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O Projeto tem como objetivo implementar junto a escola atendimento de terapias 

complementares para os professores, funcionários e crianças como prevenção, proteção e 

cuidados, proporcionando alívio aos momentos de tensão, tornando o ambiente de trabalho 

mais prazeroso, contribuindo com a qualidade de vida e satisfação dos envolvidos. O 

processo metodológico se constitui no desenvolvimento do trabalho individual, educativo, 

através da prática de técnicas em terapias complementares. Neste processo busca-se 

sempre partir das necessidades de cada um em especial. Assim, complementa-se ser a 

possibilidade de aplicação das terapias complementares já mencionadas. Para a 

operacionalização das terapias serão utilizados os seguintes procedimentos: Procedimentos 

Operacionais e Recurso Humano. Os Procedimentos Operacionais são: organizar 

atendimento individual de acordo com a agenda da terapeuta e dos horários da escola e 

avaliar constantemente o resultado do atendimento junto à direção. Recurso Humano, 

temos uma terapeuta voluntária, com currículo na área de massoterapia, que trabalha com 

os professores para que os mesmos possam transferir as práticas recebida para as crianças 

que mais necessitam.Com pressuposto de cuidar do educador, visa promover condições 

saudáveis para que exerça suas funções pedagógicas, numa sociedade competitiva e 

individualista, a qual cada vez mais indivíduos depressivos e estressados, por 

consequência, atinge esses profissionais, comprometendo a qualidade do seu trabalho, bem 

como sua saúde.Com esta lógica busca-se a constituição do presente Projeto, com a 

prioridade no desenvolvimento de estratégias e ações que passem pela produção de terapias 

complementares, tais como reike, moxa e massagem terapêutica. Conclui-se que os 

profissionais da escola aceitaram e gostaram muito da proposta, pois faz do ambiente de 

trabalho um lugar mais prazeroso e que a Gestão se preocupa com o bem-estar dos 

profissionais do educandário. A implementação junto à escola, possibilitou a prevenção e 

alivio de momentos de tensão dos profissionais de educação e das crianças por elas 

atendidas. 
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1. Introdução 

 

 A Escola Municipal de Educação Infantil Irmã Carmelita implantou nestes últimos 

anos, o atendimento de terapias complementares para os professores, funcionários e crianças 

como pressuposto de cuidar do educador, promovendo condições saudáveis para que exerça 

suas funções pedagógicas, a qualidade do seu trabalho, bem como sua saúde mental e física. 

Com esta lógica busca-se a constituição do presente projeto, com a prioridade no 

desenvolvimento de estratégias e ações que passem pela produção de terapias 

complementares, tais como reike, mocha, massagem terapêutica.  
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A metodologia se constitui no desenvolvimento do trabalho individual, educativo, 

através da prática de técnicas em terapias complementares. Neste processo busca-se 

sempre partir das necessidades de cada um em especial. Assim, complementa-se ser a 

possibilidade de aplicação das terapias complementares já mencionadas. 

Para a operacionalização das terapias serão utilizados os seguintes procedimentos: 

Procedimentos Operacionais e Recurso Humano.Com pressuposto de cuidar do educador, 

visa promover condições saudáveis para que exerça suas funções pedagógicas, numa 

sociedade competitiva e individualista, a qual cada vez mais indivíduos depressivos e 

estressados, por consequência, atinge esses profissionais, comprometendo a qualidade do 

seu trabalho, bem como sua saúde. Além de ofertar as crianças os atendimentos e um 

melhor ambiente. 

Com esta lógica busca-se a constituição do presente Projeto, com a prioridade no 

desenvolvimento de estratégias e ações que passem pela produção de terapias 

complementares. 

