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RESUMO: Este trabalho, realizado a partir de um estudo bibliográfico, tem como tema: O 

ser que apreende inteiro: uma forma holística de perceber o processo ensino – aprendizagem. 

Tem como principal objetivo conceituar, discutir e refletir a respeito deste processo de uma 

forma holística, ao perceber tanto os fenômenos educacionais como o próprio ser que aprende 

de forma integral (com seus aspectos físicos,
1
 biológicos, psicológicos, sociais e culturais), 

valorizando o todo do fenômeno em detrimento de suas partes como também o contexto em 

que este indivíduo está inserido; Refletir a importância e o significado de destinar um olhar 

para o todo daquele individuo que se propõe a apreender dentro do processo. E esse processo 

se dá a partir de uma ação conjunta dos atores que fazem parte do movimento educacional 

como um todo. Visa colaborar, a partir do conhecimento de algumas ideias e reflexão, com a 

mudança de uma visão mecanicista e reducionista da educação contemporânea onde o 

educando é visto isolado de uma teia de aspectos que influenciam o processo de ensino – 

aprendizagem que estão em sua volta e que o compõem como um ser-no-mundo dialógico.      
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THE BEING THAT LEARNS BY A WHOLE: A HOLISTIC WAY OF 

UNDESTANDING THE TEACHING-LEARNING PROCESS. 

 

ABSTRACT: This work, created from a bibliographical study, has the theme: The being that 

apprehends by whole: a holistic way of perceiving the teaching process. The main goal is to 

conceptualize, discuss and reflect on this process in a holistic way, after realizing both the 

educational phenomena as the self that learns in whole way (with its physical, biological, 

psychological, social and cultural aspects), valuing the whole of the phenomenon rather than 

its parts and the context in which this person is inserted; Reflecting the significance of 

allocating a look at the whole of that individual that intends to learn in the process. And this 

process takes place from a joint action of actors who are part of the educational movement as 

a whole. The study attempts to cooperate, from the knowledge of ideas and reflection, with 

the change from a mechanistic and reductionist view of contemporary education where the 

student is seen isolated from a web of factors that influence the teaching-learning process that 

are around him and that compose him as a being in the dialogical whole. 

 

Keywords: education, holism, learning and process. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Durante este século, a tentativa de mudança do paradigma mecanicista para o 

holísmo tem ocorrido de diferentes formas e com diferentes velocidades nos vários campos 

científicos. Como também não se trata de uma mudança uniforme e linear. A tensão básica é a 

tensão entre as partes e o todo. A ênfase nas partes tem sido chamada de mecanicista e a 

ênfase no todo de holísmo.  

No século XVII René Descartes criou o método do pensamento analítico, 

paradigma mecanicista, que consiste em quebrar fenômenos complexos em pedaços a fim de 

compreender o comportamento do todo a partir das propriedades das suas partes. Descartes 

baseou sua concepção da natureza na divisão fundamental de dois domínios independentes e 

separados – o da mente e o da matéria. O universo material, incluindo os organismos vivos, 

era como uma máquina e poderia ser entendido completamente analisando-o em termos de 

suas partes. Já no século XX a perspectiva holística, que enfatiza a concepção dos organismos 

vivos como totalidades integradas, tornou-se conhecida como sistêmica. Para essa concepção 

as propriedades essenciais de um organismo, ou sistema vivo, são propriedades do todo, que 

nenhuma das partes possui. Elas surgem das interações e das relações entre as partes. (Capra, 

1996). 

Baseando – se nessa concepção como uma forma de olhar o processo educacional, 

este trabalho reflete a ideia de que aquele sujeito que se apresenta com uma dificuldade na 

aprendizagem, este precisa ser visto como um ser que aprende com todas as suas 

especificidades. Assim, a prática da Pedagogia inspirada neste paradigma concebe o homem e 

sua forma de apreender como um todo indivisível, contextual. O sujeito não apreende de 

forma separada e cindida, mas de forma una. A importância de revisar essa perspectiva nesse 

trabalho está nessa ideia de unificação, concebe uma reflexão acerca de como o indivíduo não 

apreende apenas uma parte de seu ser, de como o processo de ensino-aprendizagem está na 

mente, no corpo e como estes aspectos interferem na subjetividade, no seu modo de ser-no-

mundo. Reflete a partir disto, que além do ser aprender de uma forma una, a educação 

também precisa ser percebida como um processo unificado e integrador. Para que da mesma 

forma este ser seja educado de forma integral, humana dentro de uma rede de inter-relações 

dinâmicas e coerentes entre si. Enfatizando cada vez mais a importância de uma sociedade 

sustentável, justa e pacifica em harmonia com a terra e a vida. 



 

A Condição Humana: olhares da espiritualidade, educação, saúde e tecnologia. 

ISBN: 978-85-65430-11-1 – Instituto de Formação Humana 
3 

 

 
 

Diante do exposto, o objetivo desse trabalho é, por meio de revisão bibliográfica, 

discutir a respeito da possibilidade de proporcionar momentos de reflexão ao sujeito acerca de 

sua própria condição de ser-no-mundo capaz de apreender este lugar que está a sua volta de 

maneira integral, como também aquele sujeito que se apresenta a ele a fim de compartilhar 

momentos de aprendizagem (no caso os educandos). Parte da ideia de que a educação 

vivencia sua prática de forma partida e desarticulada, pelo fato de a estrutura educacional 

acreditar que desta forma é facilitado todo o processo de ensino - aprendizagem, com isso, 

este trabalho tenta discutir a importância da percepção de unificar a Educação juntamente a 

todos as partes envolvidas (social, cultural, econômica, biológica etc.).  

 

 

1. O PROCESSO DE ENSINO – APRENDIZAGEM 

 

É preciso que, desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro 

que, embora diferentes entre si, quem forma e re-forma ao formar e quem é 

formado forma-se e forma ao ser formado. É nesse sentido que ensinar não é 

transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar é ação pela qual um sujeito 

criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há 

docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das 

diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do 

outro. (FREIRE, 1996, p. 25.).    

 

Para o desenvolvimento deste trabalho bibliográfico e atender ao objetivo central 

deste, será discutido questões acerca do Processo Ensino – Aprendizagem. Será exposto desta 

forma, ideias de alguns autores a respeito de ensino, aprendizagem e então, o processo ensino 

– aprendizagem como um todo. Um tema bastante amplo e diverso, porém, será explorado de 

maneira o mais eficaz possível. 

