, mas necessário.

Necessário pois nos convida a um estado de presença com o qual não estamos habituados. Um convite a viver
o imediato - na verdade um convite a viver a única coisa que de fato sempre tivemos: o agora. Exatamente isso
a pandemia nos ensina, a todos nós, educadores: concentrar nossa atenção e foco no presente, neste agora, no
cuidado para com as relações, com o corpo, com o outro, com a vida, com o essencial. 

Enquanto vivemos uma crise humanitária, nos questionamos também enquanto educadores, quanto ao nosso
papel, nossa função, nosso lugar social. Enquanto lutamos para o direito de reabrir escolas, colocamos, ao
mesmo tempo, em risco as vidas de alunos, funcionários, famílias inteiras simples e puramente por lutarmos 

               JEAN LUCY TOLEDO VIEIRA



contra uma realidade que se impõe: a vida pede socorro e
estamos de olhos demasiados fechados para percebermos isso.
Ainda não acordamos para a coletividade. Ainda estamos
travando uma batalha pelos direitos individuais quando na
verdade todos importam. 

A sensação de fracasso, de vazio, de decepção permanecerá
enquanto estivermos buscando aquela realidade que não há
mais.

O que temos é esse agora: centenas e centenas de pessoas
morrendo por dia, dia após o outro. Ninguém está disponível
para a escola enquanto a vida está em risco em sua casa. Uma
criança não aprende se sente que precisa cuidar dos seus, em
seus sistemas familiares. Aprendemos com a Pedagogia
Sistêmica que o pertencimento é esta força capaz de nos levar a
escolhas por destinos terríveis, por amor. 

O que temos é esse agora. Assentir a esta realidade significa
internamente se curvar diante do incompreensível, sem buscar
culpados. Significa internamente dizer: "sim... Me curvo diante
dessa realidade maior que eu, maior que aquilo que posso ver e
compreender... Me curvo diante da vida e da morte. Me inclino
diante do que me cabe viver neste agora da existência".

Com esta postura humilde diante do que é talvez possamos
tomar da própria realidade a força que nos permite a conexão
com o momento presente. Esta mesma força nos impulsionará
enquanto indivíduos para o mais: mais presença, mais vida, mais
leveza... E também enquanto coletivo seguimos o fluxo da vida,
na firme convição de que toda grande crise humana nos
impulsiona para mais evolução - embora seja impossível esta
percepção enquanto estivermos no olho do furacão. Todo
furacão traz consigo uma força devastadora - 
e transformadora.

Para onde vamos? 

O convite é para o agora. 
Talvez possamos começar com uma xícara de café. 
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O uso da palavra: 
do silêncio que adoece às expressões que curam
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Para quem sabe ou para quem não, pertenço ao campo da Educação...

A Educação, principalmente a Educação brasileira que é de onde falo, é um campo com muitos desafios, o
principal deles para mim é a relação com pessoas, que são muito diferentes... Temos diversas origens, credos,
comportamentos, cosmovisões... 

Outro desafio é a relação das pessoas com o conhecimento. Nem todas as pessoas com as quais me relaciono
no trabalho estão autorizadas pelas suas famílias, pelos seus sistemas a conhecer... Sejam elas estudantes ou
professores. Frequentar uma escola não é sinônimo de acessar o conhecimento, pois para se chegar até ele
muitas barreiras que não são físicas, mas psíquicas e sistêmicas precisam ser superadas, e mais uma vez
afirmo que não falo apenas de estudantes, mas sobretudo de professores. Percebo que muitos professores
ainda permanecem no espaço escolar porque querem completar algo que não se completou no passado...
Percebo que muitos, mesmo avançando na idade cronológica, na alma permaneceram no estágio infantil, cheios
de exigências, cegos para as suas verdadeiras responsabilidades. 

Por causa desse quadro, muitos docentes e gestores adoecem... Depressão, ansiedade, Síndrome do Pânico,
Cânceres, problemas de coluna, respiratórios, digestivos e as famosas disfunções fonoaudiológicas. Sobre estas
últimas posso falar com propriedade. 

Há um ano, eu ainda estava em sala de aula, não a minha sala de aula original... Antes de prosseguir preciso
dar uma nota explicativa: Há um pouco mais de um ano, depois de viver uma vida inteira no Rio de Janeiro, eu
e minha família fomos trazidos ao Estado de São Paulo, foi uma mudança muito intensa! Foi uma mudança de
sistemas, pois o Carioca, ou o Fluminense tem uma forma de educar, de gerir e de se 

PAULA AZEVEDO

“Há uma máscara da qual eu ouvi falar
muitas vezes durante minha infância.

Os vários relatos e descrições
minuciosas pareciam me advertir que

aqueles não eram meramente fatos do
passado, mas memórias vivas

enterradas em nossa psique, prontas
para serem contadas”. 