 

2. A terapia como Tratamento Holístico Inserida no Contexto da Educação Infantil 

 

A Educação Infantil teve, em seu início, práticas apoiadas numa visão assistencialista, 

compensatória e, eram esses pressupostos, que fundamentavam também as práticas educativas 

vivenciadas no interior das instituições infantis. Esse movimento na história da Educação 

Infantil encerra, dentro de si, a preocupação com a adoção de uma concepção mais ampla de 

educação e com a necessidade de superar, de uma vez por todas, uma concepção de infância 

que não olha a criança pequena como ser ativo, agente, produtor e transformador de cultura. 

Essa preocupação deve iluminar a busca pela melhoria da qualidade na Educação Infantil que 

tem, certamente, o seu destaque maior na formação dos professores, pois são eles os grandes 

responsáveis pela transformação de nossas crianças.  

Hoje, uma formação docente para a Educação Infantil, precisa ser fundamentada em 

conhecimentos científicos básicos para a formação do professor e os conhecimentos 

necessários para o trabalho com a criança pequena. A escola não é um lugar para que as 

pessoas sejam somadas, mas sim que elas consigam interagir, buscando conhecimentos 

prévios de cada um, socializando-se com o ambiente. É fundamental que haja mudança por 

meio dos docentes que são os dominantes em meio às interações, devendo estar sempre 

motivados pela criatividade e inovação dos seus meios de trabalho. 

É praticamente impossível falar na qualidade de ensino, sem analisar a formação e a 

prática do professor, pois estão fortemente ligadas. Por meio da formação e da prática o 



professor contribuirá para uma melhor qualidade de ensino, visto que são os professores os 

agentes responsáveis pela transformação social.  

 

[...] profissional que poderia dar conta desta função pedagógica apregoada era sem 

dúvida o professor, pois além de já possuir um estatuto legitimado de profissional da 

educação, sua presença crescia em instituições de atendimento à faixa de quatro a seis 

anos. Por que não trazê-lo para trabalhar com crianças de zero a três anos? Se tanto 

creches como pré-escola eram consideradas, na prática, espaço pedagógico, nada mais 

natural que o professor fosse seu agente (OSTETTO, 1997, p. 14).  

 

Ao estudarmos a História da Formação dos profissionais da educação infantil, 

percebemos que do século XIX até 1930, no Brasil, os professores eram formados pela Escola 

Normal, (BRZEZINSKI, 1996). Trazendo a nossa legislação da Educação (LDB), no seu 

artigo 62 que nos diz: A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na 

educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível 

médio na modalidade normal.  

Para analisar e responder as questões referentes aos profissionais que atuam na 

educação precisamos ter um olhar reflexivo sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, como é estruturado, seus objetivos, concepções, princípios, propostas 

pedagógicas e avaliações em todos os aspectos. 

 

Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às 

quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que 

constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam 

e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada 

integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do 
sistema de ensino e submetidos a controle social. É dever do Estado garantir 

a oferta de Educação Infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito 

de seleção. (LDB, 2010. Pag. 12) 

 

Segundo o historiador Leandro Karnal “Todo mundo pode dar aula, mas poucos sãos os 

que podem ser professores. É preciso saber que essa profissão tem um valor extraordinário. 

Somos o tijolo fundamental para a construção do homem, somos a única função universal do 

Planeta Terra. Não existe função mais notável do que essa”. 

 Em função deste contexto o ambiente escolar deve ser um espaço não só de 

aprendizagens, mas onde as interações aconteçam de forma prazerosa para ambas as partes: 

educador e educando. A introdução na escola do atendimento de terapias complementares 

para os professores, funcionários e crianças faz com que seja possível uma maior qualidade 

no fazer pedagógico. 



 A terapia como tratamento holístico, centenário, trata a pessoa toda - mente, corpo e 

espírito, introduzindo um estado de relaxamento, equilíbrio e harmonia. 

Figura 1 Aplicação de Reiki no professor 
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Figura 2 Aplicação de Reiki no professor 
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Não é de hoje que sabemos que profissional e emocional andam juntos. Não se 

separam por nada. Somos um ser único, que transita entre o equilíbrio da vida emocional, as 

aspirações a níveis profissionais e os inúmeros desafios e problemas que são comuns a todos. 