Segundo Antunes (2002), ainda há muito o que se descobrir sobre como a mente 

aprende, como esta guarda o que conquistou e como utiliza esses saberes para resolver 

questões de qualquer dimensão e de qualquer natureza. Assim, o autor trás aspectos sobre este 

processo e as diversas maneiras de percebê-lo. Relata que para aprofundar a respeito da 

discussão deste processo, é essencial que antes se conceitue aprendizagem, a qual ele define 

como “uma mudança relativamente permanente no comportamento que resulta da 

experiência” (p.15). Essas experiências transformam-se em comportamento e estes sim são 
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apreendidos, todos os sujeitos nascem com habilidade para aprender, porém sua aprendizagem 

ocorre apenas através da experiência. 

O autor supracitado também chama atenção para a maturação corporal como fator 

importante para o sucesso do processo de aprendizagem do sujeito, revela desta forma um 

outro aspecto importante a ser levado em consideração quando se pensa a respeito da 

aprendizagem do indivíduo sistêmico:  

 

A aprendizagem jamais ocorre antes que algumas capacidades motoras, 

neurológicas ou sensoriais estejam aptas para isso. Percebe-se, assim, a 

importância da maturação, sempre presente na programação genética de todo 

indivíduo. Podemos sintetizar esse esquema dizendo que a maturação 

prepara o corpo e desperta a habilidade, e que o ambiente e a experiência 

consolidam as primeiras formas de aprendizagem. (ANTUNES, 2002, p. 16).  
      

Por outro lado, Senge (2005) revela que na língua chinesa dois símbolos 

representam a palavra ‘aprender’. O primeiro significa ‘estudar’ e é composta de duas partes: 

um símbolo que significa ‘acumular conhecimento’ é colocado sobre outro que representa 

uma criança parada em uma porta. Já o segundo símbolo significa ‘praticar constantemente’ e 

mostra um pássaro desenvolvendo a capacidade de sair do ninho. O símbolo de cima 

representa um voo e o de baixo, a juventude. Assim, para a mente de um asiático, a 

aprendizagem é contínua. ‘Estudar’ e ‘praticar constantemente’, juntos, sugerem o que a 

aprendizagem deveria significar: o domínio do caminho para o auto – aperfeiçoamento.    

Os espaços onde se vivenciam a aprendizagem vem se multiplicando e 

diversificando – se. Com isso, será preciso dar cada vez mais espaço para formas de ensinar e 

de promover a aprendizagem garantindo que se realizem as transformações pretendidas na 

direção do domínio dos conteúdos de ensino e da formação mais ampla e qualificada do 

profissional e do cidadão. Será necessário conhecer com segurança e profundidade as relações 

de ensino que possibilitem o aprofundamento da relação entre professor e educando, mediada 

pelo conhecimento que não está pronto e acabado mas em continua reconstrução, que se 

fundamenta no trânsito entre a teoria e a prática, nas situações de ensino, para que haja 

sempre a possibilidade de diálogo continuo: 

 

Procedimentos de ensino – são ações do professor e do aluno, no processo 

ensino – aprendizagem. São os “que fazer” pedagógicos, no sentido de 
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provocar, estimular, desencadear a ação do aluno no processo de construção 

do conhecimento. (SCARPATO, 2004, p.28.). 
 

A respeito da aprendizagem escolar, Antunes (2002) revela a importância de a 

criança precisa ser levada a escola porque o ensinamento desenvolvido pelos pais possuem 

limites, e para superá-los as crianças precisam ser levadas á escola, onde devem alcançar 

aspectos essências da cultura, importante fator para seu desenvolvimento social. Aprender em 

sala de aula não é apenas copiar ou reproduzir a realidade, eleger modelos e conquistar novas 

habilidades e novos condicionamentos. A verdadeira aprendizagem escolar deve sempre 

buscar desafiar o aprendiz a ser capaz de elaborar uma representação pessoal sobre um objeto 

da realidade ou conteúdo que pretende aprender, deve ser capaz de construir significados. 

Ainda a respeito da aprendizagem na escola, Veiga (2004) discute a presença de 

uma característica distintiva que a ação de aprender na escola envolve uma forma de 

conhecimento, o sistematizado, e sujeitos que interagem entre si, constituindo a dinâmica 

ensino – aprendizagem. Partindo dessa ideia, percebe-se que na ação integradora que resulta 

nessa dinâmica existe a presença de um sujeito que aprende e de um sujeito que ensina, 

revelando – se as figuras do educando e do professor o que não impossibilita a leitura oposta 

onde no processo aquele que ensina sempre aprende e o que aprende sempre ensina. Como 

disse também Paulo Freire (1996) “Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina 

ao aprender. Quem ensina ensina alguma coisa a alguém. É por isso que, do ponto de vista 

gramatical, o verbo ensinar é um verbo transitivo relativo.” (p.25.). 

Ao tratar a questão do ensino, Cool apud Zabala (1998) agrupa os conteúdos de 

ensino em tipologias: conceituais, atitudinais e procedimentais. O que deve ser considerado 

nesses conteúdos não são apenas os conhecimentos transmitidos pelas disciplinas que 

enfatizam um aprendizado, mas aqueles que façam os educandos aprenderem sob os aspectos 

motor, social e afetivo. Pode – se, com base nesse pressuposto, relacioná–los aos 

procedimentos de ensino. A tipologia conceitual fará com que o educando realmente 

compreenda e não apenas memorize fatos, gerando uma aprendizagem significativa para a 

vida além dos muros da escola, fará com que ele aprenda a compreender. Já na tipologia 

procedimental, o professor fará com que os alunos aprendam pela ação, reflitam sobre a 

própria atividade e percebam que essa mesma aprendizagem pode ser aplicada em outros 
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contextos. Enquanto que tipologia atitudinal, o profissional ajudará o educando a construir o 

conhecimento com base em atitudes, normas e valores vivenciados naquele aprendizado. 

 

O ensino visa a informar informando, isto é, possibilitar aquisição de 

conhecimentos acompanhada de sentido moral quanto ao uso dos mesmos, 

bem como visa a possibilitar ao educando, por si, adquirir conhecimentos, 

graças à capacidade de pesquisa que lhe deverá desenvolver. Porque o 

conhecimento, em si, é neutro. O uso que dele se pode fazer é que o fará útil 

ou não ao homem e à sociedade. (NÉRICE, 1976, p.21.).  
 

Segundo o site Wikipédia (2011), o ensino basea-se em uma forma sistemática de 

transmissão de conhecimentos utilizada pelo sujeitos para instruir e educar seus semelhantes, 

geralmente em unidades de ensino também chamadas de escolas. E este ensino pode ser 

praticado de diferentes formas. As principais são: o ensino formal, o ensino informal e o 

ensino não-formal. O ensino formal é aquele praticado pelas instituições de ensino, com 

respaldo de conteúdo, forma, certificação, profissionais de ensino etc. O ensino informal está 

relacionado ao processo de socialização do homem. Ocorre durante toda a vida, muitas vezes 

até mesmo de forma não intencional. Já o ensino não-formal, por sua vez, é intencional. Em 

geral é aquele relacionada a processos de desenvolvimento de consciência política e relações 

sociais de poder entre os cidadãos, praticadas por movimentos populares, associações, 

grêmios etc. Os limites entre essas três categorias de educação não são extremamente rígidos, 

são permeáveis. Pois os sujeitos tem a possibilidade de vivenciar momentos de aprendizagem 

constantemente e por diferentes vias e agentes. 