(Grada Kilomba em “A máscara” capítulo do
livro Memórias da Plantação: episódios de

racismo cotidiano)



relacionar com a Educação, que aqui não cabe pontuar se é
melhor ou pior, mas que é muito diferente do modo do qual
Paulistanos e Paulistas se relacionam com a Educação. No Rio, fui
docente na Rede Municipal, da Rede Pública, aqui no Estado de
SP também, muitos pontos são convergentes quando falamos da
Educação Pública brasileira, mas eram as diferenças entre os
dois campos que gritavam em mim na época. 

Com tanto conteúdo emocional para dar conta, sem conseguir,
tive uma crise de refluxo laríngo-faríngeo, que culminou numa
laringite, fiquei afastada por 03 dias porque eu não tinha voz...
Confesso que foi um alívio, minha garganta, minha voz precisava
descansar... Ou será que era minha alma que precisava respirar?
Quando eu era criança, tinha problemas frequentes com
amigdalite... Lembro que meus pais até cogitaram a possibilidade
de retirar minhas amigdalas para solucionar o problema... Hoje
entendo que eu não precisava ter minhas amigdalas retiradas, eu
precisava falar, eu precisava ser ouvida! Eu sempre fui uma
criança muito tímida, introvertida... Pessoas introvertidas são
como icebergs, você olha e acha que está vendo 100% da
realidade, enquanto na verdade apenas vê 10%, os outros 90%
são invisíveis, por estarem abaixo da superfície... Minha
amigdalite falava por mim, quando não podemos falar por falta
de espaço, ou por falta de autorização para tal, as doenças vêm e
falam por nós...

Professores são profissionais que tem sua voz como seu
principal instrumento de trabalho, muitos desses tem problemas
de ordem fonoaudiológica, como nos nódulos nas pregas vocais,
que causam rouquidão, cansaço vocal, pigarros, entre outros e
para onde estes sintomas apontam? 

Apontam para a nossa relação com a nossa profissão, que aponta
para a nossa relação com nossas figuras parentais...

Medicação, Terapia de voz são tratamentos fundamentais para
problemas de ordem otorrinolaringológicas e fonoaudiológicas,
mas precisamos olhar o essencial, que é a relação com a
profissão, o que dou a ela? O que estou exigindo dela? Será que
exijo dela mais do que posso dar? Será que busco o trabalho tão
somente para preencher minhas carências? Será que com minha
profissão estou servindo a vida?

Às vezes um sintoma vem para revelar que o amor que
empregamos à profissão é um amor infantil, que é um amor
cego, que adoece e não leva ninguém para a vida, para a
plenitude, para abundância... 

Em minha experiência, tenho percebido que quem em mim se
cala é a criança que não pôde falar em ressonância com os 
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segredos do meu s is tema ,  em ressonância com as

exper iências que não foram diger idas . . .  Quem se ca la  em

mim é a cr iança que não quer dar  t rabalho aos pais ,  que

não quer incomodar ,  v is to que já  estão envolv idos com

tantas questões . . .  Quem cala  em mim é a cr iança que quer

proteger  os pais  e  o s is tema fami l iar  por  meio do

si lêncio . . .  Ass im sendo ,  há uma necessidade da cr iança

que foi  negl igenciada ,  is to é ,  ser  v is ta ,  ser  acolhida ,

acar ic iada ,  ouvida . . .  A doença é o gr i to do corpo por esta

atenção negl igenciada!

Pois  bem,  não sou mais  uma cr iança ,  embora esta  cr iança

permaneça v iva e em muitos momentos inf luenciando meu

comportamento.  Então ,  eu olho para e la ,  para sua

fragi l idade ,  para a  sua vulnerabi l idade ,  para seu

desconforto ,  para a  s i tuação que e la  não consegue diger i r

e a  acolho. . .  Sabendo que a lgumas s i tuações que esta

cr iança me traz são di f íceis  de serem olhadas ,  v is tas  e

acei tas ,  mas é o que é . . .  E  eu acolho e integro todos os

pedacinhos desta colcha de reta lhos que const i tuem a

minha his tór ia ,  todos e les fazem parte !

Agora eu acredi to ser  uma grande comunicadora ,  a  pa lavra

é a lgo que me cai  tão bem. . .  A palavra faz parte do meu

dest ino ,  a  palavra que neguei  e  que me foi  negada é o

meu propósi to . . .  Percebi  por  meio das conste lações que

para a  v ida chegar  até a  mim,  em meu s is tema fami l iar

ca lar -se foi  uma estratégia  usada para l idar  com o

sofr imento ,  ca lar -se foi  uma estratégia  ancestra l  usada

para sobreviver ,  pois  se ousassem fa lar ,  perder iam suas

vidas . . .  Olhando para meus antepassados v i  também muita

opressão ,  v i  jogos de poder os quais  foram submetidos e

como muitos deles sent i ram impotentes ,  pois  suas

histór ias  não foram contadas ,  a  rea l idade com um todo

não foi  v is ta ,  h is tór ias  foram contadas por meio de apenas

uma perspect iva . . .

