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RESUMO 

 
 
 
Esse artigo, baseado na coleta de dados, tem por objetivo apresentar os resultados positivos mediante 
as emoções de estudantes com o trabalho de Yoga durante as aulas remotas no ano de 2020. Ano em 
que as aulas on-line não foram optativas e a comunidade escolar entendeu como importante, cuidar da 
saúde mental, emocional e físico das crianças. O resultado demostrou ser fundamental e essencial no 
auxílio da saúde diante das dificuldades encontradas. 
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ABSTRACT  

 

This article, based on data collection, aims to present positive results through the emotions of students 

with the work of Yoga during remote classes in the year 2020. Year when online classes were not 

optional and the school community understood it as important to take care of the mental, emotional and 

physical health of children. The result proved to be fundamental and essential in helping health in the 

face of difficulties encountered. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

A Inteligência Emocional é um conceito psicológico que se refere “Aos processos 

que ocorrem tanto o processamento de informações verbais, quanto não-verbais 

que envolvem os seguintes componentes: a) avaliação e expressão das 

emoções em si e nos outros; b) regulação da emoção em si e nos outros; e c) 

utilização da emoção para adaptação. Esses processos ocorrem tanto para o 

processamento de informações verbais, quanto não-verbais” SALOVEY & 

MAYER (1990). 

Exatamente o que em grande parte, se busca inicialmente com a procura da 

prática de Yoga, que dentro da escola guia-se pelos “Caminhos da Sabedoria” 

em oito partes descrito por Patanjali, conhecido como Yoga Sutras. 

Primeira Parte:  

YAMAS: que se trata das restrições externas, que são divididos em:  

AHIMSA: não violência, tratar bem todos os seres;  

SATYA: verdade, não mentir;  

ASTEYA: não cobiçar;  

BRAHMACHARYA: desapego.  

Segunda Parte: NIYAMAS: que se trata das observâncias internas, divididos 

em: 

SAUCHA: pureza;  

SAMTOCHA: contentamento;  

TAPAS: disciplina;  

SVADHYAYA: aprendizado;  

ISVARA PRANIDHANA: reconhecer-se parte do universo, entregar-se ao divino.  

Terceira Parte: ASANAS: práticas de posturas físicas. 

Quarta Parte: PRANAYAMA: controle da energia vital.  

Quinta Parte: PRATYAHARA: abstrair-se dos sentidos externos.  

Sexta Parte: DHARANA: concentração da atenção em um único ponto.  

Sétima Parte: DHYANA: meditação, utilizar a concentração para revelar o 

potencial infinito do self.  
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Oitava Parte: SAMADHI: com prática de todos os outros passos, podemos 

chegar ao estado de união do corpo e da mente com a paz e a felicidade, 

chamado estado de iluminação.”  PITANGA (2017). 

Este artigo tem como objetivo observar o trabalho feito com Yoga nas através 

das aulas remotas e identificá-lo como um recurso importante diante das 

dificuldades encontradas no ensino contemporâneo. Este olhar será guiado 

através da fusão das duas culturas, ambas já sem fronteiras e aplicadas de 

diversas formas na educação socio emocional. Recorte temporal em que este 

artigo é escrito dar-se ao atípico ano de 2020 diante das adaptações 

pedagógicas necessárias para lidar com a pandemia Covid-19. 

 

 

 

1. Subtítulo:  

O presente artigo busca observar como os alunos lidaram com as emoções 

durante este período. As aulas nesta escola acontecem orientadas através da 

pedagogia baseada na essencialidade da vida humana, seguindo os 

pressupostos de autonomia e liberdade. “Freinet descobriu que a forma mais 

profunda de aprendizado é o envolvimento afetivo” SAMPAIO (2017). 

“A experimentação, sempre que isso for possível, que pode ser tanto 

observação, comparação, controle, quanto prova, pelo material escolar, dos 

problemas que a mente se formula e das leis que ela supõe ou imagina. A 

criação, que, partindo do real, dos conhecimentos instintivos ou formais gerados 

pela experimentação consciente ou inconsciente, se alça, com a ajuda da 

imaginação, a uma concepção ideal do devir a que ela serve. Enfim, 

completando-as, apoiando-as e reforçando-as, a documentação – a busca da 

informação desejada em diferentes fontes – que é como uma tomada de 

consciência da experiência realizada, no tempo e no espaço, por outros homens, 

outras raças, outras gerações.” FREINET (1998). 

Dentro deste espaço seguem as aulas de Yoga, estruturadas da seguinte forma 
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1- Aquecimento: Momento de soltura do corpo com alongamentos simples, 

brincadeiras como por exemplo vivo e morto ou o mestre mandou. Entre 

outras atividades de circular pés e mãos. 

