
     Recebido em: 20/08/2019
     Aprovado em: 24/08/2019
     Editor Respo.: Veleida Anahi - Bernard Charlort
     Método de Avaliação: Double Blind Review
     Doi: http://dx.doi.org/10.29380/2019.13.05.09

     EDUCAÇÃO HOLÍSTICA NA PRIMEIRA INFÂNCIA: YOGA PARA CRIANÇAS PEQUENAS NA
CRECHE.

     EIXO: 5. EDUCAÇÃO E INFÂNCIA

     RAPHAELA DANY DE FREITAS SILVEIRA

02/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/educacao_holistica_na_primeira_infancia_yoga_para_criancas_peque.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.1-15,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio

http://anais.educonse.com.br/2019/educacao_holistica_na_primeira_infancia_yoga_para_criancas_pequen.pdf


Resumo

A presente pesquisa, de cunho qualitativo, é resultado de uma investigação realizada numa creche
privada, situada no município de Feira de Santana-Ba. A creche é estruturada no espaço físico de
uma chácara, o que possibilita a interação das crianças com um ambiente arborizado e com materiais
naturais. Embora não seja tão comum no contexto atual, as crianças desta creche se desenvolvem
através de brincadeiras livres e ao ar livre, além de serem estimuladas com vivências holísticas
através das aulas de Yoga e de biologia. Apresenta o seguinte problema: de que modo as crianças
pequenas inseridas em creche são educadas, numa visão holística, para o mundo do capital? Traz
como discussão teórica, a fundamentação das pesquisas de D’Ambrósio (2011), J.Miller (1996 apud
YUS, 2002), Nascimento e Souza (2014) os quais abordam os conceitos de holismo,
transdiciplinaridade e pedagogia alternativa. Como resultado, a pesquisa aponta para uma
reorientação nas pedagogias contemporâneas que visem a integralidade na educação dos sujeitos
através do holismo.

Palavras-chave: Holismo. Educação Infantil. Práticas pedagógicas

Abstract

This qualitative research is the result of an investigation carried out in a private nursery, located in
Feira de Santana-Ba. The nursery is structured in the physical space of a small farm, which allows
children to interact with a wooded environment and natural materials. Although not so common in
today&39;s context, children in this day care center develop through free and outdoor play and are
stimulated with holistic experiences through yoga and biology classes. It presents the following
problem: How are young children in daycare centers educated, in a holistic view, to the world of
capital? It brings as theoretical discussion, the foundation of the research of D&39;Ambrósio (2011),
J.Miller (1996 apud YUS, 2002), Nascimento and Souza (2014) which address the concepts of
holism, transdisciplinarity and alternative pedagogy. As a result, the research points to a reorientation
in contemporary pedagogies that aim at completeness in the education of subjects through holism.

Keyword: Holism. Early Childhood Education. Pedagogical practices

Resumen

Esta investigación cualitativa es el resultado de una investigación realizada en una guardería privada,
ubicada en Feira de Santana-Ba. La guardería está estructurada en el espacio físico de una pequeña
granja, lo que permite a los niños interactuar con un entorno boscoso y materiales naturales. Aunque
no es tan común en el contexto actual, los niños en esta guardería se desarrollan a través del juego
libre y al aire libre y se estimulan con experiencias holísticas a través de clases de yoga y biología.
Presenta el siguiente problema: ¿Cómo se educa a los niños pequeños en las guarderías, en una
visión holística, del mundo de la capital? Trae como discusión teórica, los fundamentos de la
investigación de D&39;Ambrósio (2011), J. Miller (1996 apud YUS, 2002), Nascimento y Souza
(2014) que abordan los conceptos de holismo, transdisciplinariedad y pedagogía alternativa. Como
resultado, la investigación apunta a una reorientación en las pedagogías contemporáneas que apuntan
a la integridad en la educación de los sujetos a través del holismo.

Palabra clave: Holismo. Educación de la primera infância. Prácticas pedagógicas
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A infância na contemporaneidade

Em meio à tablets, celulares de última geração, televisão, videogames, jogos eletrônicos, brinquedos
altamente tecnológicos e uma rotina carregada de variadas informações, a infância urge por mais
tempo. Mais tempo para o brincar, mais tempo para criar, inventar, mais tempo para contemplar.
Contemplar a natureza, os bichos, as plantas, cheiros e aromas.

O século XXI se caracteriza pelo avanço mundial da tecnologia, o que é perceptível em todos os
setores: na produção de eletrônicos, na culinária, na medicina, no esporte, na arquitetura, nas ciências
de um modo geral e, como não poderia deixar de ser, no campo educacional. Creches e escolas,
preocupadas com essa “demanda social”, estão cada vez mais atentas à inserção de “cursos extras”
em seus currículos e instituições, a exemplo de ampliação de carga horária para apropriação de outro
idioma, robótica, programação de computadores, logística, empreendedorismo etc.

