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“Reúna coragem, pois a jornada já começou. Mesmo se você voltar, 

não irá encontrar a mesma praia outra vez. Mesmo se você voltar, os 

velhos brinquedos não o ajudarão em nada, você já não tem o que 

fazer com eles, pois saberá que são brinquedos. Agora aquilo que é 

real deve ser encontrado, deve ser pesquisado. E não está muito 

longe: está dentro de você”. OSHO 
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Um caminho de transformação 

Durante muitos anos crescemos com um sentimento de vazio e falta 

de significado. 

Acreditamos que devemos ser um sucesso e que para conquistá-lo 

devemos trabalhar arduamente para conquistar bens de consumo ou 

ostentá-los.  

Estudamos nas escolas e universidades apenas para adquirirmos 

conhecimentos técnicos, ou seja, para aprender a ler, escrever e 

ingressar satisfatoriamente com boas notas no mercado de trabalho. 

Porém, vemos crianças e adolescentes cada dia mais desconectados 

com a vida real, com a construção de bons relacionamentos, ou seja, 

perdidos em meio às novidades do mundo virtual e da competição; 

alguns inclusive, repetindo padrões violentos de bullying, desrespeito, 

violência e indisciplina. 

São corriqueiros os relatos dos profissionais de educação em relação à 

dificuldade de propor conteúdos onde não existe conexão de valores 

positivos. 

Nesta perspectiva, quantas vezes ouvimos  pessoas já na fase adulta 

sem saber responder questões ancestrais como: Quem sou? Quais são 

meus talentos? Qual é o meu propósito? Para quê estou aqui? Como 

alimentar verdadeiramente a minha paz de espírito? Como aprender a 

ouvir a minha verdadeira voz? Como lidar com a raiva? 

E eu questionei: Por que não ensinarmos então, técnicas voltadas para 

o autoconhecimento e inteligência emocional desde a infância? 

Durante muitos anos trabalhando como jornalista na área de educação, 

professora de clown, inglês e educação infantil, percebi que poderia 

agregar as minhas vivências com Meditação e Yoga para tentar 

reverter essa situação dramática que eu vivia na sala de aula. 
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Ao entrar em um ciclo pessoal de transição profissional e 

ressignificação de propósito, voltei a lecionar para crianças do Ensino 

Fundamental 1 e iniciei sistematicamente práticas de meditação, yoga, 

rodas de conversa sobre autoconhecimento, ao mesmo tempo em que 

utilizava das ferramentas comunicativas e relacionais da PNL - 

Programação Neurolinguística. 

Coincidência ou não, a PNL havia sido o meu tema de Trabalho de 

Conclusão de Curso na graduação em Pedagogia, bem como em cursos 

que desenvolvi para formação profissional.  

Além disso, pensava criticamente o motivo real do não uso dessas 

técnicas para o desenvolvimento pessoal de crianças e profissionais da 

educação. 

Às vezes achamos difícil desenvolver uma proposta diferente em um 

espaço tão engessado, mas, e se o novo fosse exatamente ser 

verdadeiro e potencializar a busca dessa autenticidade em nós e em 

nossos alunos? 
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Eu não sabia lecionar 

Quando eu voltei para a sala de aula eu confesso que não pensei nos 

detalhes. Fiz uma escolha de emergência.  

Ao mesmo tempo que sentia que tinha encontrado o meu caminho 

profissional me senti invadida por novas chefias e lideranças que não 

falavam a mesma língua que a minha, tampouco sonhavam os mesmos 

sonhos que eu. 

Depois de insistir durante meses dando murro em ponta de faca resolvi 

soltar. Abrir mão da minha zona de conforto, do status da minha 

carreira no jornalismo e me voltei para uma carreira que eu até então 

julgava tranquila, a de professora. 

Concursada há 14 anos em uma empresa pública assumi classes 

consideradas as piores da escola como professora substituta. 

Achei que gostar de crianças bastava, mas percebi logo nos primeiros 

instantes que eu não fazia nenhuma ideia do que estava fazendo lá, 

tampouco o que fazer, o que ensinar e porque ensinar naqueles 

espaços.  

Dentro dos meus conhecimentos sabia regras gramaticais, fotografia, 

arte, meditação, mas não sabia nada sobre a função de professor de 

educação básica, tampouco todo o seu conteúdo e saberes necessários. 

Percebi ainda mais rápido, que se eu não criasse algo que ocupasse as 

seis horas de aula, logo seria engolida pelos mais de 32 alunos. Para 

quem não sabe, a criticidade e exigência dos pequenos são bem 

aguçadas. 

Fiz algumas pesquisas com colegas professores e percebi que os meus 

alunos estavam muito defasados em conteúdo, sendo poucos 

alfabetizados no segundo ano no mês de novembro. Também soube 

pela gestão da Unidade Escolar que eles tiveram pouco, para não dizer 
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qualquer respeito pelas outras professoras que tentaram liderar as 

atividades docentes. 