Eu quero fa lar ! !  Carrego em mim um desejo de contar

histór ias  e de honrar  meus ancestra is  que não puderam

conta- las ,  não puderam narrar  as  suas percepções da

real idade. . .  Eu aqui  e  agora não posso mais  me 

s i lenciar ,  nada me impede de fa lar  agora . . .

Ol inda Guedes sempre fa la  que se 

quisermos entender
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a métrica das Constelações, o campo morfogenético, e se quisermos treinar nossas percepções, que

devemos ler poesia, acordei com Viviane Mosé no coração e esta:

Receita para arrancar Poemas Presos

A maioria das doenças que as pessoas tem são poemas presos.

Abcessos, tumores, nódulos, pedras...

São palavras calcificadas, poemas sem vazão.

Mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo encravado, prisão de ventre poderia um dia ter sido poema.

Mas não.

Pessoas às vezes adoecem da razão

De gostar de palavra presa.

Palavra boa é palavra líquida

Escorrendo em estado de lágrima

Lágrima é dor derretida

Dor endurecida é tumor.

Lágrima é alegria derretida

Alegria endurecida é tumor.

Lágrima é raiva derretida

Raiva endurecida é tumor

Lágrima é pessoa derretida

Pessoa endurecida é tumor

Tempo derretido é poema

Você pode arrancar poemas com pinças,

buchas vegetais, óleos medicinais.

Com a ponta dos dedos, com as unhas.

Você pode arrancar poemas com banhos de imersão,

Com o pente, com uma agulha, com pomada de basilicão,

Alicate de cutículas, com massagens e hidratação.

Mas não use bisturi quase nunca.

Em caso de poemas difíceis use a dança.

A dança é uma forma de arrancar poemas endurecidos do corpo,

Uma forma de soltá-los, 

Das dobras dos dedos dos pés, das vértebras,

Dos punhos, das axilas, do quadril.

São os poemas cóccix, os poema virilha.

Os poema olho, os poema virilha

Os poema olho, os poema peito

Os poema sexo, os poema cílio.

Atualmente ando gostando de pensamento chão.

Pensamento chão é o poema que nasce do pé.

É poema de pé no chão

Poema de pé chão é poema de gente normal,

Gente simples,

Gente de espírito santo

Eu venho do espírito santo

Eu sou do espírito santo

Trago a Vitória do espírito santo

Santo é um espírito capaz de operar milagres 

sobre si mesmo.

(Do livro Pensamento Chão: poemas em prosa e verso, Ed. Record, 2007)

É minha gente, poesia cura!!
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Dificuldades com a Matemática: 

 

Segundo os dados do INEP “o  maior estudo sobre educação do mundo, o
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), apontou que o Brasil
tem baixa proficiência em leitura, matemática e ciências, se comparado com
outros 78 países que participaram da avaliação. A edição 2018, revela que 68,1%
dos estudantes brasileiros, com 15 anos de idade, não possuem nível básico de
matemática, o mínimo para o exercício pleno da cidadania. Os índices estão
estagnados desde 2009”.

O que a Pedagogia Sistêmica poderá nos revelar sobre este conflito?

           TATIANE MARANHÃO FRANCO

E em sala de aula, nós professores, 
identificamos que de fato alguns estudantes 
mantém uma relação de conflito com o 
ensino de matemática, resultando-o em 
notas baixas, falta de motivação, índices de reprovações 
e queixas familiares.

O que a Pedagogia Sistêmica pôde 
amorosamente nos revelar através 
de seus movimentos e também 
através de algumas ferramentas 
pedagógicas utilizadas já em 
algumas instituições de ensino, ao 
longo desses anos, é que essa 
dificuldade de aprendizagem 
com o ensino de matemática 
pode ser o inicio de uma 
solução para algo que até 
então não foi visto, não foi 
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incluído, não foi  revelado no campo sistêmico familiar desse
estudante.

No geral, o que pude constatar como professora e pedagoga
sistêmica durante esses anos de atuação é que os movimentos
e as ferramentas sistêmicas revelam para nós dados e
informações acerca do campo morfogenético do estudante.
Para ser mais precisa, quero dizer que nesse caso, foi possível
identificar que esses estudantes assumem a função de
salvadores no sistema, com o objetivo de unir o papai e a
mamãe na relação de casal.   
Desse modo, numa visão sistêmica, a  distração apresentada
em sala de aula pelo estudante ou a falta de compreensão
pelo conteúdo abordado em matemática nada mais é do que
uma dificuldade de unir, de somar (conceito matemático)  em
seu coração, em sua alma, em seu campo sistêmico o amor de
seus pais. Nesse caso, de maneira mais enfática: o estudante
não se volta para a matemática, pois está muito ocupado em
salvar um casamento ou de uma maneira mais figurativa: não
realiza as adições familiares necessárias.