Cada um de nós está mergulhado em suas vivências, seus medos e seus anseios. Se um 

profissional excelente está vivenciado a doença de um familiar ou amigo, ou está vivendo 

uma separação, uma depressão, uma desmotivação ou uma fase de frustrações, é 

completamente normal que seu desempenho seja prejudicado. 

O mercado está lotado de empresas que demonstram uma grande rotatividade de 

funcionários, ou seja, poucos de longa data. Os profissionais estão se tornando mais 

exigentes, querem se sentir valorizados, querem sentir que estão sendo cuidados, 

incentivados, motivados. Se não se sentem, assim que encontram uma oportunidade melhor, 

ou aparentemente melhor, dizem adeus. O Reiki foi um instrumento que nossa escola utilizou 

para orientação através da vida. Sua simplicidade o torna acessível a todos e o fato de ele não 

ter dogmas significa que pode ser praticado por todos, independentemente de crenças 

religiosas. O Reiki promove a saúde física, a clareza mental e o desenvolvimento espiritual, e 

pode fazer parte de todos os estilos de vida. Assim, os profissionais e alunos, não necessitam 

ir a nenhum lugar especial para praticá-lo. 

Verificamos que, com a utilização das terapias, as crianças demonstram maior 

entusiasmo, empolgação e vibravam toda a vez que era proposta nova atividade. Confirma-se, 

dessa forma, a idéia de Luckesi (2000) de que as atividades lúdicas propiciam uma 

experiência de plenitude, em que nos envolvemos por inteiro estando flexíveis e saudáveis.   

Apesar das dificuldades diagnosticadas, constatou-se a preocupação das educadoras e 

o reconhecimento da importância de trabalhar os conteúdos de forma criativa, prazerosa, 

sempre que possível, utilizando-se de atividades lúdicas, as quais não se restringem apenas ao 

uso do jogo e da brincadeira, mas a uma tomada de postura crítica, criativa e reflexiva por 

parte do professor.  Assim sendo, para Santin (1994), as atividades lúdicas são ações vividas e 

sentidas, não definíveis por palavras, mas compreendidas pela fruição, povoadas pela fantasia, 

pela imaginação e pelos sonhos que se articulam como teias urdidas com materiais 

simbólicos. 

Passamos a maior parte do tempo com nossos colegas de trabalho do que com nossas 

famílias. Imagina então passar a maior parte do seu tempo em um ambiente onde você não se 

sente bem, sofre uma pressão enorme e não se dá bem com os colegas de trabalho? 

Provavelmente a empresa sairá perdendo. Funcionário infeliz não trabalha bem. É um fato! 



Estamos falando de liderança. E aqui começa nossa sessão de terapia. Líderes 

emocionalmente inteligentes, levam sua equipe a trabalhar de maneira mais unida, a gerar 

bons resultados e a criar uma nova cultura dentro da organização. 

Ter subordinados e guiá-los não é fácil. Cada funcionário tem uma personalidade, uma 

expectativa e habilidades em que se destacam e os líderes tem papel fundamental no sucesso 

do empreendimento. 

Essa autoridade precisa ter a habilidade de fazer críticas construtivas, gerar conflitos, 

saber ouvir, orientar e alinhar objetivos e metas. Trabalhe seus líderes, transmita valores 

positivos e habilidades especiais, incentive-os, bonifique-os e cuide deles como pilares do seu 

negócio. 

O psicólogo americano Paul Ekman dá a seguinte definição para as emoções: 

“Emoções são impulsos, herança da evolução, para uma ação imediata, para planejamentos 

instantâneos que visam lidar com a vida”. 

Para os estudos da área de psicologia existem cinco emoções principais e imediatas: 

tristeza, raiva, felicidade, medo e surpresa e na sequência, as emoções secundárias ou sociais 

que são na maioria das vezes incentivadas pelo ambiente e pela cultura gerada ao redor, 

como: vergonha, constrangimento, orgulho, culpa e outros. 