Ainda sobre o ensino, Freire (1996) nos chama atenção para alguns pontos em que 

o educador deve estar atento. Como o fato de necessitar respeitar a autonomia do educando, 

por isso uma auto – avaliação tanto dos educandos como do educador seria um recurso a ser 

utilizado na prática educativa. O respeito à autonomia e a dignidade de cada individuo é um 

imperativo e não um favor que pode ou não conceber uns aos outros. A transgressão da 

eticidade deve ser entendida como uma ruptura com a decência, uma transgressão à natureza 

humana, uma imoralidade inconcebível. Nos fala também que o educador precisa exercer o 

bom senso na prática pedagógica para que seja coerente, diminuindo a distância entre o 

discurso e prática. Ele é que pauta a sua autoridade em sala de aula, sem confundir autoridade 

com autoritarismo, licença com liberdade.          

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educação
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola
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Já Mizukami (1986) revela que o fenômeno educativo se apresenta de diversas 

formas e alguns fenômenos educativos podem ser considerados como mediações 

historicamente possíveis, que permitem explicá-los, se não em sua totalidade, pelo menos em 

alguns de seus aspectos, por isto, devem ser analisadas, contextualizadas e discutidas de 

acordo com determinada teoria/proposta ou abordagem do processo de ensino – 

aprendizagem, privilegiando um ou outro aspecto do fenômeno educacional. Assim, ela 

descreve em seus escritos a abordagem Tradicional, Comportamentalista, humanista, 

Cognitivista e sócio – cultural. 

A abordagem Tradicional da ênfase às situações de sala de aula, onde os alunos 

são instruídos e ensinados pelo professor de forma unilateral. Comumente, a educação é 

subordinada à instrução, considerando a aprendizagem do aluno como um fim em si mesmo: 

os conteúdos e as informações têm de ser adquiridos e os modelos imitados. A expressão tem 

um lugar proeminente, daí esse ensino ser caracterizado pelo verbalismo do mestre e pela 

memorização do aluno. Uma das decorrências do ensino tradicional, já que a aprendizagem 

consiste da aquisição de informações e demonstrações transmitidas, é a que propicia a 

formação de reações estereotipadas. (MIZUKAMI, 1986.). 

A autora supracitada também nos fala a respeito da abordagem 

Comportamentalista, onde essa concepção é baseada nas ideias de Skinner que considera a 

prática educacional sem modelos ou sistema ideal de instrução. A eficiência na elaboração e 

utilização de sistemas, modelos de ensino, depende, igualmente, de habilidades do planejador 

e do professor. Os elementos mínimos a serem considerados para a consecução de um sistema 

instrucional são: o aluno, um objetivo de aprendizagem e um plano para alcançar o objetivo 

proposto. De acordo com os princípios da teoria do reforço, é possível programar o ensino de 

qualquer disciplina, tanto quanto o de qualquer comportamento, como o pensamento critico e 

a criatividade, desde que se possa definir previamente o repertório final desejado. Nos revela 

ainda: 

  

Os comportamentos desejados dos alunos serão instalados e mantidos por 

condicionantes e reforçadores arbitrários, tais como: elogios, graus. Notas, 

prêmios, reconhecimentos do mestre e dos colegas, prestigio etc., os quais, 

por sua vez, estão associados com uma outra classe de reforçadores mais 

remotos e generalizados, tais como: o diploma, as vantagens da futura 

profissão, a aprovação final do curso, possibilidade de ascensão social, 

monetária e prestigio da profissão. (MIZUKAMI, 1986, p. 30.).               
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Antunes (2002) também discute a respeito da abordagem Comportamentalista, 

descrevendo que a aprendizagem por condicionamento foi por muito tempo uma espécie de 

ícone do comportamentalismo esta, por sua vez, enfatizava a importância do ambiente, 

sustentando que os seres humanos aprendiam exclusivamente reagindo a aspectos agradáveis, 

dolorosos ou ameaçadores de seus ambientes. Skinner acreditava que todo aprendiz tende a 

repetir uma resposta reforçada e a suprimir uma resposta que tenha sido reprimida.  

Ainda a respeito das abordagens educacionais de ensino – aprendizagem, 

Mizukami (1986) trás as ideias humanistas de educação decorrente das preposições de Rogers 

sobre homem e mundo. Uma educação centrada na pessoa implica técnicas de dirigir sem 

dirigir, dirigir a pessoa à sua própria experiência para que dessa forma ela possa estruturar-se 

e agir. Esta é a finalidade do método não – diretivo. E não diretividade baseia-se num 

conjunto de técnicas que implementam a atitude básica de confiança e respeito pelo aluno. 

Assim, o ensino numa abordagem como essa, consiste num produto de personalidades únicas, 

respondendo a circunstâncias também únicas, num tipo especial de relacionamento. 

A abordagem cognitivista, segundo o autor supracitado, tem como um dos seus 

principais representantes o suíço Jean Piaget e é um ensino que procura desenvolver a 

inteligência que deverá priorizar as atividades do sujeito, considerando – o inserido numa 

situação social. A concepção piagetiana de aprendizagem tem caráter de abertura e comporta 

possibilidades de novas indagações, assim como toda a sua teoria e epistemologia genética. 

Aprender implica assimilar o objeto a esquemas mentais. O ensino deve levar 

progressivamente ao desenvolvimento de operações, evitando a formação de hábitos, que 

constituem a fixação de uma forma de ação, sem reversibilidade a associatividade. A 

aprendizagem verdadeira se dá no exercício operacional da inteligência. Só se realiza quando 

o educando elabora seu conhecimento. A aprendizagem se refere às aquisições relacionadas 

com informações e se dá no decorrer do desenvolvimento. É necessário que se considere o 

aprender a aprender. 

Um outro autor discute informações a respeito da abordagem cognitivista é 

Antunes (2002). Revela que essa perspectiva ocupa – se do desenvolvimento dos processos do 

pensamento da pessoa e distingue – se das demais por dois elementos: ensina que cada sujeito 
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é agente e não reagente de seu próprio processo de aprendizagem e destaca mudança 

qualitativa do pensamento ao longo da evolução biológica. 

 

É preciso levar em conta a experiência com os objetos para retirar deles as 

suas características particulares; essa experiência, porém, não é suficiente, 

porque a realidade objetiva do mundo não é possível de ser apreendida sem 

que seja inserida em sistemas de relações. A realidade imediata que aparece 

aos sentidos é somente fenomênica e egocêntrica. Somente é possível 

alcançar a objetividade da realidade exterior pela mediação dos sistemas de 

relação e, isso, desde os níveis mais elementares da atividade sensória – 

motor. (CARRARA, 2004, p.164.).  
  