Nesse sentido, a Pedagogia Sistêmica, através dos movimentos
e através de inúmeras ferramentas que os educadores
sistêmicos estão desenvolvendo,  pode colocar luz na função
da criança ou do jovem no sistema familiar e vislumbrar uma
possível solução. 
 Relembrando, as ordens do amor, ensinadas por Hellinger, de
que há uma hierarquia que deve ser honrada e respeitada,
espera-se que os filhos apenas sejam filhos, diante da sua
pequenez, sem a pretensão de salvar casamentos, por
exemplo, ainda que seja por lealdade ou por amor.
No entanto, no ambiente escolar, a matemática, como área de
conhecimento poderá nos oferecer condições para nos revelar
informações grandiosas como a apresentada aqui e constatada
em sala de aula por nós, professores sistêmicos.
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Recentemente, tive a oportunidade de
conversar e refletir juntamente com
o(a)s jovens estudantes de um colégio
particular em São Paulo, dos 8ºs anos
do Ensino Fundamental às 3ªs séries
do Ensino Médio, a partir de um
convite feito pela coordenação deste
colégio para participar do encontro
chamado de “Roda de Conversas”. O
intuito era poder falar abertamente
com o(a)s jovens sobre questões
inerentes à pubescência e
adolescência, como as mudanças e a
relação com o corpo, a sexualidade,
os relacionamentos afetivos, o uso de
drogas lícitas e ilícitas, a violência, a
comunicação e a tramitação pelos
diversos níveis da sociedade e da
cultura.

Entre os diversos temas abordados,
surgiram perguntas acerca dos temas
de abuso verbal, cyberbullying, uso
excessivo de jogos eletrônicos e os
benefícios e riscos do uso de
aplicativos e mídias sociais.

Adolescente - as experiências com o corpo em
desenvolvimento e o uso da tecnologia
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Estamos em novos tempos. Tempos “globalizados” e “hiperconectados”. Tempos de
imediatismo e realidade virtual. Tempos como nos diz Bauman de “modernidade líquida”. 
 É neste cenário e momento cultural que os jovens estão imersos e se desenvolvendo. 
 Novos paradigmas, novos desafios, novas formas de se relacionar e de se comunicar. Se já
era natural haver uma certa distância entre as gerações dos pais e dos filhos, isto se
tornou mais evidente e potencializado nos dias atuais. A tecnologia, as 
mídias, a internet, os aplicativos têm um enorme poder de sedução sobre crianças, jovens
e adultos. Os adultos criam a tecnologia, as crianças nascem imersas nesta. Portanto,
quanto mais jovem, mais difícil a percepção e diferenciação dos conceitos de realidade e
fantasia. Do real e do virtual. Do tocar, no sentido físico e do estar em contato, no sentido
virtual. Do conversar pessoalmente, olho no olho, do chat em aplicativos, dedilhando. O
encontro e relacionamento com o outro no sentido físico e íntimo é uma vivência, cheia
de desafios, mal-entendidos, afetos e emoções, à flor da pele, significação e
ressignificação. O encontro virtual é uma máscara ideal e irreal. Torna-se uma proteção e
ilusão promovidas e mantidas por avatares facilmente moldados, vaidosos, na moda,
impulsivos e com baixíssimo limiar de frustração. Qualquer dificuldade...”tá block”... é
apagado ou excluído. E os limites... bem, os limites e fronteiras no mundo virtual são
efêmeros. Caso não tenhamos claros os limites e fronteiras na nossa vida diária, no
convívio em sociedade, na troca relacional, com nosso corpo e
saúde... estes serão ainda mais etéreos e difíceis de delimitar no mundo virtual.

Em um artigo escrito por Evelyn Eisenstein de 2013, temos: “As tecnologias da era digital,
incluindo os aplicativos, websites e programas da Internet oferecem aos adolescentes uma
perspectiva mais abrangente do mundo à sua volta, se usadas com respeito e cuidado, mas
podem também se tornar uma ameaça e oferecer riscos à saúde quando se extrapolam os
limites entre o real e o virtual, entre o público e o privado, entre o que é legal ou ilegal,
entre o que é informação ou exploração, entre a intimidade e a distorção dos fatos ou
imagens ‘reais’.”
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Desta forma, a tecnologia, seu conjunto e linguagem vieram para acrescentar e, vieram para ficar. Podem

ser um enorme acréscimo para nosso desenvolvimento econômico, comunicacional e mesmo social.