O segredo é capacitar os funcionários a encontrar um equilíbrio e uma maneira saudável 

de lidar com o trabalho. E capacitar nesse sentido, significa habilitar ou convencer alguém 

que mudar de comportamento é positivo para empresa e funcionário, é fornecer novos 

conhecimentos e habilidade que ajudaram a mudar tais comportamentos e ensina-las a mudar 

de atitude. 

A realização desse trabalho foi uma experiência enriquecedora para os conhecimentos 

pedagógicos. Através das entrevistas, percebemos que ser professora não significa apenas 

transmitir conhecimentos e ter um planejamento bom, mas sim, ser dotada de dinamismo, 

responsabilidade, flexibilidade e de um relacionamento de amizade, alegria e respeito em sala 

de aula. Só assim será possível realizar um trabalho significativo e prazeroso.  

Verificamos que, com a utilização das terapias, as crianças demonstram maior 

entusiasmo, empolgação e vibravam toda a vez que era proposta nova atividade. Confirma-se, 

dessa forma, a idéia de Luckesi (2000) de que as atividades lúdicas propiciam uma 

experiência de plenitude, em que nos envolvemos por inteiro estando flexíveis e saudáveis.   

 

 

 



Figura 3 Aplicação de Reiki nas Crianças 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Apesar das dificuldades diagnosticadas, constatou-se a preocupação das educadoras e 

o reconhecimento da importância de trabalhar os conteúdos de forma criativa, prazerosa, 

sempre que possível, utilizando-se de atividades lúdicas, as quais não se restringem apenas ao 

uso do jogo e da brincadeira, mas a uma tomada de postura crítica, criativa e reflexiva por 

parte do professor.  Assim sendo, para Santin (1994), as atividades lúdicas são ações vividas e 

Figura 6 Aplicação de Reiki nas Crianças  
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sentidas, não definíveis por palavras, mas compreendidas pela fruição, povoadas pela fantasia, 

pela imaginação e pelos sonhos que se articulam como teias urdidas com materiais 

simbólicos. 

De acordo com as entrevistas, diagnosticou-se que a maioria dos professores carrega na 

sua bagagem dedicação e força de vontade em ajudar na formação de sujeitos mais solidários, 

compreensivos, tolerantes e críticos. Assim, enfatizaremos o papel que essas atividades 

desempenham no desenvolvimento e atuam como instrumentos dos quais as crianças se 

apropriam da cultura e do conhecimento. 

Nossa escola, em meio a toda essa conjuntura, deseja contribuir para ajudar todos os que 

dela fazem parte a se desenvolverem mais humanamente não descuidando do amor à vida, 

num desejo sadio para se viver com mais plenitude. O processo metodológico se constitui o 

desenvolvimento do trabalho individual, educativo, através da prática de técnicas em terapias 

complementares. Neste processo busca-se sempre partir das necessidades de cada um em 

especial.  Assim, contempla-se ser a possibilidade de aplicação das terapias complementares 

já mencionadas.  

 

3. Considerações Finais 

 

Para a operacionalização das terapias serão utilizados os seguintes procedimentos:  

Organizar atendimento individual de acordo com a agenda da terapeuta e dos horários da 

escola. Avaliar constantemente o resultado do atendimento junto a direção. Conclui-se que os 

profissionais da escola aceitaram e gostaram muito da proposta, pois faz do ambiente de 

trabalho um lugar mais prazeroso e que a Gestão se preocupa com o bem-estar dos 

profissionais do educandário. A implementação junto à escola, possibilitou a prevenção e 

alívio de momentos de tensão dos profissionais de educação e das crianças por elas atendidas. 

As metas desde o início do projeto estão sendo atendidas, pois o mesmo promove 

relaxamento e equilíbrio aliando o bem-estar profissional ao pessoal deixando o ambiente de 

trabalho muito mais saudável e leve. O funcionário se sente motivado, bem-humorado e as 

crianças são favorecidas não só com as terapêuticas, mas também com o ambiente. 
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