É notória a “cobrança” da sociedade diante da escola, que “precisa” estar atualizada e preparada para
formar sujeitos aptos para o “mundo” (leia-se: mundo do trabalho). E neste cenário, nem as creches
“escapam”. Buscam atender as expectativas de sua clientela, a cada dia mais exigente. Tal exigência
se torna tão intensa que é visível, no contexto atual, as instituições de Educação Infantil “vendendo”
seu produto (proposta pedagógica) como se vende uma “mercadoria”.

Para Sarmento (2012, p. 5)

a mercadorização da sociedade, por efeito da colonização global das
instituições e da vida cotidiana, atrai sobre as escolas infantis um conjunto de
empresas que se propõem a vender o projeto político-pedagógico, a formação
contínua dos profissionais da educação, os materiais de apoio pedagógico.

Para o autor, tais empresas apresentam credenciais fundadas em não se sabe em que centros de
referência ou escalas, e não trazem a capacidade que só os professores da Educação Infantil têm para
ouvir as crianças, na concretude de sua condição humana e social. Ou seja, as escolas e creches têm
adotado uma série de “sistemas” terceirizados de educação, com seus “kits” de livros, material
multimídia, e módulos de atividades, sem levar em consideração a real necessidade das crianças
neste espaço de aprendizagem.

Para Barbosa (2012, p.9), neste processo econômico, de aceleração do tempo que tem gerado efeitos
adversos na vida humana, neste ritmo, característico das relações capitalistas, perdeu-se de vista a
longa e complexa temporalidade dos processos sociais, visto que o imediatismo do foco nos produtos
finais tem sido mais importante. A autora ressalta que, nas escolas de Educação Infantil, “apesar de
sua aparente improdutividade econômica”, percebe-se a “presença do tempo do capital como uma
pedagogia invisível” (BARBOSA, 2012, p.9)

Temos assim um contexto socioeconômico e cultural que permeia as instituições de educação da
infância que “empurram-nas” para o fosso capitalista e mercadológico e as obriga a nele permanecer.
E, nesse “desenho” estão as escolas e creches.

Talvez a educação infantil não aprenda suficientemente com as crianças esse
jeito de olhar e meter os dedos para tirar a figura com que se desenha a vida.
Talvez a educação infantil esteja demasiadamente presa aos modelos que
conformam as práticas cotidianas, que estabelecem as rotinas, que estruturam
os projetos pedagógicos e que regulam a organização do espaço, do tempo,
das atividades e das avaliações. Talvez a educação infantil não costume ver e
escutar, de forma atenta e interessada, os gestos das crianças e o modo como
elas interpretam o que fazem, o que sentem e o que dizem. Na repetição
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cíclica dos mesmos movimentos, talvez não atenda suficientemente a quem
os faz e o que neles ocorre de sentido e novidade. (SARMENTO, 2012, p.5)

De fato há tanta preocupação com o desenvolvimento intelectual dos sujeitos, desde quando ele
nasce, que ainda é muito raro encontrar, nas instituições de Educação Infantil, uma atenção especial
aos sentidos e sentimentos das crianças. Elas ainda são vistas, com mais enfoque, como sujeitos
cognocentes, que devem ser maciçamente estimulados. É o que as atuais Pedagogias, de influência
americana, enfatizam, tal como afirma Duarte (2010, p.33) .

Nas duas últimas décadas, o debate educacional tem se caracterizado por uma
quase total hegemonia das “pedagogias do aprender a aprender” (DUARTE,
2001), com destaque para o construtivismo, a pedagogia do professor
reflexivo, a pedagogia das competências, a pedagogia dos projetos e a
pedagogia multiculturalista.

Embora tais enfoques tentem superar a visão tradicionalista da educação, dando mais vez (e mais
voz) aos sujeitos aprendentes, tais correntes se caracterizam pela “ausência da perspectiva de
superação da sociedade capitalista” (DUARTE, 2010, p.34), que se associa, segundo o autor, a uma
concepção idealista das relações entre educação e sociedade.

Tal visão idealista crê numa educação que venha a superar problemas sociais (causado pelo
Capitalismo), como a violência, desemprego, desequilíbrio ambiental etc. Ou seja, através da
educação, pode-se reverter tais situações. Daí surgem as ideias voltadas à formação educacional
profissional e técnica, com ideologia no empreendedorismo, como “salvadoras” dos problemas do
mercado. Para Duarte (2010, p.34) “Esse idealismo chega ao extremo de acreditar ser possível
formar, no mesmo processo educativo, indivíduos preparados para enfrentar a competitividade do
mercado e imbuídos do espírito de solidariedade social.”. É esta a “marca” vendida atualmente pela
maioria das escolas, que têm suas pedagogias contemporâneas ligadas à lógica do Capital.

Na contramão desta ideologia pedagógica, têm surgido, ainda que timidamente, algumas instituições
que visam a formação holística dos educandos, que buscam, através de uma Pedagogia integradora
do sujeito com o universo, ensinar às crianças a terem maior cuidado consigo, com o outro e com o
planeta.

