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Tabela 15 | Total de problemas externalizantes 

 

 

 

De acordo com a tabela 15, é possível perceber que houve uma 

melhora significativa no grupo experimental em relação ao total de 

problemas externalizantes, sendo que, proporcionalmente, esse grupo 

havia sido pior avaliado na fase pré-intervenção. Novamente, é 

possível também identificar nessa avaliação uma mudança de nível 

clínico e fronteiriço, no grupo experimental, para uma maior proporção 

de crianças dentro da faixa de normalidade: 
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Título: Yoga e atenção: os efeitos da prática de yoga em crianças pré-escolares com 
traços importantes problemas atencionais 
 

RESUMO 

É esperado que na idade pré-escolar a atenção esteja ainda em formação. Entretanto, 
as queixas de problemas atencionais nessa faixa etária têm justificado novos estudos 
sobre recursos terapêuticos eficientes para minimizar os prejuízos desses traços, 
especialmente no ambiente escolar. Poucos estudos foram encontrados sobre essa 
questão, apesar do recente aumento de indicações na literatura. Este estudo teve 
como objetivo observar os efeitos da prática da yoga nos traços de dificuldades 
atencionais e comportamentos externalizantes apresentados no ambiente escolar em 
crianças entre 4 anos e 6 anos e 11 meses. Esta pesquisa clínica e randomizada trata 
do desenvolvimento, aplicação e avaliação de uma intervenção de prática de yoga de 
11 semanas em duas escolas públicas na cidade de São Paulo. No total, 24 crianças 
foram triadas e distribuídas aleatoriamente entre grupo controle e grupo experimental. 
O método de avaliação usado foi a escala C-TRF. Os resultados demonstraram 
melhoras significativas nos problemas de atenção, comportamentos externalizantes e 
melhora no tempo de permanência na atividade. O estudo ainda discute fatores que 
contribuíram com os resultados da prática e com o desenvolvimento atencional na 
idade pré-escolar. 
 
 
Palavras-chave: Psicologia do Desenvolvimento, crianças pré-escolares, intervenção, 
yoga, comportamentos externalizantes, atenção, hiperatividade, C-TRF, regulação 
afetiva.  
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ABSTRACT 

It´s expected that at pre-school age the attention is still in training. 
Nevertheless, the complaints about attention behavior in this age group have 
been justifying new studies on interventions which may minimize the damages 
from such patterns, mainly in the educational arena. Despite the growth in the 
literature suggesting new studies about pre-schoolers and attention this still 
being poorly documented. This study aimed to observe the effects of a 
psychosomatic practice as yoga can have in behavior attention and external 
problems shown in the educational arena in such age group. This randomized 
clinical trial deals with the development, implementation and evaluation of a 
yoga practice protocol of 11 weeks in two public schools in São Paulo City. 24 
children were randomly screened and distributed between control group and 
experimental group. C-TRF scale was used as the evaluation method. The 
outcomes have shown significant improvements in attention problems, external 
behavior as well as in the time spent in the activity. The essay also discusses 
factors which contributed to the practical methods results and the development 
of attention in pre-school age. 
 

Keywords: Developmental Psychology, pre-school children, intervention, yoga 
external behaviors, attention, hyperactivity, C-TRF, emotional adjustment. 
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Memorial 

 

Desde minha formação em 1999 em Psicologia pela PUC-SP, acompanho 

casos clínicos em meu consultório sempre com um olhar especial aos 

processos somáticos e a forma como a vida psíquica se apresenta por meio da 

corporeidade. 

No último ano de faculdade, optei pelos núcleos de Psicologia Analítica e 

de Integração Psico-Física em Psicologia Analítica. Muitas perguntas já 

existiam em mim e, na época, esse era o núcleo mais disponível a incluir e 

abordar a dimensão corporal na prática de psicoterapia, historicamente 

centrada na análise verbal. 

Nesse mesmo ano, havia um sonho. Estava diante de uma casa simples, 

muito diferente das casas de São Paulo, minha cidade. Ao entrar nela, sem 

hesitar, subi uma escada estreita e me vi diante de um homem sentado. Muito 

magro, barriga e tórax definidos e expostos. Era de uma vitalidade extasiante. 

Atemporal. Eu o via “por dentro”. O corpo era “movimentos”. Ao olhar em seus 

olhos, senti-me “em casa”. Ao acordar, tive a sensação de “ter voltado para 

casa”, por meio desse “encontro”. Imagem tão desconhecida para meu mundo 

consciente que me sentia incapaz de nomear ou localizar o que me parecia 

próximo, familiar. O sonho adormeceu. 

Formada, segui a especialização de Psicofísica no Sedes Sapientiae. Em 

2000, desejei começar a praticar yoga e uma memória retornou. Ao ouvir o 

mantra da linha que desde então pratico pela primeira vez, senti-me novamente 

“em casa”, como no sonho. A partir de então, uma nova história, paralela a 

clínica, nasceu em minha vida. 

Em 2001, uma nova compreensão de psicossomática abriu-se a partir da 

formação na escola Dinâmica Energética do Psiquismo, fundada por Theda 

Basso, e pouco depois no grupo de Psicologia Formativa, fundado por Stanley 

Keleman. A abordagem sobre corpo e psique ganhou novas formas de 

compreensão.  

Por quatro anos, entremeados a esses cursos de formação somática, 

realizei vivências e formações na Ásia. Esse período foi todo povoado por uma 

intensa produção de sonhos com pessoas orientais e ocidentais. Eram orientais 
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que viviam histórias no Brasil, e eram muitos ocidentais na Ásia. Por meio dos 

sonhos, as formações e práticas de meditação e Medicina Ayurvédica 

(provenientes da Índia) e de yoga (provenientes da Índia, do Brasil e dos EUA), 

que concorreram consecutivamente, ganharam uma dimensão de símbolos 

vivos, advindos de meu mundo interno e externo. As práticas tornaram-se 

práticas da minha vida e, assim, também tenho me tornado praticante e 

professora de yoga. 

O campo de interesse que deu origem a este estudo é a minha 

experiência enquanto psicoterapeuta e professora de yoga, tão paralelas e 

complementares nos últimos anos. A maior parte dos meus alunos chega para 

desenvolver uma prática individualizada, de cunho terapêutico. Ao longo dos 

anos, desenvolvi uma concepção de prática hoje denominada pelo Trauma 

Institute de Boston de práticas interoceptivas, um caminho de intervenção 

psicossomática que se propõe a ser uma mind body therapy, como há muitas 

décadas já é classificada. Na prática, tenho validado os efeitos dessas técnicas 

quando complementares à psicoterapia e tenho percebido em mim uma maior 

capacidade de ampliar percepções não verbais enquanto psicoterapeuta, o que 

considero de grande contribuição para o trabalho psicoterápico.  

Quando surgiu a questão relativa à possibilidade de uma técnica mente- 

-corpo (psicossomática) como a yoga ser um caminho preventivo e 

complementar ao encaminhamento de crianças pré-escolares com queixas 

externalizantes ou atencionais, entendi que este estudo poderia ter uma 

contribuição maior, atingindo uma dimensão social, graças à facilidade com 

que a yoga tem sido implementada em escolas. 

Dentro desse campo, o objeto do presente trabalho é a realização de uma 

intervenção voltada a pesquisar a Hatha Yoga como um caminho terapêutico 

para comportamentos externalizantes ou queixas atencionais. A yoga tem se 

mostrado um caminho profundo e eficiente para a promoção de integração 

somática, capaz de promover autorregulação psíquica e emocional para muitos 

sintomas ou doenças crônicas que venho acompanhando. Por essa razão, 

nasceu o desejo de, por meio de uma dissertação, ampliar a compreensão 

científica a esse respeito, bem como validar minha experiência prática por meio 

de um estudo na minha área de compreensão teórica: a Psicologia Clínica. 
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Introdução 

 

O presente estudo tem como objetivo observar os efeitos que a prática da 

yoga promove em crianças de idade pré-escolar com queixas importantes de 

desafios atencionais no ambiente escolar. 

Esse estudo clínico randomizado, com base nas produções teóricas das 

abordagens psicodinâmicas e da neurociência do desenvolvimento, consiste 

em uma intervenção de yoga e avaliação dos seus efeitos no intuito de ampliar 

entendimentos sobre o potencial que essa técnica psicossomática 

complementar pode ter no desenvolvimento da atenção e/ou na regulação de 

comportamentos externalizantes. Os avanços recentes dos conhecimentos da 

neurociência e de pesquisas sobre os efeitos da yoga como intervenção 

terapêutica colocam como desafios: 

 Desenvolver intervenções voltadas a populações e para suas 

necessidades específicas, cujos métodos possam ser replicados. 

 Integrar a essas intervenções a compreensão psicodinâmica da vida 

emocional. 

Calcula-se que a incidência do Transtorno de Deficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH) na população mundial é em torno de 5% (MATTOS et 

al, 2006). No Brasil, as pesquisas com amostras maiores apontam prevalência 

em torno de 5.8% (ROHDE et al, 2004). Alguns estudos realizados em escolas 

públicas brasileiras citam índices de 13% (FONTANA et al, 2007). Sabe-se 

que, nas populações em maior situação de risco, a prevalência do diagnóstico 

é maior. Por populações em situação de risco, consideraremos os mesmos 

critérios discutidos por Lescher et al (2004). Uma criança pode ser considerada 

em situação de risco quando está exposta a algum tipo de fator familiar, 

habitacional, nutricional, escolar ou social que comprometa seu 

desenvolvimento. Dessa forma, risco não é compreendido apenas como um 

fator decorrente de pobreza, por exemplo, mas sem dúvida, em um contexto de 

pobreza, há uma maior tendência de diferentes fatores de risco se fazerem 

presentes de forma simultânea. Os principais fatores de risco listados sobre 

crianças nessa situação são: violência ou abuso familiar/doméstico, qualidade 

de moradia, permanência ou trabalho em rua, exposição a drogas ou a tráfico 

de drogas e falta de atendimento de suas necessidades básicas (higiene, 
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moradia, saúde), de forma que isso venha a comprometer a frequência da 

criança na escola.  

Um dos critérios essenciais para o diagnóstico de TDAH é a emergência 

de problemas de comportamentos ou atencionais antes da idade de 7 anos. 

Porém, a literatura determina que o diagnóstico só pode ser realizado após 

essa idade (YOCHMAN, 2013; ROHDE, 2004; FRANK, 2009; REINHARDT, 

2013). 

De acordo com D’ Abreu e Marturano (2010), comportamentos 

externalizantes são aqueles marcados por oposição, agressão, hiperatividade, 

impulsividade, desafios e manifestações antissociais contrárias a padrões de 

comportamentos internalizantes – disforia, retraimento, medo e ansiedade 

(ACHENBACK; EDELBROCK, 1978). 

Pesquisas das últimas décadas indicam a idade pré-escolar como um 

período a ser estudado, uma vez que muitos autores da área de atenção e 

pediatria apontam-na como uma fase de maior variabilidade de ritmos 

maturacionais, oportuna para intervenções de caráter preventivo, apesar de 

pouco documentada (HUGUES, 2008). Grupos dedicados ao estudo do 

desenvolvimento da atenção e das funções executivas também têm apontado a 

idade pré-escolar como um desafio para padronizações, tanto em termos de 

avaliação como definição diagnóstica, o que reforça ser esse período relevante 

para a compreensão das funções executivas, bem como o estudo de 

transtornos quando ainda não definidos (RUEDA, 2004; MARKS, 2008). 

Autores voltados à diminuição de riscos decorrentes do TDAH indicam a idade 

pré-escolar para estudos sobre a interação precoce entre gene-meio ambiente 

e intervenções precoces (DOPFNER, 2004). 

Nos últimos anos, um grande debate tem ocorrido sobre a necessidade 

de mais pesquisas sobre essa etapa de desenvolvimento e os métodos de 

intervenção existentes, uma vez que na prática clínica, quando encaminhadas 

para os serviços de saúde, poucos recursos além dos medicamentos 

contraindicados para essa idade podem ser oferecidos ou sugeridos para 

“redução de riscos”. Em contrapartida, técnicas complementares e alternativas 

têm sido cada vez mais incentivadas e validadas pelos sistemas públicos de 

saúde mundial em decorrência de benefícios (PRASAD et al, 2013) que serão 

descritos neste estudo. 
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Nesse contexto, poucos estudos foram encontrados de intervenções de 

cunho terapêutico no período pré-escolar, especialmente com métodos 

capazes de ser implementados em maior escala voltados à minimização de 

riscos ou prejuízos atencionais e/ou externalizantes (VASCONCELOS, 2010; 

DOFNER, 2004; MARKS, 2005).  

De uma perspectiva psicodinâmica, no período da primeira infância, 

importantes funções psíquicas estão em desenvolvimento, em especial a 

formação dos esquemas representacionais, ou seja, dos modelos internos, 

base de formação do sentido de si-mesmo e da formação da autorregulacão 

emocional. Neste estudo, objetivou-se compreender se a intervenção sobre 

hiper ou hipo manifestações emocionais por meio da regulação emocional, 

somada a um método de Hatha Yoga desenvolvido para crianças pré-escolares 

com queixas externalizantes e atencionais, pode gerar efeitos positivos.  

Estudos longitudinais a partir da idade pré-escolar demonstram que as 

queixas apresentadas no ambiente escolar nesse período podem se tornar 

mais determinantes do que se gostaria, especialmente quando 

comportamentos de oposição ou desafios atencionais se fazem presentes, 

gerando prejuízos significativos. 

Com base nesse contexto, duas questões nortearam este estudo:  

 Crianças que apresentam queixas precoces de comportamentos 

externalizantes ou problemas atencionais podem se beneficiar de uma 

intervenção de base terapêutica (com foco em autorregulação e atenção) 

realizada no ambiente escolar e em grupo? 

 Alguns estudos iniciais indicam a melhora da hiperatividade e da atenção 

como resultado de intervenções de yoga com crianças. Esse resultado 

pode ser observado com crianças em idade pré-escolar?  

O primeiro capítulo apresenta uma revisão sobre o desenvolvimento da 

criança pré-escolar média ou com queixas precoces no ambiente escolar e 

uma revisão da importância da empatia e da capacidade de mediar 

experiências de autorregulação afetiva no desenvolvimento infantil. 

Esse estudo teve como objetivo compreender o efeito da prática de yoga 

em crianças que já sofriam de algum tipo de prejuízo no ambiente escolar e/ou 

em suas formações psíquicas de acordo com a percepção de seus 
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professores. Os comportamentos descritos e observados não foram 

compreendidos como patológicos. Essa visão é pautada em toda a 

compreensão dimensional dos comportamentos apresentados na idade pré- 

-escolar e na literatura científica das áreas de psicologia e neurociência do 

desenvolvimento, pediatria e áreas afins consultadas. Em decorrência desse 

levantamento, nesse capítulo também será abordada a compreensão científica 

sobre a formação atencional na idade pré-escolar. O capítulo Crianças pré-

escolares: uma compreensão psicológica sobre essa etapa de 

desenvolvimento ainda apresenta uma discussão sobre as razões da escolha 

da idade pré-escolar e da escola como lugar para a intervenção.  

No capítulo A yoga como intervenção terapêutica, uma breve definição e 

revisão da literatura sobre o uso da prática da yoga como intervenção 

terapêutica será apresentada. Alguns resultados apresentados pelas pesquisas 

científicas recentes sobre seus efeitos terapêuticos ligados ao tema deste 

estudo também serão apresentados. 

No capítulo Revisão da literatura de yoga para crianças, pesquisas 

produzidas especificamente sobre yoga e seus efeitos em crianças serão 

apresentadas. Essas pesquisas foram organizadas por: idade pré-escolar e 

crianças com problemas desatenção, comportamentos externalizantes, 

hiperatividade/impulsividade ou TDAH. Alguns apontamentos sobre os fatores 

que justificam a abordagem do yoga como uma técnica psicossomática para a 

área de saúde também serão descritos. 

No capítulo seguinte, será apresentado o método proposto para o projeto.  

Apesar de o TDAH não ser um dos objetivos da presente dissertação, 

estudos sobre crianças com TDAH foram revisados e usados. Essa revisão foi 

necessária uma vez que a maior parte da produção encontrada sobre 

comportamentos externalizantes ou desafios atencionais tratava de pesquisas 

com crianças diagnosticadas. Essas citações ocorreram apenas quando não 

foram encontradas outras referências sobre desatenção ou outros temas 

abordados ou quando a pesquisa foi considerada como uma contribuição 

relevante aos temas abordados. 
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Crianças pré-escolares: uma compreensão psicológica sobre 

essa etapa de desenvolvimento 

 

A autoatribuição da autoria não é capaz de constituir uma noção 
mínima de si-mesmo. Uma noção prévia de corpo precede o senso 
de autoria e estes são inter-relacionados. Essa noção básica de 
esquema corporal não é própria da ação mas do “poder de ação” – 
uma consciência pré-reflexiva do corpo enquanto “uma fonte de 
ações potenciais” pertencentes ao corpo antes de qualquer 
sentimento explícito de autoria. (KNOX, 2011, p. 2) 

A criança em idade pré-escolar normal 

 

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases brasileira determinou a 

obrigatoriedade do ensino escolar para crianças de 4 a 6 anos. Os municípios 

teriam até 2016 para se adequarem à nova legislação e oferecer escolas 

adequadas às crianças pré-escolares (BRASIL, 1996). 

Essa mudança historicamente tão recente é um dos marcos de um 

movimento baseado em pesquisas e investigações sobre os ganhos que a 

criança tem quando estimulada adequadamente na primeira infância, e não 

somente assistida em suas necessidades básicas. É evidente que em um país 

como o Brasil creches e instituições assistenciais promoveram, e ainda 

promovem, benefícios importantes como a nutrição e o apoio às famílias de 

baixa renda. Porém, garantir que professores passem a ser qualificados para 

compreender a importância do período pré-escolar, suas oportunidades de 

desenvolvimento e a oferta de espaços voltados à estimulação infantil trazem 

ganhos já comprovados pela Psicologia do Desenvolvimento e pela 

Psicossomática, saúde pública e pedagogia atual (MARTURANO, 2009; 

DIAMOND; LEE, 2011; DOPFNER, 2004). 
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Sobre o desenvolvimento psíquico na idade pré-escolar 

 

É na idade pré-escolar que surgem nossas primeiras memórias, as 

primeiras narrativas sobre nossa identidade. Na Psicologia Analítica, 

chamamos o centro de nossa consciência sobre nós mesmos de ego. A 

formação do ego ocorre como um processo de diferenciação a partir do Self, 

entendido aqui como a totalidade psíquica que abrange tanto o inconsciente 

quanto o consciente em seus diversos graus de desenvolvimento. Esse 

processo tem início na primeira infância. 

De acordo com a Psicologia Analítica, a psique tem mecanismos próprios 

de formação, mas é essencialmente formada a partir da relação humana, por 

meio das relações intersubjetivas.   

As funções psíquicas atribuídas ao ego, ainda em formação, são 

exercidas pelos principais cuidadores, que exercem um papel de um outro-

continente (FILLUS, 2011). O adulto “empresta” inúmeras funções 

organizadoras por meio de suas experiências de cuidado e atenção à criança. 

Em um curso considerado normal, por meio da interação com um outro-

continente, a criança experimenta ser vista, aceita e interdita, bases de trocas 

vitais para o seu desenvolvimento (FILLUS, 2011). Autores como Wilkinson 

(2005) apontam que já há um consenso sobre o desenvolvimento da referência 

interna de Self (enquanto a experiência de si-mesmo) ser dependente dessa 

interação. 

Nos primeiros anos de vida, a criança passa por centenas de momentos 

de estresse que podem ser ou não regulados repetidamente por seu cuidador. 

A capacidade sintônica do cuidador em colaborar com a necessidade da 

criança é considerada um fator importante na maior capacidade de 

autorregulação, uma vez que, aos poucos, a orientação ou distração dos afetos 

negativos é em si um processo formativo (ROTHBART; SHEESE; RUEDA; 

POSNER, 2011). No futuro, redes executivas e controles sem esforço (do 

córtex frontal, da consciência) serão necessários no controle de emoções 

negativas. 

Por autorregulação, entende-se os processos que modulam a reatividade, 

em especial os processos de atenção funcional e controles sem esforços 

(ROTHBART; SHEESE; RUEDA; POSNER, 2011).   
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A relação inicial entre bebê e mãe (ou substitutos) ao longo dos primeiros 

meses ocorre principalmente pelos sistemas neuronais dos seus hemisférios 

direito (dois da mãe e um do beb), área preponderante no processamento das 

emoções (SCHORE, 2005). Um sistema representacional de configurações 

afetivas que registra as imagens sobre o si-mesmo em relação com objetos 

(outros, meio externo) está contido principalmente nesse hemisfério e 

dinamizado desde o início dessas relações. Por meio da constância e repetição 

(o cuidado e a dependência demandam esse ritmo), capacidades mais ou 

menos adaptativas das diferentes formas de se relacionar emocionalmente vão 

sendo moldadas. Capacidades como a empatia, por exemplo, seja esta 

cognitiva – identificação mental sobre o estado de ânimo do outro – ou relativa 

à percepção dos estados emocionais dos outros, cuja definição é dada por 

Knox (2013) como sendo a capacidade de “sentir pelo outro” –, também têm 

sido mais associadas ao hemisfério direito e tidas como uma capacidade 

importante na leitura feita por cuidadores das necessidades da criança.  

A hipótese dos autores que pesquisam nessa direção é que a 

representação interna sobre os relacionamentos interpessoais teria uma função 

intrapsíquica e reguladora biológica, controlando processos fisiológicos. Assim, 

a partir da vivência sucessiva de experiências de regulações externas, a partir 

dos atos do cuidador, a criança formaria representações internas sobre estados 

transicionais e estas passariam a regular fisiologicamente certas funções. 

Apesar de os três primeiros anos serem reconhecidos como os mais 

importantes para a formação cerebral e formadores desses primeiros planos de 

apego e sentidos atribuídos aos mesmos – portanto, dos esquemas iniciais da 

memória implícita (KNOX, 2004) –, no período pré-escolar os modelos internos 

e importantes circuitarias cognitivas ainda estão em formação. Apenas é 

esperado que isso ocorra em um nível menos vulnerável por já haver presença 

da cognição e processos de defesa do Self (experiência de si mesmo) voltados 

para a preservação do senso de identidade.  

A capacidade de refletir sobre si mesmo é uma função psíquica 

importante em termos adaptativos e forma capacidades distintas, tais como a 

possibilidade de revisão das próprias trajetórias, a narração de memórias 

autobiográficas ou a autonomia. Em um desenvolvimento médio, forma-se mais 

expressivamente a partir dos 4 anos e meio de idade (RIOS, 2015). Os 
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sistemas de redes neurais ligados à autorreflexão e à atenção, de acordo com 

suas predisposições genéticas, interdições e continências do meio externo, aos 

poucos formam a trajetória da capacidade de reflexão infantil. A reflexão sobre 

si mesmo é a base para a internalização da moral, da reflexão ética ou a 

possibilidade de se ter a própria consciência ampliada a níveis mais complexos 

do funcionamento psíquico humano.  

Na idade pré-escolar, a criança está mais imersa nas chamadas 

experiências da dinâmica materna, como continência e proteção. Porém, a 

inserção nos ambientes sociais, bem como a exploração do movimento e da 

autonomia, torna inerente a vivência do limite e da ordem. Já não mais 

pequenina, a criança pré-escolar ganha novas habilidades físicas e liberdades, 

mas ainda experimenta-se frágil e testemunha suas próprias limitações em 

muitos momentos. 

O professor também exerce um modelo representacional de figura de 

apego nessa idade e serve como um mediador de regulações emocionais 

nessa formação inicial identitária. Essa demanda de relações denominadas por 

Bolwby de “reais” (BOLWBY apud KNOX, 2004) vai além das metas e 

interesses propostos por atividades escolares voltadas à estimulação do 

desenvolvimento cognitivo ou atencional e é imprescindível na formação da 

capacidade de autorregulação infantil. Assim, nessa faixa etária e do ponto de 

vista psicológico, o vinculo professor e criança pré-escolar é de grande valia 

pelas colocações anteriores. 

O brincar ativo é também uma via de integração e promoção de 

desenvolvimento saudável nessa idade. Quando uma criança possui um papel 

ativo na brincadeira, ela reflete, organiza, desorganiza, constrói, destrói e 

reconstrói o seu mundo não só em sua imaginação, mas também com 

movimentos e ações corporais. Bovensiepen (2002) aponta a contribuição de 

Hanna Seagal ao desenvolver o conceito do brincar como a capacidade de 

criação de um espaço de funcionamento psíquico ao longo do 

desenvolvimento. Nessa idade, o brincar pode ser em si também um espaço 

transicional, na medida em que é uma forma de se aproximar cada vez mais de 

elementos da realidade, sem perder a “proteção” de oscilar entre a diversão e 

ensaios de aspectos da realidade. Em resposta a um jornalista, Dorothee Solle 

resumiu (fala de conhecimento popular): “Como a senhora explicaria a um 
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menino o que é felicidade? Não explicaria. Daria uma bola para que ele 

jogasse...”  

Estudos demonstram a relação entre o brincar ativo na idade pré-escolar 

e uma maior concentração sustentada em tarefas sedentárias posteriores. 

Smith (2008) aponta que esses resultados são coerentes com uma hipótese de 

imaturidade cognitiva esperada na primeira infância, na qual os exercícios ou 

atividades ajudam a criança pequena a estabelecer intervalos para demandas 

cognitivas cujas capacidades necessárias ainda estão menos desenvolvidas.  

 

Alguns aspectos sobre o desenvolvimento neurológico normal no período 

pré-escolar 

 

De 9 meses até o fim da idade pré-escolar, a base neural e muscular da 

coordenação física vivem um auge, com duas fases distintas, porém 

complementares: na primeira, o crescimento acelerado cerebral se soma a 

ganhos motores importantes como o engatinhar, o rolar, o andar e o início da 

fala. e, na segunda fase, coordenações motoras ganham mais complexidade, 

enquanto os sistemas neurais passam a fazer os primeiros “descartes” ou 

“podas” de circuitos não prioritários. 

O desenvolvimento do controle atencional é um dos sistemas cerebrais 

mais precoces e segue em um processo contínuo de maturação até a idade do 

adulto jovem. É importante lembrar que as trajetórias de desenvolvimento hoje 

são consideradas percursos não lineares. E o percurso de maturação das 

diferentes áreas cerebrais ligadas às funções atencionais se dá dessa mesma 

forma, ou seja, é um resultado único de etapas de maturação e predisposições 

genéticas em constante modelagem (LIU et al, 2011). 

Aos 2 anos, o cérebro já alcançou aproximadamente 80% do seu 

tamanho adulto, com uma alta formação sináptica e mielinização (GIEDD et al, 

1999). Até essa idade, as primeiras referências atencionais estão relacionadas 

a comportamentos visuais.  

Após esse período, a ênfase de desenvolvimento está na ramificação dos 

dendritos (MRZLJAK; UYLINGS; VAN EDEN; JUDAS, 1990). O ápice dessa 

multiplicação dendrítica ocorre por volta dos 3 anos de idade.  
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Existem algumas diferenças entre gêneros em relação à formação do 

controle atencional (LIU et al, 2011). De forma simplificada, é como se a 

menina desde o nascimento estivesse um pouco à frente em termos de 

maturação cerebral e atencional. 

Liu et al (2011) sugerem que, apesar de não existirem evidências de 

diferenças muito significativas entre os gêneros humanos, por volta dos 4 anos 

de idade são percebidas diferenças comportamentais qualitativamente 

importantes, em geral identificadas como meninos expressando 

comportamentos mais agressivos e impulsivos. A hipótese dos autores é a de 

que essa mudança mais rápida no desenvolvimento da menina poderia 

funcionar como um fator de proteção contra os sintomas de problemas 

atencionais ou comportamentos associados no futuro ao Transtorno do Deficit 

de Atenção e Hiperatividade (TDAH). 

Após os 5 anos de idade, o desenvolvimento neuronal segue, mas por 

meio de um ciclo de especializações iniciais. “Podas” de sinapses consideradas 

ineficientes passam a ocorrer. Uma primeira reorganização cortical mais 

especializada surge a partir das experiências vividas.  

Em um desenvolvimento atencional médio (ou seja, normal) nesse 

período, o processo de modulações ocorre por mielinizações progressivas 

associadas a melhoras graduais do controle atencional que em potencial pode 

até promover algumas alterações genéticas (LIU et al, 2011). Já a “poda 

patológica”, pelo contrário, em geral decorrente de experiências com o meio, 

pode promover defasagens nas competências do desenvolvimento atencional.  

O período pré-escolar ainda apresenta algumas controvérsias para a 

ciência em relação às funções atencionais e à patologia atencional. Apesar de 

existir um consenso de que nessa idade não se pode classificar uma criança 

como já portadora de um transtorno (neurológico), é cada vez mais comum na 

literatura (especialmente médica) a denominação de crianças nessa idade com 

Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)1. A existência de 

grupos científicos que defendem a medicalização precoce como um fator de 

                                                           
1 Em minha amostra, apenas como exemplo, três crianças já haviam sido encaminhadas pelas 

escolas para o serviço de saúde e recebido prescrições de medicamentos (todas com menos 
de 6 anos de idade). As três não encontravam-se medicadas por decisão dos pais. 
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proteção ao futuro portador de TDAH pode ser um dos fatores que tem tornado 

a prática da medicalização nessa idade mais cotidiana. 

A existência de poucos instrumentos de avaliação disponíveis para essa 

idade também torna o estudo sobre os comportamentos pré-escolares uma 

área menos precisa quando comparada a estudos com crianças mais velhas ou 

adolescentes, por exemplo.  

Há um debate sobre a presença de queixa atencional na idade pré- 

-escolar ser normal ou não. Aos 4 anos de idade, em torno de 40% das 

crianças podem ter algum cuidador ou professor atento a esses “problemas” 

em seus comportamentos. Em um estudo com pré-escolares, entre os diversos 

comportamentos testados, existia a variável “sempre está acelerado 

fisicamente”. O total dessa variável chegou a 72.7% da amostra (MAHONE, 

2008). Ou seja, questões de hiperatividade nessa faixa etária podem ser 

esperadas como parte do processo do desenvolvimento. Já na fase entre 5 e 6 

anos em relação à maioria das crianças, é esperada uma diminuição de 

frequência e intensidade nos traços exagerados de agressividade2. Em relação 

à atenção, estudos com boas amostragens também têm sugerido que algumas 

habilidades atencionais só surgem na 1ª série, e outras mais complexas 

apenas mais tarde (CAPOVILLA; DIAS, 2008). Entre 4 e 6 anos, questões 

ligadas ao desenvolvimento da linguagem, à audição, ao funcionamento 

intelectual, a formas de psicopatologias e à diferença maturacional de gênero 

anteriormente citada, bem como comportamentos decorrentes do tipo de 

disciplina e limites exercidos em família, impactam e são impactados pela 

formação da atenção ou agitação, o que, de acordo com a literatura, torna as 

medições de capacidades específicas mais difíceis.  

Apesar desses aspectos, a literatura médica tem legitimado nos últimos 

anos o diagnóstico na fase pré-escolar em alguns casos (American Academy of 

Pediatrics), principalmente em comportamentos externalizantes, encaminhando 

para tratamentos de terapia comportamental ou para a medicação. Com base 

nas pesquisas sobre os comportamentos externalizantes nessa faixa etária ou 

sobre o desenvolvimento das funções executivas, parece razoável a posição de 

                                                           
2 Estudos longitudinais como os de Coté et al (2006) com crianças do nascimento até a adolescência 
deram a base para a formação do conceito de curva de agressividade física cujo pico na infância é aos 3 
anos e meio. 



