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Resumo

O tema da pesquisa é a didática do professor de yoga, enquanto seu público

de ensino são as crianças. O objetivo é analisar a didática do professor de yoga

na adaptação dos contos infantis como técnica. O problema estudado é a relação

ensino-aprendizagem que é objeto de estudo da disciplina didática, do curso de

Pedagogia.  Para  que  se  possa  compreender  a  didática  do  professor,  é

necessário observar às relações sociais, cognitivas e pessoais dos envolvidos,

assim, a busca da justificativa esta nas fontes bibliográficas e na pesquisa de

campo, através das observações descritivas das aulas. 

Introdução

A educação não-formal faz parte do cotidiano das crianças, seja em aulas

esportivas, artísticas e/ou em comunidades com atividades fixas. Por educação

não-formal, Afonso (1989, p. 78), explica as suas características diferenciando

das demais:

Por educação formal, entende-se o tipo de educação organizada com uma
determinada  sequência  e  proporcionada  pelas  escolas  enquanto  que  a
designação educação informal abrange todas as possibilidades educativas
no decurso da vida do indivíduo, constituindo um processo permanente e
não  organizado.  Por  último,  a  educação  não-formal,  embora  obedeça
também  a  uma  estrutura  e  a  uma  organização  (distintas,  porém,  das
escolas)  e  possa  levar  a  certificação  (mesmo  que  não  seja  essa  a
finalidade),  diverge ainda da educação formal  no que se respeita  à  não
fixação de tempos e locais e à flexibilidade na adaptação dos conteúdos de
aprendizagem a cada grupo concreto.

Sendo  assim,  as  práticas  educacionais  em  espaços  diferenciados  requer

infraestrutura,  profissionais  adequados  a  cada  atividade,  e  principalmente  a

formação dos mesmos, que devem contemplar a didática como um dos pilares

para chegar às metas estabelecidas de difundir conhecimento e autoconsciência.

Portanto, o Yoga, das mais diversas vertentes, vem suprir a busca da harmonia

entre o corpo, a mente e o espírito. Mas deve-se a priori, entendermos o que

significa  a  educação não-formal  e  a  didática  como ramos da educação e da

instrução,  para entender  como funciona as técnicas dos professores de yoga

enquanto as aulas são direcionadas as crianças.
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Em relação à ciência, a pesquisa contribuirá no aprofundamento dos estudos

da relação pedagógica na educação não-formal,  bem como a exploração dos

métodos  didáticos  que  envolvem  questões  morais,  psicológica  e  motora  no

desenvolvimento da criança. Em relação à sociedade, a pesquisa contribuirá para

desenvolver  o  sentido  da  cidadania,  a  interação  cultural  e  a  identificação  do

universo da criança através da consciência corporal. 

Objetivos

Analisar a didática utilizada no processo de ensino-aprendizagem na aula de

yoga para crianças através da adaptação de contos infantis.

Metodologia 

A metodologia  para  a  pesquisa  parte  do  estudo preliminar  com o método

indutivo, para o conhecimento da prática do  yoga (universo específico) e para

que se  possa  ampliar  para  outras  áreas  de estudo (universo  geral),  como a

disciplina didática da Pedagogia, a psicologia infantil e a literatura infantojuvenil.

Na pesquisa, são utilizadas as fontes diversas, como as teses, dissertações,

publicações e livros de autores de referência na pedagogia quanto autores mais

recentes, que desenvolvem novos conceitos.

Desenvolvimento

A pesquisa  possui  duas  fases,  a  bibliográfica  e  a  de  campo.  A pesquisa

bibliográfica é ampla e demanda profundidade nas seguintes áreas: psicologia

infantil; pedagogia; literatura infantojuvenil; yoga. Foram pesquisadas as fontes

sobre o tema Yoga para a obtenção de conhecimento da prática e a sua história.

Em  seguida  foram  realizadas  consultas  em  fontes  sobre  o  tema  literatura

infantojuvenil,  para  que  seja  de  conhecimento  os  contos,  suas  diversas

adaptações e a história da literatura infantil. Serão amplamente pesquisados os

temas psicologia infantil e a disciplina didática, do ramo da Pedagogia, para que

através dos conhecimentos preliminares sobre o yoga e os contos infantis possa

esclarecer  os  motivos,  benefícios  e  relações  de  ensino-aprendizagem  que
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possam justificar  a  prática  do  yoga  com histórias,  em relação  às  aulas  com

crianças.

Para que seja válida a pesquisa bibliográfica, a pesquisa de campo deve ser

composta de diferentes técnicas de coleta de dados para melhores resultados.

Foi realizada uma entrevista com uma professora de yoga, em uma entidade sem

fins lucrativos, da qual seus beneficiários são pessoas de baixa renda per capita,

oriundas de comunidades carentes. A entrevista se encontra em mídia digital e

transcrita para a norma culta da língua portuguesa do Brasil. Essa entrevista é

importante para conhecer o perfil do professor, do ambiente e do público alvo.

Na mesma data da entrevista, foi realizada uma visita ao local da prática para

observação  de  uma  aula,  de  aproximadamente  1h00min.  A  observação  foi

realizada através da técnica de descrição. Foi observado o local, a atitude do

profissional, a quantidade de crianças no local (aproximadamente 12, da faixa

etária de 8 a 14 anos), e a didática do profissional.  A metodologia da observação

por  descrição  foi  realizada  devido  a  diversos  fatores  a  observar,  desde

levantamento da didática do profissional  até as diversas ocorrências,  como o

diálogo, o emocional das crianças, o nível físico dos envolvidos. Após a entrevista

e a observação, foi dado início ao aprofundamento na bibliografia, relacionando

as fontes com os dados da pesquisa de campo, também a ampliação das fontes

para os temas de psicologia infantil  e  didática,  da área de pedagogia.  Serão

efetuadas  outras  entrevistas  e  observações,  em  grupos  de  professores

diferentes,  autônomos  ou  de  empresas,  para  que  as  análises  tenham

confiabilidade. 

Resultados Preliminares

Os resultados preliminares, de acordo com a pesquisa bibliográfica e a de

campo, demonstram que o professor de yoga quando possui um grupo de alunos

entre  8  e  14  anos  de  idade,  deve  planejar,  utilizar  técnicas  nas  aulas,  e

principalmente manter constantemente a atualização de seu repertório, para que

as aulas possam ter eficácia sem prejudicar o corpo da criança, e respeitando a

sua cultura. É esperado no final do experimento, a clareza da relação entre os

contos infantis e o yoga, a relevância do método e sua contribuição para com as
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técnicas  que  auxiliam  no  desenvolvimento  infantil.  Para  que  se  chegue  aos

resultados, serão analisados os autores para justificar a didática do professor de

yoga.
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