Neste trabalho, que tem como objeto de pesquisa a pedagogia holística no contexto da
contemporaneidade, surge o seguinte problema: de que modo as crianças pequenas inseridas em
creche são educadas, numa visão holística, para o mundo do capital? A instituição pesquisada,
localizada no interior da Bahia, é da rede privada, e atende a uma clientela de classe média.

A Pedagogia Holística como ferramenta de aprendizagem humana integral

Na fuga da visão cartesiana, em que horários, avaliações, rotinas e estudos estão cada vez mais
intensificando o cotidiano infantil e o tornando estressante, o holismo adentra como uma ferramenta
possível dentro do campo pedagógico, visando fortalecer as relações, o autoconhecimento e a saúde
mental e emocional dos sujeitos.

A proposta de uma educação transformadora, atenta à sociedade, aos recursos ambientais e
fortalecimento da humanidade já tem sido tema de estudo emergente, e já discutido desde a década
de 1990, mais precisamente em 1989, com a Conferencia “Criando uma visão comum para a
educação holística”, que fundou a Aliança Global para Educação Transformadora - “Global Alliance
for Transforming Education” (GATE), que aconteceu em Chicago-EUA.
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We believe that education for this new era must be holistic. The holistic
perspective is the recognition that all life on this planet is interconnected in
countless profound and subtle ways. The view of Earth suspended alone in
the black void of space underscores the importance of a global perspective in
dealing with social and educational realities. Education must nurture respect
for the global community of humankind. (GATE, 1989)

(Tradução) Nós acreditamos que a educação para esta nova era necessita ser
holística. A perspectiva holística é o reconhecimento de que toda a vida neste
planeta é interconectada em profundos incontáveis e sutis jeitos. A visão da
Terra suspensa no vazio negro do espaço ressalta a importância de uma
perspectiva global para lidar com as realidades sociais e educacionais.
Educação precisa nutrir o respeito pela comunidade global da humanidade.

Urge a formação de sujeitos cooperadores que visem o crescimento e evolução da humanidade, a
sustentabilidade, para que todos os seres possam conviver com dignidade e respeito. Urge uma
educação voltada para a formação integral e integradora, que desconecte os sujeitos das “urgências”
do mundo tecnológico e do trabalho, e os coloque como peça fundamental e interconectada do
universo, onde não se sintam centro, e sim parte do todo. Assim, tal como afirmam Nascimento e
Souza (2014, p.2) “a educação deve ser entendida como oportunidade de o aluno buscar interconexão
com o universo, vendo, ouvindo, tocando e provando de tal modo que perceba plenamente uma
coisa, entendendo-a por completo.”.

O americano e educador montessoriano Ron Miller (1997), um dos principais estudiosos do tema e
fundador do jornal Holistic Educacion Review, aborda que a educação holística, fundamentada em
uma visão de mundo fundamentalmente diferente, reflete pressupostos muito diferentes sobre
educação e escolaridade.

Para o canadense John Miller (1996, apud YUS, 2002), a educação holística está relacionada com
conexões na experiência humana- conexões entre mente e corpo, entre pensamento linear e formas
intuitivas de conhecimento, entre indivíduo e comunidade, e entre o eu pessoal e o eu transpessoal.

J.Miller (1996 apud YUS, 2002, p.13) confere à Revolução Industrial o ponto de partida na
fragmentação de todas as esferas da vida humana, levando a humanidade à compartimentar e
padronizar comportamentos e conhecimentos. Ao estabelecer uma abordagem de currículo holístico,
o educador aprofunda alguns propósitos, como: visão de universo em que todo ser humano esteja
interconectado; interrelação com as disciplinas; interesses humanos comuns; harmonia e
espiritualidade para a construção da paz mundial.

A Declaração de Chicago (GATE, 1989) também prevê um currículo baseado na cooperação e
interdisciplinaridade

Holistic thinking involves contextual, intuitive, creative, and physical ways
of knowing; Learning is a lifelong process. All life situations may facilitate
learning; Learning is both an inner process of self-discovery and a
cooperative activity; Learning is active, self-motivated, supportive, and
encouraging of the human spirit; A holistic curriculum is interdisciplinary,
integrating both community and global perspectives. (GATE, 1989)

(Tradução) O pensamento holístico envolve contextuais, intuitivos, criativos
e mentais jeitos de saber; Aprender é um processo para toda a vida. Todas as
situações da vida podem facilitar o aprendizado; Aprender é tanto um
processo interno de autodescobrimento quanto uma atividade cooperativa. O
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aprendizado é ativo, automotivado, solidário e encorajador do espírito
humano. Um currículo holístico é interdisciplinar, integrado com a
comunidade e perspectivas globais.

No Brasil, o professor Ubiratan D’Ambrósio tem aprofundado a discussão da temática no campo da
matemática e ciências, questionando o modelo atual ocidental na apropriação do saber.