25 
 

que a maior parte das crianças com queixas nesse período pode apresentar 

mudanças significativas ao longo dos anos seguintes e que intervenções 

preventivas de caráter terapêutico capazes de fomentar novas regulações 

emocionais e comportamentais emergem como a conduta mais razoável, 

mesmo em casos de crianças que já apresentam prejuízos significativos. 

Dessa premissa nasceu este estudo.  

 

A passagem para o ensino fundamental  

 

A entrada no ensino fundamental trará alguns desafios novos para a 

criança: o início da alfabetização e matemática, além de outros conhecimentos 

que gradualmente demandarão maior inibição de impulsos como a liberdade de 

movimentação ou movimentação exagerada, a capacidade de sustentar a 

atenção, o desenvolvimento da linguagem verbal como principal mediadora na 

interação diária e o uso da concentração por tempos mais longos. 

Marturano (2008) apresentou alguns fatores correlacionados à melhor 

adaptação ao processo de aprendizagem e ao ambiente escolar no ingresso do 

primeiro ano do ensino fundamental. Entre os principais fatores encontram-se: 

suporte familiar (tanto coesão familiar como disciplina assertiva são fatores 

considerados relevantes), o fato de a criança ter cursado a pré-escola, seguir 

na mesma escola ou com os mesmos colegas e, finalmente, ter uma 

professora com uma percepção positiva de seu trabalho. Autores como 

Marturano (2008), afirmam já existir pesquisas consistentes a ponto de ser 

possível afirmar que as competências demonstradas pela criança no período 

pré-escolar predizem muitos dos resultados observáveis no seu desempenho 

escolar posterior. Esse resultado pode ser analisado de forma ambivalente, 

uma vez que demonstra um risco de uma determinação de desempenho em 

um período no qual há bastante plasticidade potencial para mudanças, o que 

reforça a produção de mais estudos sobre os efeitos de intervenções 

terapêuticas nesse período.  
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A criança em idade pré-escolar que apresenta queixas 

 

[…] she scratches, bites, hits and spits 
and kickes us boys in our bits 

you wouldent think shes only four 
i need to lock our bedroom door.. 

shes loud and fast 
and screams so bad 

the next door naughbours think were mad (..) 
shes always busy as a bee 

when I look at her I see me 

Jerral 

 

Crianças pré-escolares com traços de comportamentos 

externalizantes 

 

A questão da violência no Brasil tem se tornado um fator de saúde pública 

cada vez mais séria. De acordo com as últimas pesquisas do governo federal 

(MENDES, 2009), causas externas são a segunda causa de morte no país, 

perdendo apenas para doenças do aparelho cardiocirculatório, sendo que a 

primeira causa externa de morte é o homicídio, seguida por acidentes de 

trânsito. As principais vítimas dos homicídios são jovens.  

Adultos mais agressivos costumam apresentar deficit no processamento 

das informações sociais, o que significa maior dificuldade na habilidade de 

codificar informações ou considerar riscos e benefícios de suas ações, por 

exemplo. Segundo Mendes (2009), a perspectiva da teoria da aprendizagem 

social (social learning theory) é a de que os principais fatores de risco para 

transtornos de conduta, agressividade, delinquência e crime são baixos níveis 

de autocontrole e de autorregulação e exposição a pares delinquentes. 

Crianças pré-escolares costumam ser muito mais encaminhadas aos 

serviços de saúde por apresentarem mais comportamentos ou traços de 

comportamentos externalizantes (MARTURANO, 2008) do que internalizantes. 

A agressividade, a impulsividade e a quebra de regras estão entre as principais 

queixas que justificam o encaminhamento.  

Pouco se encontra na literatura sobre as definições dos comportamentos 

de hiperatividade ou impulsividade. Existem evidências históricas e científicas 
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validadas de que esses comportamentos, quando disfuncionais, são mais 

predominantes na população masculina, em determinadas etapas 

maturacionais ou enquanto um traço característico ou temperamento (ROHDE, 

2004). Por essa razão, quando não se manifestam em uma escala dimensional 

de prejuízos (ROHDE, 2004), esses comportamentos seriam mais uma 

tradução de estilos de temperamento ou tendências hereditárias. Entretanto, há 

um consenso nos estudos sobre vulnerabilidade social, que verificam que, 

nessas situações, existe um agravamento desses sintomas.  

Em uma pesquisa realizada na cidade de Belo Horizonte (ARAÚJO, 

2010), constatou-se diferenças significativas entre crianças com maior e menor 

risco de vulnerabilidade social, pré-escolares ou mais velhas nos graus de 

comprometimentos de comportamentos externalizantes. As crianças pré-

escolares e em maior vulnerabilidade social (porém, a concentração maior 

estava relacionada à idade), apresentaram maior comprometimento nos 

seguintes fatores: Isolamento/Depressão, Problemas com o Pensamento, 

Comportamento Agressivo, Escala de Internalização, Escala de Externalização 

e Total de Problemas, com valores mais elevados para o gênero masculino nas 

escalas de Comportamento Agressivo, Comportamento de Quebrar Regras e 

Problemas Sociais. 

Diante desses dados, Araújo (2010) desenvolveu duas hipóteses. A 

primeira torna possível afirmar que as professoras dessa região avaliaram seus 

alunos mais velhos com melhor controle de aspectos vinculados a problemas 

de comportamento. A segunda hipótese consiste, segundo a percepção das 

educadoras, na ideia de que as crianças das escolas das áreas de menor 

vulnerabilidade não recebiam acompanhamentos para as dificuldades 

apresentadas desde os anos iniciais do ensino fundamental e isso se refletia na 

percepção dessa alteração. Ou seja, crianças pré-escolares em situação de 

maior vulnerabilidade seriam as menos assistidas, em um momento de vida no 

qual suas dificuldades de adaptação e desenvolvimento estavam muito 

manifestas. 

Alguns estudos têm se voltado para a avaliação da influência de 

problemas psicossociais, em uma tentativa de compreender quais desses 

aspectos podem ser importantes fatores de risco ou vulnerabilidade. 
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Apego seguro passou a ser uma variável psicológica de área de estudo 

interdisciplinar, desenvolvida a partir do reconhecimento da importância do 

vínculo para o desenvolvimento infantil. Hedges et al (2013) apontaram, em 

sua revisão, alguns exemplos de estudos nos quais a relação genes-ambiente 

foi aprofundada, tendo como base a variável da experiência de apego seguro 

entre pais e filhos. Estudos anteriores sobre epidemiologia genética (e 

molecular) estabeleceram substratos de informações genéticas relacionadas a 

heranças genéticas de distúrbios de desenvolvimento. A partir disso, novos 

estudos têm investigado essa complexa justaposição entre informações 

genéticas e fatores do ambiente nas trajetórias do desenvolvimento 

(desencadeamentos; progressões; comorbidades; fatores de risco e de 

proteção, tratamento e prevenção; e resultados aversivos são alguns dos 

objetivos gerais desses estudos). Um exemplo é um estudo sobre a relação 

entre problemas externalizantes (agressividade, impulsividade, hiperatividade e 

oposição), sensibilidade parental (capacidade de formar um processo de apego 

seguro) e o genótipo do receptor D4.  

A relação entre estresse crônico e a desregulação do eixo hipotálamo-

hipófise-pituitária-adrenal (HPA), via aumento do cortisol e seus efeitos no 

organismo humano, também pode ser encontrada em situações de separação 

e de apego inseguro. Frank (2009) cita estudos nos quais esse nível de 

estresse crônico foi encontrado de forma significativa em crianças com 

problemas externalizantes e condutas agressivas, bem como em crianças com 

problemas atencionais. Esse é um resultado importante para esse estudo pois, 

como veremos a seguir, a alteração do eixo HPA é um dos mecanismos 

subjacentes aos efeitos da yoga. 

Na revisão sobre estudos longitudinais de Frank (2009), apontou-se uma 

probabilidade muito maior de crianças aos 7 anos apresentarem 

comprometimentos sérios de temperamento ou tornarem-se mais propensas a 

apresentar problemas externalizantes na adolescência quando pertencentes a 

famílias disfuncionais. A hipótese do autor é a de que a regulação interpessoal 

das emoções negativas que as crianças pequenas em situações de estresse 

necessitam é diretamente influenciada pelas qualidades de apego (vínculos 

afetivos) (FRANK, 2009). 
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A regulação interpessoal de emoções é largamente estudada por meio de 

muitos aspectos. Entre eles, a empatia é uma capacidade importante quando 

comportamentos externalizantes são estudados, na medida em que a relação 

interpessoal dá origem à parte dos sintomas. Nesse estudo, o conceito de 

empatia proposto por pós-junguianos como Knox (2013) foi adotado, que 

encara a empatia como sendo a capacidade de perceber a emoção alheia e ao 

mesmo tempo manter a perspectiva de diferenciação entre o outro e si mesmo. 

Ao longo da intervenção realizada, essa postura empática foi oferecida às 

crianças.  

Apesar de o ser humano ter em sua programação neurobiológica a 

imitação, decorrente da ação dos neurônios espelho como base para 

estabelecer uma base empática com o outro, Knox (2013) propõe uma 

definição da empatia como um “sentir pelo outro”, no sentido de se formar na 

relação a capacidade de se pensar a respeito das suas próprias emoções e 

sobre as do outro, e não apenas sentir o que o outro sente. Alguns estudos 

sobre adolescentes com Transtorno de Conduta, por meio de exames de 

neuroimagem, apontaram menor conexão entre as áreas cerebrais que 

regulam as emoções e o córtex orbitofrontal, o que cria a suposição de uma 

maior dificuldade na regulação da diminuição do distresse, o que resulta em 

reações mais agressivas diante da dor do outro (KNOX, 2013). 

D’Abreu e Marturano (2010) fizeram um levantamento de estudos 

prospectivos e longitudinais sobre a relação entre comportamentos 

externalizantes e baixo desempenho escolar. Um primeiro achado importante 

em sua revisão foi que comportamentos antissociais na infância demonstram 

prejuízos bem mais negativos no futuro e o baixo desempenho escolar é 

apontado como um deles. Nesse estudo, a hiperatividade revelou-se um fator a 

longo prazo de menor risco que os comportamentos antissociais.  

Já há um notório reconhecimento clínico e científico sobre o nível de 

frustração, estresse e raiva que em geral existem nos sistemas relacionais de 

crianças com traços importantes de comportamentos externalizantes ou 

desatenção quando pais ou professores não veem seus esforços 

correspondidos. Alguns autores têm se dedicado a compreender se essa 

qualidade de apego inseguro é uma variável importante na formação de baixa 

qualidade autorregulatória (HARRISON, 2004). Na Nova Zelândia, por 
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exemplo, baixa responsividade maternal e falta de interação sintônica foram 

verificadas na díade mãe-criança com TDAH (KEOWN, WOODWARD, 2002). 

Bellé, Andreazza, Ruschel, e Bosa (2009) avaliaram o nível de estresse 

de pais de crianças com TDAH e de crianças com TDAH e transtorno 

oposicional. Os grupos de mães de crianças com TDAH ou ambos os 

transtornos apresentaram maior estresse em todas as categorias avaliadas 

(sobrecarga emocional, restrições comportamentais, pessimismo e 

incapacidade da criança). A severidade dos sintomas de 

hiperatividade/impulsividade foi o fator mais associado ao agravamento do 

estresse parental em todas as suas dimensões. Outro fator interessante dessa 

pesquisa é a percepção dos grupos de mães de crianças com transtorno terem 

menos fontes de apoio social e menor satisfação com as mesmas, em 

contraponto com a maior utilização do apoio médico e utilização dessa 

assistência.  

Nessa revisão sobre o desenvolvimento da criança pré-escolar normal ou 

com questões comportamentais, é possível perceber que a necessidade de 

regulação de emoções negativas é uma das formas pelas quais proteção, 

continência e limites são vividos de forma saudável. Percebe-se também 

pesquisas que sugerem que as habilidades atencionais são mais esperadas a 

partir da 1ª série. Comportamentos externalizantes têm uma correlação maior 

com vulnerabilidade social e com relações familiares disfuncionais, apesar da 

predisposição genética existente. Intervenções nessa idade, bem como novos 

estudos sobre o potencial de minimização de riscos durante essa etapa 

maturacional, são recomendados pela literatura. A seguir, alguns aspectos 

serão abordados no intuito de ampliar a compreensão de como intervenções 

como a yoga, anteriores ao ensino fundamental, podem contribuir para novas 

trajetórias comportamentais.  
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Por que uma intervenção para crianças em idade pré-escolar? 

 

Hagen e Nayar (2014) frisam a necessidade de novos estudos sobre a 

idade pré-escolar capazes de: 

 

[...] desenvolver um corpo teórico relacionado à saúde mental de 
crianças onde os processos de autorregulação sejam compreendidos 
de maneira a se criar uma melhor visão teórica sobre os efeitos 

potenciais do Yoga (HAGEN, 2014, p. 5) 
 

A plasticidade neural nessa faixa etária ainda é mais ativa, sendo essa 

uma das características que justifica intervenções baseadas na integração 

mente-corpo de acordo com autores como Schore (2004) e pesquisadores 

sobre os efeitos terapêuticos da yoga e que estudam o conceito de 

interocepção 3 , como Emerson (2009). Por meio de experiências lúdicas, 

recursos psicomotores podem ser estimulados de forma mais específica. Essa 

especificidade favorece as próximas etapas de desenvolvimento pedagógico ou 

ganhos de inteligência, objetivo essencial da escolha dessa faixa etária 

(ALESSANDRI, 1992; KALEY-ISLEY, 2010; MECCA, 2012; TELLES, 2013; 

BUBELA e GAYLORD, 2014). Outro aspecto é o fato de ser nessa idade que 

os processos de autocontrole, autorregulação e planejamento começam a 

ocorrer (ROTHBART, 2011).  

Uma questão relevante é o quanto a presença dos prejuízos neurológicos 

e motores associados, quando presentes na idade pré-escolar, geram 

consequências em algum nível ao longo da vida de forma quase determinista. 

Dificuldades na leitura, matemática, bem como no desenvolvimento motor, 

além de aspectos variados de qualidade de vida (maior risco de acidentes, 

depressão/ansiedade na infância), são os achados mais evidentes nos 

primeiros anos consecutivos à idade pré-escolar (D’ABREU; MARTURANO, 

2010; RODRIGUES, 2010).  

Existe uma compreensão que intervenções psicológicas ou terapêuticas 

para crianças possam diminuir os prejuízos nas relações interpessoais, o que 

                                                           
3 Interocepção atualmente é um termo que define a habilidade do sistema aferente em informar a 
consciência e afetar os comportamentos direta ou indiretamente sobre as sensações viscerais. É a 
constituição da percepção de um senso “material” do si-mesmo, diz respeito a como percebemos os 
sentimentos a partir dos sistemas corporais e como esses influenciam o humor, o senso de bem-estar e 
as emoções diretamente.  
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pode ser bem significativo na trajetória individual, mesmo quando existem 

comprometimentos neuropsiquiátricos envolvidos (ADHD..., 2009). 

Com o devido cuidado para que não haja uma generalização absoluta da 

constatação do potencial determinista em certos resultados pesquisados a 

partir de comportamentos apresentados na idade pré-escolar, vemos a 

importância de intervenções nos anos nos quais a manifestação desses 

comportamentos tem início e dentro do possível a oferta de assistências 

específicas pode minimizar prejuízos emocionais. Esse é um raciocínio vigente 

dentro da prática preventiva e complementar de saúde.  

  

 

Sobre os benefícios da prática na idade pré-escolar 

 

Poucos estudos científicos abordam os benefícios da prática da yoga para 

crianças pré-escolares. Os efeitos da prática no desenvolvimento motor de 

crianças em idade pré-escolar é o resultado pesquisado e verificado em dois 

estudos: o de Bubbela e Gaylord (2014) e o de Telles (2013). Tanto no 

desenvolvimento bruto (BUBBELA; GAYLORD, 2014) quanto no motor estático 

(TELLES et al, 1983) os resultados apontam melhora de equilíbrio, força, 

coordenação bilateral e flexibilidade. Na comparação dos resultados entre 

grupo controle e de intervenção, na pesquisa de Bubbela e Gaylord (2014), o 

grupo experimental apresentou maior ganho de desenvolvimento motor após 

seis semanas de prática (BUBBELA; GAYLORD, 2014).  

Em relação a problemas de hiperatividade e desatenção, os estudos 

encontrados são em crianças em outras faixas etárias, como o de Jensen 

(2004), Peck (2005), Abadi (2008) e Haffner (2006), e indicaram ganho de 

atenção e diminuição na hiperatividade. A diminuição no comportamento de 

oposição (PECK, 2005) e da manifestação dos sintomas e a potencialização do 

efeito do medicamento também foram observadas (HAFFNER, 2006).  

Em termos de efeitos psicológicos, melhora no autocontrole, atenção, 

concentração, autoeficácia, consciência corporal e redução de distresse 

(PECK, 2005) também foram efeitos medidos com crianças na faixa escolar (de 

8 a 11 anos). Não foram encontradas pesquisas nas quais esses resultados 

foram verificados ou observados na idade pré-escolar.  
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Uma hipótese que surge sobre o número limitado de pesquisas sobre os 

efeitos da prática de yoga nessa faixa etária é o grau de adaptação necessário, 

uma vez que as bases de uma prática de Hatha-Yoga – os asanas (posturas), 

a meditação e os pranayama (exercícios respiratórios) – precisam ser apenas 

iniciações, apresentadas de maneira não convencional.  

Mesmo assim, o número de projetos de intervenção com yoga em escolas 

nos Estados Unidos tem crescido de forma substancial (JENSEN, 2004; 

KALEY-ISLEY, 2010; TELLES, 2013), com alguns resultados já constatados, 

em especial:  

1- Melhora na capacidade de centramento e foco das crianças (FLYNN, 2013).  

2- Diminuição do distresse infantil (stress-buffering). Nos casos de 

hiperatividade, observou-se uma melhora mais significativa quando a prática 

ocorreu durante a rotina escolar. 

 

A yoga para crianças é um método lúdico e que se adapta à linguagem e 

necessidades de cada grupo infantil. A melhora da concentração é um 

resultado frequentemente apontado como resultante das práticas de yoga, 

apesar do baixo número de publicações a esse respeito. A seguir, uma revisão 

da compreensão atual sobre a formação da atenção será apresentada. 

A formação da atenção 

 

A atenção é uma capacidade seletiva, envolvida em inúmeras funções 

complexas necessárias para nossa sobrevivência instintiva, social e cultural. 

Ela está intrinsecamente ligada a nossa capacidade de desempenho e 

realização.  

Quando a capacidade seletiva está alterada por qualquer razão, nosso 

funcionamento cognitivo emocional passa a ser afetado, uma vez que o filtro de 

informações advindas do meio externo está comprometido e, portanto, nossas 

regulações internas passam a ser afetadas de alguma forma (RODRIGUES, 

2008). 
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Alguns estudos com crianças com transtorno de ansiedade, por exemplo, 

(RODRIGUES, 2008), sugerem a observação dos deficit de memória como 

secundários aos processos atencionais. 

De acordo com pesquisadores da área do desenvolvimento, a formação 

inicial das competências atencionais está correlacionada com a capacidade de 

regulação emocional (FRANK, 2009). Um exemplo disso é o fato de que a base 

de investigação clínica sobre TDAH ainda é o dimensionamento dos 

comportamentos que têm algum comprometimento no sistema ou no 

funcionamento de inibições.  

Uma das compreensões que se tem hoje sobre a definição de atenção é a 

de que ela está envolvida em três funções (POSNER, 1997; RUEDA, 2004):  

 

1- Função executiva (estar direcionado a um propósito ou à seletividade 

de uma resposta) 

2- Orientação para estímulos sensoriais 

3- Manutenção do estado de alerta  

 

O sistema de atenção, enquanto função executiva, é mais ativado quando 

a tarefa envolve discriminações complexas, e o grau de ativação costuma 

depender do número de metas apresentadas (POSNER, 1997). 

A atenção pode ser um processo consciente (mediado por ela mesma) ou 

automático (aprendido) de seleção. O desenvolvimento da atenção enquanto 

função executiva, quando a base neurológica não está comprometida, exige 

esforço e repetição.  

Entende-se por repetição experiências práticas, vividas na interação 

cérebro-corpo-meio externo, que permite às crianças fazerem e refazerem o 

mesmo trajeto de formas novas, iguais ou parecidas.  

Em nossa formação humana, a capacidade de modular-se para alcançar 

um objetivo é complexa e refinada, formada pela interação de diferentes 

funções cognitivas e emocionais. Como suas próprias coordenadoras, as 

funções executivas nos permitem trabalhar com ideias no plano mental, 

analisar escolhas antes de gerar respostas por impulso ou manter-se focado. A 
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repetição e o desafio constante das funções executivas existentes são os 

caminhos mais reconhecidos para se alcançar seus novos níveis de 

maturidade (DIAMOND; LEE, 2011). 

Funções executivas são “[...] necessárias para se concentrar e pensar, 

quando agir de forma impulsiva seria inadaptativo. Funções executivas 

dependem de diferentes circuitos neurais, dentre os quais, o córtex pré-frontal 

é central” (DIAMOND; LEE, 2011, p. 959).  

Em um nível simplificado, essas funções emergem como flexibilidade 

(poder mudar rotas), inibição (ter autocontrole ou autorregulação) e memória de 

trabalho (trabalhar com informações no plano mental a ponto de rearranjá-las).  

Crianças em idade pré-escolar começam a desenvolver componentes 

desses processos atencionais e ações (neurológicas, físicas e emocionais) que 

no futuro, mais ou menos integrados, formarão suas funções executivas, entre 

elas a atenção, a inibição e a memória de trabalho (BROCKI, 2010). 

Nesse escopo de ações humanas, as funções executivas são conhecidas 

como processos de grande ordem, uma vez que englobam um conjunto de 

funções cognitivas e emocionais voltadas à adaptação ao novo ou a situações 

complexas, por estarem envolvidas no controle e regulação do comportamento 

e performance. Ao longo do processo maturacional, passam a funcionar melhor 

em conjunto, um resultado tanto da eficiência parcial de cada uma quanto da 

harmonia interacional das funções. 

Conceitos cognitivos como inibição, iniciativa, autorregulação e 

movimentos motores são decorrentes das funções executivas. De acordo com 

Diamond e Lee (2011), funções executivas são mais importantes para o 

desempenho escolar do que o nível de inteligência (QI). São as funções 

executivas, por exemplo, que nos garantem o desenvolvimento de 

competências para matemática e leitura ao longo dos anos escolares. 

(ADHD..., 2009). 

Inúmeros estudos e revisões foram realizados – Alessandri (1992); Brocki 

(2010); Frank (2009); Goulardins, Marques e Casella (2011); e Santos (2010) –, 

nos quais medições e comparações entre as funções executivas de crianças 

com e sem comprometimentos atencionais foram realizadas. As diferenças 

apresentadas, mesmo consideradas não elevadas (nível moderado), eram 
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ligadas às funções cognitivas (inibição, por exemplo) e não apenas às 

performances cognitivas. 

Como veremos a seguir, funções executivas como a atenção são 

desenvolvidas de forma linear e seguem graus de complexidades. A idade pré- 

-escolar é percebida como uma etapa desafiadora para medição e formação de 

parâmetros científicos, apesar do consenso de sua importância para as 

aquisições pedagógicas dos anos subsequentes (RUEDA, 2004). 

O processo maturacional da atenção 

 

Rueda (2004) realiza pesquisas sobre funções executivas dedicada a 

compreender fatores universais do processo maturacional da atenção. De 

acordo com a autora, “alguns mecanismos de atenção estão presentes desde a 

infância precoce, e estes provêm evidências de que desenvolvimentos 

quantitativos ocorrem em diferentes níveis dessas funções atencionais” (p. 

1030). Ou seja, o processo maturacional envolve inter-relações constantes. 

Nesse processo, uma característica atencional é a habilidade de mudar 

de foco de atenção diante de sugestões externas. Essa característica tem 

pouca variabilidade ao longo da vida. Já a velocidade com que a atenção 

voluntária se move, a capacidade de readaptação e de desengajar-se de uma 

sugestão é uma característica que varia e amadurece no decorrer do tempo, 

construindo diferentes tipos de trajetórias (RUEDA, 2004). 

Ao longo do desenvolvimento, as funções atencionais passam a ser 

dominadas (melhor controle e planejamento, por exemplo, são algumas das 

decorrências), e passam a gerenciar novos desdobramentos, tornando a atenção, 

uma “orquestração de funções mais complexas e precisas” que atuam em conjunto, 

sendo que, por exemplo, parte da música, já é tocada de forma cada vez mais 

automática. 

Sobre as crianças com a emergência de comprometimentos de atenção 

ou de comportamentos externalizantes em idade pré-escolar, os estudos 

concordam com a existência de um deficit no controle inibitório (BROCKI, 

2010). Mas os resultados sobre comprometimentos na área de memória de 

trabalho são contraditórios, diferença importante para crianças do ensino 

fundamental. 
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Um exemplo é o estudo de Marks (2005), no qual o status 

neuropsicológico de 22 crianças pré-escolares em risco de serem TDAH e 50 

crianças controle foi investigado por meio de inúmeros testes que avaliaram 

quatro constructos das funções executivas, separadamente e em conjunto 

(inibição perceptiva, inibição motora, memória de trabalho não verbal e 

memória de tempo). Os resultados constatam que certos constructos não 

estavam formados em ambos os grupos e, apesar das diferenças já serem 

medidas e observadas em certas áreas, a hipótese é que aspectos emocionais 

influenciem nessa idade em um maior grau.  

É senso comum na literatura científica que na infância não é esperado um 

controle executivo maduro, mas medianamente próxima à etapa maturacional 

correspondente (RUEDA, 2004; GARON; BRYSON; SMITH, 2008). Garon, 

Bryson e Smith (2008) sugerem que, de uma perspectiva teórica, os elementos 

do desenvolvimento das funções executivas complexas na idade pré-escolar 

seriam a melhora na habilidade de integrar regras conflitantes e a superação 

de atos impulsivos, por exemplo. 

Todas as funções que formam as atenções se desenvolvem ao longo da 

infância, o que faz supor que experiências vividas e o processo maturacional 

do cérebro são indivisíveis nessa formação. 

Considera-se que, em média, é no período entre dois e quatro anos de 

idade que as crianças progridem de uma inabilidade completa de realizar uma 

tarefa a ser capaz de realizá-la de alguma forma (adequada à idade).  

A partir de estudos sobre atenção em idade precoce, sabe-se que a 

antecipação é um fator de proteção para o desenvolvimento (cerebral, cognitivo 

e emocional). Ou seja, a conhecida necessidade de repetição, especialmente 

no período entre dois e cinco anos de idade, promove a exploração e o 

aprendizado da sequência antecipação-formação da atenção-foco. A 

antecipação, portanto, surge como um dos recursos para garantir o 

aprendizado de capacidades mais complexas e consequentemente para estar- 

-se no momento presente. 

Porém, quando esses processos de desenvolvimento, baseados em 

repetições, ocorrem em situações estressantes, sabe-se que a criança tem 

uma experiência de conflito associada (FRANK, 2009).  
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A alta plasticidade e abertura ao aprendizado na infância são fatores 

ambíguos, uma vez que também podem ser fatores de vulnerabilidade. De 

acordo com Hugues (2011): 

 

[...] da mesma forma que existe uma glamorização sobre as crianças 
serem “devoradoras” de aprendizado, isso funciona para os dois 
lados: o mesmo cérebro capaz de aprender uma língua é também 
aquele que mergulha num trauma, num abuso e em ambientes 
negativos também. Crianças não são resilientes, elas tornam-se 
resilientes, e para isso precisam de interesse, amor e carinho, isso é 
o que forma um cérebro mais saudável. (HUGUES, 2011, p. 256) 

 

A relação entre o nível escolar materno e o desenvolvimento das etapas 

atencionais na criança pequena é um exemplo de fator influenciador na 

promoção de formação da capacidade de resiliência e da ambiguidade da alta 

plasticidade infantil. Citado em revisões, essa relação é um fator associado ao 

fomento da habilidade de antecipação (HUGUES, 2011). 

Um achado do grupo de Piek (2004), por exemplo, consiste na 

observação de que a desatenção estaria também relacionada com uma baixa 

habilidade motora, particularmente com a habilidade motora fina. Outros 

estudos, ao avaliarem constructos inter-relacionados com a atenção, citam 

resultados similares, o que sugere que, no processo de desenvolvimento 

infantil, a presença de uma disfunção está muito provavelmente associada ao 

prejuízo de outras, e a atenção, enquanto função executiva, pode ser 

comprometida por outros prejuízos.  

Um exemplo de quando essas inter-relações são mais vulnerabilizadas 

por aspectos psicossociais da primeira infância na regulação atencional é 

fornecido por um estudo com crianças adotadas, acolhidas por famílias e 

ambientes considerados seguros (HUGUES, 2011). Foi observado que, após 

alguns anos, as crianças puderam desenvolver áreas específicas e importantes 

para o desenvolvimento, porém, mantiveram dificuldades na função executiva 

de regulação da atenção.  

A criança é dotada de muitos recursos para se desenvolver e se 

autorregular. Ao mesmo tempo, estudos mostram que a aquisição de 

autocontrole consiste em uma trajetória que demanda esforço e repetição e 

segue, de certa maneira, um gradiente linear, ou seja: 
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[...] intervenções que alcançam ainda que pequenas melhoras no 
autocontrole de indivíduos são capazes de mudar toda a sequência 
de acontecimentos para uma direção salutar, o que pode promover 
melhoras na saúde, prosperidade e níveis de criminalidade de uma 
nação, por exemplo. (DIAMOND; LEE, 2011, p. 959) 

 

Em síntese, a literatura mostra como a atenção é um processo de grande 

ordem, cujas etapas mais complexas têm início na idade pré-escolar. Conforme 

elucidado, espera-se que nessa faixa etária algum gradiente linear de 

autocontrole esteja em formação não apenas para controle de impulsos, mas 

também para a sustentação da atenção. Quando isso não ocorre, prejuízos 

passam a surgir.  

A seguir, a definição de yoga será apresentada, bem como os 

pressupostos para uma prática com crianças com um enfoque terapêutico e, 

finalmente, um breve levantamento de pesquisas realizadas sobre yoga ligadas 

ao tema deste trabalho, no intuito de justificar a escolha desse método como 

caminho de intervenção. 
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A yoga como intervenção terapêutica 

 

O que é a yoga? 

I.2 Yogah cittavritti nirodhah  

(“Yoga é a cessação de movimentos na consciência”)  

Iyengar, em Yoga Sutras de Patanjali 

 

Por mais de quatro mil anos, homens subiram as montanhas nas regiões 

que hoje chamamos de Índia, Nepal e Tibete em busca de mestres yogues 

que, ao longo de alguns anos, lhes oferecessem o caminho da grande 

sabedoria e do autoconhecimento.  

Enquanto tradição, a yoga sempre foi uma prática de desenvolvimento 

espiritual, cujos benefícios para a saúde podem ser compreendidos como 

consequências do mesmo (KHALSA, 2004). 

Esses mestres, ao longo de inúmeras gerações, passaram seus 

conhecimentos pela tradição oral e pela experiência prática. A maior parte das 

atividades era relativa à disciplina, a práticas de purificação do corpo, da mente 

e do espírito e a tarefas de autossuperação, de devoção e especialmente de 

auto-observação ao longo de etapas consideradas iniciáticas. Feuerstein 

(1996) resume que, de maneira abrangente, o propósito de todas as linhas 

dessa tradição sempre foi o de “ajudar o praticante espiritual a transcender a 

personalidade-ego ou o chamado de self inferior, para que ele possa realizar a 

consciência maior, ou maior Realidade” (p. 1). 

