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Resumo: O presente trabalho é o relato das atividades desenvolvidas no grupo
de estudo Educação Holística: um olhar integral na formação do docente de
Geografia, que desde fevereiro de 2019, na Universidade Regional do CaririURCA vem desenvolvendo um diálogo interdisciplinar com diversas áreas do
conhecimento (filosofia, sociologia, arte, teologia, dentre outras), pautado na
abordagem da educação holística. O grupo busca relacionar os saberes
geográficos com os princípios da educação holística, o que inclui a
interdisciplinaridade e o desenvolvimento integral, a partir das interações
existentes dentro e fora dos espaços de educação formal. Deste modo, a
metodologia utilizada não se restringe as discussões teóricas interdisciplinares,
mas se estende a participação em projetos acadêmicos, como o projeto
“Empresta a sua voz”, do Núcleo de Acessibilidade – NUARC, do curso de
letras, visitas a projetos sociais (Coletivo Camarada), museus e a prática de
meditação, visando o autoconhecimento como prerrogativa para uma
transformação social. Com a realização dessas e outras atividades construímos
um processo de aprendizagem não linear, integral e humanizado. A partir do
desenvolvimento das práticas integrativas, os alunos participantes melhoraram
o desempenho em sala de aula, ampliando o olhar pedagógico e holístico, no
que se refere as essas relações tanto no ambiente acadêmico quanto no
ambiente escolar. Nesse sentido, consideramos a educação holística um
caminho possível para uma formação docente digna, capaz de não só de
compreender a diversidade dos atores sociais envolvidos no processo de
educar, mas também de promover a convivência pacífica dentro de uma
sociedade cada vez mais plural.
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