Haverá a possibilidade de outras opções além da interdisciplinaridade? Não
se pode excluir a possibilidade de existirem outros sistemas de conhecimento
nos quais a fragmentação do saber não tenha sido tão rígida quanto o que
vemos no sistema de conhecimento ocidental. (D’AMBROSIO, 2011, p.10)

Esse modelo ocidental de educação, de “engavetamento” do conhecimento, tem sido questionado e
repensado de maneira crítica, e sendo objeto de pesquisa nas teses de doutoramento, especialmente
por levantar o debate para a formação humana em sua integralidade.

D’Ambrósio (2011, p.7) tem usado a metáfora “gaiolas epistemológicas” para definir o
conhecimento tradicional, ressaltando que “a educação precisa construir pontes entre os diferentes
saberes, interligando-os para uma formação integral” que leve a uma visão de mundo baseada na
totalidade em contraposição à visão fragmentada, por isso defende a educação holística. Na metáfora,
o autor diz que as disciplinas são como conhecimento “engaiolado” na sua fundamentação, critérios e
rigor e que os detentores desse conhecimento são como pássaros vivendo numa gaiola:
“alimentam-se do que lá encontram, voam só no espaço da gaiola, comunicam-se numa linguagem só
conhecida por eles”.

Para D’Ambrosio (2011, p.7-8), ainda no que se refere à esta metáfora, o detentores das gaiolas, ou
seja, os detentores do conhecimento tradicional procriam e repetem-se, só vendo e sentindo o que as
grades permitem, e, na sua visão, o que é mais grave, “são mantidos pelos que possuem as gaiolas
para seu entretenimento, como é o caso das artes, ou para seu benefício, como é o caso das ciências e
tecnologia”, negando assim a existência da própria gaiola.

Daí surgem, na sua teoria, alguns fundamentos importantes para a construção de uma educação que
seja integradora, sugerindo as mudanças necessárias no currículo e didática das instituições
acadêmicas, como por exemplo, a transdisciplinaridade, a multiculturalidade, a interdisciplinaridade.
Para o autor, a transdisciplinaridade leva o indivíduo a tomar consciência da essencialidade do outro
e da sua inserção na realidade social, natural, planetária, e cósmica.

Uma consequência imediata da essencialidade é que a inserção só pode se dar
através de um relacionamento de respeito, solidariedade e cooperação com o
outro, consequentemente com a sociedade, com a natureza e com o planeta,
todos e tudo integrados na realidade cósmica. Esse é o despertar da
consciência na aquisição do conhecimento. A grande transformação pela qual
passa a humanidade é o encontro do conhecimento e da consciência.
(D’AMBRÓSIO, 2011, p.11)

Deste modo, D’Ambrósio (2011, p.12) ressalta que a transdisciplinaridade é, na sua essência,
transcultural, exigindo a participação de todos, vindo de todas as regiões do planeta, de tradições
culturais e formação e experiência profissional as mais diversas. Nesta proposta de
transdisciplinaridade está a concepção de que não se pode atingir um conhecimento final e, portanto,
deve-se estar em constante evolução. Há também a ideia de que se deve

Eliminar arrogância, inveja, prepotência e adotar respeito, solidariedade,
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cooperação é a ideia de base na busca do conhecimento transdisciplinar.
Busca-se um pacto moral entre todos os homens definitivamente interessados
numa nova perspectiva de futuro para a humanidade, através de uma ética
maior. (D’AMBRÓSIO, 2011, p.13)

Na proposta de uma educação holística, os potenciais humanos necessitam de uma dinamicidade nas
propostas pedagógicas, que encontra na transdisciplinaridade o reconhecimento das dimensões
sensorial, mística, emocional, cultural, intuitiva, racional do conhecimento, na integridade
mente-corpo-cosmos, de modo solidário e cooperativo.

Holistic education is not one particular curriculum or methodology; it is a set
of working assumptions that include the followin: Education is a dynamic,
open human relationship; Education cultivates a critical awareness of the
many contexts of learners’ lives - moral, cultural, ecological, economic,
technological, political; All persons hold vast multi-faceted potentials, which
we are only beginning to understand. (GATE, 1989)

(Tradução) Educação holística não é um currículo particular ou
metodológico. É um conjunto de assunções de trabalho que incluem:
Educação é um dinâmico e humanamente aberto relacionamento; Educação
cultiva uma consciência critica dos muitos contextos de vida dos aprendizes –
moral, cultural, ecológico, econômico, tecnológico e político; Todas as
pessoas possuem multifacetados potenciais, que nós estamos apenas
começando a conhecer.

Enquanto o racionalismo ocidental vigorar na condução mundial do capital, enquanto a ciência e a
tecnologia ainda visar apenas lucro econômico em detrimento da harmonização dos humanos com o
planeta, a educação holística ainda será uma atividade pontual e minoritária, que não consegue
atingir, com força, a mudança necessária na pedagogia.

Alcançar a mentalidade de reconhecimento enquanto “entidade individual, social, planetária e
cósmica” (D’AMBRÓSIO, 2011, p.6) exige uma mudança processual e constante, que requer da
educação escolar, desde a primeira etapa, uma reformulação de sua estrutura e ideologias.