Yoga é uma palavra comum em sânscrito, cuja raiz yuj pode ser traduzida 

como “união”, “conjunção” ou “constelação” (IYENGAR, 1997; FEUERSTEIN, 

1996; KINSER, 2012). De acordo com Feuerstein (1996), na tradição espiritual, 

a palavra yoga recebe dois significados: “união” ou “disciplina”. Esse é um 

conceito importante, pois a ação é algo fundamental na maior parte das 

tradições yogues. Por ação, entende-se ações disciplinadoras que levam à 

união ou a resgatam.  

Segundo Feuerstein (1996): 

 

[...] unificador refere-se ao objetivo de muitos ramos e escolas do 
yoga, que é o de que ocorra uma realização de nossa natureza 
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essencial, do Self (Atman ou Purusha), pela união do indivíduo com o 
mesmo, através da consciência. (FEUERSTEIN, 1996, p. 3) 

 

Entre os registros mais antigos, nos quais práticas e crenças da yoga são 

citadas, encontra-se o Rig-Veda, escritura composta por 1.028 hinos datados 

por volta de 3.000 a.C. (FEUERSTEIN, 1996). Esses textos de referência foram 

escritos na tradicional estrutura de sutras (escrituras canônicas que registram 

os ensinamentos orais), trazendo interpretações ricas e complexas, em geral 

com diferentes níveis de compreensão. Entre eles, estão os Yoga Sutras de 

Patanjali. Estima-se que esse conjunto de sutras tenha sido produzido por volta 

do século 2º e seja composto por 196 sutras. 

Yoga Sutras de Patanjali constituem-se no mais importante texto de base 

divulgado, estudado e multiplicado pelas principais linhas de yoga existentes 

hoje no Ocidente. A origem de Patañjali, o autor, é mitológica. “Pata” significa 

“caindo” ou “caído”, e “añjali”, “oferenda feita a deus ou mãos unidas em 

oração”. O estudo de sua obra é visto como essencial pelos importantes sábios 

e mestres da tradição da yoga (IYENGAR, 1993). 

Na apresentação de sua tradução dos Yoga Sutras de Patanjali, Iyengar 

(1997) resume: 

 

O Yoga Sutras de Patanjali é uma obra concisa e compacta. 
Nenhuma palavra é supérflua. Ela foi feita de tal forma, que abrange 
inúmeras facetas da vida, explorando cada uma delas em 
profundidade. Patañjali revela aos iniciados e aos não iniciados, aos 
inteligentes e aos não inteligentes, caminhos de adoção dos 
princípios do Yoga e formas de adaptar as suas técnicas, caso se 
extraia (esse conhecimento) de cada sutra, então se conhecerá 
integridade, pureza e divindade (IYENGAR, 1993, p. 2) 

 

Dessa forma, a obra de Patañjali, segundo Iyengar, trata do 

desenvolvimento integral humano: pensamento, discurso e ação humana. O 

seu tratado sobre yoga é intitulado yoga darshana, uma vez que “darshana” 

significa “visão da alma” ou “espelho”, por meio do qual pensamentos e ações 

são refletidas: “O praticante observa os reflexos dos seus pensamentos, da 

mente, da consciência e da ação e corrige a si mesmo. O próprio processo o 

guia, através da (auto) observação ao seu próprio Self”. (IYENGAR, 1993, p. 2) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2none


42 
 

Nos Yoga Sutras de Patanjali, também estão descritas as oito etapas para 

o caminho da yoga, ou Ashtanga. São elas: yamas, nyamas, asanas, 

pranayamas, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi (JOIS, 2010). 

As primeiras etapas consistem resumidamente em: valores éticos e 

morais, posturas físicas, exercícios respiratórios e etapas preparatórias para 

meditação. O que é conhecido no Ocidente como práticas de Hatha Yoga em 

geral são formas simplificadas de treinar ou repetir variações desses princípios 

básicos.  

A Hatha Yoga é o berço da maior parte dos mestres e das linhas de yoga 

que são conhecidas hoje no Ocidente e também da maior parte das técnicas 

estudadas pelas ciências ocidentais nas últimas décadas (KHALSA, 2004; 

KINSER, 2012). 

Tradicionalmente, uma prática de Hatha Yoga advém de uma linhagem 

voltada ao fortalecimento do corpo e da mente, seguindo exercícios e 

ensinamentos de três grandes textos: Hatha Yoga Pradipika (Yogi 

Svatmarama, século XV), Shiva Samhita (autor desconhecido, entre século 

XVII e XVIII) e Gheranda Samhita (Yogi Gheranda, século XVII).  

No texto de Hatha Yoga Pradipika, é introduzido um sistema preparatório 

de purificação do corpo físico, para que a introdução da meditação ou níveis 

mais avançados de yoga possam acontecer de forma segura. Portanto, a 

ênfase inicial em Hatha Yoga são em asanas (posturas físicas), pranayamas 

(exercícios de respiração) e meditação. 

Apesar de, no último século, o Ocidente ter descoberto o yoga por meio 

de mestres que demonstraram habilidades extraordinárias de superação física 

ou mental, a maior parte das técnicas ensinadas nessa tradição tem como 

objetivo o desenvolvimento de valores morais, vitalidade por meio da forma 

física e observação da mente (CRAMER, 2013). 

Khalsa (2004) aponta que, apesar das críticas sobre a popularização do 

yoga trazerem reducionismos ou estereótipos de uma tradição milenar, 

 

[...] ao partir de uma perspectiva mais ampla para ambos, tanto a cura 
de doenças como o empenho espiritual compartilham um terreno 
comum histórico, já que na maioria das tradições religiosas o 
componente da cura foi incorporado. (KHALSA, 2004, p 271) 
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Seu reconhecimento atual como uma técnica CAM (Medicina Mente- 

-Corpo) se deve pela ênfase da observação da mente (busca de diminuição de 

julgamentos), consciência corporal, relaxamento e rebaixamento das atividades 

de atenção, uma vez que as práticas de Hatha Yoga são baseadas na 

responsividade e percepção das sensações corporais (IMPETT, 2006; ROCHA, 

2011). No presente estudo, as práticas foram baseadas na Hatha Yoga e nos 

princípios descritos anteriormente. A intervenção teve como princípio o uso de 

coordenações movimento-respiração-autopercepção mediadas por um vínculo 

seguro. 

 

Yoga como uma prática de CAM (Medicina Complementar ou 

Integrativa) 

 

Reconhecido na literatura científica como uma técnica promotora de 

saúde, de autocuidado (MICHALSEN, 2012) e bem-estar psíquico 

(BALASUBRAMANIAM, 2013), a yoga vem sendo cada vez mais objeto de 

estudos científicos. Apesar de o número de praticantes e formações ter 

crescido de forma exponencial no Ocidente, os fundamentos científicos de seus 

efeitos terapêuticos ainda são recentes. Em relação aos benefícios 

psicológicos, ainda há uma literatura restrita que valida seus efeitos a médio e 

longo prazo (BALASUBRAMANIAM, 2013). 

Historicamente, no Ocidente, a pesquisa científica sobre yoga aumentou 

principalmente a partir da década de 1980. Nessa década, estudos pioneiros 

como o de Gharote (1982) passaram a avaliar e observar os efeitos 

terapêuticos da prática de yoga, passando a validá-la como uma alternativa de 

prevenção ou complementação de saúde (KHALSA, 2004). 

Porém, pioneiros como Swami Kulavayanada, desde a década de 1920, 

já publicavam artigos com intuito de desenvolver compreensões científicas 

sobre seus efeitos, como a publicação do Yoga Mimansa, periódico existente 

desde 1924. 

Segundo McCall (2013), no ano de 2013, mais de 2000 publicações na 

área de saúde (de acordo com o portal PubMed) abordaram a yoga enquanto 

intervenção de saúde. Especialmente na área de saúde americana e europeia, 
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a yoga é reconhecida hoje como uma das principais intervenções da chamada 

medicina mind body, uma das vertentes da CAM. A medicina mind body é 

formada por um conjunto de técnicas psicossomáticas cujos resultados têm 

sido estudados em dois âmbitos da saúde: prevenção e técnicas integradas a 

tratamentos alopáticos. (PRASAD et al, 2013; KESSLER et al, 2001; 

SHAPIRO, 2007; CHONG, 2011; LIMA, 2009; NCCIH, 2014).  

Essas técnicas, de acordo com a Harvard Medical School, são definidas 

como técnicas capazes de promover benefícios comprovados em condições 

físicas e psíquicas. De acordo com a instituição: 

Intervenções nessa área têm obtido sucesso na diminuição da frequência 

e na intensidade de sintomas médicos, na melhora do gerenciamento de 

doenças em inúmeras condições e estresse. Ela contempla técnicas que 

favorecem a resposta de relaxamento, estratégias de coping, atividades físicas, 

nutrição e suporte social.  

Ao longo das últimas décadas, os caminhos de tratamento não 

convencionais buscados pela população como tratamento complementar aos 

convencionais vêm sendo estudados pela ciência e adotados em hospitais, 

escolas e centro de saúde. 

Em 2001, Kessler et al (2001) desenvolveram um estudo nacional com 

2.055 participantes, no qual 24 terapias complementares ou alternativas foram 

avaliadas para tratamento de condições crônicas. Um dos resultados mais 

relevantes foi com a população com ataques severos de ansiedade e/ou 

depressão A pesquisa investigou o interesse e grau de satisfação nos 

tratamentos com técnicas CAM4. A yoga foi buscada por 1,7% dos 7,6% da 

população total que sofria com ataques de ansiedade, a maior prevalência 

nessa população. Em uma pesquisa de referência na área, intitulada Yoga in 

America: 2012, realizada pelo instituto Sports Marketing Surveys USA (2012), 

o alívio de estresse (59,6%) e a melhora do próprio estado geral de saúde 

(58,5%), estão entre as duas principais razões da busca pela prática. 

                                                           
4 Na pesquisa de Kessler et al (2001), as terapias complementares e/ou alternativas foram subdivididas 
em quatro grandes grupos: cognitive feedback, medicação oral (vitaminas, ervas, etc), tratamentos 
físicos (massagem, quiropraxia, osteopatia, acupuntura e yoga) e outras terapias (terapias de cura, 
energéticas, aromaterapia, do riso, dietas, entre outras). 
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O autocuidado é um dos conceitos que tem ganhado mais espaço em 

uma compreensão mais ampla na área de saúde atualmente.  

  

[...] para melhorar a saúde é preciso pensar sobre seu estilo de vida 
atual e assumir hábitos saudáveis, que podem ser em relação à 
alimentação, à atividade física, ao lazer ou a outras mudanças que 
promovam o bem-estar e evitem o aparecimento ou complicações de 
algumas doenças. Isso é o autocuidado: olhar para si, observar e 
escolher ações e formas para cuidar da sua saúde. (PORTAL DA 
SAÚDE, [2015?])  

 

O gerenciamento da própria saúde, em especial por meio da diminuição 

dos efeitos do estresse e do próprio estado emocional, tem sido associado à 

busca de técnicas alternativas como a meditação e a yoga (HARVARD, 2009; 

WHITE, 2005).  

Oliphant (2009) aponta que, segundo dados da Health Canada, 2004, 

estima-se que 70% a 90% dos cuidados de saúde são feitos por escolhas das 

próprias pessoas, sem a ajuda dos profissionais de saúde. Segundo Oliphant 

(2009), a busca por soluções, a incorporação de práticas que previnam ou 

gerenciem a doença, ou o uso de outras terapias em conjunto com os 

tratamentos orientados aparece como uma tendência cada vez mais atual.  

O autocuidado e a escolha de hábitos e práticas que promovam melhoria 

no bem-estar psíquico e físico têm emergido como os principais fatores de 

motivação do aumento da prática de yoga tanto nos países em 

desenvolvimento quanto nos desenvolvidos. 

Por outro lado, nas classes sociais menos favorecidas, práticas de 

autocuidado estão menos presentes em suas rotinas. Crianças que vivem por 

anos em situação de pobreza também são mais propensas ao desenvolvimento 

de depressão e de comportamentos antissociais. É sabido que a pobreza na 

infância provoca impactos negativos na saúde infantil ao longo do tempo. 

Estudos como os de Cohen-Harper (2010) sobre a aplicação da prática de 

yoga em escolas na periferia urbana apontam que o fornecimento de 

competências de autorregulação é um dos principais retornos apontados pelos 

próprios alunos, o que indica seu potencial como uma prática preventiva de 

autocuidado.  

O ato de considerar intervenções que desenvolvam competências 

autorregulatórias e autocuidado emerge como uma tendência de saúde em um 
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momento histórico no qual transtornos de humor, como a depressão, passam a 

ser um dos principais problemas de saúde mundial.  

Da perspectiva de saúde pública, a vantagem de terapias 

complementares como a prática de yoga é a facilidade de implementação, o 

que a torna uma estratégia de coping já utilizada por alguns sistemas públicos 

educacionais em áreas de maior vulnerabilidade (COHEN-HARPER, 2010). 

Orientada por um profissional bem qualificado, a yoga pode ser praticada em 

casa, por um custo relativamente baixo em instituições e não requer recursos 

tecnológicos ou estruturais sofisticados. É percebida como uma prática segura, 

de baixo risco físico e com mais retornos para o praticamente positivos do que 

negativos (ROSS, 2010; MICHALSEN, 2012). 

 

Mecanismos subjacentes aos efeitos da yoga 

 

Atualmente, a atividade física já é reconhecida como um instrumento de 

saúde pública, cujos benefícios são reconhecidos no tratamento de transtornos 

depressivos e ansiosos (PELUSO, 2005). Estudos como o de De Moor (2006) 

apontam que a atividade física regular está associada a menor índice de 

neuroticismo, ansiedade, depressão e maior extroversão. Aspectos como 

melhora de autoestima, vitalidade e bem-estar geral também aparecem com 

relevância (PELUSO, 2005). 

A prática de yoga, sua combinação multidimensional (asanas, 

pranayamas e meditação) e seus efeitos na química cerebral, na maioria dos 

estudos revisados por Ross (2010), provocaram resultados tão ou mais 

eficientes que exercícios físicos ou alguns tipos de psicoterapia. Porém, supõe- 

-se que o que torna o efeito da yoga distinto do efeito de atividades esportivas é 

a redução generalizada de estímulos cognitivos e somáticos, causada pela 

melhora da coordenação de respostas psicofisiológicas por meio de uma 

mudança na atividade do eixo HPA e do sistema nervoso autônomo (KHALSA, 

2004; MC CALL, 2013; KINSER, 2012). Segundo Khalsa (2004, p. 271), “é por 

essa capacidade de afetar o funcionamento psicofisiológico que há a 

implementação dessas técnicas [yoga] como uma intervenção terapêutica em 

inúmeras desordens de conteúdos psicossomáticos”.  
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Algumas pesquisas partiram da hipótese de que o envolvimento com a 

percepção dos movimentos (ou dos órgãos internos) leva o praticante a esses 

estados de relaxamento mental (CRUCHON, 2009; WHITE, 2005). Já para 

outros autores como Brosnan (1982), a combinação entre alongamento, 

coordenação de movimentos e respirações profundas e ritmadas seria a 

responsável por uma melhor circulação geral no corpo, o que afeta os sistemas 

nervoso central e autônomo. 

A mudança na atividade do eixo HPA e melhor controle do sistema 

nervoso autônomo são os mecanismos psicossomáticos mais constatados 

como efeitos subjacentes à prática da yoga, manifestando-se, por exemplo, na 

redução de picos de humor, no bem-estar físico e mental, no aumento de 

consciência corporal, na resiliência, na autorregulação e nos relatos de 

transformações psicológicas e fisiológicas. Como exemplos de consequências 

fisiológicas, as respostas mais observadas cientificamente são a melhora da 

atividade cardíaca, digestiva, respiratória e hormonal. Essas alterações são 

interpretadas, no nível fisiológico, como efeitos da diminuição do estresse ou 

do aumento da capacidade de gerenciá-lo melhor.  

Estudos sobre os efeitos do relaxamento nos mecanismos cerebrais e 

genéticos têm indicado que, quanto mais a resposta de relaxamento for 

aprendida e eliciada no dia a dia, as respostas físicas (especialmente cardíacas 

e circulatórias) e mentais ao estresse tornam-se mais eficazes. A médio prazo, 

cientistas têm verificado que as práticas contemplativas são capazes de 

impactar positivamente na atividade genética, o que, por sua vez altera estados 

fisiológicos e regula respostas endógenas ao estresse (KHALSA, 2012).  

Para Mc Call (2013), a prova empírica mais consistente dos efeitos da 

yoga encontra-se na regulação da atividade hormonal, o que significa, entre 

outras hipóteses, a diminuição do cortisol combinada ao aumento da serotonina 

e da melatonina.  

Estudos sobre os efeitos da yoga têm sido desenvolvidos em diferentes 

perfis populacionais, tanto em populações saudáveis quanto em populações 

com algum tipo de transtorno. De forma geral, a maior parte das pesquisas tem 

como objetivo verificar a validade do efeito terapêutico da yoga para essas 

populações e seus contextos. 



48 
 

Para populações como a infantil, o aumento da autoeficácia e 

autoconfiança são benefícios psicológicos constatados e, como principal 

hipótese que explica resultado, está o princípio não competitivo da prática, uma 

vez que é baseada na descoberta de recursos e competências existentes no 

próprio praticante e na fomentação da cooperação (ROSS, 2010; HARPER, 

2010). Sobre os possíveis mecanismos subjacentes aos efeitos da prática da 

yoga em crianças, nenhuma pesquisa mais específica foi encontrada.  

Entre as pesquisas encontradas sobre os efeitos terapêuticos da yoga, a 

maioria mede a validade de seus efeitos. A seguir, há um levantamento sobre 

as principais pesquisas ligadas ao tema deste estudo. 

 

Pesquisas sobre os efeitos terapêuticos da yoga 

 

Todos os estudos aqui tomados como referência utilizaram algum tipo de 

Hatha Yoga como método de intervenção. Uma parte significativa dos estudos 

não expôs detalhadamente quais asanas, pranayamas ou práticas de 

meditação foram utilizados.  

Nos últimos anos, algumas metanálises foram produzidas. A partir das 

delas, o rigor sobre a qualidade das pesquisas sobre yoga e seus efeitos 

terapêuticos têm sido discutidos, uma vez que a realização de pesquisas de 

alta qualidade capazes de abarcar e controlar tantas variáveis, como é 

necessário nesse tipo de estudo, é um desafio para a comunidade científica. 

Alguns aspectos sobre essas pesquisas merecem ser considerados: 

 

1. Muitas dessas pesquisas formam um universo amplo e heterogêneo, como 

as pesquisas de Khalsa (2009; 2013); Vorkapic (2011); Shapiro (2007); 

Balasubramaniam (2013); Javnbakht (2009); Kinser (2012; 2013); Rocha 

(2011), Silva (2009), Bussing (2012) e Kozasa (2008), que tratam sobre 

ansiedade e depressão; a pesquisa de Kozasa (2010), sobre distúrbios do 

sono; Kozasa, 2010), as pesquisas de Kiecolt-Glaser (2010), Kaley-Isley 

(2010), Granath (2006) e Wren (2012), sobre distúrbios psicossomáticos; a de 

McCall, (2013), sobre mecanismos de efeito da yoga; e as de Telles e 

Subramanya (2009) e Rocha (2011), sobre memória. 
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2. Segundo Ross (2010) e Khalsa (2004), a maioria dos estudos sobre yoga 

como técnica terapêutica ainda são realizados na Índia. A adequação aos 

critérios internacionais dos estudos indianos deu-se a partir da década de 

1990, com um aumento nas pontuações científicas (nível de controle científico 

internacional). Portanto, essa é uma área recente de produção científica mais 

qualificada. 

 

3. Em relação ao tamanho das amostras e rigor no método, na maioria das 

revisões, faz-se a recomendação para amostras maiores, melhor descrição do 

método de yoga utilizado e o uso de randomizações. 

 

4. Resultados obtidos de interesse a presente pesquisa. Foram observadas 

melhoras nas seguintes áreas de investigação:  

 Saúde mental | Melhora em pacientes com transtornos mentais 

(BÜSSING; MICHALSEN, 2012), transtornos de ansiedade (VORKAPIC, 

2011; KIRKWOOD, 2005), depressão (SHAPIRO, 2007; KINSER, 2013) 

e maior resiliência em situações de distresse (HARTFIELD, 2011; 

MICHAELSEN, 2012; GALANTINO 2008; CHONG et al, 2011).  

 Yoga e população infantil | Melhora no desenvolvimento motor 

(GALANTINO, 2008; TELLES et al, 2013; BUBELA; GAYLORD, 2014), 

na autoestima (KALEY-ISLEY, 2010; TELLES et al, 2013; KHALSA, 

2012), complemento em reabilitações pediátricas (GALANTINO, 2008), 

diminuição de dismorfia corporal (KALEY-ISLEY, 2010), melhora em 

problemas de ansiedade (KALEY-ISLEY, 2010), distresse (HAGEN,  

(2014), melhora no autocontrole por meio do desenvolvimento das 

funções executivas (DIAMOND; LEE, 2011). 

 Crianças com TDAH e yoga | Jensen (2004), Harrison (2004) e Peck 

(2005). 

 Yoga em escolas | Khalsa (2012), Telles et al (2013), Kaley-Isley 

(2010), Peck (2005) e Cohen-Harper (2010).  

 Revisões que incluíram pesquisas sobre yoga e atenção | Galantino 

(2008), Kaley-Isley (2010) e White (2009). 
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5. Dentre as principais melhoras fisiológicas observadas a partir dos estudos, 

destacam-se como principais resultados a variabilidade da frequência cardíaca 

(VSC), a glicose sanguínea, colesterol, cortisol e estresse oxidativo (ROSS, 

2010).  

 

Algumas melhoras psicossomáticas medidas: 

a. Regulação hormonal (com destaque para cortisol, serotonina, ocitocina e 

melatonina). 

b. Sistema Nervoso | Influência direta na regulação da atividade dos sistemas 

simpático e parassimpático. 

c. Benefícios na saúde física geral | Sistema cardiorrespiratório e respostas 

biomecânicas como equilíbrio, flexibilidade e características antropométricas 

(proporções e medidas). 

d. Nível glicêmico (FPG e PPPG) em índices metabólicos. 

e. Sistema circulatório (diminuição da pressão arterial e funções arteriais). 

f. Melhora da qualidade do sono associado a melhora do bem-estar 

psicológico. 

g. Reforço da adesão à atividade física e ao autocuidado, que está associado à 

melhora do gerenciamento da dor e melhores respostas a distresse. 

h. Inflamação | Tanto em estudos de intervenção de yoga com pacientes de dor 

crônica quanto em estudos de tratamento de depressão, a diminuição de 

marcadores (como as citosinas) foram identificados e associados ao efeito da 

prática no nervo vago (inervação parassimpática). 

i. Melhoras psicológicas | Sentimentos de satisfação e de autoconfiança 

associados à diminuição do estresse foram identificados em duas revisões 

(ROSS, 2010). 
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Revisão da literatura de yoga para crianças 

 

Yoga para crianças como um recurso terapêutico 

 

Jogadores de quebra-cabeça às vezes viram suas peças de cabeça para baixo 

para não verem a imagem, e se basearem apenas na forma. É possível que 

alterar um jogo de maneira nova e surpreendente seja o que significa ser 

brincalhão. Brincar, portanto, pode ser um modo de expandir a expertise em 

novas habilidades. 

Hugues, em tradução livre 

  

Pesquisas como de Diamond e Lee publicadas na Science Magazine no 

ano de 2011, ao delinear os programas de intervenção que colaboram com o 

desenvolvimento de qualidades e competências relevantes para uma futura 

geração, têm a prática de yoga como uma das sugestões, apesar de 

publicações sobre as evidências da eficácia da prática da yoga serem recentes. 

Na visão de Harper, diretora de um amplo programa de intervenção de 

yoga na rede de escolas públicas da cidade de Nova York (USA), algumas 

competências são fundamentais ao professor para a eficácia de uma 

intervenção de yoga de caráter terapêutico em uma rotina escolar: observação 

e adequação do método usado em cada prática de acordo com a necessidade 

de desenvolvimento das crianças (exploração, ritmo, coordenação) e a 

capacidade de gerenciar o grupo e os desafios comportamentais apresentados 

pelas crianças (HARPER, 2010).  

As características apontadas por Harper (2010) são as de um professor 

que esteja em sintonia com seus alunos e que use a yoga como um meio para 

que as crianças possam experimentar pequenos ganhos em suas capacidades 

autorregulatórias. 

Segundo Galatino et al (2008), estudos demonstram que uma típica 

criança norte-americana hoje pode ser descrita com algum nível de distresse, 

com falta de nutrientes e sedentária. Os autores fizeram uma revisão dos 

estudos realizados com yoga para crianças. 24 estudos foram identificados e 

classificados de acordo com os critérios de avaliação de pesquisas científicas e 

duas áreas de produção se evidenciaram: reabilitação médica e programas 
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psicossociais. A conclusão dos autores com base nos resultados das 

pesquisas é que “Independente da finalidade, yoga mostra-se como uma 

modalidade com múltiplas funções que simultaneamente pode tratar aspectos 

físicos e psicológicos tais como estresse, ansiedade ou hiperatividade” 

(GALANTINO et al, 2008, p. 78). 

A promoção de resiliência também é um fator apontado por Hagen (2014) 

como um efeito obtido com crianças, quando utilizada como terapia 

complementar à medicação, por melhorar sintomas secundários em casos 

de:ansiedade (HARRISON, 2004; KALEY-ISLEY, 2010), sobrepeso (KALEY-

ISLEY, 2010) e baixa autoestima (HARRISON, 2004).  

Aprender competências para regular-se emocionalmente e reencontrar 

um senso de calma física e emocional é entendido como um ganho de 

estratégias de saúde de coping, resultante da intervenção de práticas de yoga 

em escolas com crianças em situação de maior vulnerabilidade social (KALEY-

ISLEY, 2010; COHEN-HARPER, 2010).  

A variabilidade cardíaca, outro resultado psicossomático medido por meio 

da frequência cardíaca, foi identificada no estudo de Telles et al (1994) com 

jovens adolescentes com idades entre 12 e 14 anos de um abrigo. Os jovens 

com índices de alta frequência cardíaca foram assinalados para o grupo de 

yoga ou de atividade física. Ambos os grupos obtiveram melhora na 

variabilidade cardíaca, o que, diante do histórico levantado da população, 

tornou possível a inferência de uma melhora na diminuição de medos e 

ansiedades. 

No ano de 2013, Telles et al (2013) desenvolveram outro estudo sobre a 

população infantil e yoga. Medidas cognitivas e emocionais foram avaliadas por 

meio das categorias resistência física, funções cognitivas e autoestima. Em 

todas, houve evoluções quando ambas as intervenções (yoga e atividade 

física) foram comparadas a seus grupos controle. Assim como em estudos 

anteriores, a melhora do condicionamento em crianças que passaram por 

essas intervenções desencadeou melhora no resultado do teste Stroop. A 

categoria no grupo de yoga que apresentou maior destaque foi relacionada à 

autoestima, especialmente em relação à atitude das crianças sobre si mesmos 

e seus sensos de valor próprio, o que sugere que a prática de yoga pode ser 

promotora de resiliência emocional (TELLES et al, 2013, p. 13). Na avaliação 
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dos professores, obediência, performance acadêmica e atenção também foram 

avaliados de forma mais positiva após ambas as intervenções. 

Em outro estudo desenvolvido por Khalsa et al (2012), a prática de yoga 

apresentou resultados positivos na promoção de benefícios para a saúde 

mental de crianças, especialmente nas avaliações de controle da raiva e 

sensações de inércia/fadiga. 

No Brasil, Moraes e Balga (2007) realizaram uma intervenção de yoga 

com 90 alunos do 1º ano do ensino fundamental, por um período de três meses 

durante a aula de educação física. O método foi constituído por asanas, 

respirações e relaxamentos conduzidos por imagens guiadas. Por meio de 

questionários de avaliação motivacional, foi constatado que 89% das crianças 

afirmaram gostar das aulas e 65% dos alunos relataram se sentir bem ao 

realizar a atividade. 

 

Revisão da literatura de yoga e TDAH 

 

Parece haver um consenso sobre a baixa qualidade de vida de crianças 

com TDAH e a alteração do nível de cortisol (ISAKSON; NILSSON; LINDBLAD, 

2013). Por exemplo, em um estudo desenvolvido na Cidade do México com 

uma amostra de 120 crianças de 7 a 12 anos com TDAH, foram avaliadas 

qualidade de vida e nível de ansiedade e constatadas diferenças significativas 

entre crianças com e sem TDAH (ZAMBRANO-SANCHEZ, 2011). Goulardins 

(2011) também observou uma correlação entre o nível de qualidade de vida e o 

nível de desenvolvimento psicomotor entre crianças com TDAH e sem, na qual 

também foram constatados fatores como pior qualidade de vida e pior 

desenvolvimento psicomotor nas crianças com TDAH. 

A revisão de literatura de Galantino et al (2008) sobre a yoga como 

terapia complementar agrupou os efeitos da prática em três áreas: efeitos 

neuromusculares, efeitos cardiopulmonares e efeitos musculoesqueléticos. 

Alguns estudos apontam melhora em testes de funções executivas após 

períodos de práticas, em especial na capacidade de planejamento e no tempo 

de execução, com a utilização de testes como Tapping e Torre de Londres. 

Dessa revisão, apenas dois estudos de boa classificação foram realizados com 
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crianças com TDAH, sendo que um deles foi realizado com crianças entre 4 e 

12 anos de idade. Em outro estudo, quatro grupos foram criados e uma técnica 

respiratória foi dada a cada grupo (4 vezes ao dia por uma duração de 10 dias). 

O objetivo geral foi verificar se as respirações ióguicas teriam efeitos na 

performance em testes de memória verbal e espacial. Os resultados indicaram 

um aumento importante de 84% nos testes de memória espacial, e resultados 

não importantes na memória verbal.  

Kaley-Isley et al (2010) elaboraram uma revisão de literatura cujo objetivo 

foi o oferecimento de um guia sobre a prática de yoga como uma técnica CAM 

para crianças e adolescentes. O desenvolvimento da atenção durante o 

relaxamento nos momentos em que a ansiedade começa a emergir, a 

conscientização da capacidade de expiração, técnicas de respiração e suas 

transferências e a atenção ao momento presente foram enumerados como 

componentes da prática que podem torná-la terapêutica e favorável a essa 

população. Um resultado a ser apontado na revisão dos estudos de prática de 

yoga com crianças diagnosticadas e medicadas para TDAH é que, apesar de 

os benefícios não serem percebidos no desempenho escolar, a atenção e a 

relação com os pais foram melhoras significativas em todos. Uma das 

principais colocações desses estudos é a possibilidade de uma intervenção de 

yoga ser promissora como na promoção de saúde mental infantil em escolas 

de ensino fundamental. O aumento da resiliência, diminuição da variabilidade 

cardíaca em contextos de distresse, diminuição de ansiedade e autorregulação 

são os resultados mais exemplificados (HAGEN, 2014; KALEY-ISLEY, 2010; 

KHALSA, 2012). 

Uma observação presente em diferentes estudos, mesmo sem medições 

no ambiente escolar, é a percepção de que crianças que passaram pela 

experiência da prática passam a adotar os recursos oferecidos como estratégia 

de autorregulação ou diminuição de estresse em situações de conflitos sociais 

(HAGEN, 2014; KALEY-ISLEY et al, 2010).  

Em outro estudo, foi realizada uma intervenção com a técnica meditativa 

de mindfulness por oito semanas com 25 adultos e adolescentes com TDAH. 