Ainda não sabemos de seus limites e fronteiras, pois ainda é um mundo em crescimento e evolução, mas

precisamos saber dos nossos limites e das nossas fronteiras. É importante abordar isto com nossas

crianças e jovens quando começam a adentrar neste mundo, nesta rede, nesta teia. Criar um espaço de

expressão e troca para identificar e lidar com perigos, riscos, circunstâncias que vão se mostrar e surgir

no presente e futuro. Não é um bicho papão... mas como tudo na vida, tem pontos positivos e negativos,

tem possibilidade e tem excessos, tem perspectivas, formas e consequências.

Revista Pedagogia Sistêmica 14

Temos alguns seriados que já abordam a questão 

de tecnologia, sexualidade, relacionamentos, sociedade, 

cultura e futuro, como “Westworld”, “Black Mirrow”, 

“Love, Death + Robots”. E como não esquecer os 

filmes “Matrix” e “Trancendence”. Por vezes, 

podem ser um ponto de partida para reflexão 

e debate da contemporaneidade com os 

jovens em casa.

Verifico sempre que o(a)s jovens estão 

abertos ao diálogo e troca. Têm muitas 

dúvidas e estão maravilhados com o 

mundo que se mostra à sua frente. 

Têm um jeito e maneira própria de 

falar, vestir, sentir, expressar. 

Busco formas de entrar em 

conexão e troca com ele(a)s. 

É fundamental fazer algumas 

apresentações em relação à este

mundo que se mostra para ele(a)s. 

Não que a vida tenha manual de

instruções. Mas buscar possibilitar 

a conversa, troca, reflexão, 

problematização, debate é 

essencial para amadurecer este 

percurso pela vida. 

Fazer orientações, 

contar experiências, 

questionar e se 

permitir ser 

questionado e 



escutar  o que f loresce dis to .  Af inal ,  todos temos um corpo ,  aos poucos fomos aprendendo e
nos habi tuando ao mesmo. . .  nunca tota lmente ,  pois  e le  nos surpreende.  Desta surpresa ,
deste novo ,  eu cr io .  E  junto com o outro ,  co-cr io .

Para aprofundar a  temát ica :
-  René Schubert  -  Orientação Sexual  com cr ianças especia is :  Um olhar  s is têmico.  F i losof ia ,
Pensamentos e Prát icas das Conste lações Sis têmicas ,  Edi tora Conexão Sis têmica ,  Nº  4 ,  ano
2015 .

-  René Schubert  -  "Cuidado com o assédio de menores" ,  na Revista  7  Dias com você ,  Edi tora
Escala ,  Edição 659 ,  São Paulo ,  Janeiro 2016

-  René Schubert  -  Do Real  e  do Vir tual  -  Coluna para o Jornal  Zen -  Ano 15 ,  N°173 ,  Pag .06 ,
São Paulo ,  Ju lho 2019

-  René Schubert  (2019 )  -  Abordando a temát ica da sexual idade com nossas cr ianças -
ht tps : / /www.movimentosis temico.com/post/abordando-a- temát ica-da-sexual idade-com-
nossas-cr ianças- informação-e-prevenção

-  Evelyn Eisenstein (2013 )  -  Desenvolvimento da sexual idade da geração digi ta l  -
ht tp : / /www.adolescenciaesaude.com/audiencia_pdf .asp?
aid2=396&nomeArquivo=v10s1a08.pdf

-  Zygmunt Bauman (2000)  -  Amor L íquido:  Sobre a  Fragi l idade dos Laços Humanos
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A Biologia do Amor na Educação

em você uma reação. Hoje, dependendo de

como foi essa emoção, se lá, naquele dia, você

se sentiu extremamente envergonhado em se

apresentar, hoje, você sente muita dificuldade

em falar em público, é seu corpo,

inconscientemente trazendo essa lembrança

para suas ações.

Registramos os mais diversos acontecimentos

associados a uma percepção e os gravamos.

Depois vamos agir baseados nessa gravação. É

como um computador programado, ele sempre

vai funcionar de acordo com essa programação.

E na escola quantas coisas nos aconteceram,

não é mesmo ? Uma briga entre amigos,

amores de criança, a paixão por aquela

professora, aquela nota que foi ruim e você

esperava algo melhor... E agora, sem que você

perceba, você perdeu a confiança nos seus

resultados. 

Parece estranho pensar porque faz muito

tempo.. Mas imagine agora, enquanto adulto,

trazer aquela sensação de fracasso dessa

criança, e perceber que foi um acontecimento 

Estamos sempre ouvindo falar dos movimentos

sistêmicos envolvidos  no ambiente escolar, e

como é lindo percebermos essa forças atuando

inconscientemente todos os dias. Mas existe

um movimento que vamos chamar aqui de

BIOLÓGICO, e que possui também uma grande

força na vida dos alunos, professores e todos

os envolvidos nessa área.

A biologia aqui, vem de um conflito vivído em

algum momento da nossa vida, que foi

consciente para nós, e que fica registrado nas

nossas memórias celulares, no nosso

hipocampo. Não ficamos lembrando todo

tempo dessas situações, mas sempre que

necessário nosso corpo consciente vai lá e usa

essa informação para algo.

