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Resumo 
Vive-se em uma sociedade em que ainda predomina o posicionamento filosófico centrado na  
visão cartesiana de mundo. Tal realidade permanece presente na sociedade ocupando todos os 
espaços e não somente o educacional. Todavia nos últimos tempos o mundo vivencia o 
surgimento de um novo paradigma filosófico  que redimensiona o modo de pensar, isto é, a 
superação de uma visão fragmentada das coisas, para uma cuja abrangência alcança o todo e 
não somente as partes, fazendo emergir, assim, como preponderante a forma de ver tudo que 
constitui a esfera planetária como interligado constituindo apenas um corpus. Esta  maneira de 
observar o mundo é que se pode chamar de pensamento holístico, e, que aos poucos aparece 
como uma alternativa, todavia, principalmente no meio educacional, é uma prática ainda 
incipiente. Diante de tal realidade, este trabalho discute esse fato, tendo como base um estudo 
feito em escolas públicas. Neste estudo constata-se que apesar do esforço governamental na 
elaboração de documentos como os Parâmetros Curriculares Nacionais e outros até então 
divulgados, esse processo é ainda superficial na prática de ensino-aprendizagem nas escolas, 
sendo o docente um transmissor de conteúdos fragmentados e fora de contexto, dificultado, 
dessa forma, a construção plena de conhecimento.  
Palavras-chave: visão cartesiana de mundo, pensamento holístico, prática de ensino.  
 
 
Abstract 
We live in a society that still dominates the philosophical position centered on the Cartesian 
view of the world. This reality remains present in society occupying all the space and not only 
educational. However in recent times the world has experienced the emergence of a new 
philosophical paradigm that rethink their way of thinking, that is, overcoming a fragmented 
view of things, for one whose scope reaches the whole and not only the parties, giving rise to 
well as the dominant way of seeing everything that is the planetary sphere as interconnected 
constitute only one corpus. This way the world is to observe what might be called holistic 
thinking, and that gradually appears as an alternative, however, especially in the educational 
environment, is a practice still in its infancy. Faced with this reality, this paper discusses this 
fact, based on a study in public schools. In this study finds that despite the government effort 
in preparing documents such as the National Curriculum and other previously disclosed, this 
process is still superficial in the practice of teaching and learning in schools, the teacher being 
a transmitter of contents fragmented and out of context, impeded, thus building full of 
knowledge. 
Keywords: Cartesian view of the world, holistic thinking, teaching practice. 
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Introdução 
 

A visão cartesiana1 de mundo é algo que sempre esteve em vigência na sociedade, não 

somente na educação, mas em todo e qualquer ramo científico, daí trazer para o cerne deste 

trabalho à visão de Fritjof Capra acerca do mundo, pois apesar de não ser pedagogo ou militar 

diretamente nesse meio, defende um pensamento que por si só demonstra ser multidisciplinar 

e transcendente. 

Em uma segunda parte, foca-se nas consequencias da visão reducionista de mundo 

para o processo de ensino aprendizagem. Fazendo, assim, um reflexão referente a essa prática 

que já dá conta das expectativas do mundo contemporâneo no que concerne à educação. Por 

fim discute-se a importância dos Parâmetros Curriculares Nacionais ( PCN) no processo de 

melhoria do ensino nas escolas brasileiras e na adequação às teorias atuais. Todavia, os dados 

presentes no escopo desse trabalho demonstram o quão é incipiente, ainda, o processo de 

adequação da prática docente a uma visão que conceba o educando como um indivíduo   e 

como um ser capaz de sair da escola, sendo este crítico e reflexivo.       

 

 

I- O ensino e a predominância da  filosofia cartesiana. 
 