A pedagogia holística prevê, através da cooperação humana, que os sujeitos sejam educados para a
sustentabilidade, que envolve a integridade da biosfera, o uso consciente e eficaz de recursos, a
democracia participativa, a paz e não-violência. Entretanto, como vencer o gigantesco capitalismo,
que corrói até mesmo a consciência crítica da maioria de seus adeptos? Como garantir que os
humanos não provocarão o colapso do planeta?

Embora minoria, se encontram numa filosofia holística (ou se aproximam dela), algumas escolas ao
redor do mundo, que vêm demonstrando uma preocupação real com a humanidade e o cosmos.
Dentre elas podemos citar as experiências da Escola da Ponte, projeto liderado em 1976 pelo
educador José Pacheco (Portugal), que tem como uma das características a liberdade responsável e
solidariedade, numa pratica educativa sem seriação, sem turmas, sem salas de aulas e sim espaços de
trabalho, uma escola alternativa que prioriza a educação democrática e sustentável. Também neste
viés pedagógico estão as escolas de Reggio Emilia, Itália, que tem uma pedagogia baseada em
teorias, prática e pesquisa, construindo uma imagem de criança completa, inteira, potente, curiosa,
plástica (BARACHO, 2011, p.26)

Não contemporâneas, mas com filosofia holística se encontram a Pedagogia Waldorf (criado pelo
alemão Rudolf Steiner, 1919) e também a Montessoriana (criado por Maria Montessori, Itália, 1898)
tem suas bases curriculares fundamentadas no pensamento livre e autônomo dos sujeitos, equilíbrio
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emocional, encorajamento da criatividade, imaginação e clareza de raciocínio. Ambas as pedagogias
tem por princípio também a relação com a natureza.

As estrelas, terra, pedras, a vida de todos os tipos formam um todo em
relação uns com os outros, e tão perto é essa relação que não podemos
entender uma pedra sem algum conhecimento do grande sol. Não importa o
que tocamos, um átomo ou uma célula, não podemos explicá-lo sem o
conhecimento do universo inteiro. (MONTESSORI, 2004, p.24)

No Brasil, experiências como a Wish Bilingual School, em São Paulo, que traz, além do bilinguismo,
uma proposta holística, eliminando os conteúdos tradicionais, e trabalhando com turmas multietárias,
demonstra o avanço das propostas alternativas de aprendizagem em território nacional.

Tais práticas, mesmo tímidas no Brasil, vem ganhando terreno fértil e se espalhado, conquistando
educadores, pais e alunos interessados em uma educação de qualidade e rica em integralidade de
conhecimentos.

Educação Holística na creche: a prática de Yoga com crianças de 4 e 5 anos

A instituição escolhida para realizar a presente pesquisa foi uma creche da rede particular, que atende
uma clientela de classe média, na cidade de Feira de Santana, Bahia. A instituição, que atende
crianças de 0 a 5 anos de idade, tem se diferenciado na proposta pedagógica do município por propor
uma educação inspirada nas pedagogias europeias, em especial, nas pedagogias de Reggio Emilia,
Pedagogia Waldorf e Montessori, cujas bases pedagógicas buscam na natureza o principal meio de
aprendizagem.

De base construtivista, a creche apresenta uma concepção de infância e criança que tem como
repertório sujeitos ativos, protagonistas e atores da própria história. Sujeitos que criam, inventam,
reinventam, escolhem, dialogam, experimentam.

Por se tratar de uma chácara, as crianças têm contato diário com animais de pequeno porte (coelhos,
jabutis, pato, galinha, galo), além do contato com uma variedade de árvores frutíferas, horta, jardim e
amplo espaço de terra e área verde. Faz parte da proposta pedagógica da instituição a inserção de
práticas que conduzem as crianças ao trato e cuidado com o ambiente físico e natural (alimentar
animais, cuidar do jardim). Além disso, as brincadeiras com elementos naturais (pedras, gravetos,
sementes) são estimuladas cotidianamente, fortalecendo assim a ampliação da criatividade infantil.
(PPP, 2019)

A pesquisa ocorreu entre os meses de março a julho de 2019, tendo como sujeitos da pesquisa, um
grupo de 17 crianças entre 4 e 5 anos e a professora de Yoga da instituição (MF). Foram usados
como instrumentos de pesquisa, a entrevista semi estruturada, observação e análise documental.

A entrevista foi realizada com a professora no término das observações, que totalizaram 10
encontros, os quais aconteceram nos dias das aulas de yoga. Como análise documental, foi
disponibilizado o Projeto Político Pedagógico da instituição, o qual consta a concepção de
aprendizagem, de criança/infância e de educação holística.

A experiência com a Yoga nas turmas de 4 e 5 anos teve início em meados do mês de março do ano
corrente, como proposta alternativa de educação para a integralidade. Na análise do documento da
instituição, é notória a concepção de educação da mesma no que concerne à prática da Yoga.