Já a abordagem Sócio – Cultural revela que a pedagogia do oprimido, segundo 

Paulo Freire, é aquela que tem de ser forjada com ele e não para ele, enquanto homem ou 

povo, na luta incessante de recuperação de sua humanidade. Uma pedagogia que faça da sua 

opressão e de suas causas o objeto de sua reflexão, resultado a partir daí o engajamento do 

homem na luta por sua libertação. A estrutura de pensar do oprimido está condicionada pela 

contradição vivida na situação concreta, existencial em que o oprimido se forma, resultando 

daí conseqüências. Assim, uma situação de ensino – aprendizagem, deverá procurar a 

superação da relação oprimido – opressor e a superação deste tipo de relação exige reconhecer 

– se criticamente como oprimido engajando – se na práxis libertadora, onde o diálogo exerce 

papel fundamental. “Ensino e aprendizagem assumem um significado amplo, tal qual o que é 

dado à educação.”. (MI ZUKAMI, 1986, p.97.).            

A dinâmica ensino – aprendizagem tem como função primeira assegurar a 

apropriação por parte dos educandos de um saber próprio selecionado das ciências e da 

experiência acumulada historicamente pela humanidade, organizado para ser trabalhado na 

escola, o saber sistematizado. Ao apropriar-se desse saber os alunos adquirem condições de 

enfrentar as exigências da vida em sociedade. E nesse ponto reside um aspecto de importância 

social do saber escolar: 

 

A dinâmica ensino – aprendizagem constitui-se em uma das relações 

didáticas mais evidenciadas na situação pedagógica desenvolvida na sala de 

aula. Tal evidência acontece em virtude de ocorrer no cerne dessa relação o 

processo de apropriação do conhecimento e elaboração de novos saberes, 

finalidades básicas da escola. (VEIGA, 2004, p. 105.).      
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De acordo com Mizukami (1986) a relação ensino – aprendizagem revela-se como 

um conjunto de atividades organizadas do professor e do aluno, objetivando a apropriação de 

um saber historicamente acumulado, tendo como ponto de partida o nível atual de 

conhecimentos, experiência de vida e maturidade dos alunos. Esse ponto implica que essa 

relação pressupõe uma transformação progressiva dos conhecimentos dos alunos em direção 

ao domínio do saber sistematizado, sua reelaboração e aplicação nas situações de interação 

com os outros. Antes de tudo, essa relação é de socialização, de troca de conhecimentos 

apreendidos e transformados na interação. É uma relação dinâmica, dialógica, portanto, 

construtiva da aprendizagem pela troca de saberes.  

Ao considerar a problemática social existente que se reflete na sala de aula, 

acrescida das mudanças que ocorrem com extraordinária velocidade e com um professor que 

foi preparado para uma escola que não existe mais, ele não consegue mais dar conta sozinho 

da aprendizagem de bom número de alunos. É necessário um trabalho conjunto, de 

colaboradores em torno de casos de alunos com maiores dificuldades e mesmo ajuda ao 

professor para que ele desenvolva uma ação mais adequada ao contexto social atual. Dessa 

forma, há a importância da ação educacional conjunta no Processo ensino – aprendizagem, 

como também os outros atores do processo formando assim uma teia que ampara a educação 

como um todo. 

 

2. A IMPORTÂNCIA DA AÇÃO EDUCACIONAL CONJUNTA 

 

Somos membros de uma só comunidade humana terrestre em um destino 

comum. A essência de uma cultura de paz é o diálogo, portanto, o espírito 

comunitário. E para sentir-se responsável, o membro de uma comunidade 

precisa participar de todas as decisões que dizem respeito a seu bem-estar na 

comunidade. Por isso, cada indivíduo é respeitado por ela, harmonizando 

liberdade com responsabilidade, diversidade com unidade. (GADOTTI, 

2009, p.198).  

 

Diante da necessária construção de saberes de seus educandos, todo profissional 

da educação deve ter direito a algumas dúvidas: como fazer os alunos se desenvolverem no 

processo de apreender? É possível desenvolver seus conhecimentos, fazê-los acessar ainda 

mais suas capacidades e suas inteligências? E como fazer isso de uma integral? Todavia nem 
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sempre para um mesmo problema existe uma mesma solução. Não se sabe ao certo de todos 

os processos usados pela mente para apreender, mas não há duvida de que existem diferentes 

processos de ensino – aprendizagem e de que é importante que todo profissional da educação 

conheça-os bem. Distancia-se do perfil de um professor apenas preocupado com os 

fundamentos e os conteúdos da disciplina que leciona, conhecê-los, eventualmente é 

importantíssimo mas compreender como a mente opera o conhecimento e assimilá-lo é 

primordial. (ANTUNES, 2002.).     

Segundo Lück (2008) a importância da integração de todos os sujeitos envolvidos 

no processo ensino-aprendizagem, ocorre na medida em que: 

 

1. A organização curricular corresponda às necessidades dos educandos (...). 

2. Cada um e todos os setores ou funções da escola tenham a perspectiva 

global do processo educativo (...). 3. Todos os setores ou funções da escola 

tenham a perspectiva da posição de cada um no processo educativo, 

compreendam os seus papéis e suas interrelações. (p. 30 e 32). 

 

Antunes (2002) também nos fala a respeito da importância do papel da escola no 

processo pois, as escolas e os professores existem porque é nelas e principalmente com eles 

que se aprende, daí a importância do um mediador do processo. Pois, aprender na escola 

significa elaborar uma representação pessoal desse conteúdo, aproximando – se do mesmo 

com a finalidade de torná-lo próprio e assim, transformá-lo. 

Rangel (1988) trás a importância do supervisor neste ação global de todo o 

processo de apreender. Pois, a supervisão é um trabalho de assistência ao professor, em forma 

de planejamento, acompanhamento, coordenação, controle, avaliação e atualização do 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, este olhar reconhece que o conhecimento 

e comprometimento do supervisor escolar e dos educadores em relação à aprendizagem são 

fundamentais, e isso se dá através do diálogo entre os mesmos a fim de alcançar a construção 

da relação de mediação. Nesta relação é possível que o supervisor escolar seja fonte de 

inspiração dos seus professores, conduzindo-os a uma reflexão crítica da realidade e do 

mundo, pois é justamente através dessa reflexão que os possíveis problemas na instituição 

poderão ser detectados. Segundo Melchior (2001), a supervisão escolar faz parte do grupo de 

professores e sua ação realiza-se como uma ação de grupo, dirigindo-se ao ensino e à 
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aprendizagem, visando a qualificação tanto de um como de outro, integrado junto com o 

Serviço de Orientação Educacional, buscando um maior conhecimento do aluno, do contexto 

que ele vive e das influencias deste contexto em seu desempenho e aproveitamento 

Nesse contexto, surge as figuras de ação na escola. Os professores, alunos, 

supervisor, gestores e orientadores educacionais e por exigir uma interação entre esses 

profissionais a dinâmica escolar envolve fatores afetivos e sociais. Essa relação implica um 

vínculo direto com o meio social que inclui as condições de vida do educando e sua relação de 

vida com a escola, sua percepção e compreensão do conhecimento sistematizado a ser 

estudado. O trabalho docente é a atividade que dá unidade à dinâmica pelo processo de 

mediação entre o conhecimento a ser aprendido e a ação de apropriação desse conhecimento. 