E como são esses conflitos e o que eles fazem 

 nas nossas questões escolares? 

Um exemplo: o primeiro dia de aula da sua vida

te gerou uma emoção, que pode ter sido

positiva ou negativa, e essa emoção registrou
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tão for te para você que faz sent ido agora que você

ainda este ja  lá ,  naquela dor .

E  as  soluções? 

Na BIOSISTÊMICA nós vamos lá  naquele evento ,  naquele

conf l i to ,  vamos encontrar  quando e como ele aconteceu ,

associar  aos seus sent imentos e ações despercebidos de

hoje ,  e  RESSIGNIFICAR ,  dar  um novo formato a e le .  Dizer

que f icou tudo bem,  você sobreviveu muito bem! E 

 então fazemos um novo registro posi t ivo no cérebro .

 

E  como é l indo sabermos que temos a chance de ,  não

mudar o que passou ,  mas sent i r  de forma di ferente ,

sent i r  com amor ,  com cura . . .  E  ass im nos l iberamos da

nossa dor ,  nossos f i lhos ,  e  todas as nossas di f iculdades

que vem nos prendendo tanto ,  mas que nunca paramos

para associar  a  a lgo .  

Agora podemos! !

"Registramos
os mais
diversos

acontecimentos
ligados a uma
percepção e os

gravamos" 
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Autismo & Constelação: 
da Ausência à Presença

O número de autistas no Brasil e no mundo ainda é uma incógnita. Não existem números

oficiais, só estimativas. A Revista Autismo já publicou diversas pesquisas sobre o assunto ao

redor do mundo. Por exemplo, em Portugal, no ano de 2018, estimava-se que 1% da

população, de 10,3 milhões, seja portador de TEA (Transtorno do Espectro do Autismo). A OMS

(Organização Mundial da Saúde) nos diz que no mundo uma a cada 160 crianças apresenta

espectros do Autismo. As pesquisas nos EUA mostram que em 2018 era de uma a cada 59

crianças, número 15% maior do que o de 2012, que era de uma a cada 68. E no Brasil? No

Brasil prevê-se que 1% da população, de 208 milhões segundo o IBGE de 2018, ou cerca de 2

milhões de pessoas, podem ter TEA. Em pesquisa recente, pode-se estimar que uma a cada 54

crianças nascidas no Brasil apresente Autismo. Como vemos ainda não temos dados oficiais

no Brasil, apenas estimativas. 

Os números cada vez mais crescentes de crianças com Autismo me levaram ao projeto

Autismo & Constelação, da Ausência à Presença. Ele foi pensado e gestado para ser uma

pesquisa de doutorado e, devido a algumas circunstâncias, foi aplicado como projeto social e

de pesquisa, sendo realizado em parceria com a AMA (Associação dos Amigos dos Autistas)

de Videira, em Santa Catarina. 

Como fonoaudióloga, mestre em educação, doutoranda em distúrbios e perturbação de

linguagem e facilitadora de Novas Constelações Familiares, após vivenciar um 

ARLETE DE GASPERIN
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aumento significativo de pais de filhos com TEA nos meus grupos de Novas Constelações (NC) e

também no atendimento individual, e ter um retorno positivo das famílias com atenuação de muitos

sintomas, potencialização de outras terapias e melhora da dinâmica familiar, sempre perguntei: quem

cuida dos pais, quem olha para a dor dessa família? Quem olha para possibilidades e soluções e não só

para o TEA em si?

Minha sensação era que o foco estava só no transtorno e não na solução, apesar de todos os

profissionais estarem muito bem-intencionados e trabalhando com afinco no seu fazer terapêutico. Eu

sentia uma grande lacuna entre a família, a pessoa com TEA e os profissionais. Minha percepção era de

que se olharmos só o TEA esquecemos da pessoa que tem o TEA. Esta é anterior a ele, e mais ainda,

anterior à pessoa com TEA está a família dela, que vem de muito longe. Expandindo esse olhar para a

origem da vida nos sistemas familiares é que eu vi uma luz, uma nova possibilidade de intervenção. 

Na minha percepção, o Autismo traz sintomas fortes, marcantes, impossíveis de serem 

negados. Esses sintomas, que eram leves nos antepassados, agora estão condensados 

em uma pessoa, e às vezes em mais do que em uma na mesma linhagem e ramo 

familiar. Todos os sintomas são sinais de que algo precisa ser olhado, reconhecido, 

honrado, reintegrado ao sistema familiar, assim podendo voltar a uma ordem onde 

a fluidez da vida é possível, apesar das dificuldades. O caminho para esse 

reestabelecimento é identificar as Forças do Amor que guiam os sistemas 

familiares aos quais todos nós, seres humanos, fazemos parte. 