Um dos conceitos da Yoga é o respeito. Viver em harmonia com você
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mesmo, com seu próximo e com o meio ambiente é uma lição que a prática
ensina. Ao praticar yoga, a criança crescerá com a consciência da
importância de amar seu semelhante e a cuidar de tudo o que existe à sua
volta. (PPP, 2019, p. 59)

Em entrevista com a instrutora de Yoga e também pedagoga, a professora relatou que “A prática
constante de yoga ajuda as crianças a terem mais concentração e foco na sua interação com o
momento presente. Também auxilia no equilíbrio corporal e emocional” (Entrevista com a professora
MF). Interessante notar, na análise da entrevista, que esse “espaço privilegiado de tempo” destinado
à esta pratica no cotidiano da escola não provocou um descontentamento nas famílias, nem críticas
por estar “retirando tempo pedagógico”.

Barbosa (2012, p.10), ao tratar da análise das instituições de educação infantil nos últimos anos e ao
tecer uma crítica ao “tempo do capital”, ressalta as manifestações dessa pedagogia que são
observadas de diversas maneiras: “pela queixa de falta de tempo, pela pressa e, por fim, pela
ausência de sentido atribuída ao tempo que apenas passa”. Sobre a “falta de tempo”, a autora aborda
que o tempo parece demasiado curto para as muitas expectativas sobre o que deve estar presente na
educação das crianças. Segundo a autora, essa situação vem sendo resolvida de forma equivocada
com a diminuição do tempo do brincar, para que adquiram “habilidades” através de “trabalhos”, com
o objetivo de “não perder tempo” .

Sobre a “pressa”, a autora (BARBOSA, 2012, p.10) ressalta que a mesma se manifesta

tanto no modo perverso como a infância vem tendo diminuída sua duração no
início deste século quanto no modo como as crianças são apressadas para
crescer, para atender aos horários da instituição, para acompanhar o ritmo dos
colegas, para se alfabetizar cada vez mais cedo.

E quanto à “compartimentalização do tempo”, Barbosa (2012, p.10) critica o modo como as ações
das crianças são reguladas por tempos fixos, fragmentados, sequenciais, lineares, estabelecidos pelos
adultos. Entretanto, ao fazer a análise da pratica da creche da presente investigação, pôde-se notar
que o uso do tempo não é regulado de maneira estanque e sedimentada, e sim de modo equilibrado
nas atividades diversificadas propostas.

As crianças possuem liberdade em brincadeiras ao ar livre, sem tempo determinado de início e fim de
“recreio” como é comum em muitas escolas. Além disso não há uma preocupação com o uso do
tempo nas atividades convencionais, tendo estas um espaço de tempo suficiente para a realização
pelas crianças, favorecendo abertura para atividades que envolvem o desenvolvimento global,
contemplando não apenas os aspectos intelectuais, mas também os aspectos criativos/intuitivos,
estéticos, sociais.

As aulas de Yoga acontecem uma vez por semana, e apresenta metodologia lúdica, envolvendo
brincadeiras e movimentos que favorecem a concentração, equilíbrio e exercícios de respiração.
Dentre as atividades realizadas, algumas situações foram mais marcantes no que concerne o
envolvimento das turmas.

(Atividade 1) Construção de mandalas

Nesta atividade, a instrutora propôs a construção de mandalas com materiais reciclados. Durante a
confecção das mandalas, a professora colocou mantras na caixa de som, bem como a iluminação
mais baixa, em tom azulado, favorecendo assim um ambiente tranquilo e propício ao relaxamento.
Na medida em que as crianças iam pintando suas mandalas, a professora permaneceu ao lado delas,
orientando quanto à harmonia das cores que eles precisavam se atentar.
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As crianças mantiveram-se atentas durante todo o trabalho, que levou em média 40 minutos. Após a
confecção, a professora pediu que as crianças se concentrassem olhando para sua mandala e pediu
que meditassem imaginando que essas cores estavam em movimento. Neste momento, as crianças
fecharam os olhos e fizeram exercícios de respiração, já ensinados anteriormente.

Ao ser questionada acerca do objetivo da atividade, a professora respondeu

A mandala é um recurso tradicional da yoga. No nosso trabalho, utilizamos
essas imagens como instrumentos de despertar a imaginação (pintura),
criatividade (construção) e concentração (jogos com mandalas). Elas são
muito queridas pelas crianças. Ao pintá-las, ou ao construí-las, a criança entra
em contato com o mundo de possibilidades que é a arte e suas emoções. Na
prática percebemos como a mandala possui o poder de acalmar, concentrar e
de reequilibrar o funcionamento dos dois hemisférios do cérebro. (Entrevista
com a professora MF)

Tal prática, feita sob orientação e supervisionamento para a formação dos sentidos e habilidades
básicas de experiência vital, como percepção visual, imaginativa, auditiva, leva a um crescimento
importante das crianças no que concerne também ao autoconhecimento e equilíbrio interno.

