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RELATOS DA UTILIZAÇÃO DO YOGA NO AMBIENTE ESCOLAR 

Helen Beatriz Sieber Varjão1 

 

 

RESUMO 

 

É constante o enfrentamento de desafios e necessidade de novos meios para agir diante das 

dificuldades que se apresentam na sociedade atual que se reflete dentro e fora da escola. Alunos e 

professores apresentam questões geradas por essa realidade que atrapalham o bom desempenho 

escolar. Portanto o yoga na escola pode ser visto como uma alternativa metodológica, uma 

ferramenta para auxiliar na resolução de tais situações. Deste modo o presente estudo foi 

fundamentado na revisão de literatura que proporcionasse a investigação de relatos sobre a utilização 

do yoga no ambiente escolar e apontamentos sobre sua aplicação. Foram diferentes formas de 

utilização do yoga, adaptados ao ambiente escolar, que mostraram resultados positivos. 

Proporcionando à comunidade escolar e científica uma percepção de possibilidades de atuação 

diante das dificuldades, em vários aspectos, encontradas diariamente nas instituições de ensino. 

 

Palavras-chave: Ambiente Escolar. Yoga na Escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Licenciada em Educação Física- PUCPR, atua na rede pública municipal de ensino em 

Curitiba - PR. 

 



ABSTRACT  

 

It’s very common to face the challenges and the needs of new ways to overcome the barriers 

presented by the society. This is reflected either inside or outside the academic environment. 

Teachers an students have posed questions generated by this reality which impacts people’s 

peformance at school. Therefore the yoga in the schools could be seem as an alternative 

methodology, a tool for addressing such issues. The current study has been embased on literature 

revision which would enable investigation of reports about the use of yoga in the academic 

environment and it’s effective application. 

There is a number of different ways of using yoga adopted to school environment which have brought 

positive results, enabling scientist and academic comunity a clear perception of the actual possibilities 

of overcoming the challenges from several different aspects which are found on the daily routine of the 

schools. 

 

Keywords: Academic environment. Yoga at school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

Hoje nos deparamos com um mundo repleto de avanços e complexidades 

em diferentes setores da sociedade que trouxeram características como o 

individualismo, a competitividade, a diminuição do descanso, do lazer, da qualidade 

de vida. Vivemos constantemente enfrentando desafios e necessitamos de novos 

meios para agir diante das dificuldades que se nos apresentam. 

E tal realidade, que mostra as situações impostas pela sociedade, se 

apresentam no ambiente escolar através dos comuns descontentamentos entre 

professores e atitudes que Ormezano et al (2009, p.03) comentam:  

 

Desse modo, fugir – desmotivação pelo trabalho – ou atacar – inquietação, 

agressividade e descaso – são reações que levam a que o equilíbrio natural 

se perca, gerando o estresse e, consequentemente, a separação das 

dimensões psicofísica, espiritual e ambiental. 

 

Assim como o crescimento dos relatos de professores regentes do ensino 

fundamental sobre as dificuldades dos alunos em relação à concentração nas aulas, 

dificuldade de desenvolverem atividades que requeiram o uso do raciocínio.  Muitos 

têm apresentado além da falta de concentração, a falta de autoconfiança e a 

indisciplina como as dificuldades que atrapalham o bom desempenho escolar. E 

Carneiro e Souza (S/D, p.02) relatam que estes alunos que apresentam essas 

dificuldades “são alunos com grandes potenciais”.  

A natureza das crianças tem mudado nas últimas décadas, como diz 

Vecchio (2006), é preciso se esforçar mais para ensinar, percebe-se que os 

conhecimentos são assimilados com maior dificuldade pelas crianças de hoje, as 

quais sofrem incompreensão daqueles que os cercam, ignorando a necessidades 

próprias de cada indivíduo.  

Enfim, a situação no ambiente escolar de ansiedade, estresse, horários 

extensos e carregados de atividades, o ruído, o cansaço, o nervosismo antes dos 

exames, se reflete nos alunos assim como nos professores. 

E Lopes (1999) afirma que a escola “embora haja nos processos 

curriculares uma centralidade do conhecimento e da cultura (...) não possamos 

desconsiderar as demais instâncias da escola como o lúdico, o afetivo, o corporal”.  