Os resultados observaram uma melhora significativa medida por meio de 

escalas de autoavaliação, e SNAP-IV. De acordo com os testes 

neurocognitivos, as principais melhoras constatadas foram nas áreas de 
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atenções conflitantes, variável relacionada aos processos de inibição e 

autorregulação (ZYLOWSKA et al, 2007).  

Serwacki (2012) realizou uma revisão de pesquisas feitas sobre 

intervenções de yoga no ambiente escolar. Entre as 12 pesquisas 

selecionadas, o universo de amostras (que contemplava crianças autistas, 

baixo nível de inteligência, distúrbios de alimentação, insatisfação com o 

próprio corpo, áreas urbanas em situação de risco, etc.) e os objetivos de 

avaliação foram bastante heterogêneos. Três pesquisas com crianças 

consideradas com problemas de atenção ou educacionais foram avaliadas. 

Foram desenhadas práticas como tratamentos complementares ao programa 

escolar, sendo que apenas um estudo teve seus critérios mais bem avaliados. 

Nesse estudo, o método foi composto por execução de posturas, técnicas 

respiratórias, exercícios de imagem guiados e brincadeiras estruturadas (como 

a Yoga Fitness for Kids, um vídeo já existente no estudo de Peck, 2005) e 

alguma melhora foi observada na atenção e concentração, apesar desse 

resultado ter diminuído quando medido tempo depois do término da 

intervenção. 

Harrison (2004) desenvolveu um programa de Sahaja Yoga por seis 

semanas para pais e crianças com TDAH. A melhora da qualidade relacional 

entre pais e filhos observados por ambos os lados e o aumento da sensação 

de relaxamento e diminuição de problemas emocionais secundários (como 

ansiedade) foram os resultados mais importantes. 

Peck (2005) avaliou a melhora da velocidade de respostas em tarefas 

escolares em 10 crianças com idades entre 6 e 10 anos diagnosticadas com 

TDAH, após intervenção realizada com o vídeo Yoga Fitness for Kids, e obteve 

resultados capazes de indicar a prática de yoga como um método promissor 

para estimular a atenção para atividades escolares. Porém, a autora aponta 

que, apesar do número muito limitado de estudos que comprovem a eficácia da 

yoga para crianças com comprometimentos significativos de atenção, os 

resultados parecem promissores e em geral recomendam a necessidade de 

desdobramentos para que os resultados encontrados possam se mostrar mais 

consistentes, especialmente na ampliação das variáveis de idade e grau de 

comprometimento de desatenção. 
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A partir dos capítulos anteriores, foi verificado que a literatura científica 

indica resultados positivos sobre a intervenção de yoga com crianças em idade 

pré-escolar, porém, o número de pesquisas é pequeno e impede conclusões 

mais assertivas sobre os efeitos a curto e a médio prazo. Além disso, diante 

das limitações metodológicas dos estudos existentes, as referências tornam-se 

ainda mais limitadas e, nos estudos sobre a prática de yoga com crianças, o 

detalhamento preciso ou as estratégias adotadas também são pouco 

partilhados. 

Assim, a própria literatura científica recomenda mais estudos sobre 

diversos temas, o que serve também de motivação para esta dissertação. Os 

principais temas sugeridos são: 

a) População pré-escolar que apresenta traços importantes de 

desatenção, excesso de atividade ou impulsividade, de acordo com 

sugestão feita por revisões recentes na vasta literatura sobre TDAH. 

b) Intervenções com uso de técnicas psicossomáticas (como mind body – 

CAM) em populações infantis com algum transtorno neuropsiquiátrico ou 

em situação de vulnerabilidade para a manifestação de sintomas.  

c) Eficácia terapêutica da prática de yoga com crianças, que, embora se 

mostre promissora, é estudada ainda de forma genérica, sem que mais 

variáveis tenham sido testadas sobre os fatores que podem influenciar os 

resultados, por exemplo. 

d) Inter-relação entre distúrbios no processamento sensorial ou 

neurológico e prejuízos emocionais (isolamento, baixa autoestima, falta 

de presença / atenção, irritabilidade, distresse, entre outros), escolares ou 

sociais (PIEK, 2004; SHIMIZU, 2012; YOCHMAN, 2013). 
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Método  

  

Objetivos Gerais 

 

O presente estudo teve como objetivo observar se a prática 

psicossomática da yoga pode promover melhoras nos traços de problemas 

atencionais, e quando presentes de comportamentos externalizantes, 

apresentados no ambiente escolar por crianças em idade pré-escolar, na faixa 

entre 4 e 6 anos e 11 meses.  

  

Objetivos Específicos 

 

 Investigar se, na visão dos professores, houve melhora nas 

questões atencionais, na tendência a hiperatividade, na 

agressividade ou impulsividade após a intervenção de yoga. 

 Investigar se uma prática regular de yoga, inserida na rotina 

escolar, gera algum efeito nas demais escalas avaliadas pelo 

instrumento C-TRF. 

 Investigar em um nível qualitativo aspectos psicodinâmicos dos 

traços estudados atencionais e externalizantes, a partir da 

intervenção. 

 

Participantes 

 

Crianças em idade pré-escolar, com idades entre 4 anos e 6 anos e 11 

meses, de ambos os gêneros, alunos de escolas públicas de educação infantil 

da cidade de São Paulo.  

 

 

Critérios de inclusão 

 

a) Ser aluno de uma das escolas participantes. 
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b) Ter entre 4 anos completos até o fim da intervenção, e 6 anos e 11 

meses, até o fim da intervenção. 

c) Ter sido indicado pelo professor e/ou diretor/coordenador como uma 

criança que apresenta, no ambiente escolar, traços importantes de 

problemas atencionais e externalizantes e, após a entrevista inicial, 

prejuízos decorrentes do fato de esses traços terem sido reconhecidos. 

São entendidos como principais prejuízos: comprometimentos no 

aprendizado, na sociabilização com os colegas de classe ou professor e 

um pior aproveitamento das atividades livres ou dirigidas propostas pelo 

professor.  

d) Os pais consentirem com a participação, assinando o termo de 

consentimento. 

 

Critérios de exclusão 

 

a) A queixa apontada pelo professor ser claramente decorrente de outra 

causa ou transtorno (como no caso de crianças com deficiência). 

b) Ter havido melhora nos comportamentos em questão nos últimos 6 

meses. 

  

Instrumentos de coleta de dados 

 

Os instrumentos utilizados são: 

 Entrevista semiestruturada para os professores  

A entrevista semiestruturada foi elaborada com o objetivo de obter 

informações sobre a percepção dos professores sobre seus alunos que 

poderiam apresentar traços de problemas atencionais e externalizantes. 

As entrevistas buscaram explorar: 

  O que o professor percebeu como principais traços em cada criança. 

  Como esses traços se apresentavam no dia a dia escolar, com a 

utilização de exemplos e com a elaboração da dimensão do problema. 

  Percepção do vínculo aluno-professor, aluno e tarefas, brincadeiras, 

colegas, limites e rotina escolar (Anexo 1, p.147) 



59 
 

  

 Teacher Report Form (C-TRF) | Lista de verificação comportamental 

para professores. É uma variável da escala Child Behaviour Checklist 

(CBCL), de Achenbach (1991b), elaborada para obter relatos dos 

professores sobre o funcionamento adaptativo e dificuldades 

comportamentais de seus alunos. As crianças que obtiverem 

pontuações até 65 podem ser consideradas dentro da média normal 

para a idade na função adaptativa avaliada. Pontuações entre 65 e 70 

são consideradas fronteiriças (borders) nessa função adaptativa, e 

acima de 70 são consideradas clínicas.  

 

Justifica-se a escolha da lista C-TRF por sua confiabilidade, grande 

aceitação pela comunidade científica e pelo fato de já ser bastante utilizada no 

Brasil. 

Um registro foi feito pela pesquisadora após todas as práticas, sendo que 

esses registros atentaram a algumas variáveis específicas e também foram 

compostos por observações, comentários ou atitudes das crianças 

consideradas pela pesquisadora como de valor para a análise qualitativa 

(ANEXO 06). As variáveis registradas foram: tempo em que a criança 

permaneceu na atividade e quantas vezes saiu dela, quantas posturas ou 

blocos da prática a criança cumpriu, a presença e a quantidade de agressões 

e, finalmente, comentários gerais. Foram feitas anotações sobre todos os 

alunos participantes a cada final de prática. O registro seguiu todas as 

orientações e cuidados éticos necessários. 

 

Local de coleta de dados 

 

A escolha das escolas foi uma amostra de conveniência. Duas escolas 

públicas de educação infantil da cidade de São Paulo foram contatadas e 

mostraram-se interessadas pela pesquisa: uma creche, localizada na zona Sul, 

e uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), localizada na zona oeste.  
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A creche é uma organização sem fins lucrativos conveniada com a 

prefeitura e recebeu 600 crianças no ano de 2014, de 0 a 6 anos e 11 meses. 

Já a EMEI contava com 160 alunos na faixa entre 4 e 6 anos e 11 meses. 

O universo de crianças pesquisadas das duas instituições nessa faixa 

etária totalizou 600 (440 alunos da creche e 160 alunos da EMEI).  

Diretoras e coordenadoras foram contatadas e consentiram que a 

pesquisa fosse realizada em suas instituições. 

A amostra foi composta pelas crianças que apresentavam, segundo 

avaliação de suas professoras, com colaboração das diretoras e 

coordenadoras, traços importantes dificuldades atencionais e externalizantes 

no ambiente escolar, dentro desse universo de 600 crianças.  

 

Seleção da amostra 

 

A amostra desse estudo foi composta por crianças consideradas normais 

mas que já foram encaminhadas para algum serviço de saúde ou o seriam por 

manifestarem comportamentos no ambiente escolar definidos pelos 

professores como de agitação, hiperatividade, desatenção ou impulsividade. 

Entretanto, essas definições serão mais usadas como descrições de 

comportamentos recorrentes do que um termo diagnóstico de transtorno, uma 

vez que são crianças pré-escolares. 

Por meio de pequenas reuniões, o projeto foi apresentado em linhas 

gerais para todas as professoras das crianças com idades entre 4 anos 

completos e 6 anos e 11 meses nas duas instituições. Todos os professores 

com alunos com esses traços foram convidados para uma entrevista individual 

com a pesquisadora.  

As entrevistas de seleção da amostra foram realizadas em meses 

distintos no ano de 2014: na creche, nos meses de março e abril, e na EMEI, 

ao longo do mês de junho. 

Um total de 29 entrevistas semiestruturadas foi realizado para a triagem 

inicial dos participantes da pesquisa, sendo que 12 foram com professoras da 

creche e 7, com professoras da EMEI. Essas entrevistas ocorreram em salas 

silenciosas e resguardadas de cada escola.  
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No início das entrevistas, era pedido às professoras para falar livremente 

sobre a criança em questão, explicando que o encontro era uma conversa livre, 

na qual se esperava apenas uma melhor compreensão da percepção do 

professor sobre cada criança e os traços apresentados. Ao longo dessa 

conversa, foram investigadas as percepções das professoras sobre as 

capacidades e limitações de cada criança, bem como o impacto percebido no 

desenvolvimento pedagógico e social das queixas relatadas. 

Após a finalização das entrevistas com todos os professores, foi realizada 

uma reunião em cada escola com a diretora e a psicóloga voluntária da creche 

e a coordenadora da EMEI, na qual buscou-se confirmar ou amplificar a 

compreensão das observações dos professores. Nessas reuniões, conversou- 

-se sobre todas as crianças selecionadas para a pesquisa. Em alguns casos, 

novos dados surgiram a partir da percepção dessas profissionais sobre os 

comportamentos disfuncionais. Algumas crianças foram acrescentadas à 

pesquisa por essas profissionais e depois avaliadas ou reavaliadas com suas 

respectivas professoras.  

 

Aplicação dos instrumentos 

 

No fim das entrevistas iniciais com as professoras, para todos os casos 

em que se julgou existir algum prejuízo decorrente dos traços descritos, foi 

realizado em conjunto (pesquisadora e professora) um levantamento da 

dimensão e frequência destes, com o objetivo de mensurar a gravidade das 

queixas apresentadas e suas relações com problemas atencionais.  

 

 Uma vez que na literatura científica o período de 6 meses é considerado 

confiável para avaliar se houve evolução da criança nos 

comportamentos pesquisados, o mesmo período foi adotado para avaliar 

o tempo de presença das queixas para cada criança. As entrevistas na 

creche ocorreram nos meses de março e abril; assim, todas as 

professoras do ano anterior (2013) das crianças triadas também foram 

entrevistadas com o intuito de verificar se esses traços já estavam 

ocorrendo há mais de 6 meses. Já na EMEI, não houve necessidade de 
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realizar essas entrevistas adicionais, uma vez que as entrevistas 

ocorreram no mês de junho, portanto, o tempo de convivência entre as 

professoras e as crianças já atendia à referência utilizada.  

 A escala C-TRF foi aplicada antes do início e após o término da 

intervenção em todas as crianças participantes (um total de 25). Todas 

as crianças participantes foram avaliadas por meio do C-TRF por seus 

professores nesses dois momentos.  

  

Procedimentos éticos 

 

Um cuidado institucional foi incluído com o intuito de minimizar possíveis 

conflitos. Crianças que possuíam um histórico de brigas anteriores, caso 

fossem selecionadas no sorteio para os grupos experimentais, seriam 

separadas de alguma forma. Entretanto, com base no resultado do sorteio, 

esse cuidado não foi necessário.   

As diretoras e coordenadoras colaboraram no processo de informar aos 

pais sobre a intervenção e sobre todos os cuidados éticos. Todos os Termos 

de Consentimento de pesquisa foram preenchidos pelos responsáveis das 

crianças. 

Nenhum dos materiais usados nas sessões e nenhuma das atividades 

apresentava algum tipo de risco físico ou emocional às crianças participantes. 

Não foram encontrados relatos na literatura que apontassem a prática de yoga 

para crianças como arriscada ou danosa (KALEY-ISLEY, 2010). As crianças 

foram convidadas a todo momento a explorarem e experimentarem a prática, 

mas tinham plena liberdade de não participar, caso o preferissem por qualquer 

razão. 

A pesquisa foi submetida à Plataforma Brasil e aprovada pelo Comitê de 

Ética da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Os devidos 

cuidados éticos foram seguidos, em consonância com a Resolução 196/96 de 

10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da 

Saúde. 

O Termo de Compromisso do Pesquisador Responsável foi assinado, no 

qual a pesquisadora se comprometeu a respeitar e garantir o cuidado, a 
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autonomia, beneficência, justiça, privacidade e confidencialidade dentro do 

estudo. 

 

Aplicação da Intervenção 

 

Na creche, 27 crianças foram trazidas por suas professoras, sendo que 

13 dessas crianças apresentaram os critérios de inclusão para participação no 

estudo. Já na EMEI, 15 crianças foram trazidas por suas professoras, sendo 

que 12 dessas crianças apresentavam os critérios de inclusão para 

participação do estudo. 

Os principais motivos de exclusão foram: idade (algumas eram menores 

que 4 anos), queixas advindas de outras causas como excesso de mimo dos 

pais, dificuldades mais ligadas à inteligência ou rejeição/abandono familiar e 

reflexão por parte de alguns professores de suas próprias percepções a 

respeito das crianças. Nesse último motivo, alguns professores perceberam 

que alguns desafios poderiam ser, por exemplo, mais maturacionais ou do 

próprio vinculo com o professor do que relacionados a questões atencionais ou 

externalizantes. 

Para a fase de intervenção, 25 crianças com traços de desatenção, 

agressividade exagerada, hiperatividade ou impulsividade foram triadas. Todos 

os responsáveis consentiram com a participação das crianças, então as 

amostras do grupo controle e do grupo experimental foram criadas de forma 

aleatória por meio do sorteio. O grupo experimental foi formado por 13 

crianças, o que equivale a mais da metade da amostra, e o grupo controle por 

12 crianças. 

O grupo experimental passou por uma intervenção de 21 práticas de 

yoga. O grupo controle foi apenas avaliado por meio do C-TRF antes e depois 

da intervenção realizada com o grupo experimental. As avaliações antes e 

depois da intervenção ocorreram em torno de 10 dias antes e uma semana 

depois da intervenção. Inicialmente, o objetivo era avaliar as crianças após o 

término da intervenção ao menos três semanas depois, porém, algumas 

intercorrências não tornaram esse planejamento possível: o atraso para o início 

da intervenção (prevista para iniciar em setembro, mas que teve início apenas 
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em outubro) e a redução de dias letivos (especialmente na EMEI de um total de 

quase duas semanas entre dias facultativos e uma antecipação não prevista de 

férias para as crianças). Esses fatores fizeram com que a avaliação final fosse 

atrelada aos últimos dias de aula em dezembro, uma vez que, no ano seguinte, 

a maior parte das crianças não estaria mais na mesma escola.  

 

Sobre a amostra final 

 

Do total de 25 crianças que iniciaram o estudo, 2 foram substituídas e 

houve uma desistência sem substituição, o que resultou em 24 crianças como 

amostra final. Duas crianças foram substituídas no início da intervenção.  Das 

13 crianças sorteadas para o grupo experimental, duas crianças foram 

substituídas na primeira semana da intervenção. Uma porque estava com um 

histórico de muitas faltas na escola naquele período e faltara também na 

primeira prática, ocorrendo, assim, sua troca por uma criança do grupo 

controle. O segundo caso foi uma criança que foi expulsa da EMEI pela 

diretora. Como foi algo imprevisto, após conversas com a professora e a 

coordenadora, foi decidido incluir uma criança do grupo controle no grupo 

experimental e incluir outro aluno da mesma classe no grupo controle, que já 

havia sido sugerido anteriormente. Uma nova triagem foi realizada. Nesses 

dois casos, houve alguma interferência na pesquisa das crianças que 

integraram os grupos experimentais por parte das escolas.  

A amostra controle perdeu um caso ao longo do tempo de intervenção. 

Era uma criança de abrigo que, ao longo desse período, foi adotada por uma 

família de outra região da cidade e, portanto, mudou de escola.  

Sobre a intervenção 

 

Periodicidade | Os grupos de prática de yoga ocorreram duas vezes por 

semana. 

Duração | 30 minutos. 

Composição | Na primeira semana de intervenção, os grupos formados foram 

compostos por sete participantes (na escola Baroneza de Limeira) e um por 

seis participantes (na EMEI), por sorteio. Após três práticas, houve uma 
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subdivisão para um quarteto e um trio, no grupo de sete participantes, e dois 

trios, do grupo de seis. As mesmas condições foram mantidas para todos os 

grupos (proposta de prática, recursos usados, tempo de prática, professor e 

local), mas, para o segundo grupo de cada escola, foram estabelecidas metas 

individuais às crianças. As razões serão descritas na análise dos resultados. 

Local e horário | Os locais foram previamente definidos com a direção das 

escolas. Eram salas ou locais disponíveis nas escolas com alguma privacidade. 

O horário das práticas foi fixado de acordo com as rotinas escolares e foi 

definido na semana anterior ao início da intervenção. 

 

Método da prática de yoga 

 

O método de prática adotado para essa intervenção foi desenvolvido pela 

pesquisadora. Esse método foi influenciado por formações em Iyengar Yoga, 

Ashtanga Vinyasa Yoga e Trauma-Sensitive Yoga, além de inúmeras 

formações de consciência corporal e técnicas psicossomáticas. Porém, como 

uma prática direcionada exclusivamente para crianças, ela teve três influências 

mais significativas: o método de Yoga Educação desenvolvido por Salem 

(2011), o método testado e avaliado por Telles et al (2013) para crianças e as 

premissas para o desenvolvimento de um protocolo terapêutico de yoga do 

Trauma-Sensitive Yoga (EMERSON, 2009).  

O método teve como objetivo intervir nos principais problemas descritos 

pelas professoras e pela literatura científica sobre crianças pré-escolares com 

traços externalizantes ou com problemas atencionais: instabilidade da atenção 

e concentração, dificuldades na atividade motora, inibição de impulsos e baixa 

autoestima (HARRISON; MANOCHA; RUBIA, 2004). 
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Abaixo, seguem as principais premissas do método: 

 

 O protocolo de intervenção foi composto por 24 práticas. Com base na 

literatura consultada sobre intervenções de técnicas terapêuticas 

complementares, o período de 12 semanas é considerado um período 

confiável para uma investigação inicial e ao mesmo tempo cabível para 

um projeto de mestrado. Uma intercorrência, entretanto, restringiu a 

intervenção a 21 práticas: a decisão no meio do mês de dezembro da 

diretoria da EMEI de que as crianças entrariam em férias dez dias antes 

do que o previsto inicialmente. Uma vez que os mesmos critérios foram 

sempre adotados para ambas as escolas, essa intervenção totalizou 21 

práticas em 11 semanas. 

 Todas as práticas seguiram a mesma estrutura: práticas de asanas ou 

exercícios de reconhecimento corporal baseados nos asanas clássicos, 

introdução à meditação (silenciamento ou quietude) e conscientização 

da respiração (fortalecimento ou reconhecimento). 

 Músicas, histórias e brincadeiras do repertório popular foram usadas 

quando adequadas aos objetivos da intervenção. Não foram utilizados 

recursos do universo da yoga associados à cultura ou à tradição hindu. 

Essa é uma escolha que parte da mesma premissa utilizada pelos 

profissionais de yoga do Institute for Trauma Center de Boston. Entende-

se que, em contextos nos quais a prática da yoga tem um objetivo 

claramente terapêutico, ela necessariamente deve fortalecer o ego de 

seus participantes. Para isso, ao invés de se destacar as tradições ou 

crenças que também compõem parte do que se conhece como yoga, 

outros recursos da prática são aproveitados. Essa premissa é 

sustentada por uma compreensão de que os valores morais e éticos da 

yoga são universais e, portanto, podem ser apresentados a partir da 

realidade cultural na qual as crianças estão inseridas. 

 

 

 



67 
 

Etapas das práticas 

 

1. Descoberta e exploração dos asanas | Os principais recursos usados 

nessa etapa foram a demonstração das posturas, a prática de posturas (com 

as crianças sozinhas ou em duplas) e o uso de música, histórias ou 

materiais necessários para a adaptação corporal de cada criança, quando 

necessário. O principal foco dessa etapa foi promover interocepção, ou seja, 

despertar em cada criança a capacidade de perceber suas sensações a 

cada instante. A partir dessa premissa, a orientação espacial, a atenção, a 

exploração dos ritmos possíveis, a respiração em movimento e o 

reconhecimento de partes do corpo movimentando-se em conjunto ou 

separadamente foram percebidos e explorados. 

2. Introdução à meditação | Recursos lúdicos verbais e sinestésicos foram 

usados para a exploração da experiência de sentir movimentos, 

pensamentos e emoções ou suas ausências. A partir dessas distinções 

percebidas na sensação corporal por meio de brincadeiras, foi feito o convite 

ao descanso, ao recolhimento, ao silenciamento ou à observação. 

3. Exercícios respiratórios | Nessa etapa, recursos lúdicos trazidos pela 

pesquisadora ou construídos com os participantes foram utilizados para que 

a percepção da própria respiração se tornasse mais consciente. Essa foi a 

etapa mais baseada nos protocolos propostos por Salem (2009). 

 

Materiais 

 

Recursos auxiliares foram descritos no Apêndice de materiais usados na 

intervenção.  
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Resultados  

 

Análise da amostra  

  

Resultados da triagem 

 

Concluídas as entrevistas com todas as professoras, foi possível 

organizar uma lista de comportamentos citados como mais graves e/ou 

disfuncionais no ambiente escolar. A seguir, tem-se essa lista da ordem do 

mais citado pelas professoras ao menos citado: 

 

1. Agitação | Assim se denominou alunos muito agitados fisicamente, que 

correm demais, escalam as coisas, sobem em lugares em momentos errados, 

não sentam ou não conseguem permanecer quietos nas atividades, estão 

sempre “a mil por hora” e, por isso, quebram muito o “ritmo do grupo”. 

2. Resposta Atencional | Ao falar com esses alunos, eles não respondem ou 

ignoram. Inúmeros exemplos foram citados, de broncas a convites 

motivadores, nos quais os alunos apresentavam resistência em olhar nos olhos 

e em participar. 

3. Distração | Alunos que se distraem muito com estímulos externos e por 

essa razão têm prejuízos na maior parte das atividades. 

4. Sociabilidade | Alunos que interrompem ou são inconvenientes com os 

outros. São alunos que já têm algum prejuízo social por atrapalhar os colegas, 

algum apelido ou imagem negativa no grupo. 

5. Concentração | Alunos que apresentam dificuldade em terminar todas as 

tarefas propostas, tanto as que gosta quanto as que não gosta, e em tarefas 

que exigem esforço mental prolongado para a idade. 

6. Inquietude | Alunos sempre inquietos, sem oscilação, com algum tique de 

agitação ou nervosismo motor. 

7. Paciência | Alunos que apresentam dificuldade de esperar a sua vez e de 

escutar. 

8. Agressividade | Alunos que apresentam perda de limites e que gostam de 

provocar os colegas verbalmente ou fisicamente. 
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9. Descontrole | Alunos que se descontrolam de forma muito exagerada ou 

agressiva quando frustrado ou querem obter atenção em momentos 

inadequados. 

 

A maior parte dos comportamentos descritos foi considerado presente 

“demais” em todas as crianças triadas, com exceção da agressividade, traço 

bem destacado em apenas algumas crianças da amostra, o equivalente a 30%. 

A avaliação “demais”, apesar de subjetiva, em geral foi justificada por alguns 

critérios: comparação com outras crianças da mesma idade ou classe, 

periodicidade do comportamento (ser algo rotineiro, repetitivo, que sempre 

causa algum tipo de prejuízo para a criança, para o professor e/ou para o 

andamento das atividades) ou intensidade, como nos relatos de algumas 

professoras: a criança “tem dificuldade para esperar a sua vez e muitas vezes 

se descontrola, chora e não participa mais ou bate no colega ao lado de raiva” 

ou “não consegue se concentrar nem nas brincadeiras do parque” ou “no que 

ele gosta até consegue se concentrar, mas se desorganiza, perde as coisas e 

muitas vezes se frustra porque não consegue realizar como gostaria, porque é 

muito desatento”. 

Como principal preocupação em relação às crianças indicadas para o 

estudo, a maior parte dos professores expressou se preocupar com o 

desempenho e com o futuro escolar delas e “com a convivência social no 

futuro”. 

Quase todas as crianças (cerca de 85% da amostra) já haviam 

apresentado também algum tipo de traço problemático na visão dos 

professores do ano anterior (2013). 

O grau de empatia variou de forma significativa. Havia professoras que, 

mesmo tendo recebido crianças com queixas de outros professores que já 

vinham do ano anterior, formaram vínculos positivos com elas. Todas 

descreviam esse vínculo como muito benéfico, pois, apesar de as crianças, de 

acordo com todas essas professoras, não apresentarem melhoras na 

intensidade ou periodicidade dos comportamentos ao longo dos meses, 

conseguiam, aos poucos, demonstrar tentativas em inibir seus impulsos ou 

tinham outras características que as cativavam: sabiam ser carinhosas com as 

professoras, eram divertidas ou inteligentes.  
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Já outra parcela de crianças foi descrita com mais críticas. Exemplos 

negativos sempre retornavam na narrativa e as professoras disseram 

claramente ter mais dificuldades de autocontrole e empatia em relação a essas 

crianças. Alguns traços positivos até foram citados, mas o discurso era 

preenchido de um “peso” e frases como “ele é difícil” eram repetidas inúmeras 

vezes. Essas crianças, em geral, apresentavam mais desafios relacionados à 

atenção e ao relacionamento com seus grupos, agressividade, inquietação e 

descontrole. 

 

Análise descritiva do teste C-TRF 

 

A seguir, serão apresentadas as características principais das amostras de C-

TRF coletadas nos períodos investigados (I e II):  

 As informações sobre as informantes são as mesmas: Todas as 

respondentes eram mulheres, professoras do ensino infantil há no 

mínimo cinco anos e no máximo 20 anos. 

 Grau de instrução variado: de ensino médio completo a pós-graduação 

em pedagogia ou psicopedagogia. A maioria em ambas as instituições 

era formada em pedagogia (50%) e, em segundo lugar, era formada 

também em cursos de pós-graduação (40%).  

 Na EMEI, a média de alunos por sala era 30 alunos e na creche 24 

alunos.  

 As professoras permaneciam meio período em sala de aula com as 

crianças na EMEI e período integral na creche.  

 

Análise Estatística  

  

Primeiramente, realizou-se uma análise descritiva das variáveis do estudo 

pelos quartis, mínimo e máximo, e gráficos apropriados.  

As variáveis do questionário C-TRF por domínio (medidas pelo T-escore) 

foram avaliadas sob dois aspectos: 
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 Pela comparação entre os dois grupos (controle e tratamento) em cada 

um dos períodos (início e fim do projeto), realizada pelo teste não 

paramétrico de Mann Whitney. 

 Pela comparação entre o início e o fim do projeto dentro de cada um dos 

dois grupos (controle e tratamento), realizada pelo teste não paramétrico 

de Wilcoxon (dados pareados). 

 

O teste C-TRF apresenta seus resultados estatísticos por meio de 

escalas, que foram padronizadas mundialmente para a idade pré-escolar. Cada 

síndrome apresenta gráficos analisados sempre pelas seguintes faixas: 

 Até 65: a criança foi avaliada dentro da normalidade 

 65-70: fronteiriço 

 Acima de 70: nível clínico  

  

As variáveis criadas a partir do registro qualitativo das práticas de yoga 

(porcentagem do tempo que ficou na atividade e da postura que completou e 

quantas vezes saiu e agrediu) foram comparadas entre escolas em cada 

sessão pelo teste não paramétrico de Mann Whitney. 

Em todas as comparações, foram consideradas significativas as 

probabilidades associadas aos testes menores que 0,050, ou seja, com no 

máximo 5% de chance de rejeitar a hipótese de igualdade quando ela é 

verdadeira. 
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Descrição da amostra 

  

Caracterização da população estudada 

 

Tabela 1 | Distribuição por idade e gênero 

 

 

 

Na tabela 1 são apresentados os dados gerais sobre a amostra 

participante, composta por um total de 24 crianças. Na comparação entre o 

grupo controle e o grupo experimental, ambos foram equivalentes em termos 

de idade. A diferença de número de participantes entre o grupo controle e o 

grupo experimental não foi significativa. Em relação ao gênero, a amostra foi 

basicamente composta de meninos, havendo apenas uma menina na triagem 

que, a partir do sorteio, integrou um dos grupos experimentais. A idade mínima 

do grupo controle foi 5,08 anos e a do grupo experimental foi 5,37 anos. Já a 

idade máxima, em ambos os grupos, foi 6,5 anos. Portanto, não houve 

diferenças significativas entre os grupos nas variáveis de idade, gênero ou 

tamanho da amostragem. 

As crianças que participaram do presente estudo encontravam-se em 

situações de risco variadas. Parte da amostra vivia em situações precárias 
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habitacionais, ou viviam com algum fator de risco como violência familiar, 

exposição a tráfico de drogas, pais em cárcere, desempregados ou em famílias 

em alguma situação importante de desestruturação. E outra parte (60%) era 

constituída por crianças de classe média baixa, consideradas em baixo risco de 

vulnerabilidade. As profissões citadas dos pais que trabalhavam foram copeira, 

doméstica, marceneiro, pedreiro, porteiro e funcionários de lanchonetes, além 

daqueles que afirmaram não trabalhar. Parte da amostra (35%) morava em 

uma extensão da casa dos avós. 
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Resultados das avaliações 

 

Escalas síndromes C-TRF de problemas de comportamento 

 

Tabela 2 | Reatividade emocional 

 

 

 

A tabela 2 aponta que, no período avaliado, não foram observadas 

diferenças significativas em relação ao grau de reatividade emocional 

apresentado pelas crianças dos dois grupos.  