Em conversa informal com as professoras regentes, as mesmas sinalizaram o retorno das famílias,
que relataram que as crianças chegaram felizes em casa, pendurando suas mandalas no quarto,
alegando que era para meditar antes de dormir.

(Atividade 2) Meditação em cabaninha com cromoterapia

Tal proposta aconteceu em um dia chuvoso e frio, na qual a instrutora solicitou que as crianças
usassem os colchonetes, e em dupla, montassem cabaninhas. À medida que as crianças tentavam
montar as cabanas, a professora falava da importância da cooperação, paciência, ajuda mútua.

Foram utilizadas lâmpadas azuis na sala, proporcionando um ambiente de relaxamento. Segundo a
professora, na cromoterapia (recurso utilizado por ela nas sessões de yoga) a luz azul tem a
capacidade de transmitir a sensação de paz e bem-estar, reduzindo as sensações de agitação.

Ao som de mantras, as crianças foram, aos poucos, sentando-se nas cabanas para meditar.
Observa-se que não há um rigor/rigidez na ação da professora quando a mesma observa que as
crianças não estão conseguindo meditar e querem brincar. Ela permite que as brincadeiras ocorram,
explicando as crianças que elas só não podem incomodar e desrespeitar quem está ao lado tentando
se concentrar.

O clima de harmonia é nítido nas aulas de yoga. Entretanto, uma das turmas possui uma criança
diagnosticada com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade), que nem sempre
consegue acompanhar as atividades propostas. A professora de Yoga então busca fazer um
atendimento individual com o mesmo.

(Atividade 3) Torre de pedras

A proposta de empilhar pedras é, de acordo com a Professora MF (instrutora de Yoga) um “jeito de
aquietar a alma” (entrevista). Neste dia, a mesma levou as crianças para a área externa, explicou a
proposta e entregou as pedras para que elas empilhassem. Entretanto algumas crianças ficaram
nervosas e agitadas por não conseguirem fazer a torre de pedras. Neste momento, calmamente, a
professora explicou ao grupo que quem estivesse agitado e impaciente, não conseguiria montar a
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torre, mas poderiam pedir ajuda aos colegas.

Foi observado então que algumas crianças começaram a trabalhar em dupla, num exercício de
cooperação e harmonia. Ao ser questionada sobre o objetivo da atividade, a professora relata que

Equilibrar pedras é um exercício antigo praticado em todo o mundo, mas,
especialmente, em países orientais, como China, Japão e Índia. O exercício
estimula o silêncio, importante na meditação. É importante para que as
crianças encontrem o próprio equilíbrio ao tentar equilibrar as pedras.
Exercita a concentração, atenção, paciência. (entrevista com a professora
MF)

Foi notório observar o efeito destes exercício causado nas crianças. Uma menina, que estava agitada
e choramingando por não conseguir empilhar suas pedras, teve a ajuda de uma colega que estava
sentada ao seu lado, que a acalmou dizendo “Calma L, vou te ajudar”, e as duas começaram a
montar, dando risadas quando algumas pedras caíam.

A criança hiperativa montou umas cinco torres, mas as juntava para tentar fazer uma “montanha de
pedras” como ele dizia. Para ele o exercício de montar as torres foi desafiador, mas ele o fez muito
mais rápido, e de forma diferente, do que as outras crianças.

(Atividade 4) Experiência do arroz

A experiência do arroz, em que duas porções de arroz cozido foram separadas em potes de vidro,
teve por objetivo mostrar às crianças o poder das palavras negativas e positivas na alteração da
matéria. Em um pote (Pote do amor) as crianças precisavam falar palavras e frases positivas “Eu te
amo”, “Você é bonito”, “Gosto de você”. Para o outro pote (Pote do ódio), as crianças deviam falar
apenas palavras ruins “Te odeio”, “Você é feio”, “Não gosto de você”. Ao final de 4 semanas, a
professora mostrou o resultado às crianças: o arroz do pote do ódio estava bem mais escuro e com
sinais de apodrecimento, enquanto o arroz do pote do amor estava bem mais claro.

As crianças, impressionadas com o resultado da experiência, começaram a gravar vídeos com a
professora, explicando o que tinha acontecido com o arroz. Uma das crianças, de 5 anos, pediu a
professora para abrir o pote do ódio, porque ele estava arrependido de ter causado mal e queria pedir
desculpas ao arroz.

Através desta experiência a professora conversou com as crianças sobre a importância das palavras,
do respeito, do cuidado com o próximo. Ao ser questionada, durante a entrevista acerca da atividade,
a mesma respondeu

Essa experiência do arroz, embora não possua comprovação científica, tem
sido utilizada em todo o mundo e os resultados são sempre bem parecidos. A
descoberta é de um japonês chamado Masaru Emoto, que vem realizando
experiências com os cristais da água. Ele mostra que as moléculas da água
são modificadas quando expostas a palavras, sentimentos ou músicas. Essa
experiência já foi utilizada aqui no Brasil por outra professora, em Curitiba. E
tem virado uma “febre”, várias pessoas querendo comprovar se é verdade ou
não. (Entrevista com a professora MF)

O resultado desta atividade, que levou mais de um mês para ser concluída, foi visível não apenas nos
potes de arroz e na coloração do alimento, mas especialmente na postura das crianças ao perceberem
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o “poder das palavras”. De acordo com os relatos das professoras regentes, as crianças passaram um
tempo longo, relatando e relembrando sobre a experiência na sala.