2-  Pranayama: exercícios de respiração, como brincar de cheirar a flor e 

apagar a vela, inspirar erguendo os braços e exalar com a mão na 

garganta, fazendo o som do OMMMMMMM, sentindo a vibração gerada 

na região da garganta e do tórax, entre outras observações entre o 

inspirar e o exalar de diversas formas e velocidades.  

3-  Ásanas: muitas posições da tradição do Yoga, como a Árvore – 

Vrksasana, o Corvo – Kakasana, Cachorro com a cabeça para baixo – 

Adhomukhasvanasana, entre outras posições que as próprias crianças 

inventavam nas possibilidades de brincadeiras na interação nas aulas. 

4-  Relaxamento: deitar-se, soltar o corpo, observar a energia criada e 

transmutada para se sentir bem. 

As atividades não se apresentam necessariamente nesta ordem. São 

utilizados elementos diversos no andamento das aulas, que são 

diversificadas umas com músicas, outras com história, algumas 

improvisadas com temas que surgem diante da interação com os 

estudantes, sempre de forma direcionada aos Oito Passos do Yoga, 

respeitando a pedagogia seguida pela escola, especificamente mais 

voltado para o trabalho já desenvolvido por Micheline Flak, professora 

francesa, que no final da década de 60, com seu olhar de praticante de 

Yoga e professora de sala de aula, já se preocupava em reduzir o estresse 

dos alunos durante as aulas. 

 

Micheline Flak organizou os Oito Passos do Yoga de Patanjali, numa forma mais 

aceita na época diante da mistificação que o Yoga traz. Traduzindo-os 

respectivamente como:  

“1. Viver juntos; 

2. Eliminar toxinas e os pensamentos negativos;  

3. Colocar-se numa boa postura;  

4. Respirar bem para manter a calma.  

5. Saber relaxar para manter um bom nível de energia;  
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6. Como um raio laser, concentrar as energias;  

7. Ampliar a consciência;  

8. Colocar-se no mesmo comprimento de onda que a fonte de toda a energia.” 

FLAK ( 2007). 

Na sequência de Flak citada acima, podemos organizar os oitos passos com os 

seguintes objetivos dentro das aulas de Yoga na escola: favorecer a 

aprendizagem através da criação de uma atmosfera de alegria e amizade, 

vivenciar a solidariedade humana, exercitar o trabalho em grupo, aceitando a 

administrando as diferenças. Auxiliar o aluno a desenvolver uma boa relação 

consigo mesmo, como meio para estabelecer um clima de paz a sua volta, 

desbloquear e suavizar sistematicamente as articulações. Cultivar o pensamento 

positivo para acalmar os pensamentos. Evitar que o corpo se encolha e as costas 

se curvem. Alinhar e manter diariamente a verticalidade da coluna vertebral, 

como forma de intervenção positiva sobre o comportamento psíquico e a saúde 

física. Submeter-se a respiração à intervenção de nossa vontade – consciência 

respiratória. Equilibrar as energias através de um bom domínio da respiração. 

Prever pausas no tempo pedagógico, para permitir aos alunos processarem a 

informação que acabaram de receber. Revitalizar o corpo e a mente através do 

silêncio e do descanso. Desenvolver autocontrole. 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO  

 

 

Dessa forma, com o olhar de respeito a todos os seres e suas situações, 

seguindo os exemplos de Micheline Flak, os exercícios eram organizados de 

acordo como a turma se apresentava diante das telas nas aulas on-line. Se os 

estudantes se encontravam com sono, as aulas se tornavam mais vivas 

despertando o corpo e os pensamentos para uma forma de alegria. Se as  
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crianças se encontravam mais agitadas, a aula seguia de uma forma mais 

tranquila com a prática do relaxamento no início, junto ao Yoga Nidra, por 

exemplo, ou de práticas de visualização e alongamentos suaves. Sempre 

orientados a observar o corpo, os pensamentos e os sentimentos. Ao final de 

cada aula, os estudantes tinham a oportunidade de compartilhar sua experiencia 

entre todos o que sentiram, relacionando a aula com situações diárias. 