No entanto, a escola ordena o espaço e tempo de cada indivíduo: 

 

[...] define a hora de brincar, de ir ao banheiro, de sentar, de sair, no intuito 

de preparar os indivíduos para o mercado de trabalho e o professor, 

enquanto mediador do processo ensino-aprendizagem, reproduz essas 

práticas sociais, pois também tem na escola uma percepção de corpo como 

algo que deve ser controlado, não podendo estar em movimento nem 

manifestar suas emoções e desejos, pois o aprendizado, nessa concepção, 

se dá no silêncio e na disciplina (SILVA et al, 2006, p.04). 

 

Diante dessa realidade do âmbito escolar, diversas atividades são 

utilizadas com o intuito de sanar tais dificuldades, como por exemplo: o yoga.  

A concepção do Yoga, palavra que provém do sânscrito `YUG` significa: 

união, mas para muitos se reduz a: 

 

[...] uma série de posturas, mais ou menos complicadas e difíceis. É 

Religião ou Educação Física. Puro equívoco! Yoga está longe de ser tudo 

isso. [...] não comer carne, isolar-se das pessoas, do mundo, entregar-se a 

meditação, guardar o celibato... etc (MARAN, 1979,p.39) 

 

O Yoga na escola, para Arenaza (2002) “é um método para sala de aula, 

que ajuda tanto o aluno quanto o professor a organizar o processo de 

aprendizagem”. E Birdeman (2008) explica que as técnicas do yoga além de ensinar 

a relaxar, ensinam também “a manter o foco nos objetivos, a se concentrar e a 

resolver problemas trabalhando os dois hemisférios cerebrais”.  

A primeira experiência de aplicação de exercícios de yoga em sala de 

aula para melhorar o rendimento de seus alunos foi em 1973, pela Dra. Micheline 

Flak, professora de inglês e pesquisadora do Centro de Formação Docente no 

Centro de Ciências da Educação da Universidade de Sourbonne em Paris, na 

França. Desde então, passou a aplicar o yoga como um instrumento em seu labor 

docente após observar os resultados altamente benéficos para seus alunos e fundou 

a associação "Pesquisa sobre o Yoga na Educação" (método RYE: Recherche sur le 

Yoga dans l'Education) que introduz a aplicação de técnicas do yoga nos centros de 

ensino como uma proposta pedagógica alternativa que favorece os processos de 

aprendizagem e pode ser aplicada pelos próprios docentes (FOLTRAN E 

SLAVIEIRO, 2011, p.2). 



O Yoga Pedagógico apresenta-se como uma “alternativa metodológica” 

segundo Foltran e Slavieiro (2011, p.3) para enfrentar o estresse e a crise do ensino 

através da utilização de exercícios simples de relaxamento e respiração, próprios do 

yoga. Através de exercícios de relaxamento o aluno aprenderá a controlar o estresse 

e a ouvir melhor, assim como despertará a sua criatividade e recuperará a confiança 

em si própria, elementos significativos no processo de aprendizagem.  

A forma de empregar o yoga que nos transmite Pantajali2, filósofo indiano 

que viveu por volta de 200 a.C. e primeira pessoa a apresentar a antiga tradição da 

yoga de forma sistematizada, age em ambos os sentidos, e sugere a alternância do 

intenso trabalho mental com relaxamentos e exercícios físicos, porém tendo grande 

cautela nas transições entre o trabalho mental e físico. Observando os aspectos 

lúdicos e criativos de cada grupo.  

Portanto este estudo visou contribuir para a comunidade científica, 

docentes e afins, de maneira a investigar, através de revisão bibliográfica, relatos da 

utilização do yoga no ambiente escolar e apontar suas possibilidades de aplicação. 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente estudo se caracterizou como pesquisa de caráter qualitativa / 

descritiva através de revisão bibliográfica de artigos e livros referentes ao tema. 

Foram analisadas 6 publicações (Marinero e Santos, S/D ; Silva, 2009 ; Silva et al 

2010; Gelain e Ormezzano, 2009; Moraes e Balga, 2007; Carneiro e Souza, 2009) 

com o contexto de aplicação de técnicas do yoga na escola, tanto para docentes 

como para discentes. 