 

Tabela 3 | Ansiedade/Depressão 
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A tabela 3 aponta que, no período avaliado, o grupo controle apresentou 

uma pequena diminuição de comportamentos ansiosos e/ou depressivos 

quando comparado ao grupo experimental.  

 

Tabela 4 | Queixas somáticas 

 

 

 

Na tabela 4, sobre queixas somáticas, também não são encontradas 

diferenças significativas entre o período pré e pós-intervenção, em ambos os 

grupos. Porém, um dado pode ser destacado: ao analisarmos a mediana 

superior do grupo de intervenção, é possível perceber que houve uma 

diminuição da intensidade desses traços nos considerados piores casos.   
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Tabela 5 | Retraimento 

 

 

A tabela 5 apresenta os resultados sobre o comportamento de retraimento, 

sobre o qual não foi observada qualquer mudança significativa. É importante, 

entretanto, lembrar que esse traço não era um traço ou considerado marcante 

no perfil da amostra estudada. 

 

Tabela 6 | Problemas de atenção 
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Na tabela 6 sobre problemas de atenção, uma das queixas mais 

importantes no presente estudo, foi possível notar uma diminuição de forma 

mais significativa no grupo experimental. Inicialmente, havia uma diferença 

entre os grupos. O grupo experimental foi composto por crianças que foram 

pior avaliadas nessa síndrome. Terminada a intervenção, comparativamente, o 

grupo experimental seguia pior, porém, apresentou uma melhora 

proporcionalmente superior, enquanto o grupo controle manteve-se igual nessa 

síndrome. 

No Gráfico 1 abaixo, é possível observar melhor, por meio da análise dos 

quartis, a melhora dimensional após a intervenção dos problemas de atenção 

no grupo experimental. Antes da intervenção, parte significativa do grupo 

experimental foi avaliada como fronteiriça (pontuação entre 65-70) ou clínica 

(acima de 70) nessa síndrome. Já após a intervenção, todo o grupo passou a 

ser avaliado dentro do nível que é considerado como parte da normalidade (até 

65). 

 

Gráfico 1 | Problemas de atenção  
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Tabela 7 | Comportamento Agressivo 

 

Na tabela 7, sobre comportamento agressivo, é possível perceber que, ao 

longo do período investigado, não houve uma mudança significativa em relação 

a esses comportamentos. Porém, o grupo experimental melhorou em termos 

de faixa (de clínica para o limiar entre normal e fronteiriça), em sua mediana 

após a intervenção. 

 

Gráfico 2 | Comportamento agressivo  
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Escalas orientadas pelo DSM – IV 

 

Tabela 8 | Problemas afetivos 

 

 

 

Na tabela 8, sobre problemas afetivos, vemos que esses aspectos 

também não apresentaram mudanças significativas ao longo do período.  

  

Tabela 9 | Problemas de ansiedade 
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Na tabela 9, percebe-se que em ambas as amostras houve alguma 

diminuição nos traços de comportamentos ansiosos, a ponto dos grupos 

passarem a ser avaliados dentro da faixa considerada dentro da normalidade. 

 

Gráfico 3 | Problemas de ansiedade 

 

 

 

Tabela 10 | Problemas invasivos do desenvolvimento 
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Na tabela 10, sobre problemas invasivos do desenvolvimento, é possível 

perceber que, apesar de haver uma tendência de aumento na mediana do 

grupo controle e uma diminuição da mediana do grupo experimental, nenhuma 

delas chegou a apresentar uma mudança significativa ao longo do período de 

intervenção.  

 

Tabela 11 | Problemas de deficit de atenção e hiperatividade 

 

Na tabela 11, podemos perceber que, nos desafios atencionais e de 

hiperatividade, o grupo experimental apresentou dois níveis de melhora. 

Comparado ao grupo controle, a melhora foi mais significativa e essa mudança 

se dá especialmente nas crianças antes das intervenções avaliadas como 

clínicas ou fronteiriças. 

 

 

 

 

Segue gráfico sobre o resultado: 
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Gráfico 4 | Problemas de deficit de atenção e hiperatividade 

 

 

 

Tabela 12 | Problemas de oposição e desafio 

 

Na tabela 12, sobre problemas de oposição e desafio, os resultados não 

indicam uma mudança significativa no período avaliado em ambos os grupos, 

apenas uma leve melhora na avaliação geral dos participantes do grupo 

experimental. Mas a amostra, de forma geral e segundo avaliação feita por 

meio do C-TRF, encontrava-se na faixa de normalidade em relação a esse 

traço. 
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Outras escalas 
 

Tabela 13 | Problemas de estresse 

 

 

 

Na tabela 13, é possível perceber que, em relação aos problemas de 

estresse, não houve mudanças significativas ao longo do período de 

intervenção. Praticamente toda a amostra estudada encontrava-se na faixa de 

normalidade em relação a esse traço, de acordo com a avaliação do C-TRF. 
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Tabela 14 | Total de problemas internalizantes 

 

 

 

A tabela 14, sobre o total de problemas internalizantes, indica que, apesar 

de no período da intervenção as mudanças avaliadas não serem significativas, 

o grupo de intervenção, comparativamente, teve mais casos de melhora nas 

pontuações obtidas. Essa tendência pode ser mais bem ilustrada no gráfico 

abaixo:  

 

Gráfico 5 | Total de problemas internalizantes 
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Tabela 15 | Total de problemas externalizantes 

 

 

 

 

De acordo com a tabela 15, é possível perceber que houve uma melhora 

significativa no grupo experimental em relação ao total de problemas 

externalizantes, sendo que, proporcionalmente, esse grupo havia sido pior 

avaliado na fase pré-intervenção. Novamente, é possível também identificar 

nessa avaliação uma mudança de nível clínico e fronteiriço, no grupo 

experimental, para uma maior proporção de crianças dentro da faixa de 

normalidade: 
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Gráfico 6 | Total de problemas externalizantes 

 

 

 

 

 

Tabela 16 | Total de problemas 
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Observamos na tabela 16 uma tendência nos dois grupos de haver 

pontos de melhorias, mas o resultado foi considerado mais significativo 

somente no grupo experimental: 

 

Gráfico 7 | Total de problemas emocionais e comportamentais 
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Gráfico 8 | Tempo que a criança ficou na atividade X práticas 

 

 

 

 

Dos gráficos advindos do registro das práticas, destacou-se o gráfico 

sobre o tempo em que as crianças ficaram na atividade. Nesse gráfico, é 

possível ver a porcentagem de permanência no total do tempo da prática de 

todas as crianças que participaram da intervenção. É possível também 

perceber uma tendência ao aumento da permanência na atividade.  

Nas últimas práticas, houve uma quebra dessa tendência. De fato, nas 

últimas semanas da intervenção, algumas variáveis ganharam mais força e 

talvez, na visão da pesquisadora, tenham influenciado essa mudança. A 

primeira delas foi a reação de alguns alunos com o término da intervenção. 

Algumas crianças passaram a demonstrar comportamentos mais regressivos, 

similares aos apresentados no início da intervenção, que haviam diminuído: 

colapsar em choro, precisar chamar mais atenção, se dispersar das atividades, 

se pendurar, escalar estantes ou precisar sair correndo. Mas a sensação de ser 

escutada por essas crianças foi bem diferente. Existia alguma possibilidade 

delas inibirem seus impulsos e estarem um pouco mais presentes, porém, para 

essa parte do grupo, essa dinâmica tomou bastante tempo, o que acabou 
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resultando em uma participação menor na prática efetivamente. Em segundo 

lugar, em razão da época do ano na qual a intervenção finalizou-se (mês de 

dezembro), algumas crianças foram solicitadas em atividades de fim de ano da 

própria escola (como ensaios e horários de lanche ou almoço diferenciados) e 

em saídas que ocorriam mais cedo por escolha de seus pais, o que resultou 

em uma menor participação nas práticas. Isso ocorreu em poucos casos, de 

forma bem específica, na creche Baroneza de Limeira. Outro fator que também 

pode ter influenciado de alguma maneira é a minha gestação, que no mês de 

dezembro passou a estar também mais evidente.  

 

 

Tabela 17 | Correlação da porcentagem de tempo na atividade X C-TRF 

Pós Tratamento 

 

Este gráfico é uma correlação do aumento de permanência nas atividades 

(soma da curva de todas as crianças) e o resultado pós-tratamento do C-TRF. 

Uma vez que a melhora no C-TRF é apresentada quando há uma diminuição 

dos índices das escalas, a correlação foi inversamente proporcional.  

A partir dessa correlação, é possível perceber quando o aumento de 

tempo de permanência na atividade pode indicar uma maior dinamização da 

melhora de determinado aspecto avaliado pelo C-TRF.   
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Na análise das práticas de yoga com base no tempo de permanência das 

crianças na atividade e em suas avaliações pós-intervenção, é possível 

perceber que algumas propostas de práticas puderam mobilizar aspectos 

positivos nas crianças participantes e condizentes com os objetivos propostos 

para essa intervenção. Dentre elas, destacam-se as práticas mais voltadas 

para a exploração e percepção dos pés, das mãos e das marchas (práticas 2, 

3, 4 e 6 descritas no Anexo 2). Também podem ser destacadas outras práticas 

que serão discutidas a seguir, intituladas “marchas e instrumentos musicais”, 

“Yogassaurus e Anel de Vento” (título dado à prática 18, descrita no Anexo 2), 

“parada de mão”, “tratak” e “desenho do próprio corpo” (práticas 19 e 12). 

De maneira geral, essas foram práticas nas quais existiu um brincar mais 

ativo do que o desenvolvimento de um conteúdo, o que significaria, por 

exemplo, uma prática toda conduzida tendo uma história como base, um 

método comum em yoga para crianças.  

As práticas focadas em pés, mãos e marchas foram baseadas na ênfase 

que Salem (2004) dá ao desenvolvimento da coordenação de pés e mãos 

nessa faixa etária. As marchas inspiradas nos animais, outro recurso tradicional 

em yoga para crianças, mostrou-se um meio ativo e lúdico de explorar o 

espaço, o ganho de coordenação e a interação do grupo de forma divertida e 

simples.  

O uso de instrumentos musicais, recurso de grande aceitação, favoreceu 

o engajamento, a motivação, a concentração e a paciência na espera das 

crianças. Instrumentos feitos de material reciclado foram usados nas rodas de 

início e fim ou entre as marchas ou blocos de atividades e, assim, muitas 

risadas e um estado de ânimo positivo se formava. O uso flexível de 

instrumentos musicais (ou também perucas, outras partes de fantasias, bola de 

pingue-pongue e sino de meditação) foi explorado como forma de estimular a 

antecipação e o ritmo, sem serem os elementos centrais da prática. Como 

narradores secundários de uma história, esses recursos emergiam, propondo 

pequenos desafios. Eram elementos mediadores, que, somados aos asanas, 

respirações e momentos de aquietamento, eram um convite lúdico para a 

percepção do presente, do “aqui e agora”.   

O brincar ativo também esteve presente na construção de trechos de 

práticas com um personagem muito apreciado nessa idade – o dinossauro – ou 
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na possibilidade de construir o Anel de Vento. Respirar de forma livre, 

conforme o Anel de Vento voava pelo céu, tornou-se uma sensação conhecida 

e citada em práticas seguintes. O objetivo foi sensibilizá-los sobre a respiração 

por meio de movimentos ou analogias (por exemplo, como os animais respiram 

ou tocando o próprio tórax ou as costas do colega), sem inicialmente ter 

existido conversas a respeito, apenas espaços de livre exploração e condução 

de nomeações (como na fala “talvez você perceba isso…talvez aquilo”). Maior 

tempo de permanência nessa prática esteve positivamente correlacionado a 

problemas externalizantes, agressividade e problemas internalizantes. 

Desenhos de práticas como a “Tratak e rolamentos” visaram estimular 

ritmo, antecipação e exploração do caminho de alguns movimentos e 

respirações. De acordo com a correlação apresentada queixas somáticas e 

questões atencionais foram positivamente estimuladas a partir dessa atividade. 

Essa forma de conduzir a atividade orienta o praticante para a percepção 

de suas sensações, sem, entretanto, nomeá-las ou focar especificamente na 

anatomia, por exemplo. Com base em minha experiência anterior e em estudos 

que vêm sendo desenvolvidos sobre interocepção (EMERSON, 2009), esse 

conceito tem se mostrado um meio didático promissor para intervenções de 

cunho terapêutico. A partir dessa pesquisa, é possível inferir que esse pode ser 

um recurso válido também para crianças pré-escolares.   

A prática da parada de mão foi pensada com o objetivo de mesclar um 

desafio dentro de uma margem de segurança, uma estratégia comum na 

pedagogia infantil. Evidentemente, a postura de parada de mão foi bem 

adaptada e a intenção de que eles pudessem usar a força motora em algo 

desafiador, percebendo a necessidade de concentração e outros recursos para 

se alcançar um resultado, possibilitou descobertas interessantes aos 

participantes. A partir dessa prática, o convite para a ajuda mútua também 

emergiu e o trabalho em duplas ou trios passou a ser mais estimulado. A meu 

ver, alguns meninos claramente passaram a se engajar mais nas práticas 

seguintes depois de experimentarem sua força, capaz de alcançar uma 

conquista. Retraimento e problemas afetivos foram apontados numa correlação 

positiva com o tempo de permanência nessa prática.  

A atividade do desenho do próprio corpo foi bastante mobilizadora. 

Enquanto alguns partilharam com o grupo temas sobre as suas famílias, outros 
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levaram muito tempo escolhendo as cores certas ou relatando o que, como ou 

o porquê dos seus desenhos. A maioria expôs suas questões emocionais de 

alguma forma e houve em todos os grupos uma generosidade na escuta das 

histórias dos outros. Foram atividades bonitas de se acompanhar, pois o grupo 

acalmou por alguns instantes (mesmo mantendo sua vivacidade e agitação 

característica) por meio do investimento na elaboração de seus desenhos. O 

tempo de permanência nessa prática foi positivamente correlacionado com 

queixas somáticas, problemas internalizantes e problemas afetivos.  

Foram oferecidos papéis de várias cores e grandes, para que eles 

pudessem tanto escolher a cor dos papéis como personalizar seus tamanhos. 

Uma grande concentração se fez presente nessa etapa também. Por fim, a 

maioria quis narrar seus desenhos para mim, especialmente os que optaram 

por desenhar também suas mães, seus amigos invisíveis ou algum irmão.  

A meu ver, as atividades da construção do Anel de Vento e o desenho do 

próprio corpo foram momentos importantes para a intervenção. Apesar de não 

terem sido conduzidas com um fim terapêutico, foram terapêuticas. Alguns dos 

principais desafios estavam presentes nas atividades: esquecer ou perder 

materiais escolhidos com cuidado, lidar com suas dificuldades motoras ou de 

concentração para finalizar o projeto da forma como inicialmente haviam 

intencionado, compartilhar materiais, respeitar e se empatizar com as 

dificuldades do outro e com as implicações destas para o grupo. Assim, as 

etapas de realização das atividades e a troca que se formou nos grupos 

fizeram com que o foco destas estivesse na capacidade dos alunos. A 

possibilidade de se apropriar dos resultados de forma lúdica (correndo no 

parque ou contando sobre seus desenhos como quisessem) por meio de 

movimentos e de expressões de sensações, e não por meio de palavras (ao 

menos, não no primeiro momento), pareceu ser de grande valor para as 

crianças.  

A relação da fala com os sons foi outro aspecto bem valorizado ao longo 

das práticas. A necessidade de escutar os próprios sons, perceber seu tom de 

voz, explorar o ganho do domínio de produzir um som (com o próprio corpo, 

com a respiração ou com um instrumento) também foram momentos 

importantes do trabalho. Especialmente as crianças mais inquietas fisicamente 
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e mais atrasadas na linguagem solicitavam a repetição de muitas dessas 

brincadeiras.  

Esses resultados sugerem que é importante que as crianças, que já 

experimentam tantas repreensões no ambiente escolar, tenham momentos nos 

quais a vivacidade e a agitação corporal caibam dentro das atividades. Assumir 

que são crianças que ainda têm grande necessidade de exploração e ativação 

motora e que essa é uma linguagem por meio da qual valores e regulações 

emocionais podem ser bem trabalhados me parece um resultado importante de 

ser reconhecido.    

 

Resultados dos registros qualitativos 

  

Sobre a intervenção proposta 

 

Uma vez que praticamente todas as crianças triadas encontravam-se na 

faixa de 5 a 7 anos incompletos durante o período em que ocorreu a 

intervenção, foi utilizado apenas o método desenvolvido para as crianças de 5 

anos. 

Seguem algumas considerações em relação à intervenção realizada: 

 

1) Nas primeiras 3 práticas, apenas um grupo foi criado em cada escola. Ao 

longo dessas três práticas, foi possível avaliar o perfil das crianças, a forma 

como funcionavam em grupo, a reação à proposta de prática e o grau de 

adequação dos espaços oferecidos pelas escolas para a intervenção. A partir 

dessas observações, algumas mudanças ocorreram com o intuito de melhorar 

o aproveitamento dos encontros. 

 

a) Na Creche Baroneza de Limeira, foi feita uma mudança de sala. 

Da sala coligada à quadra poliesportiva, a prática passou a ocorrer 

na sala de leitura. Um local fechado, silencioso, parecia garantir 

mais coesão e atenção ao grupo e à atividade, o que de fato 

ocorreu. É evidente que a curiosidade pelos livros ou a exploração 

das estantes para esconderijos se fez presente em muitas práticas, 
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mas essas explorações eram bem mais fáceis de serem 

reconduzidas para a prática proposta. A sala era acolhedora, 

silenciosa e espaçosa. 

 

b) Na EMEI Zilda, o único local disponível no início era um palco 

coligado ao refeitório. Apesar das primeiras práticas terem sido 

conduzidas apenas nos horários em que o refeitório não estava 

sendo usado pelas crianças, o espaço apresentou dois problemas 

importantes: havia o barulho da cozinha e o palco em si era uma 

fronteira proibida para as crianças pela coordenação. Por ser alto, 

havia o risco de se machucarem. Parte das crianças passou a focar, 

quando já mais dispersadas, a aventura de transgredir a regra da 

escola (e minha) de não o pular ou jogar coisas de seus colegas por 

ali (sapatos, casacos, brinquedos, etc.). Ao notar o círculo repetitivo 

e negativo criado de advertir as crianças e de percebê-las testando 

os limites e executando ações proibidas, correndo o risco, desse 

modo, de perder a atenção dos demais alunos da prática, alterei o 

horário das práticas e passamos a fazê-las em salas de aula, 

enquanto a turma estava no horário do parque. Assim, passamos a 

usar as salas de aula para as práticas. Aqui, enfrentamos algumas 

desvantagens, porém, menores e bem mais contornáveis: às vezes, 

as classes tinham novos materiais ou trabalhos expostos que os 

distraíam ou os alunos daquela sala entravam e isso se tornava um 

motivo de dispersão. Mas, comparativamente, essas questões eram 

bem mais naturais de serem mediadas em um ambiente escolar. 

 

c) A forma como as crianças chegavam na prática, como se 

movimentavam pelas salas ou reagiam aos estímulos visuais 

existentes foi explorada. Porém, essa exploração não se deu no 

sentido de forçá-las a entrar na atividade, mas sim no intuito de que 

elas percebessem como estavam se sentindo naquele dia e, nessa 

constatação habitual, perceberem-se sendo vistas e notadas, sendo 

que essa dinâmica tornou-se um eixo de muitas conversas ou 

atuações. 



96 
 

 

d) Ao longo das três práticas iniciais, também foi possível notar uma 

diferença qualitativa no grau de atenção e aproveitamento entre as 

crianças dos grupos nas duas escolas. Então, tomamos a decisão 

de subdividirmos os grupos, não pelo critério inicialmente pensado 

(que seria o critério da idade, uma vez que essa variável era 

homogênea), mas sim pelo grau de atenção possível de ser 

sustentado ao longo da prática proposta. O primeiro grupo, nas duas 

escolas, foi composto pelas crianças que apresentavam questões de 

agitação, dispersão, agressividade e dificuldade em sustentar a 

atenção, mas que, de forma geral, engajavam-se nas posturas ou no 

andamento da atividade em grupo. Já o segundo grupo, nas duas 

escolas, foi composto por crianças cujos graus desses 

comportamentos descritos eram mais elevados, além de trazerem 

outras questões como maiores dificuldades na fala, crises mais 

constantes de choro diante de frustrações, dificuldade em dividir a 

atenção com os colegas, maior tendência à disputa, agressividade 

ou isolamento e maiores dificuldades atencionais no sentido de 

seguir orientações, se perceberem capazes de realizar as atividades 

ou experimentá-las. Boa parte recorria ao olhar “vazio” depois de 

algum comportamento agressivo ou de uma dispersão do 

andamento da prática. 

 

e) Foi colocada uma meta para cada aluno do segundo grupo no 

início de cada prática, possível de ser atingida por ele (por exemplo: 

“hoje vamos combinar que sua meta será a de praticar 3 posturas, 1 

respiração e a brincadeira da roda final”). As crianças assimilaram 

rapidamente o combinado e a meta passou a ser uma referência 

importante para elas, especialmente nos dias em que elas estavam 

excessivamente dispersas, agitadas, nervosas, ansiosas e não 

conseguiam participar do grupo. Todas, nos finais das práticas, 

pediam para que eu as ajudasse a cumprir as metas antes das rodas 

finais, o que eu consentia. Isso se mostrou muito importante para 

elas. Elas claramente saíam “mais leves”. 
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Sobre os comportamentos externalizantes ou desafios atencionais 

 

Esses comportamentos disruptivos que a todo momento ocorriam eram 

permeados por uma clara necessidade de contenção psíquica e, em alguns, 

momentos, por pedidos de contenção no nível físico. Algumas condutas 

específicas para esses momentos foram criadas ou usadas: 

 

 Convidar a criança para realizar movimentos ou perceber suas 

sensações corporais, caso o estado em que se encontrava fosse de 

raiva, agitação ou apatia. 

 Retomar os limites preestabelecidos de inúmeras formas, mas sempre 

com coerência e clareza. 

 Usar recursos concretos como bolas, rolamentos, marchas, 

automassagens ou regulação por meio de brincadeiras da própria voz ou 

da respiração. 

 Lembrar que eles tinham a escolha de não participarem das atividades, 

mesmo estando o convite sempre abeto, mas tinham o dever de não 

atrapalhar. Em alguns contextos, esse foi um princípio arriscado. Em 

dias muito quentes ou de festas, com atividades especiais na escola, a 

agitação dominava com facilidade o grupo. Nesses dias, coube a mim 

regular a prática de uma forma que coubesse menos a eles escolherem 

participar, adequando as atividades.  

  

A meu ver, em se tratando de crianças pré-escolares, essa flexibilidade é 

parte estratégica de um planejamento capaz de promover experiências de 

autorregulação para as crianças. Assim como cabe a elas se regularem em 

certos momentos, cabe ao professor regular as atividades e os contextos 

dentro do possível para que se tornem afetivas e o menos estressante 

possível. 

No capítulo sobre a formação da atenção, percebeu-se que a inibição dos 

impulsos está muito relacionada com o desenvolvimento da função executiva 

atencional, e estudos a correlacionam ao ritmo de amadurecimento cerebral, ao 
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ciclo de agressividade, ao temperamento da criança, à existência de 

transtornos neuropsiquiátricos em potencial que comprometam essa função ou 

ainda à falta de treinos constantes nos vínculos existentes com a criança que 

estimulem a aquisição da inibição de acordo com a faixa etária. 

O exercício de controlar a explosão foi bem constante na intervenção: ao 

demonstrarem as primeiras reações de descontrole, pequenas tarefas eram 

propostas, nas quais as crianças poderiam concentrar sua força, de modo a 

tornarem-se consciente delas. Além disso, quando a explosão acontecia de 

qualquer forma (por exemplo, na agressão ao outro e a si mesmo e no choro 

com esperneios), ao invés do foco ser o ataque em si, pequenas tarefas ou 

atividades eram retomadas, de forma que um crescente autodomínio fosse 

percebido e tido como um objetivo maior em construção. 

A aquisição da concentração também foi muito enfatizada nas mediações 

de regulação com as crianças. Dentro da possibilidade de cada criança, a 

maturidade de sair e voltar ou de acompanhar uma atividade um pouco mais a 

cada repetição foi incentivada. Para algumas pedagogias, como a 

antroposófica, esse é um parâmetro para a entrada no ensino fundamental. 

Algumas crianças foram mais exigidas nessa sustentação da concentração, 

especialmente as pertencentes ao primeiro grupo. Comentários eram feitos ao 

longo da prática, que convidavam as crianças a perceberem se estavam se 

sentindo presentes na prática e se estavam interessadas, o que pareceu ser 

enriquecedor para elas. Esses comentários, portanto, funcionavam como um 

modo de sensibilizar as crianças de modo que elas pudessem perceber suas 

próprias realizações, por meio da execução das atividades propostas.  
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Discussão 

 

Sobre a intervenção em um ambiente escolar 

 

Essas experiências me fizeram desenvolver uma compreensão de, que 

apesar da flexibilidade ser uma qualidade fundamental para a inserção de uma 

atividade complementar à rotina escolar, é preciso ter em mente que, para as 

crianças participantes desse estudo, a continência do espaço e sua exploração 

lúdica que a intervenção de yoga demandou é de grande importância, ou seja, 

esses são fatores que interferem no resultado e merecem ser incluídos no 

planejamento da atividade. A principal razão que atribuo a esse fator é que o 

espaço em muitos momentos favoreceu minhas intervenções com as crianças. 

Torná-lo acolhedor, mas também flexível, permitiu-me ajudá-los a retornar à 

atividade muitas vezes.  

Em alguns momentos, os parques foram usados no fim de práticas (como 

na prática de “Anel de Vento”, por exemplo). Nessas práticas, houve uma 

combinação de momentos de concentração e execução e momentos de 

exploração ou do brincar ativo livre, nos quais o espaço (amplo) ganhou outro 

sentido, não “concorrendo” com a prática, mas, pelo contrário, inserindo-se em 

uma das etapas dessa, no momento do resultado.  

 

Sobre o estabelecimento de metas para crianças pré-escolares em 

uma intervenção de yoga 

 

Quando as crianças do grupo experimental não conseguiram cumprir as 

metas que haviam sido propostas a elas, em geral elas solicitavam, no fim da 

atividade, uma nova chance para cumpri-las. Foi bem expressivo o número de 

vezes em que, nesses casos, essas crianças me relataram espontaneamente 

estarem vivendo conflitos emocionais, que eu percebi estarem relacionados, 

por exemplo: 
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 Ao desafio de lidar com algum outro colega que, como ele, é agressor 

na sala de aula e à dificuldade de se conter e não mais bater nos 

colegas. 

 Ao fato de apanhar de seu pai ou de mãe com alguma frequência 

(expresso, por exemplo, nas falas “ele só bate” e “ele é bravo”). 

 Ao fato de estar sendo ameaçado de apanhar pelo pai (que já havia 

batido nele inúmeras vezes) porque estava chegando com o cadarço 

desamarrado (por tirarem os tênis para praticarem yoga e não 

amarrarem corretamente). 

 Ao fato de não possuir um pai mas ouvir insistentemente de sua mãe 

que isso não devia lhe fazer falta. 

 Ao fato da família do aluno ser ele e sua mãe e ao fato de ser criado 

sozinho gerar solidão, fazendo com que a criança passasse tempo 

demais sozinha em casa. 

 À situação de não querer voltar para sua sala de aula, uma vez que a 

professora de um determinado aluno não gostava dele e estava bem 

nervosa com ele em um determinado dia. 

 Ao fato da cabeça de um determinado aluno doer muito e de ser difícil 

estar na escola, a ser muito cansativo aprender e a ter 

constantemente o desejo de querer voltar para casa para descansar. 

 

Esses momentos foram significativos, uma vez que, a meu ver, foram 

oportunidades de regularmos juntos experiências difíceis para eles de estresse 

emocional não facilmente partilhadas. Por exemplo, terminada uma 

determinada intervenção, chequei com duas professoras de três crianças que 

me relataram apanhar de seus pais e nenhuma delas sabia nada a respeito. 

Porém, depois de minha indagação, todas se lembraram das dissociações de 

olhar serem frequentes em suas aulas. Dois desses pais eram considerados 

bem agressivos, nervosos e uma terceira mãe costumava sugerir à professora 

punir o aluno caso ele desse trabalho. Mas nenhuma criança havia relatado 

algo a respeito antes.  

Esses momentos que ocorriam após o término da prática formaram uma 

experiência intersubjetiva importante, que foi aproveitada ao longo das práticas 
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seguintes. Ao perceber um pouco mais seus sentimentos e limitações, os 

alunos puderam exprimir suas reações emocionais e, a partir disso, parte da 

práticas foi adaptada ou sugerida para cada um, de forma que sensações de 

segurança, confiança e relaxamento pudessem ser alcançadas. Quando eles 

se mantinham em outras atitudes, estados emocionais ou graus de atenção, a 

sugestão de atividade relacionada à autopercepção era sempre feita, por meio 

de perguntas simples como “como estou me sentindo agora?”, ou “qual a 

expressão do meu rosto agora?”. Recurso convencional nas práticas de Hatha 

Yoga, associado à interocepção, essas sugestões mostram-se úteis na 

ampliação da percepção sobre si-mesmos.  

Nos fins das práticas, quando as conversas seguiam para o relato de 

alguma criança sobre sua sensação ou sentimento, algumas crianças virem me 

perguntar como elas haviam “se comportado” ou “estavam”. Foi possível 

perceber uma grande ansiedade em serem definidas como agitadas, difíceis ou 

incapazes de realizar as coisas. Receber outro olhar parecia importante.  

Dar a oportunidade nos grupos para que as crianças pudessem reparar o 

comportamento que elas julgavam ser indesejado de alguma forma, mesmo 

que simbólica, tem um valor e um embasamento largamente conhecido na 

Psicodinâmica. Por meio da mediação do que se passava no grupo, algum tipo 

de reparação, sempre quando possível era criada. Em um grupo com tais 

comportamentos predominantes, isso não é uma tarefa fácil. “Errar” e “passar 

do limite” ocorre a todo momento e o exercício de retomar a regra é importante 

e necessário. 

De uma perspectiva recente na Psicologia Analítica, autores como Knox 

(2011), ao definir o conceito de autoagenciamento (autoria), propuseram uma 

compreensão mais ampla sobre a formação do sentido de si-mesmo. A 

interação com um outro tem sido reconhecida como uma experiência 

fundamental não só na formação psíquica inicial mas a partir da noção de que 

nossas ações e intenções têm um efeito e podem produzir respostas no outro 

ao nosso redor. Por essa razão, nesses momentos, a reparação não era usada 

apenas como uma correção, mas como um meio de refazerem pequenas 

trajetórias com diferentes propósitos. 

Na visão de autores da Psicanálise, o processo de regulação reparatória 

que, por exemplo, se dá entre mãe e bebê tem como característica essencial a 
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oscilação entre estados de sintonia e de dissonância. São nos momentos 

disruptivos da díade que a capacidade autorregulatória do bebê é dinamizada 

e, se isso não se dá em um contexto além de suas capacidades de forma 

crônica, ele passa a ter pequenas (e saudáveis) experiências de ser um 

cocriador de interações mais harmônicas (KNOX, 2011). 

Em relação à yoga para crianças, no protocolo desenvolvido, foram 

eleitas diferentes formas de propiciar uma sensibilização das crianças para a 

possibilidade delas se conduzirem a outros ritmos ou estados de tonicidade. 

