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Resumo 

Este texto aborda a relação entre o Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE) e a Teoria Geral dos 
Sistemas (TGS) fundada por Bertalanffy (2008). Objetiva-se 
verificar a relação entre a “visão sistêmica” no PDE e o 
conceito de “sistema” da TGS. Realizou-se pesquisa 
documental – legislação vigente e o PDE - ancorada no 
conceito de “sistema” da TGS. Constata-se que o PDE 
integra as políticas educacionais com ações dos poderes 
públicos das diferentes esferas federativas, então, se alinha 
com o conceito sistêmico de totalidade, pedra angular da 
TGS.  
Palavras-chave: Visão sistêmica. Teoria Geral de Sistemas. 

Políticas de educação. 

 

Abstract 

This paper addresses the relationship between the 
Development Plan of Education (PDE) and General Systems 
Theory (GST) founded by Bertalanffy (2008). The objective is 
to investigate the relationship between the "systemic view" in 
PDE and the concept of "system" of TGS. Was conducted 
documentary research - legislation and PDE - anchored in 
the concept of "system" of TGS. It appears that the PDE 
integrates educational policies with actions of different 
spheres of government federal, then aligns with the concept 
of systemic totality cornerstone of TGS. 
Keywords: Systemic View. General Systems Theory. 
Education policies. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil se orgulha de figurar entre as dez maiores economias do mundo. Todavia, 

tornou-se comum críticas contundentes a educação brasileira por ocupar os últimos 

lugares em testes como o feito pelo Programme for International Student Assessment 

(Pisa)2 - Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. No campo econômico a 

crítica se volta com mais frequência à ausência de capacidade criativa, inovadora, 

mormente no que diz respeito à baixa produtividade da força de trabalho. 

No caso brasileiro a baixa produtividade é o resultado de muitos fracassos. O 

sofrível nível educacional é um deles. Os brasileiros têm, em média, 7,5 anos de 

escolaridade. Apenas 11% da população tem diploma universitário. E pior; só 35% dos 

alunos do ensino médio são plenamente alfabetizados. Esses indicadores ruins da 

educação se refletem no campo de trabalho (STEFANO; MAIA JUNIOR, 2012, p. 38). 

O tema preocupa governo e sociedade seja quando se voltam para o 

aprimoramento da arte de educar com sucesso ou como parte do processo de 

racionalização das políticas públicas de educação ou, em outros termos, na busca por 

uma forma eficaz para resolver aqueles desafios diante da insuficiência de resultados das 

políticas vigentes até agora. 

Conquanto eliminar o analfabetismo, universalizar a educação básica e oferecer 

ensino de qualidade constitui desafio que atravessa séculos e chegou aos dias de hoje 

com bastante vigor, a marca da educação brasileira ao longo de sua história é a 

fragmentação e descontinuidade nas políticas de educação. 

Em 2007, o governo Lula da Silva lançou o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE). O PDE proclama a construção da unidade dos sistemas educacionais 

como sistema nacional – o que pressupõe multiplicidade e não uniformidade (BRASIL, 

2007, p. 6). Essa exigência decorre originariamente do disposto nas Emendas 
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Constitucionais nº 14, de 1996, e nº 59 de 2009. Pela primeira, a União organiza o 

sistema federal de ensino de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais 

e padrão mínimo de qualidade do ensino. Pela segunda, a União, os Estados e os 

municípios, organizam seus sistemas de ensino, definem formas de colaboração, de 

modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório (BRASIL, 2009). 

A ênfase desses documentos legais converge para a “construção da unidade dos 

sistemas educacionais como sistema nacional” (BRASIL, 2007, p.6) como necessidade de 

enfrentar estruturalmente a desigualdade de oportunidades educacionais e assegurar o 

enlace entre educação e outras ações do Estado ordenando-o territorialmente através de 

um acoplamento entre as dimensões educacional e territorial operado pelo conceito de 

arranjo educativo (BRASIL, 2007). 