 

 

 

 

                                                 
2 São seis etapas, baseadas nas oito de Pantajali, que vão criar diferentes condições para a 
aprendizagem. As etapas de Pantajali estão presentes na prática universal de yoga, mas na escola 
são utilizadas as seis primeiras que são: viver juntos; eliminar toxinas e pensamentos negativos; 
manter uma postura ereta; respirar bem e ter calma; relaxamento; e concentração em um ponto. 
 



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

   Autores  Participantes           Objetivos           Resultados 

 

MARINERO e 
SANTOS (S/D) 

-Alunos da 8ª 
série do 
Ensino 
Fundamental 

-Reduzir problemas 
relacionados com a falta 
de atenção dos alunos, a 
agressividade, a 
dificuldade de 
concentração e a 
ansiedade.   

-Que é viável o trabalho do 
yoga para criar a 
consciência corporal dos 
participantes do projeto, 
desde que adaptado ao 
seu ambiente, buscando 
uma reflexão crítica da 
manifestação da cultura 
corporal. 

 
 
SILVA (2009) 

-Estudantes 
(269) de 5ª a 
8ª série e 
ensino médio. 

Projeto Educacional 
“Respire Fundo”: ensinar 
técnicas básicas de yoga 
aplicadas à educação, 
para reduzir a ansiedade 
e aumentar o poder de 
atenção concentrada, 
contribuindo assim, na 
melhoria da qualidade da 
aprendizagem. 

-Significados atribuídos a 
respiração como recurso 
psicopedagógico mais 
comuns foram: “aliviado”, 
“bem”, “feliz”, “calmo” e 
“concentrado”. 

SILVA; SOUZA 
E MAGALHÃES 
(2010) 
 

Turmas do 
ensino médio 

-Nas aulas de Educação 
Física como um elemento 
da Cultura Corporal do 
Movimento.Desenvolvime
nto da inteligência 
intrapessoal, estilo de 
vida saudável, reconhecer 
e valorizar atividades de 
relaxamento. 

 

-O yoga traz vários 
benefícios ao corpo e a 
mente nota-se que pode 
também auxiliar na 
aquisição de vários 
conhecimentos relacionado 
s ao tema, como mais 
cultura e qualidade de vida 
para os alunos, entre 
outras características 
positivas. 

GELAIN, 
ORMEZZANO 
(2009) 

Educadoras e 
equipe diretiva 
da APAE 

- Efetuar um trabalho que 
viabilizasse a integração 
do grupo, aumentasse o 
comprometimento das 
participantes com o seu 
fazer profissional e lhes 
proporcionasse um maior 
centramento. 

-O yoga despertou nas 
educadoras necessidades 
de ressignificação pessoal 
e maior familiaridade com 
a essência espiritual, 
aliada às outras dimensões 
potencializadas nas 
vivências. É pertinente à 
efetivação de um processo 
que desenvolva esses 
seres humanos em suas 
múltiplas dimensões, para 
que, assim, vivam de forma 
harmônica e equilibrada 
com o sentido da 
existência. 

MORAES e 
BALGA, 2007 

-Crianças (90) 
de 6 a 7 anos.  

-Desenvolver a 
concentração, a calma, a 
valorização da auto-
estima e do meio que os 

- No geral todos relatam 
gostar das aulas. Mesmo 
com pouco tempo de 
vivência foi possível 



cerca, por meio das 
práticas respiratórias e 
meditativas. E, desta 
forma, buscar combater a 
agressividade, ansiedade 
e demais aspectos 
relacionados que influem 
diretamente na 
indisciplina dos alunos e 
que tanto interfere no 
ensino aprendizagem da 
educação atual e na 
formação integral e 
harmoniosa do ser 
humano. 

perceber mudanças 
visíveis no que se refere a 
ganho de flexibilidade 
geral, tônus, postura, 
concentração, facilidade na 
realização de posturas e 
equilíbrio. 

CARNEIRO e 
SOUZA (2009) 

-Alunos do 6º 
ano do ensino 
fundamental. 