Além disso, muitos se encontravam em estado de abandono pelas 

famílias, um aluno apresentava distúrbios psiquiátricos e um segundo 

espectro autista. Para chegar ao local eu precisava pegar dois ônibus, 

sendo necessário acordar às 5 da manhã para chegar às 7h ao 

trabalho. 

Resumindo eu só queria fugir. Sair correndo, o mais rápido que 

conseguisse, mas fiz o mais simples: reclamei, lamentei e chorei. 

Chorei durante uma semana perdida até me lembrar dessas técnicas 

de desenvolvimento pessoal que citei anteriormente. 

Pensei que se eu unisse o lado do que eu tinha mais domínio, com o 

que eu não sabia tanto, poderia de alguma maneira fortalecer a 

autoestima das crianças e mostrar a elas que independente das 

dificuldades que passávamos poderíamos transformar aquela situação 

juntos, como amigos. 

E assim fiz, iniciei um curso de yoga para crianças e adquiri um pin. 

O Pin é um instrumento com um sino atrelado a uma base de madeira. 

O som emitido por ele ajuda a elevar a consciência durante a 

meditação, trazendo a atenção para a respiração e a calma. 

Procurei também sempre conversar com eles afirmando que eles eram 

na realidade os melhores alunos da sala, comentava as evoluções, 

ensinei a respirar, a acalmar a mente, sobre a busca do 

autoconhecimento, dos talentos e propósito de diversas civilizações. 

Contei experiências pessoais, mostrei fotos de viagens e lugares que 

poderiam conhecer. Realizei muitas rodas de conversa sobre temas 

comportamentais e familiares, a partir de suas solicitações.  

Meditamos muito. Refletimos como lidar com as nossas emoções, 

paramos de estimular hábitos como a violência e a fofoca. Falei sobre 
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os mistérios do universo, das escolas científicas que o estudam, 

inclusive a física quântica e eles foram se acalmando. 

Prestando mais atenção. Me respeitando mais, porque os respeitava 

mais. 

Em pouco tempo, a minha postura, porém assertiva, já surtia efeitos. 

Muitos professores comentaram o quanto a turma estava mais calma, 

mais entusiasmada, e, assim, fui me sentindo mais confiante para 

continuar. 

Como afirmou o guru indiano OSHO em O livro da Transformação, “O 

esplendor de uma pessoa que descobriu tudo o que se passa dentro 

dela é extraordinário porque, ao se tornar consciente, tudo o que é 

falso desaparece e tudo o que é real desabrocha. Exceto isso, não 

existe qualquer transformação radical possível. Nenhuma religião pode 

lhe dar isso, nenhum messias pode lhe dar isso. É um presente que 

você tem que se dar”. 

Assim, fui reproduzindo esse processo nos demais espaços educativos 

que lecionei. Depois de muito analisar considerei justo compartilhar 

esse conhecimento e dizer que é possível sim, potencializar o 

desenvolvimento amplo do ser humano, por meio de ferramentas 

voltadas para autoconhecimento.  
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De qual tipo de meditação eu estou falando? 

Eu sou uma pessoa múltipla. Por isso, diversos métodos de meditação 

e yoga vêm impactando positivamente na minha vida. 

A primeira vez que eu tive contato com ao hinduísmo foi na década de 

1990, quando eu tinha 16 anos. Ao passear pelas ruas de São Paulo 

encontrei dois alegres Hare Krishna que me presentearam com 

incensos e um Bagavah Gita, livro de profunda sabedoria religiosa. 

A partir daí, trajes, perfumes, músicas e literaturas relacionadas à 

civilização Hindu revelaram-se uma paixão.  

Na mesma época, encontrei em casa um livro chamado Yoga para 

Nervosos do professor Hermógenes, grande divulgador da Hatha Yoga 

no Brasil. 

Porém, a prática mesmo, aconteceu pela primeira vez quando, após 

um trauma pessoal, me vi em uma crise de ansiedade e síndrome do 

pânico. 

Na época, minha mãe e meu irmão faziam um curso de meditação Raja 

Yoga na Organização Brahma Kumaris e foi lá que aprendi os conceitos 

mais importantes do autoconhecimento e inteligência emocional. 

Durante a prática percebi que a meditação é uma fonte poderosa de 

conexão e integração conosco e com o universo. 

Aprendi a organizar meus pensamentos e sentimentos. Aprendi a 

respirar. Revi minhas crenças limitantes, passei a me enxergar 

realmente como um ser que faz parte de um universo mais amplo e 

curei a sensação de abandono cósmico.  

Esse processo ainda continua. O autoconhecimento é infinito, portanto 

aprendi também que nunca devemos desistir de nós, mesmo em meio 

a altos e baixos.  
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Depois da Raja Yoga, conheci outros aspectos da Yoga como a 

literatura e meditação ativa do mestre Osho. Me encantei pelo aspecto 

devocional dos mantras, pranayamas (respiração), mudras (gestos) e 

Kirtans (entoações).  

