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Visão holística da Educação

A Educação Integral trata o sujeito pela totalidade, sem dissociar, intelectual, emocional, social, 

criativo e espiritual, ou seja, todos os papeis sociais que uma pessoa representa, são trabalhados 

na Educação Integral.

Educação Holística, considera que a educação não deve tratar apenas o intelecto racional e as 

responsabilidades de vocação, cidadania, mas também aspectos físicos, emocionais, sociais, 

estéticos, criativos, intuitivos e espirituais inatos do ser humano (YUS, 2002 p. 16).

A educação holística não precisa ser vista como um currículo ou uma proposta formal, mas, como 

uma mudança de perspectiva, do olhar sobre o educando e seus estímulos.



Visão holística da Educação

“não se pode conseguir essa formação em uma escola por sessões, com curtos períodos letivos 

que hoje tem a escola brasileira. Precisamos restitui-lhes o dia integral, enriquecer o programa 

com atividades práticas, dar-lhes amplas oportunidades de formação de hábitos de vida real, 

organizando a escola como miniatura da comunidade, com toda a gama de suas atividades de 

trabalho, de estudo, de recreação e de arte” (TEIXEIRA, 1957)



Visão holística da Educação

“Para os educadores holísticos, a educação é um processo de desenvolvimento do interior para o 

exterior, um processo de auto descoberta, de aprender a responder perguntas essenciais “

(YUS,2002)

O Aluno de Educação integral necessita de estímulos que vem de fora e estimulam internamente o 

espírito investigador. Esse por sua vez, leva o estudante a ver o sentido e a ordem da sociedade. 

O sujeito se vê inserido dentro da sociedade, entende seu papel, sua participação no processo 

coletivo, tornando-o um cidadão mais consciente. 



Visão holística da Educação

A avaliação na visão holística:

“A educação holística reconhece que o propósito único da avaliação é de proporcionar a 

retroalimentação necessária para incentivar a competência por meio do autoconhecimento.” 

Não visa  reprovação ou  aprovação mas, tem caráter de análise e reflexão constantes e diárias, 

tanto dos alunos quanto dos outros atores envolvidos no processo educacional. As avaliações e 

reflexões fornecem variáveis riquíssimas para melhorias e estímulos a instituição e ao próprio 

alunos, sempre visando a melhoria no processo educacional. 
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Espaços na visão holística:

“Como sistema vivo, a escola holística é parte integral e responsável de uma comunidade mais 

ampla. Dentro dessa perspectiva, a comunidade é vista como uma extensão do ambiente de 

ensino aprendizagem, de modo que o sucesso da escola depende das interações ativas dos vários 

níveis entre a escola e a comunidade”. 