 

Na atualidade se discute muito a aprendizagem, se ela  se configura como algo 

pertinente  nas escolas brasileiras ou se ainda predomina a perspectiva  focada  apenas no 

conteúdo e não na aprendizagem significativa. Observa-se que documentos importantes como 

os PCNs, traz inovações neste sentido, preponderando uma abertura para práticas inovadoras 

e importantes na melhoria do ensino aprendizagem, todavia, a deficiência na formação 

continuada e o pouco interesse do professor, leva-se a compreender que existem propostas 

inovadoras envolvendo o processo de ensino aprendizagem, mas a desorganização do público 

pouco colabora nesse sentido, o que é ainda mais problemático, pois se encontra  em  um 

estágio incipiente. Mas aprofundar as discussões com referência a esse problema, neste 

momento, não é pertinente, ficando essa discussão para ser aprofundada mais na frente.  

O que interessa, de fato, neste momento da discussão é discorrer acerca de um fato 

histórico e filosófico que não só influenciou o ensino em geral, mas todos  os ramos do 

conhecimento. Fala-se, neste caso, da filosofia “cartesiana” e de sua  influência nas atitudes 

                                                 
1 Relativo à teoria de Renné Decartes 
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humanas, daí dizer que durante décadas e até hoje a sociedade convive sob a influência do 

pensamento cartesiano o que termina fragmentando e fechando em si o desenvolvimento 

científico, seja em que ramo for. A exemplo disso, leia-se o que diz Fritjof Capra a respeito da 

visão de Renné Descartes quando aplicada: 

     

A divisão entre espírito e matéria levou à  concepção do 
universo como um sistema mecânico que consiste em objetos 
os quais  por  sua vez, foram reduzidos a seus componentes 
materiais fundamentais cujas propriedades e interações,  
acredita-se, determinam completamente todos os fenômenos 
naturais,. Essa concepção cartesiana da natureza  foi, além 
disso, estendida aos organismos vivos, considerados máquinas 
constituídas de peças separadas. ( CAPRA, 2001, p. 37)                     

         
 

O autor da citação acima que não é pedagogo e nem limita diretamente no meio 

educacional demonstra uma sensibilidade impar e traz uma opinião pertinente concernente ao 

mal que a visão reducionista de mundo causa a toda a sociedade. Ao destacar  a divisão entre 

espírito e matéria corpo e  alma,  faz uma analogia perfeita explicando plenamente como as 

coisas no mundo são encaradas de forma separadas e independente. Observa-se, então, que 

esse fenômeno não somente ocorre neste caso, mas se reproduz perfeitamente no meio 

educacional como preponderante na maioria dos casos. Não é difícil encontrar alguém 

reafirmando essa idéia quando tentam fragmentar ao máximo às disciplinas. A exemplo  de 

comentários como: o que tem haver português com matemática, ciências ou qualquer outra 

matéria. Não é difícil o professor ser questionado nesse sentido, caso faça um comentário 

referente a um assunto de  uma disciplina que não é a sua. Tal intolerância é uma prova 

explícita de que a  concepção cartesiana de mundo ainda está arraigada na sociedade e o 

ensino  sofreu e ainda é atingido por essa  realidade.  

O que  se pode observar com tudo isso é que a  predominância dos aspectos formais e 

do tradicionalismo  tem desvirtuado e deixado à segundo plano questões inerentes a essência 

do ensino-aprendizagem em si, principalmente no tocante a importância da diversidade, 

propostas e métodos, decorrente da heterogeneidade social em que este está inserido. 

Possibilidades como essas só demonstram o quanto  é essencial romper definitivamente com o 

paradigma  reducionista e adentrar  em meio ás novas perspectivas.       
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II- O foco no tradicionalismo: um mal reducionista que atinge o 
ensino. 
 