Este estudo intenta saber a relação entre “visão sistêmica” de educação, embutida 

nas políticas públicas educacionais inscritas no PDE, e a definição de “sistema” base 

angular da Teoria Geral dos Sistemas (TGS) fundada pelo o biólogo austríaco Ludwig Von 

Bertalanffy (2008). Interessa saber, pois, qual a similaridade entre aquela “visão 

sistêmica” e a definição de “sistema” na TGS? Qual a contribuição da TGS para a 

consistência das políticas públicas educacionais inscritas no PDE? Para isso utiliza-se, 

além de pesquisa bibliográfica constituída pelo texto básico da teoria (BERTALANFFY, 

2008) e seu comentador Farinha (1990), a legislação, em especial, a Constituição Federal 

de 1988 e Emendas Constitucionais nº 14, de 1996, e nº 59, de 2009, e documentos 

governamentais, com destaque o PDE (BRASIL, 2007). 

O trabalho esta dividido em três seções, incluindo esta breve introdução. A 

segunda seção aborda o significado da expressão “sistema educacional” a partir da 

Teoria Geral dos Sistemas. Posteriormente, discute-se a relação entre a “visão sistêmica” 

de educação embutida nas políticas públicas educacionais inscritas no PDE e a definição 

de “sistema” base angular da TGS apresentando semelhanças e dessemelhanças entre o 

que preconiza essa teoria e aquele Plano, na terceira seção. 
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2 ABORDAGEM SISTÊMICA NA EDUCAÇÃO 

 

A marca característica do mundo moderno é sua crescente especialização seja 

pela vasta acumulação de dados seja pela complexidade das técnicas desenvolvidas. O 

que antes o homem resolvia em áreas de conhecimento isoladas e fechadas em si 

mesmas hoje não é mais possível visto a energia de campos de conhecimento 

amplamente diferentes transitando entre si sem pedir licença. 

Em consequência do aparecimento de semelhanças estruturais ou isomorfismo em 

diferentes campos de conhecimento fez-se necessário estudar não somente partes e 

processos isoladamente, mas também resolver os decisivos problemas encontrados na 

organização e na ordem que os unifica. Essa situação de complexidade constitui-se em 

terreno fértil para a formulação da Teoria Geral dos Sistemas (TGS) a partir de estudos 

publicados entre 1950 e 1968 pelo biólogo austríaco Ludwig Von Bertalanffy. 

O aparecimento de isomorfismo em diferentes campos do conhecimento e 

correspondências entre princípios que governam o comportamento de entidades que são 

intrinsecamente de todo diferentes revelam a existência de propriedades gerais que 

Bertalanffy (2008, p. 57) denomina de sistemas. Para ele “sistema” seria um “conjunto de 

elementos em interação”. Ou seja, para conceituar “sistema”, o biólogo austríaco 

considera a reunião de várias unidades formando um todo, que estariam integradas num 

processo interativo (BERTALANFFY, 2008, p. 62). 

Os sistemas são fechados ou abertos. Os primeiros são assim considerados por 

estarem isolados de seu ambiente. Os segundos são os organismos vivos que se mantém 

em contínuo fluxo de entrada e saída, que trocam matéria com o ambiente conservando-

se mediante a construção e decomposição de componentes (BERTALANFFY, 2008, p. 

65).  

O conceito de sistema aberto encontrou aplicação em várias áreas do 

conhecimento e na educação, em particular. O autor da TGS comunga do entendimento 

que a educação convencional trata o conhecimento como domínios separados e que, 

mais importante seria procurar conceitos básicos e princípios fundamentais que sejam 
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válidos para todo o corpo do conhecimento. Para ele, a TGS traz importante avanço na 

construção da síntese interdisciplinária e da educação integrada porquanto os estudos 

integradores no campo da educação são parte essencial à procura da compreensão da 

realidade (BERTALANFFY, 2008, p. 78).  

O português Jose Farinha autor de A abordagem sistêmica em educação numa 

perspectiva em filosofia da educação, publicado em 1990, considera que um sistema 

aberto tem três propriedades, a saber, totalidade quando ele não é um simples agregado 

de elementos, mas comporta-se como um todo coerente e indivisível de tal forma que 

alterações significativas ocorridas num determinado membro não podem deixar de ter 

influência nos comportamentos dos outros membros; auto-regulação quando demonstra, 

pela dinâmica dos sistemas abertos, uma tendência para a estabilidade e uma tendência 

à mudança; equifinalidade quando as modificações que acontecem num determinado 

sistema, numa sucessão temporal, são largamente independentes das condições iniciais.  