As quatro Forças do Amor são a Força do Assentimento à Vida, a Força da Ordem, 

a Força do Pertencimento e a Força do Equilíbrio entre Dar e Receber. 

A partir dessa nova informação, uma nova consciência é possível para quem 

se dispuser a vivenciar essas Forças do Amor a partir da presença.

O objetivo principal do projeto foi cuidar das famílias e em especial 

ajudar as mães a olhar e cuidar, dando recursos para o amor ir 

buscar o assentimento a tudo como é, trazendo para a presença 

esse amor que conduz ao estado de ego adulto. Quando os 

adultos estiverem nos seus estados de ego adulto, poderão 

estar presentes e cada um desempenhará seu papel, mãe é 

mãe e pai é pai. Para isso será necessário um caminho, e esse 

caminho quando percorrido, tendo como base as 

quatro Forças do Amor, levará a um amadurecimento 

emocional e a um ordenamento familiar. “O amor 

é uma parte da ordem. A ordem precede o amor 

e este só pode desenvolver-se dentro dela”, nos 

ensina Bert Hellinger.

Algumas histórias das famílias que participaram 

do Projeto mostram os excelentes resultados a que 

chegamos com as Constelações Familiares. 

Uma delas é de um menino, que chamaremos 

aqui de VH, de 12 anos e que além de TEA tem 

Síndrome de Down. VH apresentava apraxia da fala, 

muita teimosia e infantilidade. Após a Constelação 
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ele passou a se comunicar melhor, diminuiu a teimosia e
despertou para uma pré-adolescência. Hoje tem mais
autonomia e responsabilidade. 

Outra história é a do RG, de 8 anos. Filho de pais separados
– o pai mora fora do Brasil -, era agressivo, apresentava
seletividade alimentar, tinha medo de provar novos
alimentos, era dependente para usar o banheiro e tomar
banho. Hoje, após algumas sessões de Constelação Familiar,
está mais calmo, vai ao banheiro sem ajuda e toma banho
sozinho. Passou a provar novos alimentos e não tem mais
crises de raiva. Quanto à sua relação com o pai, quando este
veio ao Brasil conseguiram estabelecer uma ligação e RG
disse “eu te amo” ao pai pela primeira vez. Iguais a estas tem
várias outras em que vemos os sintomas serem minimizados,
as relações familiares serem melhoradas e as crianças serem
vistas e valorizadas em sua autonomia. 

A Constelação Familiar se mostra muito eficiente e obtém
excelentes resultados no controle do esfíncter, na ansiedade,
no terror noturno, no contato visual, na seletividade
alimentar, na sensibilidade auditiva, na agressividade, no
deficit de atenção, no TDAH, entre outros, e que são
trabalhados também em grupos específicos. 
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Convido você a vivenciar essa nova possibilidade.
Permita-se fazer algo a mais por você e que vai
beneficiar seu filho diretamente. Como diz Bert 
Hellinger, “Os filhos estão a serviço dos pais... e todos
os filhos são bons e seus pais também”. 

Viste nossa página na internet:
www.ArleteDeGasperin.com
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Coração de Criança, Projeto de Adulto

O grau de empolgação em fazer uma determinada atividade define o

brilho e o sucesso de seus resultados. Um estudante me disse que não

tinha perspectivas ao estar na escola. A preocupação com notas, etapas

e aprendizado não atraíam de forma alguma. Concluída a educação

básica ele tentou ingressar na Universidade sem sucesso. Foi então

trabalhar, até que se envolveu com uma profissão de cunho contábil.

Então começou a se interessar pelas perspectivas que o salário

proporcionava, até que entrou no curso de Administração, mas

continuava sem estímulo.

Perguntei sobre a história do pai e mãe dele. Ele disse que nenhum dos

dois terminaram a educação básica. O pai trabalha com administração e

contabilidade. Foi então que expliquei o quanto ele estaria fiel à

história do pai e da mãe, mesmo que eles incentivassem ele, o coração

estava mais ligado ao destino dos pais do que à própria realização

dele. Quando disse que ele estava fazendo algo parecido com a

profissão do pai e que isso era um jeito de mostrar que ele se orgulha

da força do pai, encheu o peito com um suspiro e brilhou os olhos. 

Confirmou e disse que se sente assim e não tinha se dado conta ainda.

A dificuldade em estudar e estar na escola é um jeito de ser fiel 
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Iaos dois que não puderam concluir a educação

básica. Ele confirmou também. Então pedi que ele

imaginasse a alegria desses pais quando o vissem

como o filho que se  satisfez com o melhor que eles

puderam oferecer e honrasse todo esforço deles com

um diploma e uma profissão, que aproveitasse a

graduação. Ele suspirou fundo e emocionado sorriu.