A seguinte pergunta foi enviada aos pais e professoras dos estudantes: “Como 

você percebeu o desenvolvimento emocional dos estudantes em relação à 

prática de Yoga com as aulas on-line durante a pandemia?”  A intenção desta 

pergunta era que pais e professores relatassem suas observações sobre os 

estados emocionais das crianças durante o tempo das aulas remotas e após as 

aulas.  Enviada aos pais através da internet e por mediação das professoras 

regentes. As seguintes respostas foram obtidas: 

Resposta 1 – “A minha turma adorava fazer as aulas de Yoga! Quer ver quando 

tiveram as aulas de Yoga Nidra, as crianças amaram poder estar com seus 

ursinhos deitadas e cobertas, apenas respirando e seguindo com a imaginação 

o que a Bel detalhava. Muitos pais disseram que também queriam aulas para 

eles mesmos, sugeriram inclusive, um grupo de aula para os pais.” Professora 

regente do Segundo ano, Fundamental I. 

Resposta 2 - “Meu filho teve uma melhora nos comportamentos em casa, diante 

das dificuldades que ele encontrava! Sempre se senta para respirar quando está 

nervoso.” Mãe de estudante do Primeiro ano, Fundamental I. 

Resposta 3 – “A minha filha fez poucas aulas... mas quando fazia eu vi que ficava 

mais calma. Algumas vezes não se interessava em fazer... Por ser uma criança 

muito agitada acredito que seja em função disso. Mas eu aprovo a prática.” Mão 

de estudante do Segundo ano, Fundamental I. 

Resposta 4 – “Acredito em sempre acreditei no benefício do Yoga para o 

desenvolvimento emocional da criança. Além de todos os benefícios, ela é 

fundamental para ajudar no reconhecimento e controle das emoções e 

sentimentos. Sendo hoje as aulas on-line, vejo que a maneira que foi ministrada 

apresentou eficácia buscando adaptações e focando nos mesmos objetivos. 

Neste momento tão delicado que estamos passando ajudou sim, mesmo de 

modo remoto a diminuir mentes aceleradas e carregadas. O fato de as crianças  
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já terem um vínculo e afeto anterior com a professora e conhecerem os 

exercícios, ajudou muito para que mesmo distante praticassem, sentissem 

efeito. (Achei uma pena nesta reta final não ter mais as aulas de yoga).” Mãe de 

estudante do Segundo ano, Fundamental I. 

Resposta 5 - “As aulas de yoga para minha turma, serviram para as crianças 

poderem ter um momento especial para ouvir e sentir o corpo. Algumas crianças 

não realizavam as propostas, mas percebi a necessidade de estarem presentes. 

Talvez pela tranquilidade que a aula passava.” Professora regente do Primeiro 

ano, Fundamental I. 

 

DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Em relação a resposta 1 analisamos que podemos observar a necessidade e\ou 

dificuldade também encontrada pelos pais de trabalharem o desenvolvimento 

das questões pertinentes à prática de Yoga. Levando em consideração que o 

Yoga não é, inicialmente uma prática “para crianças” e sim, para pessoas. Yoga 

para crianças e Yoga na escola traz uma série de adaptações que, de formas 

mais lúdicas, mergulha no mundo infantil. Na resposta, também foi incluído a 

questão do afeto e acolhimento sentido pelo olhar da professora em questão aos 

estudantes estarem com seus pertences de forma aconchegante, em um local 

seguro durante o período da aula, favorecendo a aprendizagem e entrega de 

cada estudante. 

Na resposta 2 observamos que a autonomia que a criança desenvolve diante 

das possibilidades e dificuldades que encontra no seu dia a dia, é o principal 

objetivo no trabalho com o Yoga. A criança entendeu que o pranayama, a 

respiração, é um mecanismo, uma ferramenta que ele tem acesso e pode usar 

quando ele quiser ou sentir que está nervoso.  “O maior objetivo do professor de 

Yoga é ajudá-la a levar essas experiências que vivência nas aulas para sua 

própria vida, ou seja, ajudá-la a perceber que tem um paraíso portátil de calma 

e paz e que este paraíso ela pode carregar para onde ela quiser, na relação com 

sua família, seus amiguinhos e com sua escola.” CRIS PITANGA desenvolvendo 

em cada estudante o senso de responsabilidade frente ao seu ambiente. 
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Na resposta 3 é importante observar ao ver esta resposta, que falamos de aulas 

on-line, e que durante este período de 2020, o ensino todo precisou ser adaptado 

para que a criança estivesse por muito mais tempo sentada na frente de uma 

tela. Vale ressaltar o olhar sobre a dinâmica da aula de yoga para crianças que, 

apesar de ser mais dinâmica e organizada para atender crianças, talvez ainda, 

não seja a dinâmica suficiente para crianças que tenham uma energia mais 

interativa, que não necessariamente significa que esta estudante tenha TDH ou 

que seja hiperativa, por exemplo. Significa que o Yoga é inicialmente uma prática 

para adultos que inclusive, os próprios adultos encontram dificuldades para 

realizar uma prática de Yoga. Tendo em vista que as práticas na escola 

acontecem com o número integral de uma turma de 20 à 25 de estudantes juntos, 

sendo que no período remoto, nem sempre se encontravam toda turma reunida 

para aula que seguiam em tempo também menor, de 40 minutos. Diante disso 

encontra-se uma forma ainda mais crítica de olhar para as dinâmicas utilizadas 

durante as aulas e suas eficácias. 