 

Não é difícil encontrar alunos que mal sabem ler e escrever, mas que conseguem 

identificar um dígrafo ou mesmo classificar as classes gramaticais perfeitamente. Isto é, a 

disseminação de um mal  decorrente da visão reducionista  tão criticada por Capra. Leia-se o 

que diz o autor acerca  dessa prática na formação de biólogos: 

 

 

Existem obstáculos cognitivos e psicológicos mais sutis que 
impedem os biólogos de adotar a visão sistêmica da vida. O 
reducionismo ainda é paradigma dominante na educação deles, 
que, por isso, muitas vezes não estão familiarizados com 
conceitos como o de auto-organização, redes  ou propriedades 
emergentes. ( CAPRA, 2005, p. 78 )                              

 

 

Mais uma vez Fritjof Capra exemplifica o quanto é maléfico a influência do 

paradigma reducionista, mas o interessante é se uma tendência dessa natureza é prejudicial 

para formação no mundo da biologia ou da medicinal imagine o reflexo dessa prática no 

ensino, principalmente pelo fato de que no campo do ensino-aprendizagem se dá prioridade 

ao ensino descontextualizado e fragmentado, ficado a mercê de práticas arcaicas e pouco 

plausíveis  para um bom processo. Afinal como é possível dizer que ocorreu aprendizagem se 

o discente  vive em mundo constituído de uma estrutura macroscópica, mas a escola  persiste 

em colocá-lo em meio a uma situação oposta. Talvez seja por isso que se estranhe tanto a 

abertura de novos horizontes para o  ensino, principalmente no ensino básico. Constata-se, 

então, que o fato da prática docente permanecer insistindo no mesmo posicionamento com 

referência ao ensino é justamente decorrente da semente reducionista plantada no meio 

educacional e que persiste no  meio escolar, tornando a inserção de novas práticas em algo 

incipiente.   

Observa-se que diante dessa realidade em que a perspectiva tradicional  prepondera na 

escola,  cria-se uma justificativa artificial e pouco pertinente para justificar o fato de aprender 

que se resume muitas vezes ao ato decorar a nomenclatura gramatical, aprender matemática 

sem levar em conta o contexto  ou mesmo aprender geografia e história mais preocupados em 

decorar o conteúdo do que  em uma aprendizagem significativa, sabendo que o conhecimento  

nasce da correlação entre o conteúdo e o mundo, ou seja, o contexto ao qual está inserido,  na 

representação ampla  de uma  cultura e de um povo. Diante dessa realidade, Magda Soares  



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 
5 

explica,  como  a escola justifica o fracasso do ensino básico, sendo que esta reflexão se 

enquadra perfeitamente na realidade da prática educativa focada apenas na perspectiva 

reducionista, intitulando essa realidade de ideologia do dom.    

 
A função da escola , segundo a ideologia do dom, seria, pois, a de 
adaptar, ajustar os alunos, à sociedade, segundo suas aptidões e  
características individuais. Nessa ideologia, o fracasso do aluno 
explica-se por sua  capacidade de adaptar-se, de ajustar-se ao que lhe é 
oferecido. (SOARES, 2001, p.11)   
 

 
Para Magda soares o fato de alguns alunos não alcançarem determinadas metas no 

tocante ao ensino-aprendizagem, decorre de um fenômeno denominado de  “ideologia do 

dom” essa realidade é plenamente explicável, quando se leva em conta a realidade do Ensino 

na escolas, pois parece ser mais fácil criar justificativas esdrúxulas para justificar o fracasso 

no tocante a aprendizagem, do que admitir o fracasso dessa prática no ambiente escolar.   

  

III - PCNS UM PASSO IMPORTANTE PARA O ENSINO, MAS DE APLICAÇÃO AINDA 

INCIPIENTE. 

 

Pelo que  já foi  discorrido até o momento é evidente que nas últimas décadas a 

supremacia  do ponto de vista científico esteve centrado no “cartesianismo” tal fato levou a  

supremacia de uma postura dicotômica em que de um lado está a prática de ensino tradicional 

e do outro as novas teorias científicas em que visiona o ensino a partir de uma perspectiva 

inovadora. Dessa forma, observa-se que apenas com o surgimento da uma nova LDB ( lei 

9394/6 em 1996 foi que  se abriu espaço para a publicação de novos documentos, que 

possibilitassem uma aproximação das produções acadêmicas e pesquisas á realidade do 

ensino. Isso ocorreu com o surgimento dos parâmetros curriculares nacionais, um avanço 

significativo para o ensino aprendizagem na contemporaneidade.  