Então sugeri que quando ele fosse à faculdade, em vez

de levar a indisponibilidade do passado dos pais,

levasse os frutos de seus esforços e o orgulho por

todo o sucesso dele. Ele me abraçou e agradeceu.

As crianças facilmente acessam a energia que

contagia, que faz correr, brincar, explorar

curiosamente tudo o que se impõe na sua frente. A

sensibilidade infantil para as necessidades

inconscientes do sistema, faz com que a identidade da

criança fique à serviço dos pais e cuidadores. Até

chegar à vida adulta, a pessoa estrutura suas

capacidades em ressonância ao processo evolutivo

dos pais e não poupa esforços e sacrifícios para isso. 

Quando não estamos motivados em determinada

atividade, podemos nos perguntar se o complexo

emocional quer desistir dessa atividade ou se estamos

ligados aos sonhos frustrados de nossos pais. Essa

simples reflexão pode nos mostrar pra onde olha o

amor do coração e nos desenrolar para retomar a

motivação. Querer algo que o coração não quer nos

coloca em um ciclo de sabotagens. Ao reconhecer

quem está ocupando esse coração, podemos confortar

o amor infantil e dar lugar aos projetos adultos,

retomando a empolgação perdida.

A criança de coração devotado, pode sentir que

continua amando seus pais se ao invés de somar seu

sacrifício ao deles, honrá-los a partir de novas

conquistas. 



Tivemos ainda a Conclusão da Turma de Pedagogia
Sistêmica de Santo André/SP, em fevereiro/2021. 

A Pandemia nos apresentou uma nova forma de
estar e se fazer presente: os encontros e
atendimentos virtuais.

E foi neste contexto que nasceu a Formação Online
em Pedagogia Sistêmica, com a primeira Turma
concluída em fevereiro deste ano. Uma experiência
única, incrível, com alunos de todas as regiões do
Brasil.

O formato online possibilitou este alcance e a
chance de muitos cursarem Pedagogia Sistêmica
pelo Instituto Jean Lucy que, de forma presencial
seria impossível, por uma série de razões. Novas
turmas? Sim, temos. Só nos acompanhar pelas
nossas redes sociais para ficar por dentro das
novidades.

O Instituto Jean Lucy também iniciou a oferta de
Workshops Online que, desde a primeira edição foi
um grande sucesso. Os Workshops são curtos, de
aproximadamente 06 horas cada um, abordando
temáticas diversas e acontecendo uma vez por mês.

O QUE ACONTECEU POR AQUI

Palestras em formato
Presencial e On-line 

Cursos, Workshops e 
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Nós indicamos
 

E-BOOK: PEDAGOGIA SISTÊMICA
COMO FERRAMENTA DE AJUDA
Autor: Jean Lucy Toledo Vieira
Sinopse: O E-book traz 90 páginas de conteúdo
riquíssimo, de forma simples e profunda, como é
próprio da linguagem do autor. Um material completo,
para quem já conhece o assunto e deseja se
aprofundar e para aqueles que terão o primeiro
contato sobre o tema. Traz, de forma completamente
inédita, além dos benefícios da Pedagogia Sistêmica,
dicas para sua aplicação no dia a dia. É também uma
grande novidade a apresentação de dois blocos de
referências bibliográficas: uma sobre o pensamento
sistêmico e outra exclusivamente sobre Pedagogia
Sistêmica. Os relatos de casos presentes demonstram
a força dessa postura em sua prática. Acompanha uma
aula exclusiva com o autor (1h aproximadamente), com
a temática"As bases e fundamentos da Pedagogia
Sistêmica". 
Data de lançamento: 06 de abril de 2021
Onde Comprar: Link nas redes sociais do Instituto
Jean Lucy
Por que ler: Para conhecimento ou aprofundamento
sobre a Pedagogia Sistêmica. 

Revista Pedagogia Sistêmica 24

CURSO AS RELAÇÕES PAIS E FILHOS
Autor: Jean Lucy Toledo Vieira
Sinopse: O Curso apresenta a visão sistêmica sobre as
relações pais e filhos, destacando as questões
fundamentais que envolvem estes contextos e que no
dia a dia são tão difíceis. Questões como: o lugar dos
filhos, dos pais, separações, adoção, fertilização
artificial, abandono, traumas, fracasso... O aluno pode
interagir através da plataforma e fazer o Curso no seu
tempo. O curso é teórico prático, com diversos
exercícios ao longo dos módulos. 
Data de lançamento: 06 de abril de 2021
Onde Comprar: Hotmart. Link nas redes sociais do
Instituto Jean Lucy 
Por que fazer: Para se aprofundar e se trabalhar. 
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PARA FINALIZAR

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: Nubank (Banco 
 260), Ag. 0001, C/C 86159712-2, CNPJ:
32.520.387/0001-01 - Jean Lucy Toledo Vieira.

Um abraço.

AQUI  TAMBÉM É O SEU ESPAÇO
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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.



(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 .