Já na resposta 4 observa-se que ainda temos a falsa ideia de achar que apenas 

uma mente boa é a mente desacelerada.  Uma mente boa é uma mente que vive 

bem com ela mesma. Se a mente é acelerada e isso realmente lhe causa algum 

mal, um desgaste emocional, aí podemos concordar que isso não faz bem. Mas 

se vive-se bem com isso, está tudo bem! Se você viver uma vida inteira tentando, 

lutando para desacelerar uma mente que é por natureza acelerada, você não vai 

viver bem! Podemos colocar aqui a pergunta: O que se pretende alcançar com 

o trabalho de Yoga com as crianças? Que tenham maior concentração? Que 

sejam menos barulhentas? Crianças são naturalmente barulhentas, são 

curiosas, apreciativas. E quando estão imersas numa brincadeira estão 

concentradas. Então, qual o verdadeiro objetivo do trabalho de yoga com as 

crianças? “Como anda o corpo e a mente das crianças? Quais as qualidades 

que nós, adultos, podemos incentivar em nossas vivências cotidianas com as 

crianças para um brincar alegre e, ao mesmo tempo, permeado pelo respeito 

amoroso à diversidade? Como trazer às crianças a percepção de regras 

essenciais para um brincar saudável e permeado pela Cultura da Paz?” MAEVE 

VIDA (2017). Trago a reflexão de Maeve, para dentro das aulas de Yoga. Como 

otimizar esta prática diante de pequenos seres, ainda em tamanha  
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transformação? Os ásanas no Yoga, trabalham a boa postura, o sentir o corpo 

junto do pranayama, observando cada respiração com cada movimento. Por isso  

o Yoga para crianças necessita desse olhar do brincar praticando, cantar 

praticando, relaxar brincando. O que o Yoga preconiza não é o controle das 

emoções e dos sentimentos e sim o conhecimento dessas emoções e desses 

sentimentos para que a criança tenha prática para lidar com as próprias emoções 

e sentimentos de uma maneira saudável, em especial sendo amoroso com seu 

próprio ser. Aprender a gestar, gerenciar suas próprias emoções e sentimentos 

é o principal objetivo. 

Na resposta 5 ressalto o que disse a professora: “Momento especial para ouvir 

e sentir o corpo”, o Yoga é isso, não é controle. É o momento para sentir e ouvir 

o corpo aprender a abrir a porta dos sentidos e ouvir para que isso não seja 

apenas um momento na aula de Yoga. Na resposta dessa professora, também 

podemos observar e enfatizar que o importante no Yoga não é a performance e 

esperar um resultado e sim se permitir, se colocar no processo da ação pela 

ação. Quando ela diz que alguns estudantes não faziam a aula, mas faziam 

questão de estarem presentes pela tranquilidade da aula, nos remete ao Karma 

Yoga. “Yoga é a perícia em ação” (Yogah Karmasu kaushalam). Isso significa 

que o yogin ou a yogini fazem o trabalho que lhes cabe e desincumbrem-se das 

suas obrigações em esperar por recompensa alguma”. Esta citação leva-nos na 

direção do Karma-Yoga, Yoga da Ação. O Bhagavad-GÎtâ é o primeiro texto 

sagrado que descreve detalhadamente o Karma-Yoga. Krishna ensina que para 

conseguir a meta do Yoga todos os atos têm que ser praticados sem apego aos 

resultados das ações. Krishna discursa sobre Karma Yoga, dizendo que é 

impossível para o homem existir sem agir. Todas as ações têm suas 

consequências, até a mais simples, mesmo assim a ação é melhor que a inação, 

não importa quais as suas consequências.” GEORG FEURESTEIN (2015). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo teve como principal olhar, a forma de como seguem as aulas 

de Yoga para crianças na observação do respeito pelo tempo delas e de como 

vem a ser eficaz essa prática aos pequenos. A observação em questão vem  
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diretamente para a relação do mapear das emoções, saber senti-las, respeitá-

las e poder organizá-las dentro de si ao se posicionar diante de cada situação.  

Não termina por aqui. Prossegue durante cada olhar de crianças e estudantes 

diante de cada tempo de aula e de uma nova aprendizagem com a tradição do 

Yoga, já comprovada pelos inúmeros benefícios de seus praticantes. 
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