Brincadeiras voltadas ao toque dos próprios pés e mãos, o uso de bolas ou 

almofadas para que pudessem experimentar balanços e ritmos mais suaves, a 

redução de sons e da própria voz e instrumentos como os sinos, entre outras 

atividades foram usadas como convite à experimentação de outros estados 

tônicos (JORDY; GORODSCY, 1996). Foi possível notar uma receptividade por 

parte das crianças, especialmente das que se encontravam em estados muito 

agitados no dia da prática. Reconhecer a alteração emocional na criança que 

está desencadeando uma alteração psicomotora mais intensa e direcionar 

recursos para regular com a criança esse estado emocional são condutas tanto 

da prática da yoga como da psicoterapia infantil, realizadas por meio de 

recursos e estratégias.  

Os recursos tácteis, sonoros ou lúdicos que remetem as crianças à 

sensação mais global de si mesmas são estratégicos nessa idade, sendo que a 

repetição dessas experiências era muito solicitada pelos grupos, inclusive.  

Quando essas estratégias, eram solicitadas para asseguramento, foram 

pensados meios de propiciar a transição entre a sensação física (de holding), e 

a liberdade de uma movimentação ativa não cerceada. Aos poucos, asanas ou 

atividades da prática de yoga (respiração e concentração em partes do corpo) 

foram substituindo esses dois momentos, o recolhido (regredido) e o expansivo 

(ativo), dentro da possibilidade de cada grupo e dentro dos limites do pouco 

tempo existente de intervenção. A ênfase sobre a necessidade de momentos 

de holding pareceu ser um caminho terapêutico acertado para ser proposto em 

práticas de yoga para essa faixa etária. Recursos existentes na prática de yoga 

infantil quando se tem esse propósito são bem diversificados, favoráveis e 

fáceis de serem oferecidos no ambiente escolar. 
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Uma atividade muito usada para o desenvolvimento dessa relação mais 

global consigo mesmo é o desenho da própria imagem corporal. Não foi um 

objetivo desse estudo que as intervenções tivessem caráter de um grupo 

terapêutico, mas foi enriquecedor ver as crianças se apropriando da atividade 

do desenho como um meio para a expressão de partes integradas e 

dissociadas de si mesmas. O quanto haviam crescido, suas proporções, partes 

de si que gostavam, coisas que gostavam de usar ou suas casas foram 

representadas e contadas, por exemplo. Assim como conflitos familiares, 

membros da família cujos vínculos ambivalentes já haviam sido narrados, 

super heróis ou outras figuras de valor foram trazidos para o desenho sobre o 

próprio corpo.  

Diante da premissa já discutida no capítulo Pré-escolares: uma 

compreensão psicológica sobre essa etapa de desenvolvimento, a respeito da 

origem da estrutura egoica ser também corporal, a inclusão de atividades nas 

quais corpo e movimento possam  ser experenciados por meio de recursos 

simbólicos mostrou-se bastante complementar dentro do contexto de uma 

intervenção que se propõe terapêutica no ambiente escolar, diferente dos 

momentos de brincadeiras livres e das atividades de sala de aula.  

Uma ambivalência presente na relação aluno-professor foi notada. Apesar 

de serem mais frequentes os colapsos de raiva, frustração, provocação ou 

agressão, o fato de algum tipo de reparação ser sempre possível foi muito 

importante para as crianças. A relação professor-aluno teve a premissa de ser 

um espaço de mediação para o surgimento de novos recursos emocionais. As 

expressões físicas por meio da prática de yoga modularam a sua condução, de 

forma que a experiência da própria prática pudesse promover autorregulação 

das emoções ou ser um espaço por meio do qual o professor pudesse formar 

uma leitura com a criança da emoção ou sensação que se fazia presente. Essa 

leitura do professor não era feita na forma de interpretações, mas sim na forma 

de um acompanhamento de pequenas explorações, de ajustes e de 

regulações.  

Partimos também da premissa de que dificuldades atencionais e traços 

externalizantes na idade pré-escolar devem ser observados e abordados de 

forma mais ampla. Aspectos físicos, neurológicos e psíquicos podem ser 
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incluídos em conjunto em processos de descobertas de autorregulação a 

prática provou-se uma opção segura (EMERSON, 2009).  

As dimensões físicas, rítmicas e viscerais, ao serem mobilizadas pela 

prática, foram aproveitadas na interação (díade professor-aluno).  

Diante de sentimentos e registros impulsivos, o reforço de pequenos 

momentos em estados de maior relaxamento e sensações prazerosas de 

respirações mais suaves ou lúdicas mostraram-se um caminho apreciado pelas 

crianças, mas nem sempre fácil de retornar. 

Percebeu-se na revisão que o desenvolvimento de algumas 

competências, como a melhora na habilidade de integrar regras conflitantes e a 

superação de atos impulsivos na fase pré-escolar, podem trazer benefícios aos 

alunos nos anos subsequentes pelo estímulo do amadurecimento das funções 

executivas atencionais. 

Um achado do grupo de Piek (2004), por exemplo, consiste na 

observação de que a inatenção estaria também relacionada a uma baixa 

habilidade motora, particularmente com a habilidade motora fina. Outros 

estudos, ao avaliar constructos inter-relacionados com a atenção, citam 

resultados similares, o que sugere que, no processo de desenvolvimento 

infantil, a presença de uma disfunção está muito provavelmente associada ao 

prejuízo de outras e a atenção, enquanto uma função executiva, pode ser 

comprometida por outros prejuízos. 

Tendo como base o desenvolvimento de um modelo adaptativo da prática 

de yoga, com base nos resultados investigados e alcançados nesse estudo, 

propõe-se algumas considerações específicas no desenvolvimento de um 

trabalho terapêutico de yoga voltado a crianças com desafios atencionais ou 

traços de comportamentos externalizantes: 

 

1) Ambiente | Independente de onde essa prática for conduzida (na 

escola ou na casa da criança), ficou evidente que é importante que o 

local seja fechado e na medida do possível acolhedor e silencioso.    

2) Autocontrole | Apesar de o autocontrole ser um valor importante 

na yoga e um princípio moral a ser desenvolvido por meio de 

algumas condutas que todo praticante deve incorporar em sua vida, 

este é um princípio que pode ser interpretado de diferentes formas.  
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Se o autocontrole na idade pré-escolar puder formar na criança maior 

capacidade de atenção ao que ocorre no mundo externo e maior capacidade 

de percepção das próprias emoções e sensações corporais, então pode-se 

inferir que o desenvolvimento egoico está sendo fortalecido, etapa 

imprescindível para que no futuro possam ocorrer níveis de autocontrole mais 

sofisticados, como a ampliação da consciência, a relativização de estados 

ansiosos e, em última instância, outros estágios de individuação. 

Na revisão feita por Davidson e McEwen (2012), pesquisas sobre os 

efeitos obtidos a partir da meditação com adultos sugerem efeitos neurais 

positivos ligados ao senso de si-mesmo. As pesquisas têm indicado que a 

experiência de momento presente vai de encontro aos efeitos do aumento 

constante da ansiedade no organismo e do estresse crônico. Apesar de serem 

pesquisas desenvolvidas com adultos, outros resultados também apontam que 

a meditação pode funcionar como meio de fomentar o autocontrole e a 

autorregulação, especialmente evidentes nos contextos sociais e interpessoais 

(DAVIDSON, 2012). Mesmo sendo propostas tão distintas de práticas de yoga 

adaptadas para crianças, os resultados sugerem a prática como promissora 

para a promoção desses mesmos benefícios na idade pré-escolar. 
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Conclusão 

 

A partir da análise dos dados levantados e descritos nos capítulos 

anteriores, alguns apontamentos podem ser feitos sobre os efeitos de uma 

intervenção psicossomática como a yoga em crianças pré-escolares. 

O foco deste estudo foram crianças comuns que apresentam prejuízos no 

ambiente ou desempenho escolar em decorrência de comportamentos 

externalizantes ou grau de desatenção. Por essa razão, os termos 

comportamentos externalizantes, prejuízos atencionais ou hiperatividade foram 

usados ao longo do estudo apenas como uma forma de descrever os 

comportamentos manifestados por essas crianças, e não como termos 

diagnósticos.  

As crianças do grupo de intervenção manifestaram uma baixa capacidade 

de “conterem-se pouco dentro de si”, fisicamente ou mentalmente 

(psiquicamente). Comportamentos ligados à inibição de impulsos ou memória 

de trabalho mostraram-se muito comprometidos. Mediar uma provocação, 

prestar atenção a uma regra, orientação ou combinado, ser capaz de inibir um 

impulso como sair correndo, berrar ou colapsar em um choro e sustentar a 

concentração mesmo que algo lhe despertasse o interesse foram ações 

frequentes por parte das crianças, em uma intensidade e proporção capaz de 

provocar a sensação de que nada está sendo assimilado, aprendido ou 

incorporado.  

Ao investigarmos variáveis de uma intervenção de yoga capazes de 

contribuir para a melhoria dos prejuizos atencionais de crianças pré-escolares, 

percebeu-se que mereceram destaque o uso de instrumentos musicais e de 

desafios espaciais e antecipatórios, o estabelecimento de metas e a 

capacidade de adaptar a prática a serviço de algumas regulações de estados 

emocionais.  

A reação corporal e mental mais impulsiva que a usual ou repetitiva 

estavam associadas, em muitos momentos, a situações recentes e à ativação 

de emoções ou crenças das crianças sobre si mesmas, constatação que está 

de acordo com literaturas existentes (JORDY; GORODSCY, 1996; FELDMAN, 

2004; KNOX, 2011). De acordo com a revisão realizada, percebeu-se que a 
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falta de inibição de impulsos e a necessidade de regulação emocional são 

questões do desenvolvimento pré-escolar; porém, as crianças do grupo 

experimental tiveram como padrão um mecanismo no qual os impulsos 

prejudicavam retomadas de experiências internas como o silêncio, o descanso 

ou o brincar sozinho com um objeto. 

Partindo da compreensão proposta por Jordy e Gorodscy (1996), tem-se a 

impulsividade como expressão psicossomática de uma desregulação no 

desenvolvimento. Essa hipótese foi apresentada pelos autores em 1996 após 

um estudo sobre os efeitos de um ano de psicoterapia para uma amostra de 

crianças hiperativas e com base na literatura psicanalítica. A partir desse 

estudo, os autores propuseram a observação do “movimento como uma 

expressão significativa, uma práxis, como uma linguagem de comunicação 

entre esse indivíduo e seu universo” (JORDY; GORODSCY, 1996, p. 629).  

No presente trabalho, tomou-se também o conceito da Psicologia 

Analítica, modelo no qual os processos corporais e a psique são 

compreendidos como uma unidade. Esses conceitos, fragmentados 

historicamente, são compreendidos como uma unidade holográfica. A emoção 

é vista como uma porta de entrada para símbolos e para suas porções 

inconscientes por vezes também expressas no corpo. De acordo com Ramos 

(2006), a emoção ativa padrões específicos de imagens e sensações 

sinestésicas que ou se fazem presentes na consciência de modo coerente e 

estável ou provocam transformações na estrutura corporal como um todo, o 

que evidentemente pode desencadear reações fisiológicas. 

A intervenção realizada foi convergente com esse conceito ao observar 

que o excesso de movimento ou de ação se fazem presentes na vida de 

crianças com traços externalizantes como um meio de interagir e de se manter 

engajadas na troca com o meio externo. O protocolo de intervenção 

desenvolvido buscou colaborar com o processo de regulação das emoções, 

foco de todas as técnicas terapêuticas voltadas à promoção da capacidade de 

simbolização dessas crianças, comprometidas pelos prejuízos e desafios 

enfrentados.  

A amostra, com base nos resultados do C-TRF e no estresse percebido 

pelos professores, não encontrava-se em uma faixa clínica. Porém, os 

resultados obtidos neste estudo nos sugerem que essas crianças têm uma 
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necessidade de exploração física e de um brincar ativo maior do que as demais 

crianças.  

Considerando que o estado de relaxamento advindo das práticas mente-

corpo promove um melhor gerenciamento do estresse para a população em 

geral, para essas crianças, o relaxamento surgia quando elas eram expostas a 

desafios possíveis de serem realizados, mas que exigiam esforço e movimento, 

o que legitima duas hipóteses debatidas por Hedges et al. (2013): 

 

[...] a conexão entre o brincar e o desenvolvimento de habilidades 
cognitivas (baseadas em antecipação de tempo, cadência e ações 
ligadas a ações subsequentes) podem moldar as redes atencionais 
[...] (HEDGES et al, 2013, p. 2) 
 
 
[...] o engajamento no brincar pode promover ao desenvolvimento 
cerebral interações preditivas de espacialidade e temporalidade 
refinando as habilidades de suas redes de selecionar e decidir para 
que ações responder [...] (HEDGES et al, 2013, p. 2) 

 

Diante dos resultados obtidos por meio da aplicação da escala C-TRF, em 

relação aos ganhos atencionais e problemas externalizantes no grupo 

experimental após a intervenção, é possível afirmar que uma prática de yoga 

voltada para o potencial do brincar ativo e valorização da capacidade de 

regulação emocional (que o professor pode oferecer por meio do próprio 

método de prática) pode beneficiar o desenvolvimento dos ritmos 

maturacionais da atenção e promover melhorias em comportamentos 

externalizantes em crianças pré-escolares. 

Neste estudo, foi possível verificar como a regulação emocional pode 

trazer benefícios atencionais para essas crianças, como o tempo de 

permanência na atividade. 

Os mecanismos subjacentes da relação entre promoção de força 

muscular, flexibilidade, sincronizações temporais e espaciais, retomada dos 

movimentos do desenvolvimento psicomotor e a melhora de alguns 

componentes básicos das funções executivas (BROCKI, 2010) seguem como 

temas para futuras pesquisas que poderão ampliar o conhecimento que existe 

sobre interocepção.  

Novos estudos também poderão revelar se e por quais mecanismos a 

primazia e a valorização da experiência psicossomática, quando mediadas 
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intencionalmente, podem favorecer a regulação emocional e se podem 

contribuir para a melhoria da capacidade de simbolização (BOVESIEPEN, 2002).  

Rios (2015), ao colher narrativas autobiográficas de crianças da cidade de 

São Paulo com idades entre 2 e 6 anos, verificou que a aquisição de novas 

competências e conseguimentos surgiram em memórias espontâneas 

positivas, especialmente para meninos, uma indicação da “importância da 

conquista humana de movimento, autonomia e velocidade para as crianças” 

(RIOS, 2015, p. 148). 

A revisão teórica mostrou que um dos riscos existentes em crianças pré-

escolares que já apresentam comportamentos externalizantes e desafios 

atencionais é uma formação mais fragilizada de um senso de si mesmo e maior 

dificuldade no desenvolvimento da capacidade de regular suas próprias 

emoções. Nesse grau de fragilidade egoica, também constatado na amostra 

pelos resultados do C-TRF, as habilidades de exploração do mundo por 

iniciativa própria podem ficar comprometidas.  

De acordo com a literatura, é esperado para essa faixa etária estruturas 

egoicas ainda em formação e uma capacidade de autorreflexão inconstante ou 

imatura. O excesso de atividade ou hiperatividade também são linguagens 

previstas e naturais e seus reconhecimentos no planejamento pré-escolar se 

fazem cada vez mais relevantes, uma vez que o sedentarismo e o brincar 

passivo têm aumentado nos demais âmbitos da vida infantil (sem desmerecer a 

importância igualmente existente no brincar passivo). 

A melhora constatada por meio da avaliação dos professores não foi 

percebida, nem pelos próprios professores e nem pela pesquisadora, após as 

11 semanas de intervenção, como sendo relacionada a uma mudança no grau 

de agitação ou movimentação dos participantes, o que concorda com os 

apontamentos de Harper (2010). Porém, houve a percepção de que a maioria 

dos alunos passou a ser capaz de sustentar mais atenção sobre o que estava 

sendo proposto e de transitar entre a experimentação e a dispersão, ou seja, 

os alunos preferiram repetir algo com o empenho de fazê-lo melhor dessa vez 

a se distrair com algum estímulo externo. Eles não se tornaram “alunos mais 

calmos ou fáceis”, mas tornaram-se mais participativos e mais capazes de 

apreender conteúdos novos, a partir de seus próprios funcionamentos e ritmos.  
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Sobre os resultados estatísticos 

 

Sobre o resultado na síndrome 5  Ansiedade/Depressão (na qual a 

pequena melhoria evidenciada foi a do grupo controle), nenhuma hipótese 

consistente pode ser feita em relação a esse resultado, pois ele não foi 

observado.  

Problemas invasivos do desenvolvimento e agressividade foram 

síndromes que apresentaram tendências de mudanças. Uma vez que o período 

de intervenção foi de 11 semanas, futuros estudos com períodos mais longos 

de intervenção poderão responder se a prática de yoga nessa faixa etária pode 

colaborar com essas questões.  

Alguns resultados estatísticos, apesar de não tão significativos, 

chamaram a atenção pela evolução da mediana: a melhora geral das crianças 

que passaram pela intervenção nos três resultados totais (total de problemas, 

total de problemas internalizantes e total de problemas externalizantes). Esse é 

um resultado relevante na medida em que há uma possibilidade de que esse 

método possa influenciar as crianças de forma integral, premissa inicial para 

avaliação do método enquanto intervenção de promoção de saúde convergente 

com a indicação de Galantino (2008), em sua revisão sobre intervenções de 

yoga para crianças. 

Por fim, os resultados estatísticos das síndromes de comportamentos 

externalizantes, problemas de atenção e de deficit de atenção e hiperatividade, 

em concordância com a literatura pesquisada, indicam e confirmam que uma 

intervenção de yoga para crianças também na idade pré-escolar pode gerar 

contribuições para a melhoria dos desafios atencionais e comportamentos 

externalizantes. Essa situação pode justificá-la como um meio preventivo e 

complementar para minimizar os efeitos de tais desafios ou comportamentos, 

especialmente nos anos seguintes. 

Uma das limitações do presente estudo é o tamanho de sua amostra. A 

partir de um universo de 600 crianças, foi feita uma triagem com o intuito de 

avaliar o efeito de uma intervenção especificamente em crianças que já sofriam 

prejuízos das naturezas citadas, o que resultou em uma amostra de 24 

                                                           
5 O termo síndrome foi usado nessa dissertação em consentimento com a terminologia da 

ASEBA, que assim define as subescalas do inventário C-TRF. 
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crianças. Se por um lado isso nos permitiu ampliar a análise da relação entre o 

método proposto e os resultados obtidos em crianças, em sua maioria, com 

níveis avaliados como clínicos nesses comportamentos, isso tornou a amostra 

limitada para maiores generalizações. Com o intuito de amenizar essa 

limitação, um parâmetro confiável de comparação dos resultados obtidos foi 

criado pela randomização (divisão em grupo controle e experimental e 

realização da pesquisa em duas escolas infantis).  

A prática da yoga já era apontada na literatura não científica como um 

método capaz de aumentar a capacidade atencional e a concentração. Mas um 

número insuficiente de estudos foi encontrado sobre seus efeitos na atenção 

ou em comportamentos externalizantes de crianças pré-escolares.  

Mesmo consideradas as limitações existentes nesse estudo, foi possível 

validar a prática de yoga como contribuição significativa para crianças com tais 

desafios e que novos estudos deverão compreender melhor esses efeitos e 

sua longevidade.  

O grau de aproveitamento por parte das crianças no fim das práticas 

passou a ser compensador. Os alunos demonstravam ter aprendido elementos 

da prática, especialmente as respirações, as marchas, a possibilidade de 

formar ritmo e senso de grupo como sentar-se mais em roda, olhar para os 

colegas, escutá-los, serem mais cuidadosos ao fazer uma atividade em dupla 

(ou em trio) e serem mais capazes de permanecer nas atividades propostas 

por mais tempo ou com mais concentração, mesmo que logo em seguida 

saíssem correndo ou afirmassem preferir estar no parque. Quando a escuta se 

dá de forma mais ampla, torna-se menos relevante inibir o movimento 

acelerado ou pedir calma (o que é tantas vezes inevitável) e mais relevante 

observar o olhar que surge nos alunos ao se sentirem capazes. Esse é o olhar 

que nos revela que o caminho pode estar certo.    

Se considerarmos que níveis atencionais ou comportamentos 

externalizantes podem ser melhorados ou mais bem regulados 

consecutivamente nesse período pré-escolar, por uma atividade que coíba a 

agitação, mas se desenvolva por meio dela, a prática de yoga pode ser 

adequada a essa etapa de desenvolvimento. 

A partir dessas observações, é possível que se sugira que as escolas 

considerem a inclusão de atividades como a prática da yoga para a idade pré-
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escolar, nas quais estejam incluídas como objetivos a possibilidade de tempo 

de investimento para a promoção constante e repetitiva de regulações afetivas. 

O brincar ativo pode servir como ação disciplinadora para as crianças do 

estudo e um caminho terapêutico eficiente para o desenvolvimento de 

capacidades atencionais, resultado validado pelo C-TRF, o que se encontra em 

congruência com as colocações de Rios (2015): 

 

Outra experiência de si mesmo reconfigura redes neurais anteriores, 
ampliando a consciência. A repetição de tais processos de ativações 
de memórias dentro de situações afetivamente continentes acaba 
levando, dentro de processos de codificação, reorganização e 
recodificação, a configurações da representação de si mesmo mais 
integradas. (RIOS, 2015, p. 22) 

 

Baseado milenarmente em ações disciplinadoras, o vasto universo de 

posturas e pranayamas parece ser um propósito cuja trilha pode ser 

flexibilizada para a realidade da escola infantil e, ao mesmo tempo, fortalecedor 

do desenvolvimento da atenção em crianças.  
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Anexos 

 

Anexo 1 | Descrição da proposta das práticas 

 

Três temas servirão de inspiração para a composição das 24 práticas. São eles: 

 

1) Conhecer o meu corpo 
2) Despertar e recolher 
3) Eu e o Outro 

 

Em cada um desses pequenos blocos de oito práticas, o protocolo de prática ora 

será modificado, ora repetido.  

 

Uma das prioridades foi a elaboração de um método que atenda a alguns dos 

principais problemas enfrentados pelas criancas com as principais queixas 

apresentadas, em especial: estabilidade da atenção e concentração, melhora na 

atividade motora, inibição de impulsos descontrolados, facilidade de alteração do 

humor e frustração, auto-estima e dificuldades no ambiente escolar (Harrison, 

Manocha e Rubia, 2004).  

 

Por essa razão, o protocolo de práticas, foi montado com o objetivo de: 

 

5.3 Propor atividades promotoras de explorações sensoriais; 
5.4 Conduzir atividades adequadas a etapa de desenvolvimento psicomotor das 

crianças de cada grupo; 
5.5 Estimular ou fomentar a construção e organização de um tônus muscular, de 

forma prazeirosa e emocionalmente segura, para que cada criança possa 
experimentar diferentes formas de relaxamentos. 

5.6 Manter a constância e a repetição de posturas e exercícios respiratórios para 
promover um domínio acessível. 

5.7 Propiciar explorações e descobertas mediadas pelo corpo sobre a relação que 
cada crianca estabelece com a escola, o aprender, o brincar e a cooperacão 
com seus colegas.  

5.8 Adequar cada prática de acordo com outras informações e variáveis relevantes: 
o horário que ela será dada para cada grupo, a estacão do ano em que ocorrerá, 
as disfunções secundárias identificadas nas criancas (dificuldades na fala, na 
respiração, tiques, qualidade de sono, apetite, dentre outros….). 

5.9 Cumprir etapas similares `a proposta metodológica do programa avaliado por 
Telles et al. (2013).  
 

 

Sequência seguida nos protocolos das práticas 

 

Todas as práticas serão compostas pelas mesmas etapas (Salem, M. 2014; Telles et 

al. 2013): 

 

As crianças chegarão na sala e os tapetes de Yoga já estarão ordenados.  

 

1) Roda de acolhimento: 
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a. A prática será iniciada com movimentos soltos como espreguiçar, movimentos 

com pés e mãos, sequências para as articulações ou estímulos sensoriais. 

b. Alguma canção, poema, trecho de história, brincadeira ou pequena massagem 

facial coordenada com o som das vogais será realizado. O mantra universal da 

prática será feito (OM).  

 

 

2) Asanas ou pranayama  

 

a. Com historia, música ou uso de algum jogo de yoga; 

b. Alguma pequena sensibilização etapa sensorial: do yoga (tratak simples 

(exercícios para os olhos), sons, movimentos de espreguiçår) ou 

complementares como tapping ou pequenas brincadeiras, jogos; 

c. Pranayama: serão feitos exercício educativos respiratórios (Salem, XXX) 

        

3) Shavasana (relaxamento final) 

 

a. Relaxamentos guiados ou brincadeiras de concentração também serão usados; 

 

4) Retorno do relaxamento e finalização;  

 

a.  Uma palavra de bem estar ou troca sobre como estou me sentindo agora 

poderá ocorrer antes do mantra OM final. 
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Anexo 2 | Descrição dos três blocos de planejamento de aulas 

 

Segue abaixo a descrição das práticas desenvolvidas para a intervenção 

 

BLOCO 1 – Conhecer meu corpo 

AULA 01 – CRIANÇAS 5 ANOS – O que é Yoga? 

As crianças chegarão na sala e os tapetes de Yoga já estarão ordenados.  

1) Roda de acolhimento (5 minutos): 

a. A prática terá início com alguns movimentos soltos, espreguiçar, movimentos com 

pés e mãos e sequências para as articulações. 

o O que é Yoga? O que vamos fazer aqui? Quem sou eu? Quem são vocês? 

(apresentação com partes do corpo) 

o Sequência para as articulações mais completa com sons variados. 

b. Canção, massagem (4 minutos) 

 “Meu chapéu” (com mais variações de partes do corpo) 

 Auto massagem pés (exercícios entrelaçamentos mãos e pés) 

 Sons (“da abelha” e “Z”) e mantra OM  

2) Asanas ou pranayama (12 minutos) 

a. Marcha “do caranguejo” mudança para a esteira de prática (o olhar do caranguejo) 

b. Como sentamos? (apresentação dos asanas sentados (sukhasana, siddhasana, 

vajrasana, baddhakonasana) em cada um exploração de sons e variações) 

c. Pequenos rolamentos (baddhakonasana, pernas cruzadas) e rolamento no chão, 

todos revezados com navasana ou dandasana ou paschimotanasana. 

d. Deitado: respirações e “massagem” com bola grande 

e. Postura semente (Balasana) e Postura do Cachorro (Addho Mukha Svanasana)  

Postura da semente (Balasana) 

f. Postura do gato (Letra “C”) 

g. Meus olhos: tratak individual e em duplas 

h. Meu nariz: exercício de todos os “sons” que faremos nas práticas (apresentação 

educativos respiratórios)        

3) Shavasana (relaxamento final) (6 minutos) 

a. “Chacoalhar pernas e braços” (com diferentes respirações) 

b. Brincadeira de concentração deitados (algumas partes do corpo, algumas 

respirações deitados) 

4) Retorno do relaxamento, roda de despedida e finalização (3 minutos) 
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a.  “Respiro profundo me acalmo” e mantra OM final. 

 

AULA 02 e 03 – CRIANÇAS 5 ANOS – Os Pés 

As crianças chegarão na sala e os tapetes de Yoga já estarão ordenados.  

1. Roda de acolhimento (7 minutos): 

 A prática terá início com alguns movimentos soltos como espreguiçar, movimentos 

com pés e mãos e sequências para as articulações. 

o Os pés: como são, do que são feitos, para que servem. Mexe-los no chão, mexe-los 

no ar. Entrelaçamento dos dedos dos pés e mãos: quanto dedos então? 

o Aprendendo a sentir os dedos dos pés (abrir e fechar, segurar o palito) 

o Sequência para as articulações mais completa com sons variados. 

 Canção (5 minutos) 

 “Pé com pé” (Palavra Cantada). Passagem de bolinha entre os pés. 

 Auto massagem nos pés e rosto (com os sons de cada “rosto”) 

 Sons (“da abelha” e “Z”) e mantra OM  

2. Asanas ou pranayama (16 minutos) 

 Marcha do caranguejo mudança para a esteira de prática (o olhar do caranguejo) 

 Em Sukhasana: Como ficam os meus pés nessa postura? variações nos vetores (abrir 

e fechar braços, laterais e torções) 

 Dandasana e introdução paschimottanasana. Variações e o uso dos pés. (uso de 

blocos e bolas para variações) 

 Pequenos rolamentos (baddhakonasana, pernas cruzadas), revezados com pernas 

elevadas em purvottanasana. Rolamento no chão todos revezados com postura da 

cobra. 

 Deitado: respirações e “massagem” com bola ou almofada. 

 Postura semente (Balasana). Postura do Cachorro (Addho Mukha Svanasana), com 

revezamento de pernas no ar e giro de pés. Postura da semente (Balasana) 

 Postura do gato (Letra “C”) e elevação de pernas. 

 Introdução postura em pé: postura de “equilibrista” 

 Meus olhos: tratak individual com som “Z” 

3. Shavasana (relaxamento final) (2 minutos) 

 “Espreguiçar pernas e braços” e rolamentos laterais com almofada entre maléolos 

 Brincadeira de concentração deitados. “O que me faz dormir feliz?” 

4. Retorno do relaxamento, roda de despedida e finalização (5 minutos) 
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 “Respiro profundo me acalmo” e mantra OM final. 

 

AULA 04 e 05 – CRIANÇAS 5 ANOS – As Mãos 

As crianças chegarão na sala e os tapetes de Yoga já estarão ordenados.  

1. Roda de acolhimento (7 minutos): 

 A prática terá início com alguns movimentos soltos como espreguiçar, movimentos 

com pés e mãos e sequências para as articulações. 

o As mãos: como são, do que são feitas, para que servem. Mexê-las no chão, mexê-las 

no ar.  

o Friccionar as mãos e cobrir os olhos e os ouvidos fazendo sons. É diferente? 

 Auto massagem no rosto com as mãos (condução para perceber o toque) 

 Sons (“abelha” e “Z”) e mantra OM  

 “Lavar as mãos” (Arnaldo Antunes). Passagem de bolinha entre os pés. Supresa: 

Passagem da bola grande sentados! 

2. Asanas ou pranayama (15 minutos) 

 Marcha do caranguejo mudança para a esteira de prática (o olhar do caranguejo) 

 Brincadeira da marcha dos bichos: introdução 

 Em Sukhasana:  variações de braços e mãos nos vetores (abrir e fechar braços, 

laterais e torções). 

 Respiração com som e dedos: “sa, ta, na, ma” 

 Dandasana e introdução pachimottanasana. Purvottanasana e elevação de pernas. 

 Rolamento no chão todos revezados com postura da cobra ou elevação mãos e 

pernas nas laterais. 

 Deitado: respirações e “massagem” com bola ou almofada. 

 Postura semente (Balasana). Postura do Cachorro (Addho Mukha Svanasana), com 

revezamento de pernas no ar e giro de pés. Caminhar até ficar em pé. Introdução 

Tadasana e Padhangusthasana. 

 Introdução posturas em pé: postura de equilibrista” e postura da árvore (vrikshasana) 

 Meus olhos em pé: tratak individual em pé com som da “abelha” 

2. Shavasana (relaxamento final) (5 minutos) 

 Espreguiçar pernas e braços (com diferentes respirações) 

 Brincadeira de concentração nos dedos deitados. “Sa, Ta, Na, Ma”. 1 minuto silêncio. 

 Brincadeira “supresa”: relaxar o corpo em cima da bola grande (1 por vez) 

3.  Despedida na roda em pé 
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 “Respiro profundo me acalmo” e mantra OM final. 

AULA 06, 07 e 08 – CRIANÇAS 5 ANOS – Marchas (cheiros, sino e corpo e sinos) 

As crianças chegarão na sala e os tapetes de Yoga já estarão ordenados (esteiras 

ordenadas em duplas). Antes da chegada das crianças na sala, um aroma sera 

colocado no ar. 