 

 

Sim, estamos falando dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, 
dos PCNs em Ação e de outros direcionamentos que puderam chegar a 
sala de aula do professor da Educação Básica e, de alguma forma, 
despertar nesse profissional o interesse em dar ênfase a um ensino 
mais crítico, menos apegado a fórmulas e imposição de normas e, em 
lugar disso, valer-se de um processo ensino-aprendizagem mais 
centrado na consideração de uma diversidade de saberes, de uma 
comunhão de situações em prol do despertar do conhecimento crítico 
e do exercício da cidadania pelo educando. (SILVA, 2009, p. 39) 
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O trecho acima é uma demonstração de que a inserção de documentos governamentais 

no sistema educacional brasileiro é importantíssimo para o desenvolvimento da educação 

brasileira, pois amparado em pesquisas científicas de credibilidade traz uma visão de 

educação contemporânea capaz de redimensionar o ensino, saindo esse do paradigma 

tradicional para um que visiona o processo de ensino como algo amplo e relacionado ao todo 

e  não a partes fragmentadas e desconexas. Isto é, igual à prática que ainda persiste como 

prática de ensino de muitos professores, mesmo havendo uma contrapartida governamental 

para superação de tais problemas. 

Para isso é possível observar neste trabalho que mesmo com os avanços significativos 

no mundo acadêmico e no sistema governamental na aplicação de novas perspectivas 

educacionais  é ainda incipiente em muitas escolas brasileiras   a atuação de professores com 

relação a uma prática inovadora  e capaz de possibilitar um processo de construção do 

conhecimento de forma contundente, sendo este capaz de conceber a formação de um 

educando crítico, reflexivo e capaz de se situar no mundo em que vive como ser pensante e 

proativo. 

 

 

IV-Análise  de Dados. 

 

Para corroborar as afirmações aqui apresentadas, tornou-se importante a aplicação de 

uma pesquisa aplicada com professores da Escola Municipal Queimada do Milho, localizada 

no Município de Coronel João Sá-Ba. Uma cidade interiorana e distante dos grandes centros, 

onde estão localizados os grande centros de pesquisa. Um lugar mais  que peculiar para 

observar se há mudanças que sejam significativas para o atual sistema de ensino e se este está 

centrado nas novas  tendências da educação contemporânea. Em meio a essa realidade, os 

docentes da unidade escolar responderam um questionário em que afirma de forma positiva 

ou negativa as questões expostas, além de explicarem  o motivo da escolha.  

As questões são estas: 

 

1-Você já leu os Parâmetros Curriculares?  
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É possível observar que a grande maioria dos professores não teve contato direto com 

esse documento tão importante, o que demonstra claramente que o tímido desenvolvimento de 

uma postura educacional moderna não está de acordo com os novos anseios do mundo 

contemporâneo, pois encontra obstáculo na deficiente formação profissional dos professores. 

Tal fato demonstra o que a persistência em práticas tradicionais de ensino que pouco 

contribuem para o desenvolvimento do ensino, decorre da inconstância do sistema 

educacional que produz mecanismos de desenvolvimento, mas não é eficiente o suficiente 

para fazer realmente que essas informações cheguem na escola. Ou mesmo que apareçam e os 

professores possam  ser estimulados a desenvolverem seus trabalhos. Aproveitando o ensejo, 

também foi feito o seguinte questionamento: Já ouviram falar ou mesmo já tiveram contato 

mesmo que superficialmente com esses documentos oficiais, ou seja, Os parâmetros 

Curriculares Nacionais? Neste caso todos afirmaram que sim. Esse dado é um exemplo de que 

os  docentes sabem da existência, mas não é  feito pelos responsáveis pela parte pedagógica, 

um trabalho que seja suficientemente capaz de introduzir tais propostas de forma efetiva. 