Essa concepção difere da ideia que considera o ensino escolar como uma ação individual do 

professor, transferindo conhecimentos para os alunos. Difere também de outra ideia segundo a 

qual o ensino consiste apenas na organização das experiências do aluno com base nas suas 

necessidades e nos seus interesses. (VEIGA, 2004.).      

A respeito dessa relação entre todos os atores do processo Lück (2008) nos fala 

que a escola se apresenta como um sistema social e se compõe de um conjunto de funções, 

todas elas mais ou menos inter – relacionadas e todas elas influentes entre si, de modo que as 

ações realizadas em uma área afetam as outras. Dessa interinfluência nem sempre se tem 

consciência e, portanto, nem sempre se age de maneira a somar esforços, de acordo com um 

ponto de vista e objetivos comuns. Nesse caso as consequências podem ser bastante negativas. 

Ao falar um pouco de um dos atores responsáveis por uma parte e, por sua vez, 

pelo todo desse processo responsável pelo ensino e aprendizagem, Freire (1996) nos revela 

que o educador democrático não pode negar seu dever na prática docente, conduzir o 

educando a exercitar sua capacidade crítica, pois na verdadeira é na aprendizagem que os 

educandos se transformam em sujeitos de construção e reconstrução do conhecimento 

ensinado, ao lado e em diálogo com o educador. Dessa maneira, percebe-se a real importância 

do papel do educador na prática educativa, ensinar o educando a pensar certo não apenas a 

ensinar conteúdos. Assim, o professor que pensa certo deixa transparecer ao educando o 

conhecimento novo que supera outro que se faz velho e se dispõe a ser ultrapassado por outro 

amanhã. Portanto, é fundamental conhecer o conhecimento existente, estando apto e aberto à 

produção do conhecimento que ainda não existe. 
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O papel do professor constitui – se, basicamente, em ajudar o educando a 

aprender em todos os aspectos, isto é, na aquisição e desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades, hábitos, atitudes, valores, idéias ou qualquer 

tipo de aprendizagem ainda não desenvolvida e julgada importante e 

necessária para o educando tanto pessoal como socialmente. (LUCK, 2008, 

p.13.). 
        

O professor deve ter clareza de sua missão de educador, de agente facilitador do 

Processo ensino - aprendizagem e de profissional responsável pelo sucesso de seus alunos 

fora da escola. O professor, por si só, não é capaz de transformar a realidade que ultrapassa a 

escola e tem suas origens no econômico, sociopolítico e cultural, mas sua competência com 

profissional da educação é um dos fatores de grande peso quando pensamos na melhoria da 

qualidade do ensino. (MOISÉS, 1999). 

Um outro profissional que exerce sua influência de forma bastante significativa 

nesse processo global e integral da educaçao, dentro do embiente escolar é o Gestor. É 

interessante descrever essa gestão de forma democrática que foi instituída legalmente pela 

Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n° 

9394/96, a Gestão Democrática pode ser entendida como:  

 

Um processo de aprendizado e de luta política que não se circunscreve aos 

limites da prática educativa mas vislumbra, nas especificidades dessa prática 

social e de sua relativa autonomia, a possibilidade de criação de canais de 

efetiva participação e de aprendizado do “jogo” democrático e, 

consequentemente, do repensar das estruturas de poder autoritário que 

permeiam as relações sociais e, no seio dessas, as práticas educativas. 

(DOURADO, 2000, p. 79). 

  

O gestor escolar necessita se concientizar de que ele sozinho, não pode 

administrar todos os problemas da escola. O caminho é a descentralização e comunhão, o 

compartilhamento de responsabilidades com educandos, pais, professores e funcionários. Isso 

na maioria das vezes, decorre do fato de o Gestor centralizar tudo, não compartilhar as 

responsabilidades com os diversos atores da comunidade escolar. Na prática, o que se dá é a 

mera rotinização e burocratização das atividades no interior da escola, e que nada contribui 

para a busca de maior eficiência na realização de seu fim educativo. O autor nos fala ainda  
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que a participação do Gestor é fundamental em todas as áreas: administrativa, financeira e 

principalmente pedagógica. O gestor escolar é a autoridade máxima na escola e o responsável 

último por ela. (PARO, 2008). 

Luck (2008) reflete sobre a falta dessa importante relação de integração entre os 

profissionais da unidade escolar revelando que a falta dessa integração do processo educativo 

tem uma multiplicidade de aspectos e ângulos. E ela é interna e externa, tanto de concepção 

quanto de ação. Todos os aspectos relacionados à integraçao ou falta dela atuam em cadeia de 

maneira que, havendo dificuldades em uma determinada parte do processo educativo, 

naturalmente a mesma promoverá repercussoes em outros e todo o processo será prejudicado. 

Dessa forma, a ação do corpo escolar deve ser não só integrada como também integradora. 

Para isso, deve se basear em atitudes, direções e objetivos comuns, o que estabelecerá a 

coerência interna necessária para se garantir o processo ensino – aprendizagem de forma 

adequada.  

Ainda a respeito da importância da ação conjunta para uma educação de qualidade 

dentro e fora da unidade escolar, é possivel refletir acerca do olhar da familia e sociedade 

integrada a escola. Pois o papel da educaçao do individuo nao pode ser fragmentada e 

destinada apenas a uma instituição isolada. É necessário motivar uma reflexão junto a família 

na qual é depositada uma responsabilidade tão valiosa quanto à do professor, se considerar 

que o ser ao chegar ao mundo já estabelece suas primeiras aprendizagens no meio em que está 

inserida, ou seja, seu lar. Sobre esse assunto a autora Isabel Parolin (2003) fala que a criança 

precisa estabelecer com seus pais, professores e outros adultos relações equilibradas, 

decorrentes de fronteiras nítidas, precisa de um espaço no qual as aprendizagens primárias 

sejam vividas. “Educar nossas crianças para que elas tenham maturidade para pensar 

alternativas, nos problemas que a nossa geração está deixando como herança, mas também 

para os novos desafios”. (p.11). O pensamento sistêmico é pensamento de processo; a forma 

torna-se associada ao processo, a inter-relação à integração, e os opostos são unificados 

através da oscilação.  