Este autor considera que o processo educativo pode ser entendido como um 

sistema organizado de elementos que interagem entre si de forma significativa produzindo 

aquilo que se designa por educação. Por conseguinte, vê o sistema educacional como o 

conjunto de elementos materiais e humanos que interagem num contexto educativo 

concreto. Para ele os fenômenos educativos acontecem no contexto de sistemas 

(FARINHA, 1990, p.11).  

No Brasil, olhar a educação a partir da visão sistêmica se estabelece tanto na 

Constituição Federal de 1988 quanto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBN), publicada em 1996, e, ganha corpo a determinação constitucional da elaboração 

do Plano Nacional de Educação (PNE), cuja marca seria encarar a educação de modo 

sistêmico integrando os sistemas de ensino federal, estadual e municipais, sob a 

coordenação da União, atuando em regime de colaboração (BRASIL, 2010). 

 

3 A VISÃO SISTÊMICA DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  

 

Em 2007, o Ministério da Educação apresenta ao país o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE). Um programa de metas voltado para o 
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enfrentamento dos problemas no âmbito da educação básica, para o que advoga a 

necessidade de enfrentar estruturalmente a desigualdade de oportunidades educacionais. 

No Brasil, olhar a educação a partir da visão sistêmica se estabelece tanto na 

Constituição Federal de 1988 quanto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBN), publicada em 1996, e, ganha corpo no art. 214 ao determinar a elaboração do 

Plano Nacional de Educação (PNE).  

O objetivo do Plano, seja na versão original do texto constitucional seja na redação 

dada pela Emenda nº 59, é conferir à educação caráter sistêmico, integrando os sistemas 

de ensino federal, estadual e municipais, sob a coordenação da União e estabelecendo 

entre eles formas de colaboração. (BRASIL, 2010). 

Sob a ótica do PDE, reduzir desigualdades sociais e regionais, na educação, exige 

pensá-la no plano do país. Por conseguinte, “o enlace entre educação e desenvolvimento 

é essencial”, pois é por meio dele que se visualizam e se constituem as interfaces entre a 

educação como um todo e as outras áreas de abrangência de atuação do Estado 

(BRASIL, 2007, p. 7). Daí voltar-se para a construção da autonomia dos indivíduos, ou 

seja, para a formação de cidadãos capazes de assumir uma postura crítica e criativa 

frente ao mundo, contribuindo para o alcance do desiderato da própria República qual 

seja a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (BRASIL, 2007, p. 5).  

Não obstante o Brasil contasse com o Plano Nacional de Educação (PNE)3, 

aprovado em janeiro de 2001, previsto pela CF de 1988 e a LDBN, de 1996, o PDE se 

apresenta como mais do que a tradução instrumental do PNE, como um novo Plano, que, 

entre outros aspectos, corrigiria diagnósticos e incluiria ações necessárias melhoria da 

qualidade da educação (BRASIL, 2007, p. 7). 

Nesse contexto, a visão sistêmica significaria a superação da fragmentação que 

teria norteado o Plano Nacional então vigente, estabelecendo, por um lado, a unidade 

entre os diferentes níveis e modalidades de ensino, em sua expressão, “da creche à pós-

graduação”, e na promoção da “articulação” entre as políticas específicas para etapa, mas 

                                                           
3
 O Plano Nacional de Educação teve sua aprovação consumada mediante a Lei n. 10.172, de 9 de janeiro de 
2001. Estava estruturado em torno de três eixos: a) a educação como direito individual; b) a educação como 
fator de desenvolvimento econômico e social; c) a educação como meio de combate à pobreza. Os objetivos 
gerais da educação estabelecidos no PNE são: a elevação global do nível de educação da população; a 
melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; a redução das desigualdades sociais e regionais, no 
tocante ao acesso e à permanência na educação pública, e a democratização da gestão do ensino publico. 
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também no essencial enlace entre educação e desenvolvimento. Por outro, nos enlaces 

“entre educação, território e desenvolvimento” e “entre qualidade, equidade e 

potencialidade” (BRASIL, 2007, p. 11). Desse modo, consoante o PDE, o objetivo da 

política nacional de educação se harmonizaria com os objetivos fundamentais da própria 

república fixados pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2007). 