Conheci a Kriya Yoga, na Self Realization Fellowship, do mestre 

Paramahansa Yogananda. Recebi também, a iniciação na Sahaja Yoga, 

da guru Shri Mataji e participei de muitas aulas e práticas diversas da 

Yoga como Hatha, Ashatanga, Vinyasa e Iengar Yoga, sendo este 

último, a prática que mais realizo atualmente. 

Comecei ainda, nos últimos anos, a me profundar mais nos estudos da 

física quântica com os mestres Amit Goswami e Hélio Couto, o que vem 

me proporcionnando grandes saltos em todas as áreas.  

Independente do método que você sinta afinidade, o mais importante 

na meditação é o silêncio. O aprendizado de silenciar a nossa mente 

ansiosa. 

Silenciar enquanto alguém fala conosco. Silenciar os sentimentos 

quando contemplamos o nascer ou o pôr do sol. E é quando 

aprendemos todo o potencial de criação, comunicação e percepção que 

existem nesse novo vazio, pleno de amor, que verdadeira cura íntima 

acontece. 

Como professores influenciamos à todo instante, muito mais pelas 

nossas ações do que pelas nossas palavras. Por isso, acredito que 

aprender a meditar já é educar de uma maneira transformadora.  

E se pudermos iniciar o processo de expansão da consciência amorosa 

na infância? Qual geração estaremos formando? Quais valores 

estaremos gerando na sociedade? 
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Base Nacional Curricular Comum com 

Autoconhecimento 

Existem muitas responsabilidades na rotina docente. Conteúdos a 

serem planejados, documentos para preencher, formações 

continuadas, hora-atividades, eventos, rotinas, avaliações externas e 

internas. 

Agora, vivendo a realidade do chão da escola sei como essa rotina é 

realmente turbulenta. Muitas vezes, me senti perdida em meio a tantas 

burocracias, que como implantes distratores, nos distraem e nos 

impedem de cumprir a função de professora. 

Em meio a tantas cobranças e teorias educacionais, o Brasil ainda vive 

uma mudança de paradigma educacional com a implantação da Base 

Curricular Nacional Comum - BNCC. 

Independente de acreditarmos ou não nesta nova proposta, percebi 

que um dos objetivos dessa implementação é potencializar saberes 

dentro de um contexto amplo das aprendizagens, por meio de 

competências e habilidades, sendo quatro dessas competências 

voltadas aos valores pessoais/cidadãos. 

Em um exemplo bem resumido, a competência 7 (Argumentação) 8 

(Autoconhecimento e Autocuidado), 9 (Empatia e Cooperação) e 10 

(Responsabilidade e Cidadania) abrem, no meu ponto de vista, uma 

possibilidade para que o professor expanda também o seu olhar para 

além dos conteúdos fixos em seus planejamentos. 

Ou seja, a BNCC abre uma brecha para uma prática pedagógica mais 

humanizada no contexto escolar.  

Sem barreiras legais para exercitar o novo porque não ousarmos trilhar 

novas práticas na jornada docente? 
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Sei que este exemplo pode soar simplista, mas o fato é que se 

continuarmos na reclamação, das angústias cotidianas esperando que 

milagres nos cheguem certamente aumentaremos um ciclo fracassado 

tanto no ensino-aprendizagem quanto na alegria de exercer a função 

de educar. 

Entendo ainda, que ideias não precisam necessariamente ser perfeitas. 

Até porque o que funciona na minha prática necessariamente pode não 

funcionar na sua, certo? 

Porém, a minha certeza é que quando mudamos, tudo ao nosso redor 

muda. Quando o nosso olhar está voltado para os problemas eles 

chegam um atrás do outro para satisfazer plenamente a nossa 

vontade. 

O que talvez você ainda não tenha percebido é que o contrário também 

é verdadeiro. Ou seja, quando escolhemos encontrar soluções, 

facilidades, alegria, paz de espírito e mais fluidez no trabalho e na vida 

possibilidades diversas possibilidades chegam até nós. 

Muitas vezes chamamos essas situações de sorte, mas na realidade 

foram as nossas escolhas saudáveis que mudaram positivamente a 

nossa trajetória. 

Reitero ainda, que este relato não tem a intenção de te convencer a 

repetir o meu caminho e escolhas, ao contrário, estão aqui para te 

servir de guia caso queira experimentar algo novo na sua vida pessoal 

ou profissional. E neste caso, a partir um relato de experiência real. 

Enfim, acredito que embora o desafio esteja dado, os caminhos para 

ultrapassá-lo já existem igualmente postos dentro de nós! 

Vamos juntos? 

Um Abraço! 

Yve de Oliveira 