  

3. O SER HOLÍSTICO E A EDUCAÇÃO. 

 

O homem, como podemos perceber ao refletirmos um instante, nunca 

percebe plenamente uma coisa ou a entende por completo. Ele 

pode ver, ouvir, tocar e provar. Mas a que distância pode ver quão 
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acuradamente consegue ouvir, o quanto lhe significa aquilo em que toca e o 

que prova tudo isso depende do número e da capacidade dos seus sentidos. 

Os sentidos do homem limitam a percepção que este tem do mundo à sua 

volta. Utilizando instrumentos científicos pode, em parte, compensar a 

deficiência dos sentidos. Consegue, por exemplo, alongar o alcance da sua 

visão através do binóculo ou apurar a audição por meio de amplificadores 

elétricos. Mas a mais elaborada aparelhagem nada pode fazer além de trazer 

ao seu âmbito visual objetos ou muito distantes ou muito pequenos e tornar 

mais audíveis sons fracos. Não importa que instrumentos ele empregue; em 

um determinado momento há de chegar a um limite de evidências e de 

convicções que o conhecimento consciente não pode transpor. 

Carl Gustav Jung 

 

Para dar início ao capitulo final e mais importante deste trabalho, a respeito da 

concepção holística na educação. É interessante tentar esclarecer o que para autora vem a ser 

essa concepção. Para dar maior subsídio para a discussão e reflexão. A visão holística 

(sistêmica) de conceber o indivíduo surgiu a partir de uma forma de entrar em oposição a 

visão mecanicista e reducionista da ciência.  

A maior parte da comunidade científica percebe a vida com uma visão 

mecanicista e tenta reduzir o funcionamento dos organismos vivos a meros mecanismos 

moleculares bem definidos. Essa concepção é em parte justificada pelo fato de os organismos 

vivos se comportarem em alguns aspectos como verdadeiras máquinas, provavelmente porque 

o funcionamento mecânico era vantajoso para a evolução. No entanto, isso não significa que 

os organismos sejam máquinas e necessitem serem percebidos com tal. A crítica da visão 

sistêmica para visão mecanicista é que a última concentra-se excessivamente nas propriedades 

mecânicas dos processos e negligencia o estudo sistêmico. Embora o conhecimento dos 

aspectos estruturais continue sendo importante, só será possível chegar a uma compreensão 

completa da vida mediante a elaboração de uma concepção que perceba o organismo como 

um sistema vivo e não como uma máquina. (CAPRA, 2006). 

 

A concepção sistêmica vê o mundo em termos de relação e de integração. Os 

sistemas são totalidades integradas, cujas propriedades não podem ser 

reduzidas ás de unidades menores. Em vez de se concentrar nos elementos 

ou substancias básicas, a abordagem sistêmica enfatiza princípios básicos de 

organização. Os mesmos aspectos de totalidade são exibidos por sistemas 

sociais – como o formigueiro, a colméia ou a família humana – e por 

ecossistemas que constituem uma variedade de organismos e matéria 

inanimada em interação mútua. (CAPRA, 2006, p. 260). 
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A teoria dos sistemas prega que, ao invés de se reduzir uma entidade para o estudo 

individual das propriedades de suas partes ou elementos, se deve focalizar no arranjo da 

totalidade, ou seja, nas relações entre as partes que se interconectam e interagem orgânica e 

estaticamente. Uma organização realimentada e auto gerenciada gera assim um sistema cujo 

funcionamento é independente da substancia concreta dos elementos que a formam, pois estes 

podem ser substituídos sem dano ao todo, isto é, a auto-regulação onde o todo assume tarefas 

da parte que falhou. Portanto, ao se fazer o estudo de sistemas que funcionam desta forma, 

não é possível conseguir detectar o comportamento do todo em função das partes. Como 

exemplo é possível citar as partículas de determinado elemento cujo comportamento 

individual, embora previsto, não poderá indicar a posição ou movimentação do todo. Assim, 

um sistema é um conjunto de sistemas interconectados, de modo a formar um todo 

organizado. Esta definição é usada em diversas disciplinas como biologia, medicina, 

informática, administração etc. Vindo do grego, a palavra “sistemas” significa: “combinas”, 

“ajustar”, “formar um conjunto”.  

No minidicionário Aurélio é possível encontrar as seguintes definições para a 

palavra “sistema”: “1. Conjunto de elementos, entre os quais se possa encontrar ou definir 

alguma relação. 2. Disposição das partes ou dos elementos de um todo, coordenados entre si, 

que funcionam como estrutura organizada. 3. Plano, método. 4. Modo. 5. Costume” 

(HOLANDA, 1985, p. 507).   

 

Um sistema é um conjunto de componentes e relações que formam um 

determinado todo, uma unidade que possui alguma eficácia na interação com 

seu meio e é capaz de manter uma certa organização diante de alterações 

internas e externas a que é submetido. (ARAÚJO, 2007).     
 

A Teoria Geral dos Sistemas foi formulada pelo biólogo alemão Karl Ludwig Von 

Bertalanffy e publicada entre 1950 e 1968.  Esta teoria não visa solucionar problemas ou 

experimentar as soluções consideradas práticas, mas tenta produzir teorias e formulações 

conceituais que  criem condições de aplicação na realidade empírica. Por ser uma teoria 

interdisciplinar, pode ser observada em diversos campos da ciência. 
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Boulding (1964) relata que existem cinco postulados que devem ser considerados 

pontos de partida para o desenvolvimento da Teoria Geral dos Sistemas moderna, são eles: 

Ordem e regularidade não randômicas são preferíveis à falta de ordem ou irregularidade 

randômica; Regularidade no mundo empírico faz o bem mundial; Para estabelecer ordem, a 

quantificação e a matemática são de grande ajuda; A procura para ordem e lei 

necessariamente envolve a indagação para as realidades que absorvem estas leis abstratas e 

ordem – a referência empírica delas. 

Em seu livro O Método, Edgar Morin (2007) fala a respeito da relação unificada 

do individuo e reflete a respeito de três instâncias que são elas o indivíduo, sociedade e a 

espécie que formam uma tríade inseparável. O indivíduo humano, mesmo na sua autonomia, é 

100% biológico e 100% cultural. Apresenta-se como o ponto de um holograma que contém o 

todo (da espécie, da sociedade) mesmo sendo irredutivelmente singular. Carrega a herança 

genética e, ao mesmo tempo a norma de uma cultura. E é possível distinguir, mas não isolar 

umas das outras as fontes biológica, individual e social. Essas três fontes estão no coração do 

indivíduo, na sua própria qualidade de sujeito. 