(Atividade 5) Pranayamas com bolas de soprar

O exercício Pranayama, conhecido como controle do Prana, é a expansão da bioenergia no corpo
humano através de movimentos respiratórios conscientes e estruturados (KUPFER, 2000, P.41). Ao
realizar esta atividade com as crianças, a professora as instruía quanto à respiração, controle da força
e concentração.

Os exercícios de respiração em um ambiente escolar com crianças pequenas favorecem maior tempo
de atenção, o que consequentemente, propicia o desenvolvimento da concentração, importante para a
realização de atividades diversas no ambiente coletivo da sala de aula. Segundo a professora

Na yoga, os pranayamas são exercícios respiratórios que auxiliam o controle
e domínio da potência humana, ajudando a manter a harmonia entre o corpo e
a mente. A utilização desses movimentos podem gerar diversos resultados, a
depender do objetivo de cada forma: tranquilidade, energia, paz,
concentração. Trabalhar a respiração com crianças é uma atividade que
perpassa pela ludicidade, levando-os a entrar num mundo mágico de
possibilidades diversas de bem-estar. (Entrevista com a professora MF)

Nesta prática dinâmica, que intercala exercícios de meditação, de conversas, debates, saudações e
brincadeiras, as crianças apresentam uma evolução no comportamento, formação de valores, bem
como no desenvolvimento da concentração.

Observar as atividades de yoga em contexto escolar com crianças pequenas foi fundamental para
perceber a importância do equilíbrio promovido pela educação holística e a convencional.

Considerações finais

As condições sociais e culturais a que estão submetidas as crianças na sociedade atual,
demasiadamente presas a modelos mercadológicos e capitalistas nas práticas cotidianas nas escolas,
marcam e caracterizam a Educação Infantil hegemônica. No entanto, já existe um movimento que
circunda entre os especialistas da educação na primeira infância que tem buscado alternativas para
vencer tais modelos.

A educação holística emerge neste contexto de aglutinar as inquietações dos educadores em várias
partes do mundo. Com o objetivo de criar uma sociedade saudável, interconectada, sustentável, a
educação holística pretende criar sujeitos mais amorosos, que saibam viver em harmonia uns com os
outros, com o planeta e o cosmos.

Holism emphasizes the challenge of creating a sustainable, just, and peaceful
society in harmony with the Earth and its life. It involves an ecological
sensitivity - a deep respect for both indigenous and modern cultures as well
as the diversity of life forms on the planet. Holism seeks to expand the way
we look at ourselves and our relationship to the world by celebrating our
innate human potentials - the intuitive, emotional, physical, imaginative, and
creative, as well as the rational, logical, and verbal. (GATE, 1989)
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(Tradução) Holísmo enfatiza o desafio de criar uma sociedade sustentável,
justa e pacífica em harmonia com a Terra e sua vida. Envolve uma
sensibilidade ecológica – um profundo respeito tanto pela cultura indígena
quanto pelas culturas modernas, assim como pela diversidade de formas de
vida pelo planeta. Holismo busca expandir o jeito pelo qual olhamos nós
mesmos e nosso relacionamento com o mundo, celebrando nossos potenciais
humanos inatos – o intuitivo, o emocional, o físico, o imaginativo e criativo –
assim como o racional, lógico e verbal.

Ao investigar crianças pequenas, inseridas em contexto holístico, se pretendeu descobrir de que
modo as crianças pequenas inseridas em creche são educadas, numa visão holística, para o mundo do
capital? Após observar a prática de Yoga, bem como a imersão no espaço físico da instituição, que
promove o contato das crianças com elementos naturais, pôde-se concluir que a educação proposta
pela instituição busca a formação de sujeitos com múltiplas inteligências e habilidades, que consigam
lidar com o mundo que os cercam de modo positivo e saudável.

É importante salientar que a educação holística visa a globalidade da pessoa, com potencialidades
humanas diversas: intelectual, emocional, espiritual, artístico-estética, criativo e intuitivo. Os
estímulos às inter-relações, ao equilíbrio, autoconhecimento, cooperação e inclusão, fazem parte do
holismo e foram perceptíveis durante a investigação na creche.

De tal forma, conclui-se que, ao “frear” as pressas do tempo do capital, as instituições de Educação
Infantil, que aderem ao holismo em sua prática cotidiana e currículo, só tendem a preparar melhor
seus sujeitos para o mundo do trabalho, cultural e social. Sujeitos com equilíbrio, conscientes do todo
o qual fazem parte, sujeitos globais, que compreendem seu mundo interior e exterior e que podem
contribuir para uma sociedade justa e saudável.
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