Com isso firmam-se, os critérios de totalidade, equifinalidade, interação, sinergia e 

retroação que estão presentes, conforme Farinha (1990, p. 14), nos sistemas em que, em 

sua expressão, acontecem os “fenômenos educativos”. Todos eles, expressos no PDE 

nas conexões intrínsecas entre educação em seus os diversos níveis, etapas e 

modalidades bem como quando se volta para superação de “falsas oposições” com 

políticas públicas de educação integradoras e preservadoras da autonomia dos entes 

federados. 

A estes, acrescenta-se o princípio de auto-regulação, expresso nos imperativos da 

responsabilização conhecido também como accountability, sobretudo da classe política, e 

mobilização social exigindo transparência no tratamento das questões educacionais e no 

debate em torno das políticas públicas de desenvolvimento da educação (BRASIL, 2007, 

p. 11). 

Destarte, com o PDE, o governo Lula da Silva, fundado numa visão sistêmica de 

educação, quer articular políticas específicas orientadas para cada nível, etapa ou 

modalidade de ensino e promover a coordenação entre os instrumentos de política 

pública disponíveis de modo a potencializá-las para que estas se reforçassem 

reciprocamente (BRASIL, 2007, p. 10) o que, mais que uma visão de totalidade, um novo 

modelo de gestão pública e de interação entre os entes federados. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

No trajeto deste estudo, examinou-se a relação entre a “visão sistêmica” assumida 

pelo governo federal, através do Ministério da Educação, para o desenho das políticas 

públicas educacionais inscritas no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e a 

definição de “sistema” oferecida pela Teoria Geral dos Sistemas (TGS). 
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A definição de sistema como um conjunto de elementos em interação, ou seja, a 

reunião de várias unidades formando um todo, que estariam integradas num processo 

interativo; e, bojo da TGS, o conceito de sistema aberto e suas propriedade de totalidade, 

auto-regulação e equifinalidade guardam similaridades com a visão sistêmica avocada 

pelo PDE para o desenho das políticas públicas educacionais ali inscritas. 

A organização de sistemas federal, estaduais e municipais de ensino e a definição 

de formas de colaboração entre essas esferas federadas definidas em textos legais 

(BRASIL, 2013a; 2013b), e a ideia de concertar a atuação dos entes federados sem ferir-

lhes a autonomia, prevista no PDE (2007, p. 10), permitem integrar ações dos poderes 

públicos das diferentes esferas federativas. Na linguagem da TGS, tornar a educação 

especialmente a prestada pelos entes federados, um totalidade. 

Ao definir que o objetivo da política pública de educação deve se harmonizar com 

os objetivos fundamentais da própria república fixados pela Constituição Federal de 1988; 

ao reafirmar o regime de colaboração entre os entes federados sem ferir-lhes a autonomia 

e que normas gerais da educação devem se articular com o desenvolvimento 

socioeconômico que se realiza no território, ordenado segundo a lógica do arranjo 

educativo – local, regional ou nacional, o PDE se alinha com o conceito sistêmico de 

totalidade pedra angular da Teoria geral dos Sistemas. 

O PDE assume uma visão sistêmica de educação, ao anunciar a superação da 

“visão fragmentária” caracterizada como geradora de “oposições indevidas” e propor 

articular as políticas específicas orientadas para cada nível, etapa ou modalidade de 

ensino, e ser eixo basilar de coordenação entre os instrumentos de políticas educacionais 

disponíveis com vistas a potencializá-las para que estas se reforçassem reciprocamente 

(BRASIL, 2007, p. 10). 

Embora o desenho institucional das políticas educacionais inscritas no PDE se 

inspire numa visão sistêmica e esta guarde similaridades com o conceito de sistema 

definido na Teoria Geral dos Sistemas; considerando ainda os benefícios contidos nos 

princípios de totalidade, auto-regulação e equifinalidade inerentes aos sistemas abertos, 

os quais abarcam os sistemas educacionais, os resultados de avaliações promovidas 

tanto por sistemas internacionais como o PISA quanto nacional como o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica revelam a distância entre os resultados esperados por 
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essas políticas educacionais e os obtidos naquelas avaliações. A arte de educar com 

sucesso continua a preocupar governo e sociedade. 
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