 

Essas categorias já vem sendo apresentadas por vários filósofos, cientistas 

sociais e educadores, alguns deles falando de holismo ou de paradigma 

holonômicos da educação. Os holistas sustentam que a utopia, o imaginário, 

são instituintes da nova sociedade e da nova educação. Recusam uma ordem 

fundada na racionalidade instrumental, que menospreza o desejo, a paixão, o 

olhar e a escuta. Segundo eles, os paradigmas clássicos banalizam essas 

dimensões da vida, sobrevalorizando o macroestrutural, o sistema, as 

superestruturas socioeconômicas-políticas e epistêmicas, linguísticas e 

psíquicas. (p.41.).       
 

Nesse sentido, o holísmo percebe o ser humano como um todo, por mais que este 

seja observado em seus diferentes aspectos parciais: biológico, social, espiritual ou ecológico. 

E cada nome que se de ao modo de observá-lo, mais fragmentada corre o risco de ficar a 

observação. Na verdade essas divisões servem apenas para uma delimitação mais ou menos 

arbitrária do âmbito prevalente em que um sintoma se manifesta. (MELO apud FERREIRA, 

1997.). 

Quando esse pensamento fragmentado é levado às questões sociais é possível 

perceber as dificuldades vivenciadas dentro do sistema educacional. Como a visível 

fragmentação das disciplinas nas escolas com o objetivo de facilitar o Processo de ensino - 
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aprendizagem escolar. O Currículo é fragmentado, e dessa forma não dá base às disciplinas se 

correlacionarem. Essa ação faz com o que o educando, dentro do processo, perceba o mundo a 

sua volta também de forma fragmentada e cindida. O holísmo, dessa forma, defende a 

necessidade urgente de vivenciar a transdisciplinaridade dentro das unidades escolares, para 

assim vivenciar o processo de ensino – aprendizagem de forma articulada. Gadotti (2009) 

defende que as categorias próximas dessa transdiciplinaridade são a transculturalidade, 

transversalidade, multiculturalidade, e outras como complexidade e holísmo. Sendo estas 

novas tendências da educação e por isso necessitam serem analisadas e aplicadas. O autor 

ainda vai além e defende uma nova visão, afirmando que a insterdisciplinaridade, seria uma 

forma de pensar para se chegar a transdiciplinaridade, isto é, uma etapa não apenas de 

interação entre as disciplinas, mas de superação das fronteiras das ciências, sem opor uma à 

outra. 

 

A transdiciplinaridade engloba e transcende as disciplinas, sem anulá-las, 

mantendo a complexidade do real, em que: nunca a pontos de partida 

absolutamente certos, nem problemas definitivamente resolvidos; O 

pensamento nunca avança em linha reta, pois toda verdade parcial só assume 

sua verdadeira significação por seu lugar no conjunto, da mesma forma que 

o conjunto só pode ser conhecido pelo progresso no conhecimento das 

verdades parciais; A marcha do conhecimento aparece como uma perpétua 

oscilação entre as partes e o todo, que se devem esclarecer mutualmente. 

(GOLDMANN, 1979, p.6.).   
     

Outro aspecto importante a ser levantado na própria sala de aula, diante da 

posição do professor no processo de ensino – aprendizagem com seus alunos é a necessidade 

de a relação estabelecida com o grupo como um todo e a pessoal, com cada aluno, ser 

diferenciada em todos os aspectos qualitativos e cognitivos, respeitando-se a maturidade do 

pensamento destes educandos como também sua individualidade. Pois cada educando está em 

nível diferenciado de desenvolvimento e, a partir deste dado, deve o profissional de educação 

respeitar a ação no ritmo, no tempo peculiar de cada um, sem antecipá-lo na ação, exceto em 

situações frustrantes para ele. Logo, é importante o professor ter em mente a importância de 

trabalhar não só o todo, o grupo, mas também os educandos um a um, as partes. (PORTO, 

2011).  

Piaget, também pode ser chamado para a discussão de uma visão holística na 

educação porque assim como esta concepção, ele via o homem como um sistema aberto. 
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Acreditava que a resposta do ambiente contribuía para um progresso constante de organização 

mental, autorregulando-se. Como sua visão é interacionista, via o homem como produto de 

uma bagagem genética que se desenvolve no meio social. Assim, na experiência da criança 

com as quais se depara são prontamente criadas por seu ambiente social, e as coisas aparecem 

em contexto que lhes dão significações especiais. Como também, os conhecimentos são 

obtidos por meio dos sentidos, mas advêm também de um trabalho que na natureza humana 

executa com auxilio das estruturas da mente sobre o que se chega pelos sentidos. Assim, 

enquanto a experiência física descobre, a experiência lógico - matemática inventa e cria. 

(PORTO, 2011). 

 

Aceitando um ponto de vista mais amplo, poder-se-ia afirmar que percepção, 

inteligência e criatividade, longe de serem três qualidades distintas, 

constituem antes modos de olhar para a mesma coisa. A percepção envolve 

os sentidos, a criatividade envolve o pensamento, além de numerosos fatores 

de personalidade. E na acepção mais vasta, a inteligência e o campo 

perceptivo inclui o uso apropriado da criatividade. (GREENE, 1979, p.56.).     
 

Diante dessa concepção dos indivíduos serem percebidos como sistemas abertos 

que necessitam do mundo externo para se desenvolverem por inteiro, é possível entrar na 

discussão da importância da educação sustentável, pois o holísmo também enfatiza o desafio 

de criar uma sociedade sustentável, justa e pacífica em harmonia com a terra e a vida, procura 

ampliar a maneira como é vista a relação que o sujeito tem com o mundo, exaltando os 

potencias humanos como: o intuitivo, o emotivo, o físico, o imaginativo, criativo, o racional e 

lógico. 

Dessa forma, Gadotti (2009) revela que a Educação com uma visão de 

sustentabilidade pretende desenvolver um novo olhar, um olhar global, uma nova maneira de 

ser e de estar no mundo, um jeito de pensar a partir da vida cotidiana, que busca sentido a 

cada momento, em cada ato, em cada instante de vida e evitando a burocratização do olhar 

para o mundo e do comportamento. O desenvolvimento sustentável tem um componente 

interessante, a preservação do meio ambiente depende de uma consciência ecológica e a 

formação da consciência depende da educação.  

 

É nesse sentido que se pode afirmar que o homem não vive autenticamente 

enquanto não se acha integrado com sua realidade. Criticamente integrado 
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com ela. E que vive vida inautêntica enquanto se sente estrangeiro na sua 

realidade. Dolorosamente desintegrado dela. Alienado de sua cultura. [...] 

não há organicidade na superposição, em que inexiste a possibilidade de 

ação instrumental. [...] a organicidade do processo educativo implica a sua 

integração com as condições do tempo e do espaço a que se aplica para que 

possa alterar ou mudar essas mesmas condições. Sem esta interação o 

processo se faz inorgânico, superposto e inoperante. (FREIRE, 1959, p.9).     
      