1. Roda de acolhimento (7 minutos): 

 A prática terá início com alguns movimentos soltos como espreguiçar, movimentos 

com pés e mãos e sequências para as articulações. 

o Friccionar as mãos e cobrir os olhos. Percebo algo diferente? 

o Tapping “Tarzan” e massagem (cabeça e pescoço) 

 Suspiros, bocejos e risadas caminhos de expressão do nosso corpo. Quais são? 

Quais se lembram? 

o Sons (murmúrio e abelha) e mantra OM  

Introdução ao tema da aula: “Como é o nosso corpo?” (3 minutos) 

2. Asanas ou pranayama (22 minutos) 

o Marcha do lobo mudança para a esteira de prática (olhar por debaixo das pernas) 

o Brincadeira da marcha dos bichos: quem eu encontro no caminho, um “oi de lobo”. 

Marcha de caranguejo. Tratak em subta virasana. Marcha de Tigre. Quem eu encontro 

no caminho, um “oi” em Adho Mukkha Shvanasana.  

o Postura de jacaré. Brincadeira: “acorda, jacaré!” 

o Sequência de introdução de Surya Namaskar: Adho Mukkha Shvanasana, Urdva 

Mukkha Shvanasana, Addho Mukka Shvanasana (3 respirações), virasana postura da 

criança 

o Deitado: respirações e “massagem” com bola ou almofada. 

o Sequencia de forma abdominal deitados de barriga para cima. Paro e observo: o que 

percebo? Como me sinto?  

 Shavasana (relaxamento final)  

o Espreguiçar pernas e braços (com diferentes respirações) 

 Aula 06: Brincadeira com as vogais: o que percebo? “inspiro uma flor, assopro uma 

vela”. 

 Brincadeira: volume das vogais. Aroma no ar para se adivinhar. 

 Aula 07 e 08: Brincadeira com o sino: o que eu ouço? E vem de onde? 

 Aula 07: escutar em duplas a respiração. Uma criança toca e os outros 

adivinham onde está. Uma criança toca, e batemos palma quando o som 

acabar. 
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 Aula 08: escutar em duplas a respiração. Uma criança toca e os outros 

adivinham onde está. Uma criança toca, e batemos palma quando o som 

acabar. Toca o sino de forma suave e forte, curta e longa, uma vez, algumas 

vezes. Onde e como sentimos em nosso corpo quando é tocado assim. 

4.Roda de despedida e finalização (1 minuto) 

o “Respiro profundo me acalmo” e mantra OM final. 

 

Bloco 2: Despertar e se recolher 

AULA 09 e 10 – CRIANÇAS 5 ANOS – Marchas (instrumento musical e Livro da Cris) 

As crianças chegarão na sala e os tapetes de Yoga já estarão ordenados (esteiras 

ordenadas em duplas).  

1. Roda de acolhimento (7 minutos): 

 A prática terá início com alguns movimentos soltos como espreguiçar, movimentos 

com pés e mãos e sequências para as articulações. 

o Friccionar as mãos e cobrir os olhos. Percebo algo diferente? 

o Tapping “Tarzan”, respiração da abelha e massagem no rosto 

o Minha respiração tem som? (Educativos respiratórios) 

o Sons (murmúrio e abelha) e mantra OM  

1. Asanas ou pranayama (20 minutos) 

Aula 10: Início da leitura do Nariz da cris. Marchas serão conduzidas com a forma 

com que cada bicho respira (se respira e como) 

o Marcha do lobo mudança para a esteira de prática (olhar por debaixo pas pernas) 

o Brincadeira da marcha dos bichos: quem eu encontro no caminho, “troca de postura”. 

Marcha de caranguejo. Marcha de Tigre. Quem eu encontro no caminho, variações em 

Adho Mukkha Shvanasana.  

o Como acordamos? Outras respirações que podem fazer o nosso espreguiçar nos 

tornar “atentos, presentes e com vontade de brincar e aprender”: conduzida, tarzan 

o “Máquina de lavar roupa em pé”  

o Posturas sentadas: coruja (tratak em duplas), navio (em duplas).  

o Respirações de oposições: “forte e suave”, “alta e baixa” (duplas costas com costas),  

o Desenho de uma letra ou um número nas costas do amigo.  

o Brincadeira: equilíbrio na bola grande (ajuda do grupo todo) 

o Deitado: respirações e “massagem” com bola ou almofada. 

o Para e observo: o que percebo? Como me sinto?  
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3.Shavasana (relaxamento final)  

o “Chacoalhar pernas e braços” (com diferentes respirações) 

o 5 minutos em silêncio. 

Aula 09: Brincadeira do Instrumento Musical com marchas (cada criança recebe o 

instrumento faz uma rima, escolhe a próxima marcha e a próxima criança que irá 

tocar) 

4. Roda de despedida e finalização (3 minuto) 

 Aula 9: na roda cada criança toca uma vez o instrumento (palma quando o som acabar 

de vibrar) 

 Aula 10: lembrar de um cheiro especial. Contar qual é. Inspiro uma flor, assopro um 

vela. 

 “Respiro profundo me acalmo” e mantra OM final. 

 

AULA 11 e 12 – CRIANÇAS 5 ANOS – Tratak e Rolamentos 

As crianças chegarão na sala e os tapetes de Yoga já estarão ordenados (esteiras 

ordenadas em duplas).  

1. Roda de acolhimento (5 minutos): 

 Como faço quando acordo? 

o Espreguiços  

o Friccionar as mãos e cobrir os olhos. Percebo algo diferente? 

o Tapping “Tarzan”, respiração da abelha e massagem no rosto 

o Sons (“da abelha” e “S”) e mantra OM  

2. Asanas ou pranayama (18 minutos) 

 Marcha do lobo “olhando de cabeça para baixo”, mudança para a esteira de prática 

 “Máquina de lavar roupa em pé”  

Aula 11: Brincadeira: tratak “de elefante”. E sabe o que um elefante disse ao outro: hoje 

vamos caminhar como uma manada de elefantes yogues! 

 Caminhada com observação do caminhar. Escolha de algo encontrado no caminho 

(uma folha, um galho, uma pedrinha) 

Aula 12: rolamentos (de um lado para o outro, com variações de pernas e marchas) 

 Volta para as esteiras 

 Educativo respiratório “inspira e expira”, “segredo”, som de X e som de M. 

 Sentados: tapping “Tarzan” novamente. Olhos fechados: o que percebo? Como me 

sinto? 
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3.Shavasana (relaxamento final) (2 minutos) 

 “Chacoalhar pernas e braços”  

 2 minutos em silêncio.  

4.Roda de despedida e finalização (5 minutos) 

 Cada criança faz um pequeno tratak com o uma dupla. 

 “Respiro profundo me acalmo” e mantra OM final. 

 

 

AULA 13 e 14 – CRIANÇAS 5 ANOS – Desenho do corpo e partes do corpo 

As crianças chegarão na sala e os tapetes de Yoga já estarão ordenados (esteiras 

ordenadas em duplas).  

Roda de acolhimento (5 minutos): 

 Movimentos soltos como espreguiçar e baratinha. 

o Tapping ”Tapping” e brincadeira com vogais: A, E, I, O e U 

o Sons (murmúrio e abelha) e mantra OM  

 

2. Asanas ou pranayama (20 minutos) 

 Marcha do lobo “olhando de cabeça para baixo”, mudança para a esteira de prática 

 “Máquina de lavar roupa em pé”  

 Sequencia de posturas em pé: tadasana, utkatasana, variações de equilíbrio em dois 

pés. Introdução Vrikshasana (postura da árvore) e “Máquina de lavar roupa em pé”. 

 Olhos fechados em pé. Como me sinto agora?  

 Educativo respiratório “vela e flor”, “segredo”, som de X e som de M. 

 Marcha de tigre: vamos sentar? 

Aula 13: Vamos desenhar nosso próprio corpo? 

Aula 14: em duplas apoiar o sino em uma parte do corpo do colega (joelho, mão, 

costas, pé) e o outro precisa dizer qual a parte e qual o lado (direito ou esquerdo). 

 Olhos fechados: o que percebo? Como me sinto? 

        

3. Roda de despedida e finalização (5 minutos) 

 Brincadeira com vogais 

 “Respiro profundo me acalmo” e mantra OM final. 
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AULA 15 e 16 – CRIANÇAS 5 ANOS – Saudação ao Sol (Introdução e Dado/Baralho) 

As crianças chegarão na sala e os tapetes de Yoga já estarão ordenados (esteiras 

ordenadas em duplas).  

Roda de acolhimento (7 minutos): 

 Movimentos soltos como espreguiçar. 

o Tapping “Tarzan” e e limpeza das narinas (respirações e limpeza das narinas (com 

papel Kleenex)). 

o Respiração abelha e mantra OM  

 

2. Asanas ou pranayama (16 minutos) 

 Marcha do tigre mudança para a esteira de prática 

 Variações em baddha konasana e “Máquina de lavar roupa”  

 Sequência de posturas em pé: tadasana, utkatasana, equilíbrio em dois pés. 

Vrikshasana (postura da árvore). Brincadeira: Vamos achar os triângulos escondidos 

na sala? 

 Sequência de surya namaskar (versão para crianças iniciantes – Introdução)  

 Olhos fechados em pé. Como me sinto agora?  

 Marcha de lobo: vamos sentar? 

 Ustrasana (postura do camelo) e postura da meia ponte. 

 Olhos fechados: o que percebo? Como me sinto? 

        

3.Shavasana (relaxamento final)  

 Chacoalhar pernas e braços e condução de relaxamento (partes do corpo serão 

ativadas por algumas respirações, e depois relaxadas. 

 2 minutos em silêncio.  

 

4.Roda de despedida e finalização (5 minutos) 

 Brincadeira do Baralho (Carta das posturas da Saudação ao sol (com Dado ou sem) 

 “Respiro profundo me acalmo” e mantra OM final. 

 



134 
 

BLOCO 3 Eu e o Outro 

AULA 17 e 18 – CRIANÇAS 5 ANOS - Yogassaurus 

As crianças chegarão na sala e os tapetes de Yoga já estarão ordenados (esteiras 

ordenadas em duplas).  

1.Roda de acolhimento (5 minutos): 

 Movimentos soltos como espreguiçar, rolamentos cabeça, quadril e ombros com 

respiração sincronizada. 

o Limpeza das narinas (respirações e limpeza das narinas (com papel Kleenex)). 

o Respiração: narinas alternadas (10 vezes), da abelha (5 vezes) 

o Mantra OM  

Leitura do Livro Yogassaurus 

Aula 17: leitura (professora fará a leitura da história que sera citada ao longo da prática) 

2. Asanas ou pranayama (20 minutos) 

De acordo com o livro: sentir o cheiro da flor, ouvir os sons (ujjayi pranayama – olhos 

fechados e ouvidos fechados), trikonasana, utkathasana, vrikshasana, respirações. Surya 

Namaskar. 

3.Shavasana (relaxamento final) (2 minutos) 

 Relaxamento: 1 minuto com o yogassauro, como voce preferir! 

 “Respiro profundo me acalmo” e mantra OM final. 

 

Aula 18: Vamos entrar na história?! (primeiro trecho até o início da amizade dos 

personagens). Sabe o que mais eles gostavam de fazer juntos? (construção dos Aneis de 

Vento). Brincadeira a ar livre. Finalização em roda com mantra OM.     

 

AULA 19 – CRIANÇAS 5 ANOS – Parada de mão 

As crianças chegarão na sala e os tapetes de Yoga já estarão ordenados.  

1. Roda de acolhimento (2 minutos): 

 Movimentos soltos como espreguiçar, rolamentos cabeça e ombros com respiração 

sincronizada. 

o Música do “Vento” de Vinícius de Moraes (relembrar os anéis) 

o Respiração: da abelha (5 vezes) 

o Mantra OM  

2. Asanas (20 minutos) 

 Marcha do tigre mudança para a esteira de prática 
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 Variações em baddha konasana e “Máquina de lavar roupa” (Introdução para postura 

em pé: saudação ao Sol) 

Sequência de posturas em pé em e em dupla: tadasana, equilíbrio em dois pés, 

posturas da saudação ao sol e vrikshasana (postura da árvore).  

Marcha do lobo pela sala (brincadeira de troca de esteira) 

 Deitados em decúbito ventral: massagem com bola grande 

 Exercícios de rotações e ritmos na bola grande. (uma criança por vez, outros 

ajudando) 

 Brincadeira de concentração e força: um por vez, na parede experimentar parada de 

mão com ajuda. (Esclarecimento dos riscos e conversa sobre o cuidado com o corpo) 

3.Shavasana (relaxamento final) (3 minutos) 

 Relaxamento: da árvore, uma semente se desprendeu e voou, pousou na terra e vai 

descansar para brotar! 

 Minha árvore é…. 

 “Respiro profundo me acalmo” e mantra OM final. 

 

AULA 20 – CRIANÇAS 5 ANOS - Posturas 

1.Roda de acolhimento (7 minutos): 

 Movimentos soltos como espreguiçar, rolamentos cabeça, quadril e ombros com 

respiração sincronizada. 

o Limpeza das narinas (respirações e limpeza das narinas (com papel Kleenex)). 

o Respiração: narinas alternadas (20 vezes), da abelha (5 vezes) 

o Mantra OM  

2. Asanas (16 minutos) 

 Saudação ao sol. Marchas. Rolamentos. 

 Descanso na bola grande, com “ajuda” do grupo (ritmo de descanso) 

 A postura que mais gostei de conhecer foi…. 

 Massagem com bola grande nas costas 

 Concentração: como sinto a minha respiração agora? e meus pensamentos? Se eu 

fosse escutar meu coração agora  ele estaria….?  

3. Roda de despedida e finalização (7 minutos) 

 Em roda brincadeira do volume das vogais “A,E,I,O,U” 

 “Respiro profundo me acalmo” e mantra OM final. 
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AULA 21 – CRIANÇAS 5 ANOS - Mandala 

As crianças chegarão na sala e os tapetes de Yoga já estarão ordenados.  

1.Roda de acolhimento (8 minutos): 

 Movimentos soltos como espreguiçar, uso do palito de sorvete nos dedos dos pés. 

o Respiração: narinas alternadas (20 vezes), da abelha (5 vezes) 

o Mantra OM  

 2. Asanas (8 minutos) 

 Postura em pé: tadasana, trikonasana, postura do “malabarista”, vrikshasana e 

variações. Postura em dupla com o palito de sorvete: vrikshasana e equilíbrio em pé. 

3.Despedida da intervenção (10 minutos) 

o Pintura de uma mandala  

4. Roda de despedida e finalização (4 minutos) 

o O que eu mais gostei do Yoga foi….. 

o “Respiro profundo me acalmo” e mantra OM final. 
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Anexo 3 | Modelo Básico para Elaboração do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 

 

 

Eu, Marcella Barbosa Neuman, psicóloga clínica CRP 58764/6, responsável 

pela pesquisa “Os efeitos da prática de Yoga em crianças pré escolares com 

queixas importantes de desatenção, hiperatividade e/ou impulsividade”, faço um 

convite para que seu (sua) filho (a) possa participar como voluntário(a) desta 

pesquisa, que irá ocorrer na (Creche Baroneza de Limeira ou na EMEI Zilda de 

Franceschi), durante o segundo semestre de 2014. 

Esta pesquisa pretende compreender as ações que uma prática regular de Yoga 

pode promover em crianças com queixas importantes de desatencão, 

hiperatividade e/ou impulsividade no ambiente escolar. Acreditamos que ela seja 

importante porque: 

1.  Uma forma complementar de prevenção e cuidado com crianças em idade pré 

escolar está sendo avaliada de forma rigorosa.  

2.  Ao longo das últimas décadas, práticas intituladas de mente-corpo ou 

integrativas, que visam beneficiar o desenvolvimento físico e emocional, vem 

sendo estudadas científicamente, com o objetivo de verificar se seus resultados 

podem ser verificados ou melhor compreendidos. 

3.  O Yoga é uma atividade que cuida da saúde corporal e mental. A prática de 

Yoga para crianças é uma atividade lúdica, porém toda embasada nos 

conhecimentos da psicologia do desenvolvimento, e portanto reconhece e inclui 

as necessidades psicomotoras da faixa etária pré escolar; 

4.  Uma vez que um dos objetivos desse estudo é avaliar se o Yoga pode ser uma 

opção de tratamento complementar e preventivo de saúde para crianças, seu 

método é laico, destituído de qualquer referência religiosa ou espiritual. Porém, 

alguns valores serão trabalhados: cooperação, compaixão e cuidado consigo 

mesmo e com o outro. 

5.  A prática de Yoga tem sido implementada em diversos sistemas públicos 

educacionais, como um meio de promover diferentes tipos de melhorias. Poucos 

estudos sobre os efeitos da prática de Yoga para criancas em idade pré escolar 

com queixas importantes de desatenção, hiperatividade ou impulsividade são 

encontrados. 

Para a realização do estudo, duas escolas na cidade de São Paulo, consentiram 

em colaborar consetindo que os inventários e as práticas de Yoga sejam 
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conduzidas em suas rotinas escolares.  

A participação voluntária de seu (sua) filho (a), poderá acontecer de duas 

formas: 

a.  Participar de teste psicológico (serão duas aplicações), ou 

b.  Participar de teste psicológico (serão duas aplicações) e de 24 práticas de 

Yoga. As práticas de Yoga, acontecerão durante a rotina escolar de seu (sua) 

filho (a), duas vezes por semana (duração media de 12 semanas). O Grupo terá 

no máximo quatro crianças, e a duração será de 30 minutos. 

O critério de seleção, para a participação em um grupo ou no outro, será um 

sorteio aleatório das crianças voluntárias por instituição.  

O teste que será aplicado, é um inventário simples e breve (duração maxima 30 

minutos) e riscos ou desconfortos não são previsíveis. 

As 24 práticas de Yoga, serão atividades lúdicas, adequadas a idade pré escolar 

e ao ambiente escolar. Os possíveis desconfortos ou riscos existentes, são os 

mesmos de qualquer atividade corporal dada em um ambiente escolar. 

Entretanto, será de responsabilidade do pesquisador, o zelo da segurança física 

e emocional das crianças, no período em que estas estiverem sob seus 

cuidados, durante as práticas de Yoga.    

Os benefícios esperados com o presente estudo: melhora de comportamentos 

ligados a desatenção no ambiente escolar e/ou a capacidade das crianças 

controlarem seus impulsos (inibição), tendo como perspectiva sempre o 

parâmetro adequado as suas idades. 

Caso seja da vontade dos pais ou responsáveis, inúmeras técnicas terapêuticas 

são hoje oferecidas visando colaborar com essa mesma causa. Dentre elas: 

psicodiagnósticos e programas do sistema de saúde público podem ser 

buscados. 

Durante todo o período da pesquisa, pais ou responsáveis legais, são bem 

vindos caso queiram tirar qualquer dúvida ou pedir qualquer outro 

esclarecimento, bastando para isso entrar em contato, ou acessar a 

pesquisadora ou o Conselho de Ética em Pesquisa (localizado na PUC-SP).   

Caso algum problema relacionado com a pesquisa ocorra, toda a assistência 

necessária será dada pela pesquisadora, seguindo as orientações da escola e 

as premissas éticas do CEP (Conselho de Ética em Pesquisa). Não existe 

previsão de despeza financeira para os pais ou responsáveis das crianças 

voluntárias para essa presente pesquisa. 

Os pais ou responsáveis tem garantido o direito de aceitar ou não a participação 

de seus menores ou de retirar sua permissão a qualquer momento, sem nenhum 
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tipo de prejuízo ou retaliação, pela sua decisão. 

As informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas 

em eventos ou publicações científicas. Todos os cuidados sobre a não 

identificação dos voluntários serão tomados, O sigilo sobre a participação de seu 

(sua) filho(a) está assegurado. Imagens só serão utilizadas em contextos de 

análise ou divulgação da pesquisa. 

 

Autorização: 

Eu, _______________________________________________(nome completo), 

após a leitura(ou escuta) deste documento e ter tido a oportunidade de 

conversar com o pesquisador responsável, ou Diretor(a)/Coordenador(a) da 

instituição participante, para esclarecer todas as minhas dúvidas, acredito estar 

suficientemente informado, ficando claro para mim que a participação de 

meu(minha) filho(a) (ou criança pela qual respondo legalmente), é voluntária e 

que posso retirar este consentimento a qualquer momento sem penalidades ou 

perda de qualquer benefício. Estou ciente também dos objetivos da pesquisa, 

das atividades propostas, dos possíveis riscos e da garantia de 

confidencialidade e esclarecimentos sempre que desejar. Diante do exposto 

expresso minha concordância de espontânea vontade em participar deste 

estudo. 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido do representante legal da criança participante para a participação 

neste estudo. 

Pai/mãe ou responsável legal de: 

____________________________________________________ 

Data da assinatura: ___/___/______ 

Aluno (a) da classe:_______________ 

Da professora:_____________________________________________ 

Assinatura de uma testemunha:_______________________________ 
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Assinatura do responsável pela obtenção do 

TCLE:______________________________________ 

Data da assinatura: ___/___/____ 

 

Dados da pesquisadora:  

Nome: Marcella Barbosa Neuman 

Endereço consultório: Rua Natingui, 154 – Vila Madalena – 05443/000 tel: (011) 

996110855  

email: marcellabarbosa@uol.com.br 

Dados do Comitê de Ética: 

O CEP – Sede Campus Monte Alegre localiza-se no andar térreo do Edifício 

Reitor Bandeira de Mello, na sala 63-C, na Rua Ministro Godói, 969 – Perdizes – 

São Paulo – SP – CEP: 05015-001 – Tel./FAX: (11) 3670-8466 – e-mail: 

cometica@pucsp.br 

Responsável pela autorização da pesquisa (Cargo/Nome Escola): 

Endereço (escola): 

Telefone (escola): 

Endereço eletrônico (escola ou prof): 

  

mailto:cometica@pucsp.br
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Anexo 4 | Termo de autorização de uso de fotos e depoimentos 

apenas para fins didáticos– menores de idade 

Eu, _________________________________________________, portador (a) de 

cédula de identidade nº ______________________, responsável legal pelo (a) menor 

_____________________________________________________, portador (a) de 

cédula de identidade nº ______________________, autorizo o registro da imagem 

apenas em fotos e depoimentos do(a) menor supracitado(a) e depoimentos apenas 

para fins didáticos, de uso na pesquisa e divulgação de conhecimento científico, 

sempre com a responsabilidade de não haver qualquer identificação do 

voluntário. Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, 

a cessão de direitos da veiculação das imagens e depoimentos do (a) menor 

supracitado(a), não recebendo para tanto qualquer tipo de remuneração. 

  

São Paulo,           de                              de  2014. 
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Anexo 5 | Entrevista semiestruturada 

 

Introdução 

Estamos identificando, junto aos professores dessa intituição, crianças que estejam 

apresentando comportamentos importantes de desatencão, hiperatividade ou 

impulsividade, na sala de aula ou com o seu grupo escolar. É importante destacar, que 

em alguns casos, uma criança desatenta, pode ser silenciosa, ela lhe daria a 

impressão de estar “no mundo da lua”, não sendo somente crianças hiperativas. 

Algum aluno seu, lhe chama a atenção por qualquer uma dessas razões? (se sim, 

prosseguir) 

 Qual o nome? 

 Qual a idade? 

 É seu aluno desde quando? 

 De quem foi aluno no ano passado? 

 Descreva como você vê os comportamentos do(a) ________(criança)? 
(aqui, explorar exemplos, percepções, principais dificuldades) 

 

Na sua opinião, ele vêm apresentando melhoras nesses comportamentos? (sim ou 

não, porquê?) 

(caso a descrição aponte queixas importantes de desatencão, hiperatividade e/ou 

impulsividade) 

 Levantamento dos comportamentos e dimensão e frequência com que ocorrem. 

Você tem contato com os pais? Acha que eles permitiriam a participação dele(a) em 
uma pesquisa? 
 

Muito Obrigada.  

 

Anexo 6 | Entrevista semiestruturada 

Data: 20/10B e 28/10 E    Prática Número: 01 

Tema: O que é Yoga? 

Criancas 
Baroneza 

Tempo que 
ficou na 
atividade 

Postura que completou Quantas 
vezes saiu 

Quantas 
vezes 
agrediu 

1. 

 

Boa atenção. 

Participou de 

tudo 

Todas 1 vez -- 

2.  

 

Bem 

desatento 

“Não 

consigo!” 

As que 

acompanhei:rolamento, 

cachorro, marcha(1) 

Mais de 5 

vezes, ficou 

em pé o 

tempo todo 

-- 
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Anexo 7 | Apêndice das atividades usadas na Intervenção 

 

Apêndice A: asanas 

Adhomukha Svanasana (postura do cachorro). Postura em pé que trabalha 

tornozelos e pernas. (Yoga, the path to holistic health. B.K.S. Iyengar. DK 

Limited(Editora) 2001 pg.88) 

Baddhakonasana (postura da borboleta). Postura sentada, que trabalha as 

articulações inferiores e a postura sentada. (Yoga, the path to holistic health. 

B.K.S. Iyengar. DK Limited(Editora) 2001 pg. 108) 

Balasana. Postura clásscica restorativa, normalmente conhecida como “postura da 

semente” ou “postura da criança”. 

Dandasana (postura do descanso). Postura inicial para todas as posturas 

sentadas, inclinadas ou torções. (Yoga, the path to holistic health. B.K.S. Iyengar. 

DK Liited(Editora) 2001 pg. 205) 

Halasana (postura do arado). Postura invertida iniciante, onde os pés alcançam o 

chão atrás da cabeça. (Yoga, the path to holistic health. B.K.S. Iyengar. DK 

Limited(Editora) 2001 pg. 150) 

Navasana. Conhecida como “postura do barco” 

Paripurna Navasana (postura do barco). Postura sentada, onde pernas e braços 

são suspensos no ar paralelos um ao outro. (Yoga, the path to holistic health. 

B.K.S. Iyengar. DK Limited (Editora) 2001 pg 210) 

Paschimottanasana. Postura sentada com as pernas estendidas para a frente 

onde se alcança os dedões dos pés com os dedos das mãos. Yoga, the path to 

holistic health. B.K.S. Iyengar. DK Limited(Editora) 2001 (Yoga, the path to holistic 

health. B.K.S. Iyengar. DK Limited (Editora) 2001  pg. 122) 

Prasarita Padottanasana. Postura em pé, com os pés afastados, onde o topo da 

cabeça desce em direção ao chão. (pg. 2000 

Siddhasana. Postura conhecida como do “príncipe”. Uma das variações 

preparatórias para Padmasana (postura do lótus – postura clássica de meditação). 

Sukhasana/Swastikana (postura do índio). Postura sentada, onde as pernas são 

cruzadas. (Yoga, the path to holistic health. B.K.S. Iyengar. DK Limited(Editora) 

2001  pg. 209) 

Tadasana Samasthithi (postura da montanha). Postura inicial para todas as 

posturas em pé. (Yoga, the path to holistic health. B.K.S. Iyengar. DK 

Limited(Editora) 2001 pg 186) 

Upavista Konasana. Postura sentada, com as pernas afastadas, o tronco é 

inclinado para frente. (Yoga, the path to holistic health. B.K.S. Iyengar. DK 

Limited(Editora) 2001) 
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Ustrasana (postura do camelo). Postura propicia para iniciantes, por ter variações 

benéficas. (Yoga, the path to holistic health. B.K.S. Iyengar. DK Limited(Editora) 

2001  pg. 156) 

Utkathasana(postura da cadeira). Em pé, joelhos se dobram e braços são 

elevados. 

Uttanasana. Postura em pé, onde se inclina o tronco para baixo na direção das 

pernas. (Yoga, the path to holistic health. B.K.S. Iyengar. DK Limited(Editora) 2001 

pg. 92) 

Utthita Trikonasana (postura do triângulo). Postura em pé, que trabalha o tronco e 

a flexibilidade. (Yoga, the path to holistic health. B.K.S. Iyengar. DK 

Limited(Editora) 2001 pg. 70) 

Utthita Parsvakonasana (postura da diagonal). Postura em pé, onde se forma uma 

extensão lateral. (Yoga, the path to holistic health. B.K.S. Iyengar. DK 

Limited(Editora) 2001 pg. 194) 

Vajrasana. Postura “sentar-se sobre os joelhos”, com a coluna ereta.   

Virabhadrasana 1 (postura do guerreiro I). Postura em pé, que fortalece coluna e 

pernas. (Yoga, the path to holistic health. B.K.S. Iyengar. DK Limited(Editora) 2001 

pg. 96) 

Virabhadrasana 2 (postura do guerreiro II). Postura em pé, que trabalha tônus 

muscular e força nas pernas. (Yoga, the path to holistic health. B.K.S. Iyengar. DK 

Limited(Editora) 2001 pg. 76) 

Salambasana (postura do gafanhoto). Postura deitada onde braços e pernas são 

elevados ao mesmo tempo. 

Savanasa (postura de descanso). Postura de relaxamento final, onde o corpo 

repousa no chão, braços e pernas abertos, palmas das mãos para cima. Se 

necessário, cobertores ou almofadas pequenas serão dados `as crianças para que 

elas se sintam seguras para relaxar. (Yoga, the path to holistic health. B.K.S. 

Iyengar. DK Limited(Editora) 2001 pg. 170) 
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Apêndice B: versão de asanas/posturas para crianças, exercícios ou técnicas 

corporais (usadas de forma adaptada) 

“Árvore” 

Postura clássica, vrikshasana, adaptada para crianças. (Yoga for Children, Lisa Flynn. 

Adams Media. 2013 pg. 189) 

“Arco e flecha” 

Movimento sentado, onde a criança enlaça o dedão do pé com dedos da mesma mão, 

e esta perna é estendida e flexionada. (Yogakids, Marsha Wenig, Abrams, 2003) 

“Avião” 

 Postura baseada no Virabhadrasana III(postura do guerreiro III), só que para crianças 

os braços são abertos.  

“Bola Grande” 

Parte dessa sequência de pequenos movimentos em uma bola de Ginástica tamanhão 

55 cm, foram adaptados para a prática de yoga. (Building Bridges Through Sensory 

Integration. Ellen Yack. Future Horizons. 2002. Pg 161-167) 

“Borboletinha ou água-viva” 

Movimento onde os braços e pernas são chacoalhados, com a criança deitada de 

barriga para cima. (Yoga for Children, Lisa Flynn. Adams Media. 2013 pg. 156) 

“Caminhando pela natureza”  

Caminhada ao ar livre onde as crianças são convidadas a se concentrarem em seus 

passos e nos estímulos percebidos”. (Yoga for Children, Lisa Flynn. Adams Media. 

2013 pg. 76; YogaKids, Marsha Wenig, Abrams, 2003 pg. 70; Meditação Andando, 

Thich Nhat Hanh, 1990).  

“Cadeira” 

Postura em pé onde os joelhos são flexionados e os braços elevados.(Utkatasana) 

(Yoga for Children, Lisa Flynn. Adams Media. 2013 pg. 122) 

“Caranguejo” 

Postura de barriga para cima, onde a partir de apoios nas mãos e nos pés, a barriga é 

elevada. (Yoga for Children, Lisa Flynn. Adams Media. 2013 pg. 125) 

“Cobra” 

Postura em decúbito ventral, onde a partir das mãos apoiadas no chão, o tronco e 

cabeça são elevados. (Yoga for Children, Lisa Flynn. Adams Media. 2013 pg124) 

“Coruja” 
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Postura que é uma variação da postura do sapo, onde a criança em cócoras, apóia 

seus calcanhares em uma esteira dobrada ou em outro acessório que proporcione 

altura. (Yoga for Children, Lisa Flynn. Adams Media. 2013 pg. 163 

“Educativos Respiratórios” 

Salem, M. (2014. Pg. 33) desenvolveu uma sequencia de exercícios respiratórios, 

fidedignos aos princípios dos principais pranayamas usados em Hatha Yoga, para ser 

usados com crianças.  