-Melhora do rendimento 
escolar a partir de um 
maior autocontrole por 
parte dos alunos que os 
auxilie na sua 
concentração, reflexão e 
compreensão dos 
assuntos trabalhados em 
sala de aula. 

-O interesse dos alunos em 
participarem das atividades 
e alguns relatos dos 
professores que percebem 
maior envolvimento dos 
alunos com os assuntos 
trabalhados em sala. 
 

 

 

   Os participantes das pesquisas, em sua maioria, foram alunos do ensino 

fundamental I e II. E alguns do Ensino Médio e educadores. 

Em relação aos objetivos, todos os trabalhos analisados relataram a 

utilização do yoga no ambiente escolar buscando sanar problemas principais como: 

falta de atenção, agressividade, dificuldade de concentração, ansiedade, valorização 

da auto-estima, inteligência intra-pessoal, integração do grupo e desenvolver novos 

conhecimentos acerca da cultura corporal do movimento. Elementos que interferem 

nos processos de aprendizagem e relacionamentos pessoais. 

E referente aos resultados, estes mostraram a viabilidade da aplicação do 

yoga na escola, oportunizando a ampliação do conhecimento da manifestação da 

cultura corporal do movimento. Assim como relatos de melhorias na concentração, 

sensação de alívio, calma, felicidade. E também questões físicas como flexibilidade, 

tônus, postura e equilíbrio.    

Da mesma forma que houve maior envolvimento dos alunos com os 

assuntos trabalhados em sala. 

 Resultados que, então, corroboram com Slavieiro (2004, p.9): 

 



Vivências baseadas no Yoga, movimentos saudáveis, consciência corporal, 
respiração, relaxamento e meditação, contribuem para a liberação e 
organização da energia muscular e mental, proporcionando maior alívio 
interior, bem-estar e serenidade [...] o aluno desenvolve consciência de si 
mesmo, promovendo maior autonomia na produção escolar e em sua 
melhora na qualidade de vida.  

 

Além dos resultados acima, os educadores participantes apontaram suas 

necessidades de ressignificação pessoal e maior familiaridade com a essência 

espiritual após a aplicação da pesquisa. Resultado obtido provavelmente pela 

situação dos educadores, relatada por Slavieiro (2004, p.15): 

 

Percebe-se que muitos educadores sofrem de baixa-autoestima, 
insatisfeitos como o salário, o seu esquema corporal etc. Todos estes 
fatores irão influenciar sua performance com os alunos, os colegas e a 
família. 
 
 

4. CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Os dados obtidos foram estruturados para a análise, e discutidos com o apoio 

de referências utilizadas para compor esta pesquisa. A qual, buscou investigar os 

relatos da utilização do yoga no ambiente escolar de diversos autores e apontar 

suas possibilidades de aplicação.  

Portanto, a aplicabilidade do yoga na escola, mostrou-se efetivo através de 

projetos extracurriculares, como inserção no trabalho da cultura corporal do 

movimento realizado pela Educação Física ou como sensibilização de educadores 

na busca de um processo desenvolvimento do ser humano em suas múltiplas 

dimensões. Alguns obtiveram o foco nas respirações e posturas e outros em 

meditações e demais aspectos filosóficos e culturais do Yoga, porém todos 

adaptados a realidade escolar. Mas independentemente das formas de aplicação 

ficou elucidado que: 

 

As práticas de relaxamento, concentração e meditação podem acalmar a 
agitacao do aluno, promovendo mais tranqüilidade e serenidade, auto-
conhecimento, consciência de suas relações e interconexões com o meio, 
melhorando o aproveitamento do aluno (SLAVIEIRO, p.11) 

 

O Yoga baseia-se na busca da felicidade e no aperfeiçoamento do Ser, que 
possibilita o individuo um contato com o espaço interno de paz, 



autopercepcao e responsabilidade com o meio. Além disso, o meio de suas 
técnicas de postura, proporcionando efeitos físicos, mentais e espirituais 
comprovados por experiência milenar (SLAVIEIRO, 2004, p.16) 

 

Enfim, conhecimentos que proporcionam à comunidade escolar uma 

percepção de possibilidades de atuação diante das dificuldades, em vários aspectos, 

encontradas diariamente nas instituições de ensino. 
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