Aprofundando o tema a respeito do Holísmo e a Educação, Yus (2002) fala em 

seu livro a respeito do termo Educação Holística onde este foi proposto pelo americano R. 

Miller em 1997 para tratar o trabalho de um conjunto de sujeitos heterogêneos de liberais, 

humanistas e românticos que apresentam em comum a convicção de que a personalidade 

global de cada ser deve ser considerada na educação. Nesta ideia é considerado todo o 

processo da experiência humana, não só o intelecto/ lógico/racional e as responsabilidades 

de vocação e cidadania, mas também os aspectos físicos, emocionais, sociais, estéticos, 

criativos, intuitivos e espirituais presentes na natureza do ser humano.  A Visão Holística da 

Educação passa a ser um novo modo de relação do ser humano com o mundo. Uma nova 

visão do cosmos, da natureza, da sociedade, do outro e de si mesmo. Segundo o Relatório da 

Comissão Internacional de Educação para a UNESCO, intitulado “Educação: um tesouro a 

descobrir”,  são quatro os pilares básicos da Educação para o século XXI: Aprender a fazer; 

Aprender a conhecer;  Aprender a ser;  Aprender a viver juntos. E para ser possível alcançar 

esses pilares, a concepção holística traça um perfil de um ser humano com as seguintes 

características: Ativo e autodeterminado: autonomia para a “reconstrução do mundo”; 

Pacífico: sensibilidade e criatividade para a criação de formas de luta; Solidário: opõe-se ao 

acúmulo de bens como fonte de poder. Busca a justiça social; Autoconsciente: busca da 

felicidade, bem-estar e paz, desde que atendidas as necessidades básicas de sobrevivência; 

Intuitivo e dotado de visão holística: Intuição que alimenta hipóteses dentro de uma 

perspectiva interdisciplinar; Pleno de amor: o amor descarta a competição, o egoísmo, a 

inveja, etc. Estimula a adesão, a participação e ao “compartilhar”; Sensível ao belo e criativo: 

observar, sentir, captar, empolgar-se com detalhes do mundo; Voltado ao espiritual: ser 

espiritualizado significa buscar internamente um encontro com a manifestação divina que 

existe em cada um de nós. A Visão Holística na Educação contribui para: Perceber o aluno 

como ser integral; Aprender a viver junto com o aluno; Vivências em dinâmicas de grupo. 

(YUS, 2002.). 

http://www.pcarp.usp.br/acsi/anterior/725/mat17.htm
http://www.unesco.org.br/publicacoes/livros/educatesouro/mostra_documento
http://www.unesco.org.br/publicacoes/livros/educatesouro/mostra_documento
http://www.unesco.org.br/publicacoes/livros/educatesouro/mostra_documento
http://www.academos.com.br/med-010.html
http://www.uepg.br/corpo/texto01.htm
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a finalização do processo de coleta de dados bibliográficos que este trabalho 

se dedicou a realizar e com base em tais considerações, foi possível desenvolver um estudo 

bastante proveitoso não apenas para o crescimento profissional e pessoal da autora, como 

também de todo a educação como um todo pela contribuição da discussão e reflexão que se 

encontra neste trabalho.  

Foi possível perceber com clareza o processo ensino – aprendizagem de forma 

bastante didática, identificando todas as partes do processo. Para que assim fosse possível 

perceber o todo. Desde o ensino como sendo as ações do professor no sentido de provocar, 

estimular e desencadear a ação do aluno na construção de sentido para aquilo que é 

transmitido direta ou indiretamente. Como sendo também uma forma sistemática de 

transmissão de conhecimentos utilizada pela sociedade para formar cidadãos; A aprendizagem 

desde a abordagem tradicional a Sócio – cultural e enfim as características do Processo como 

um todo que revela como um conjunto de atividades organizadas do professor e do educando 

com o objetivo de apropriação de um saber historicamente acumulado pela sociedade. Ao 

discutir as diversas formas de perceber o processo, diante das transformações que o tempo e 

os estudos dos diversos autores são capazes de trazer. 

O modo como o processo depende de suas relações, como a maturação corporal, 

primeiramente, pois o corpo do indivíduo que se propõe a aprender necessita estar apto para 

tal feito, como também a necessidade de todo um entorno social adequado para que se efetive 

de forma adequada o processo de ensino – aprendizagem.  

Foi possível perceber que o sujeito ainda é visto por muitos como um ser cindido 

em sua totalidade, a visão mecanicista de homem ainda fundamenta alguns pensadores e 

grande parte da ciência. No entanto, já é possível perceber uma nova concepção que se 

apresenta e entende e vê esse sujeito como um ser que apresenta fenômenos 

multidimensionais, onde há o envolvimento de aspectos físicos, psicológicos e sociais, todos 

conectados formando uma grande teia de conhecimento. 

Foi possível perceber também, a dificuldade e a importância de trabalhar tendo 

uma visão de ação conjunta na educação. Todos os aspectos envolvidos no processo tem sua 

importância e é preciso ter em mente cada uma delas. Não apenas dentro do espaço escolar 



 

A Condição Humana: olhares da espiritualidade, educação, saúde e tecnologia. 

ISBN: 978-85-65430-11-1 – Instituto de Formação Humana 
22 

 

 
 

através de todos os profissionais que estão destinados a trabalhar em prol da educação, como 

os professores, supervisores, gestores etc. Os aspectos que estão envoltos ao processo como a 

família que se apresenta como principal componente desta ação educadora conjunta. 

Diante de todos estes aspectos apresentados durante todo este trabalho, percebe-se 

que a Educação no Brasil atualmente ainda é vivenciada prioritariamente de forma cindida e 

mecanicista em seu modo de agir diante das ações educativas, sendo por tanto de urgência 

perceber que assim como o homem se constitui de forma una diante de suas vivências, o 

processo de ensino- aprendizagem também deve ser visto como processo que se constrói 

diante de ações conjuntas e unificadas. O ser humano, dentro de suas diversas competências e 

características deve sempre ser percebido como este ser que se constitui de forma holística.  

Desse modo, a importância da realização deste trabalho se dá a partir da reflexão 

de uma sociedade que necessita urgentemente perceber que o ser que se destina a aprender 

não se caracteriza de forma cindida, e sim, em sua totalidade. Como também, por este ser um 

tema relativamente novo, uma nova tendência educacional que contempla as angústias às 

esperanças do homem deste século. Ainda em tempo, é importância ressaltar a importância de 

novos estudos a respeito do tema, pois ele se mostrou de pouca disponibilidade para 

discussões e reflexões mais encorpadas.    
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