Observa-se, então, que a constatação de tal fato é um exemplo inequívoco de que a má 

formação docente e a relação ainda superficial como propostas inovadoras ainda é um 

obstáculo para o processo de ensino-aprendizagem. Principalmente, o que  visa uma educação 

inovadora e centrada em uma perspectiva que vise o processo em toda sua amplitude.  

Uma outra pergunta chave feita na pesquisa foi acerca da formação dos educadores. 

Quando questionados se tinham formação universitária. Observe os dados no  quadro abaixo.  
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Diante do que já foi discutido até o momento o quadro acima demonstra  um resultado 

surpreendente e até mesmo paradoxal, já que o  fato de serem indivíduos formados os 

credenciam a estarem focados na tendências contemporâneas de ensino. Questionados acerca 

dessa situação muitos afirmaram que  as  teorias foram  trabalhadas e que até mesmo houve 

um contato  com os PCN só que não de uma forma efetiva. Porém é perceptível a  dificuldade 

em aliar a teoria e a prática, ficando o conhecimento aprendido na universidade em segundo 

plano.  

Com isso  é possível constatar que a formação universitária brasileira, no âmbito da 

educação, não vem conseguindo trabalhar de forma enfática as novas perspectivas 

educacionais, ou seja, de uma maneira que a  teoria se  transforme  em prática real. Pois se 

questionados acerca do que é visão holística e como poderia ser transposta para a educação, 

todos os entrevistados demonstraram insegurança, tanto na compreensão do que seria a 

palavra “holística” como na transposição dessa perspectiva teórica para o ensino.  

Então, fica-se claro, com os questionamentos, que educar a partir de uma visão 

holística é algo ainda  incipiente dentro de muitas escolas  brasileiras, principalmente aquelas  

interioranas em  que a formação continuada é ainda algo pouco trabalhado, ficando o 

professor a mercê de lembranças superficiais acerca do que aprendeu quando estudantes, e, o 

processo de ensino como um todo é que perde, pois não tem como garantir a formação de 

indivíduos críticos, reflexivos e, realmente, proativos no meio em que vive 
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Conclusão  

 

Observar o mundo a partir de uma visão holística não é nenhuma novidade, pois há 

mais há mais de trinta anos Fritjof Capra já questionava a visão cartesiana de mundo, tendo 

como principal argumento a visão focada no todo, todavia, conclui-se neste trabalho que esta 

prática é ainda incipiente. A exemplo da escola Municipal  Queimada do Milho,  Localizada 

no Município de Coronel João Sá, Cidade localizada no sertão baiano.  

Sendo possível então constatar que o ensino-aprendizagem ainda é muito focado na 

perspectiva tradicional o que não garante efetivamente a formação de  educandos que sejam 

realmente críticos e capazes de observarem o mundo a partir de uma visão mais ampla.  

 

Referências  

 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares nacionais: 
terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua portuguesa/ Secretaria de 
Educação fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1998 
 
CAPRA, Fritjof. O Ponto de Mutação. São Paulo: Cultrix, 2001. 

 
SILVA, Leilane Ramos da .Linguística aplicada ao ensino de língua materna /Leilane 
Ramos da Silva -- São Cristóvão: Universidade Federal de Sergipe, CESAD, 2009. 
 
SOARES, Magda. Linguagem e Escola. São Paulo: Ática, 2001. 

 

                                                 
i. Graduado em Letras pela Faculdade Ages. Especialista em Língua Portuguesa Pela Pio Décimo. Professor da 
Rede Estadual de Ensino no Estado da Bahia e Rede Municipal  de ensino -  Coronel João Sá- Ba Tutor  à 
distância da  Universidade Federal de Sergipe. 
 
 
ii Graduado em Letras pela Faculdade Ages. Especialista em Língua Portuguesa Pela Pio Décimo. Gestor na 
Rede Municipal - Coronel João Sá- Ba.  