“Equilibrista” 

Em pé, equilibrar-se com um pé exatamente na frente do outro. 

“Gato (ou postura de 4 apoios)” 

Postura clássica nas linhas de Hatha Yoga, onde mãos e pés são apoiados no chão, e 

rolamentos são feitos com a coluna. (Yoga for Children, Lisa Flynn. Adams Media. 

2013 pg. 120) 

“Jacaré” (Makarasana) 

Crianças estão deitadas de barriga para baixo. Será dada em revezamento com outros 

asanas em decúbito ventral como Bhujaangasana(postura da cobra), Balasana 

(postura da criança ou da semente) ou Salambasana. 

“Máquina de Lavar em pé”  

Movimento de uma parte de série de “Qigong”. (Yoga for Children, Lisa Flynn. Adams 

Media. 2013 pg. 75) 

“Movimentos articulares” 

Primeira série de Pavana Muktasana. (Salem, M. 2014)  

“Para relaxar”  

Movimentos no qual as pernas são levadas de um lado ao outro. Ou deitados em um 

cobertor, são deslizados de forma bem lenta em pequenos trechos. (Building Bridges 

Through Sensory Integration. Ellen Yack. Future Horizons. 2002.pg. 145) 

“Ponte” 

Postura clássica da “meia ponte”. É uma postura para iniciantes, onde as crianças 

deitam de barriga para cima e o quadril é elevado. (Yoga for Children, Lisa Flynn. 

Adams Media. 2013 pg. 114) 

“Respiração conduzida”  

Movimento simples usados em muitas linhas de trabalho corporal, se inspira com os 

pés afastados e ao expirar, o tronco e os braços são soltos por entre as pernas. (Yoga 

for Children, Lisa Flynn. Adams Media. 2013 pg.84) 

“Tarzan” 
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Versão curta da técnica de tapping, adaptada para crianças. (Yogakids, Marsha 

Wenig, Abrams, 2003) 

“Tapping” (ver “Tarzan) 

“Tratak” 

Tratak é uma prática de concentração em objetos externos, onde aos poucos o 

praticante deve desenvolver a capacidade de evitar piscar. Nesse estudos serão 

usadas as variações de: dedões, mandala e observação de colegas em roda).  

“Rostos Malucos” 

Brincadeira onde diferentes expressões faciais são exploradas. Building Bridges 

Through Sensory Integration. Ellen Yack. Future Horizons. 2002. (pg 89) 

“Sapo” 

Postura clássica, o cócoras, adaptado para cada criança. (Yoga for Children, Lisa 

Flynn. Adams Media. 2013 pg. 144) 

“Semente (ou da criança)” 

Postura onde a criança ajoelha e a testa é apoiada no chão. (Yoga for Children, Lisa 

Flynn. Adams Media. 2013 pg. 123) 

 

Apêndice C: materiais  

1. Bolinha de isopor (25mm) 
2. Bola Grande: bola de Ginástica 55 cm. 
3. Sino pequeno 
4. Canudos 
5. Papel kleenex  
6. Argolas grandes (para construção do “anel de vento”) 
7. Fitas de cetim (para construção do “anel de vento”) 
8. Pedaço de tecido leve (para construção do “paraquedista”) 
9. Barbante (para construção do “paraquedista”) 
10. Óleo essencial de lavanda diluído em borrifador 
11. Esteira de prática de yoga 
12. Desenho impresso em A3 (1 Mandala) 
13. Livros infantis (descritos em Apêndice D) 
14. Estetoscópios 

 

Apêndice D:  livros 

1. “É assim que eu sou”. Winter, Pierre. Brinque book. 2011 
2. “O nariz da Cris”. Brenman, Ilan. Brinque book. 1973 
3. “Meu livro de arte para colorir”. Edições Usborne. www.usborne.com.br 
4. Yogassaurus. The adventure of Yogassaurus. Book #1. Yogassaurus makes a 

friend. By Kenneth Duncan. 2010. USA. 
 

http://www.usborne.com.br/
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Apêndice E: músicas 

 

1. “Meu chapéu” (canção popular) 

O meu chapéu tem três pontas 

Tem três pontas o meu chapéu 

Se não tivesse três pontas 

Não seria o meu chapéu 

 

 

2. Pé com pé – Palavra Cantada (uso de um trecho da canção) 

Um pé pra lá  Outro pra cá Um pé pra lá  Outro pra cá 

Pé com pé, pé com pé  Pé com pé, pé contra(será cantado “com”) pé 

Acordei com o pé esquerdo  Calcei meu pé de pato   

Chutei o pé da cama  Botei o pé na estrada   

Deu um pé de vento  Caiu um pé d'água   

Enfiei o pé na lama  Perdi o pé de apoio 

Não me leve ao pé da letra Essa história não tem pé nem cabeça 

Pé com pé, pé com pé, pé com pé 

 

3. “Lavar as mãos”, de Arnaldo Antunes: 

Uma  Lava outra, lava uma  Lava outra, lava uma mão  Lava outra mão, lava uma 

mão  Lava outra mão  Lava uma 

Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira  Antes de comer, beber, lamber, 

pegar na mamadeira  Lava uma (mão), lava outra (mão)  Lava uma, lava outra 

(mão)  Lava uma 

A doença vai embora junto com a sujeira  Verme, bactéria, mando embora embaixo 

da torneira  Água uma, água outra  Água uma (mão), água outra  Água uma 

A segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira  Na beira da pia, tanque, bica, bacia, 

banheira  Lava uma mão, mão, mão, mão  Água uma mão, lava outra mão  Lava uma 

mão   Lava outra, lava uma  

 

4.O ar (o vento), Vinícius de Moraes 

Estou vivo mas não tenho corpo  

Por isso é que não tenho forma  

Peso eu também não tenho  

Não tenho cor 
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Quando sou fraco, me chamo brisa  

E se assobio,  isso é comum  

Quando sou forte, me chamo vento  

Quando sou cheiro, me chamo pum! 

 

COMPARTILHAR 

Apêndice F: brinquedos 

1. Anel de vento 

Um anel de vento é um brinquedo de construção rápida, que pode ser usado em roda, 

em posturas em pé e de equilíbrio. (Brincadeiras criativas para o seu filho. Christopher 

Clouder. Publifolha. 2008. Pg 106)  

2. Caleidoscópio 

3. Pintura de Mandala 

A pintura de mandala é uma técnica de concetração e meditação usada a muitos 

séculos. Até hoje, monjes fazem mandalas com areia ou pós que apos o termino das 

mesmas, estas serão desmanchadas com o vento.  

3. Paraquedista 

O brinquedo “paraquedista” é uma construção fácil e rápida, que permite, brincadeiras 

que estimulam a percepção da gravidade e brincadeiras cooperativas. Como por 

exemplo, uma criança jogar o seu “paraquedista” para o colega, ou as crianças em 

roda terem que lançá-los no centro da roda de costas. (Brincadeiras criativas para o 

seu filho. Christopher Clouder. Publifolha. 2008. Pg. 102) 

 

Apêndice G: sons, mantras e exercícios educativos respiratórios (Salem, M.) 

“OM” 

Mantra milenar, considerado o mantra que representa a identidade da prática do 

“Yoga”. Chamado de “som da natureza”, é apresentado de forma laica e cantado no 

início e no final de todas as práticas. O canto de um mantra no início e no final de uma 

prática tem como finalidade trazer a atenção mental para o momento presente. 

“Respiração da Abelha” 

Bhramari, é um exercício respiratório clássico, associado a concentração. Será dado 

da forma original, com os dedo apoiados em pontos específicos do corpo, o som da 

abelha (“M”) é reverberado. 

“Respiração do Balão” 

Sentada, a criança faz movimentos de expansão com os braços ao inspirar e recolhe 

os braços, cruzando-os na frente do peito, na expiração. 



152 
 

“Respiração do poder”  

Movimento onde ao longo da inspiração os braços são elevados e ao longo da 

expiração, são trazidos de forma rápida para a altura das cinturas. (Yoga for Children, 

Lisa Flynn. Adams Media. 2013 pg 90)  

Som “M” ou do murmúrio, “Z”, “X”, “S” 

Variações de sons que provocam diferentes reverberações e exigem diferentes 

coordenações. 

“Vela e Flor” 

Aqui serão usadas as variações: Inspirar pelo nariz, assoprar pela boca e Inspirar por 

uma narina, assoprar pela outra. 

“Ujjayi” 

Ujjayi é um dos pranayamas..... 

 

Apêndice H: as marchas dos animais 

Marcha do “caranguejo” 

Andar apoiado nas mãos e pés, de barriga para cima 

Marcha do Lobo 

Andar em Addho Mukkha Svanasana 

Marcha do Elefante 

Apoiado em pés e mãos, projetar o rosto para frente e brincar com o ritmo dos 

elefantes, de andar “em manada”, etc.... 

Marcha do Tigre 

Brincadeira de imitar a expressão corporal do leão, apoiado em pés e mãos 

 

Apêndice I: Surya Namaskar para crianças 

A tradicional saudação ao sol, será apresentada através da versão simplificada, 

adequada para crianças. (Yogassaurus, Duncan, K. 2010) 
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Anexo 8 | Protocolo crianças 4 anos 

Bloco 1: Conhecer o meu corpo 

AULA 01 – CRIANÇAS 4 ANOS 

As crianças chegarão na sala e os tapetes de Yoga já estarão ordenados.  

 

5) Roda de acolhimento (7 minutos): 

o As várias maneiras de espreguiçar.  

o O que é Yoga? O que vamos fazer aqui? Quem sou eu? Quem são  vocês? 

o Sequência para as articulações com sons variados. 

  

a. Canção, massagem (5 minutos) 

 “Meu chapéu” (com variações de partes do corpo) 

 Massagem (orelhas, olhos, nariz, boca e “pele”)  

 Sons (murmúrio e abelha) e mantra OM  

 

6) Asanas ou pranayama (12 minutos) 

o Marcha “do caranguejo” mudança para a esteira de prática 

o Como sentamos? (apresentação dos asanas sentados (sukhasana,      siddhasana, 

virasana, baddhakonasana) em cada um exploração de sons e variações) 

o Pequenos rolamentos (baddhakonasana e com pernas cruzadas) revezados com 

navasana ou dandasana 

o Deitado: respirações e “massagem” com bola grande 

o Postura semente (Balasana) e Postura do Cachorro (Addho Mukha Svanasana)  

Postura da semente (Balasana) 

o Meus olhos: tratak em duplas 

o Meu nariz: exercício educativo respiratório introducão “vela e flor”  

o Minha voz: brincadeira volume vogais: o “A” 

        

7) Savasana (relaxamento final) (5 minutos) 

a. “Chacoalhar pernas e braços” (com diferentes respirações) 

b. Brincadeira de concentração deitados (condução da atenção a algumas partes do 

corpo e respirações deitados) 

 

8) Retorno do relaxamento, roda de despedida e finalização (5 minutos) 

a.  “Respiro profundo me acalmo” e mantra OM final. 
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AULA 02 e 03 – CRIANÇAS 4 ANOS 

As crianças chegarão na sala e os tapetes de Yoga já estarão ordenados.  

1) Roda de acolhimento (7 minutos): 

 Movimentos soltos como espreguiçar, movimentos com pés e mãos e parte da 

sequência para as articulações. 

o Os pés: sequência articular para pés (dandasana, em mesa, baratinha, upavishta 

konasana), introdução entrelaçamento de dedos. 

Canção, massagem (5 minutos) 

 “Pé com pé” (Palavra Cantada) (com variações de partes do corpo) 

 Brincadeira de roda com os pés passagem de uma bolinha  

 Sons (“da abelha” e “Z”) e mantra OM  

 

5.9.1 Asanas ou pranayama (12 minutos) 

 Marcha do caranguejo mudança para a esteira de prática 

 Em sukhasana, exploração de sons e vetores (lateral, abertura e fechamento de 

braços e torções) 

 Pequenos rolamentos (baddhakonasana, pernas cruzadas) com dedos dos pés 

entrelaçados com os das mãos e rolamentos no chão com navasana ou 

dandasana.  

 Deitado: respirações e “massagem” com bola 

 Postura semente (Balasana). Postura do Cachorro (Addho Mukha Svanasana). 

variação de elevação de pés com movimentos de dedos e tornozelo. Postura da 

semente (Balasana) 

 Meus olhos: tratak individual 

 Meu nariz: exercício educativo respiratório introducão “vela e flor”, som do “S” e 

som da “Z” revezados na brincadeiras da “estátua”   

 Minha voz: brincadeira volume vogais: o “A” 

        

3.Shavasana (relaxamento final) (5 minutos) 

 “Espreguiçar pernas e braços” (com diferentes respirações), pé de palhaço e pé de 

bailarina com bola entre os maléolos no ar. 

 Brincadeira de concentração deitados (algumas partes do corpo, algumas 

respirações deitados). 1 minuto em silêncio. 
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4.Retorno do relaxamento, roda de despedida e finalização (5 minutos) 

 “Respiro profundo me acalmo” e mantra OM final. 

 

Bloco 1: Conhecer o meu corpo 

AULA 04 e 05 – CRIANÇAS 4 ANOS 

As crianças chegarão na sala e os tapetes de Yoga já estarão ordenados.  

1) Roda de acolhimento (7 minutos): 

 Movimentos soltos como espreguiçar, movimentos com pés e mãos e sequências 

para as articulações (1). 

o As mãos: movimentos variados e entrelaçamento de dedos das mãos e pés 

Canção, massagem (5 minutos) 

 “Lavar as mãos” (Arnaldo Antunes), com variações de partes do corpo 

 Brincadeira: passar na roda, uma bolinha com as mãos. E, com a bola grande. 

 Sons (“da abelha” e “Z”) e mantra OM  

 

5.9.2 Asanas ou pranayama (12 minutos) 

 Marcha do caranguejo mudança para a esteira de prática 

 A marcha dos bichos: descobrindo as patas!!! (marcha do tigre, do lobo, do 

elefante) 

 Pequenos rolamentos (baddhakonasana, pernas cruzadas) com dedos dos pés 

entrelaçados com os das mãos e rolamentos no chão com navasana ou 

dandasana.  

 Introdução Addho Mukha Schvanasana. Descobrindo as mãos no chão. 

 Deitado: respirações e “massagem” com bola 

 Postura semente (Balasana). Postura do Cachorro (Addho Mukha Svanasana), 

agora como uma “postura”. Variação de elevação de pés com movimentos de 

dedos e tornozelo. Postura da semente (Balasana) 

 Meus olhos: tratak individual 

 Meu nariz: exercício educativo respiratório introducão “vela e flor”. Respiração do 

balão. 

 Minha voz: brincadeira volume vogais: o “A” e o “E” 

        

3.Shavasana (relaxamento final) (7 minutos) 

 Espreguiçar pernas e braços (com diferentes respirações).  
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 Brincadeira de concentração sobre os dedos das mãos deitados (algumas partes do 

corpo, algumas respirações deitados). 1 minuto em silêncio. 

 Brincadeira com a bola grande em pé: “uma mão empresta para a outra”. (em roda: 

passar a bola de frente, de lado e passando de olhos fechados) 

 

4.Retorno do relaxamento, roda de despedida e finalização (3 minutos) 

 “Respiro profundo me acalmo” e mantra OM final. 

 

AULA 06, 07 e 08 – CRIANÇAS 4 ANOS 

As crianças chegarão na sala e os tapetes de Yoga já estarão ordenados.  

1.Roda de acolhimento (8 minutos): 

 Movimentos soltos como espreguiçar, movimentos com pés e mãos, ombros, 

cabeça.  

 Suspiros, bocejos e risadas caminhos de expressão do nosso corpo. Quais são? 

Quais se lembram? 

o Tapping (Tarzan) e massagem (cabeça e pescoço) 

o Sons (murmúrio e abelha) e mantra OM  

 

Introdução do tema da aula: “Como é o nosso corpo?” (2 minutos) 

 

2. Asanas ou pranayama (12 minutos) 

 Marcha do lobo “olhando de cabeça para baixo”, mudança para a esteira de prática 

 Leitura livro (aula 06 – parte 1, aula 07 – parte 2, aula 08 – parte 03) 

 Identificacão das partes do corpo abordadas na leitura 

 Contato com as mãos e uma respiração percebendo algumas partes do corpo 

 Olhos fechados: o que percebo? Como me sinto? 

 Espreguiços 

 Postura do gato com equilíbrio de pernas 

 Sequência iniciantes surya namaskar: tadhasana, utthanasana, addho mukkha 

shavanasana, virabhadrasana I e retorno até tadhasana. 

 Postura do equilibrista 

 Marcha do tigre (transição de posturas em pé, para sentadas) 

 Deitado: respirações e “massagem” com bola 

 Rolamentos no chão. Força abdominal de barriga deitados. 

 Introdução meia ponte. 
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 Sentados: tapping “Tarzan” novamente. Olhos fechados: o que percebo? Como me 

sinto? 

 Meu nariz: exercício educativo respiratório introducão “vela e flor”. Respiração do 

balão. 

 Minha voz: brincadeira volume vogais: o “A”, “E”, “I”, “O” e “U” 

        

3.Shavasana (relaxamento final) (7 minutos) 

 Espreguiçar pernas e braços 

 1 minuto em silêncio. 

Aula 06: Brincadeira: o que percebo? (borrifador com água e óleo de lavanda) 

Aula 07 e 08: Brincadeira: Vamos brincar de médico? 

 Com estetoscópio: para que serve? Como funciona? (regras de uso) 

Aula 07: escutar em duplas a respiração.  

Aula 08: escutar em duplas o coração. 

 

4. Roda de despedida e finalização (1 minuto) 

 “Respiro profundo me acalmo” e mantra OM final. 

 

Bloco 2: Despertar e se recolher 

AULA 09 e 10 – CRIANÇAS 4 ANOS 

As crianças chegarão na sala e os tapetes de Yoga já estarão ordenados.  

 

1.Roda de acolhimento (5 minutos): 

 Movimentos soltos como espreguiçar, movimentos com pés e mãos, ombros, 

cabeças, quadril e tornozelos.  

o Tapping ”Tarzan” e massagem no rosto 

o Minha respiração tem som? (Educativos respiratórios) 

o Sons (murmúrio e abelha) e mantra OM  

 

2. Asanas ou pranayama (15 minutos) 

 Marcha do lobo “olhando de cabeça para baixo”, mudança para a esteira de prática 

 Como acordamos? Outras respirações que podem fazer o nosso espreguiçar nos 

tornar “atentos, presentes e com vontade de brincar e aprender”: conduzida, tarzan 

 “Máquina de lavar roupa”  

 Sequência de posturas: caranguejo (purvottanasana), com  revezamento de pernas, 
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postura do cachorro (Adho Mukha Svanasana), com revezamento de pernas para 

cima e “coruja”. Brincadeira: tratak de olhos na postura da coruja  

 Repetição “Máquina de lavar roupa em pé” 

 Fricção das mãos e uma respiração percebendo algumas partes do corpo (ligadas a 

respiração) 

 Olhos fechados: o que percebo? Como me sinto? 

 Postura do gato com equilíbrio de pernas 

 Equilíbrio na bola grande (1 por vez) 

 Deitado: respirações e “massagem” com bola 

 Introdução meia ponte. 

 Sentados: tapping “Tarzan” novamente. Olhos fechados: o que percebo? Como me 

sinto? 

 Educativo respiratório “vela e flor” 

        

3.Shavasana (relaxamento final) (7 minutos) 

 “Chacoalhar pernas e braços” e brincadeira de “retenção e soltura”(muscular)  

 5 minutos em silêncio.  

Aula 09: Brincadeira do sino: o que é esse som? Onde ele foi tocado na sala? Quantas 

vezes? 

Aula 10: Brincadeira do sino: Onde foi tocado na sala? Quantas vezes? 

 

6 Roda de despedida e finalização (3 minutos) 

 Cada criança toca uma vez. (palma só quando o som parar) 

 “Respiro profundo me acalmo” e mantra OM final. 

 

AULA 11 e 12 – CRIANÇAS 4 ANOS 

As crianças chegarão na sala e os tapetes de Yoga já estarão ordenados.  

 

1.Roda de acolhimento (5 minutos): 

 Como faço quando acordo? 

 Movimentos soltos como espreguiçar e baratinha. 

o Tapping “Tarzan” , respiração da abelha e massagem no rosto 

o Sons (“da abelha” e “Z”) e mantra OM  

 

2. Asanas ou pranayama (18 minutos) 
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 Marcha do lobo “olhando de cabeça para baixo”, mudança para a esteira de prática 

 “Máquina de lavar roupa”  

 Sequência de Surya Namaskar (versão para crianças iniciantes)  

Aula 11: Brincadeira: tratak “de elefante”. E sabe o que um elefante disse ao outro: hoje 

vamos caminhar como uma manada de elefantes yogues! 

 Caminhada com observação do caminhar. Escolha de algo encontrado no caminho 

(uma folha, um galho, uma pedrinha) 

Aula 12: Brincadeira: tratak “de beija flor”. E sabe o que um beija flor disse os outro: 

vamos voar pelo vento? 

 Construção “anel de vento”. Brincadeiras em dupla: um “avião passa para o outro!” 

 Repetição “Máquina de lavar roupa em pé” com o anel de vento. 

 Educativo respiratório “inspira e expira”, “segredo”, som de X e som de M. 

 Sentados: tapping “Tarzan” novamente. Olhos fechados: o que percebo? Como me 

sinto? 

        

3. Shavasana (relaxamento final) (2 minutos) 

 “Chacoalhar pernas e braços”  

 2 minutos em silêncio.  

 

4.Roda de despedida e finalização (5 minutos) 

 Cada criança apresenta a sua “descoberta” e toca uma vez o sino. (palmas só 

quando o som parar) 

 “Respiro profundo me acalmo” e mantra OM final. 

 

AULA 13 e 14 – CRIANÇAS 4 ANOS 

As crianças chegarão na sala e os tapetes de Yoga já estarão ordenados.  

 

1.Roda de acolhimento (5 minutos): 

 Movimentos soltos como espreguiçar 

o Tapping “Tarzan” e brincadeira com vogais: A, E, I, O e U 

o Sons (“da abelha” e “S”) e mantra OM  

 

2. Asanas ou pranayama (18 minutos) 

 Marcha do lobo “olhando de cabeça para baixo”, mudança para a esteira de prática 

 “Máquina de lavar roupa em pé”  



160 
 

 Sequência de posturas em pé: tadasana, utkatasana e variações de equilíbrio em 

dois pés. Introdução Vrikshasana (postura da árvore) e “Máquina de lavar roupa em 

pé”. 

 Sequência de surya namaskar (versão para crianças iniciantes)  

 Olhos fechados em pé. Como me sinto agora?  

 Educativo respiratório “vela e flor”, “segredo”, som de X e som de M. 

 Marcha de tigre: vamos sentar? 

 Exercício Feldenkrais 

 Olhos fechados: o que percebo? Como me sinto? 

        

3.Shavasana (relaxamento final) (2 minutos) 

 Contrações e relaxamentos  

 2 minutos em silêncio.  

 

4.Roda de despedida e finalização (5 minutos) 

 Futebol de bolinha de isopor em roda 

 “Respiro profundo me acalmo” e mantra OM final. 

 

AULA 15 e 16 – CRIANÇAS 4 ANOS 

As crianças chegarão na sala e os tapetes de Yoga já estarão ordenados.  

 

1.Roda de acolhimento (7 minutos): 

 Movimentos soltos como espreguiçar, rolamentos cabeça, quadril e ombros com 

respiração sincronizada. 

o Tapping “Tapping” e limpeza das narinas (respirações e limpeza das narinas (com 

papel Kleenex)). 

o Respiração abelha) e mantra OM  

 

2. Asanas ou pranayama (15 minutos) 

 Marcha do elefante mudança para a esteira de prática 

 Variações em baddha konasana e alongamentos laterais  

 Sequencia de posturas em pé: tadasana, utkatasana, variações de equilíbrio em 

dois pés. Vrikshasana (postura da arvore) e variações: braços abertos, perna 

estendida e pequena torção. 

 Sequência de surya namaskar (versão para crianças iniciantes)  
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 Olhos fechados em pé. Como me sinto agora?  

 Marcha de elefante: vamos sentar? 

 Ustrasana (postura do camelo), navasana em duplas(postura do barco) e postura 

da meia ponte. 

 Olhos fechados: o que percebo? Como me sinto? 

        

3.Shavasana (relaxamento final) (6 minutos) 

 Contrações e condução de relaxamento (partes do corpo serão ativadas por 

algumas respirações, e depois relaxadas. 

 2 minutos em silêncio.  

 

4.Roda de despedida e finalização (2 minutos) 

 Despertar 

 “Respiro profundo me acalmo” e mantra OM final. 

 

 

5. BLOCO 3 Eu e o Outro 

AULA 17 e 18 – CRIANÇAS 4 ANOS 

As crianças chegarão na sala e os tapetes de Yoga já estarão ordenados.  

 

1.Roda de acolhimento (7 minutos): 

 Movimentos soltos como espreguiçar, rolamentos cabeça, quadril e ombros com 

respiração sincronizada. 

o Limpeza das narinas (respirações e limpeza das narinas (com papel Kleenex)). 

o Respiração: narinas alternadas (20 vezes), da abelha(5 vezes) 

o Mantra OM  

 

Leitura do Livro Yogassaurus 

Aula 17: leitura (professora fará a leitura da história que sera citada ao longo da prática) 

Aula 18: Vamos entrar na história?! (a história sera lida ao longo da prática, em trechos, 

conforme o grupo fizer asanas relacionados a cada trecho). 

 

2. Asanas ou pranayama (17 minutos) 

De acordo com o livro: sentir o cheiro da flor, ouvir os sons (ujjayi pranayama – olhos 

fechados e ouvidos fechados), trikonasana, utkathasana, vrikshasana, respirações. Surya 
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Namaskar. 

        

3.Shavasana (relaxamento final) (2 minutos) 

 Relaxamento: 1 minuto com o yogassauro, como voce preferir! 

 

4.Roda de despedida e finalização (4 minutos) 

 Despertar com os yogassauros.  

 Aula 17:O que sabemos sobre os dinossauros?! 

 Aula 18: pintura do yogassauro 

 “Respiro profundo me acalmo” e mantra OM final. 

 

AULA 19 e 20 – CRIANÇAS 4 ANOS 

As crianças chegarão na sala e os tapetes de Yoga já estarão ordenados.  

 

1.Roda de acolhimento (5 minutos): 

 Movimentos soltos como espreguiçar, rolamentos cabeça e ombros com respiração 

sincronizada. 

o Música do “Vento” de Vinícius de Moraes 

o Respiração: narinas alternadas (20 vezes), da abelha (5 vezes) 

o Mantra OM  

 

2. Asanas ou pranayama (20 minutos) 

 Marcha do caranguejo mudança para a esteira de prática 

 Variações em baddhakonasana e laterais (Introdução para postura em pé: vamos 

práticar em dupla como o Yogassauro?!) 

Sequência de posturas em pé em e em dupla: tadasana, equilíbrio em dois pés, 

vrikshasana (postura da árvore) e variações, Virabhadrasana III (postura do guerreiro III), 

detalhamento Addho Mukha Shvanasana (postura do cachorro), todos em dupla.  

 Marcha do lobo pela sala (brincadeira de troca de esteira) 

 Deitados em decúbito ventral: massagem com bola grande 

 Exercícios de rotações e ritmos na bola grande. (uma criança por vez, outros 

ajudando) 

        

3.Shavasana (relaxamento final) (3 minutos) 

 Relaxamento: da árvore, uma  semente se desprendeu e voou, pousou na terra e 
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vai descansar para brotar! 

 Relaxamento 2 minutos 

 

4.Roda de despedida e finalização (2 minutos) 

 Minha árvore é…. 

 “Respiro profundo me acalmo” e mantra OM final. 

 

AULA 21 e 22 – CRIANÇAS 4 ANOS 

As crianças chegarão na sala e os tapetes de Yoga já estarão ordenados.  

 

1.Roda de acolhimento (7 minutos): 

 Movimentos soltos como espreguiçar, rolamentos cabeça, quadril e ombros com 

respiração sincronizada. 

o Limpeza das narinas (respirações e limpeza das narinas (com papel Kleenex)). 

o Respiração: narinas alternadas (20 vezes), da abelha (5 vezes) 

o Mantra OM  

 

Leitura do Livro “Nariz da Cris” (10 minutos) 

Aula 21: leitura (professora fará a leitura da história que sera citada ao longo da prática) 

Aula 22: Vamos entrar na história?! (crianças definirão as posturas para cada trecho da 

história 

 

2.Exercício respiratório (8 minutos) 

Para sentir cheiros como a cris, eu preciso….ter uma boa respiração! 

Aula 21: Brincadeira: com canudo e bolinha de isopor (individual e em duplas) 

Aula 22: Brincadeira: posturas em pé com respiração no canudo e bolinha. Individual e 

em dupla. 

        

3.Relaxamento final (3 minutos) 

 Concentração: como sinto a minha respiração agora? e meus pensamentos? Se eu 

fosse escutar meu coração agora, ele estaria….?  

 

4.Roda de despedida e finalização (4 minutos) 

 Em roda brincadeira do volume das vogais “A,E,I,O,U” 

 “Respiro profundo me acalmo” e mantra OM final. 
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 Aula 22: o que vocês gostariam de repetir na próxima prática? 

 

AULA 23 – CRIANÇAS 4 ANOS 

As crianças chegarão na sala e os tapetes de Yoga já estarão ordenados.  

 

1.Roda de acolhimento (6 minutos): 

 Movimentos soltos como espreguiçar, rolamentos cabeça, quadril e ombros com 

respiração sincronizada. 

o Música do “vento”, Vinícius de Moraes 

o Respiração: narinas alternadas (20 vezes), da abelha (5 vezes) 

o Mantra OM  

 

2. Início da despedida da intervenção: 10 a 12 minutos reservados para refazer o que o 

grupo pediu na prática anterior 

        

3. Asanas (5 minutos) 

 Surya Namaskar para iniciantes 

 Respirações: de poder, “vela e flor” e chuva (Surpresa: com instrumento indígena 

com som de chuva) 

 

4.Relaxamento final (3 minutos) 

 Concentração: com o som do instrumento, consigo respirar? 

 

4.Roda de despedida e finalização (4 minutos) 

 “Respiro profundo me acalmo” e mantra OM final. 

AULA 24 – CRIANÇAS 4 ANOS 

As crianças chegarão na sala e os tapetes de Yoga já estarão ordenados.  

 

1.Roda de acolhimento (8 minutos): 

 Movimentos soltos como espreguiçar, uso do palito de sorvete nos dedos dos pés. 

o Brincadeira do caleidoscópio: uma criança diz o que vê, e os outros tentam 

adivinhar o que é. Troca sobre o que é um caleidoscópio. 

o Respiração: narinas alternadas (20 vezes), da abelha (5 vezes) 

o Mantra OM  
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 2. Asanas (8 minutos) 

 Surya Namaskar para iniciantes 

 Postura em pé: tadasana, trikonasana, postura do “malabarista”, vrikshasana e 

variações. Postura em dupla com o palito de sorvete: vrikshasana e equilíbrio em pé. 

 

3.Despedida da intervenção(10 minutos) 

o Pintura de uma mandala ou construir e brincar com um “paraquedista” para cada 

criança  

 

4. Roda de despedida e finalização (4 minutos) 

o O que eu mais gostei do Yoga foi….. 

o “Respiro profundo me acalmo” e mantra OM final. 
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