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Ana Ligia Kincheski Coelho (Bolsista PROEX - analigiakc@hotmail.com)3 
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Resumo: O projeto de extensão “Total Wellness 1ºedição”, foi desenvolvido para atender a comunidade 

interna e externa da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e, oferecer aulas de Pilates (equipamentos) e 

Yôga Fitness, com o intuito de melhorar a saúde das pessoas. As aulas são realizadas no Departamento de 

Educação Física (bloco G), da UEPG.  O objetivo deste trabalho é descrever a importância das aulas de Yôga 

Fitness, para pessoas em tratamento psicológico. Metodologia: As aulas de Yôga envolvem a meditação, a 

concentração, as técnicas de respiração, as técnicas corporais (ásanas). Resultados: É possível observar que a 

pratica do Yôga na variável “Como se sente após a prática, em relação ao bem-estar?” houve melhora na sensação 

de bem-estar em 95% dos alunos. “Houve melhora no controle da ansiedade e do estresse?” foi a única variável 
que mostrou ser extremamente eficaz, atingindo positivamente 100% dos alunos. Conclusão: O feedback do 

questionário possibilita adaptar as aulas, direcionando-se aos objetivos e as necessidades de cada participante. E 

contribuindo ao fortalecimento do ensino, com  aprofundamento de pesquisas e estudos de caso relacionados ao 

projeto de extensão abrangendo todos os pilares necessários para formação  profissional. 

 

Palavras-chave: Yôga fitness. exercício físico. saúde mental. bem-estar. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Total Wellness 1º edição 
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UEPG Abraça  
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1 Supervisora; Licenciatura Educação Física; evadenkewicz@yahoo.com.br  
2 Estagiário; UEPG; Bacharelado em Educação Física; gabrielressetti@gmail.com 
3 Bolsista PROEX; UEPG; Bacharelado em Educação Física; analigiakc@hotmail.com 
4 Profa. Dra. Coordenador(a); Departamento de Educação Física da UEPG; legnanirosi@gmail.com 
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Professores e acadêmicos de todos os cursos e funcionários da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa (comunidade interna). Comunidade externa em geral. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Laboratório de Avaliação Física, Saúde e Esportes (Lafise), bloco G, anexo ao 

departamento de Educação Física, localizado no Campus de Uvaranas, Universidade Estadual 

de Ponta Grossa. 

 

JUSTIFICATIVA 

O Yôga é conhecido como uma atividade milenar, mesmo nos anos mais remotos as 

pessoas já praticavam, principalmente os povos orientais. Desde então o Yôga se expandiu em 

todo o planeta sendo a inspiração para o surgimento de muitas outras modalidades, 

especialmente as técnicas de Pilates.  

A prática do Yôga pode estar associada  à promoção da saúde  e, favorecer um suporte  

evolutivo,  promovendo uma sensação de bem-estar sobre o corpo, consequentemente obtendo 

mais saúde, mais vitalidade, melhora na flexibilidade, fortalecimento muscular, e controle do 

estresse e,  ainda, a longo prazo de prática e dedicação, pode-se despertar energia e total controle 

de si (DE ROSE, 2006).   

A pratica do Yôga é uma ótima alternativa às mudanças de comportamentos das 

pessoas, pois são observados nas suas ações, em função da correria das atividades diárias, que 

elas são menos ativas fisicamente e, consequentemente as atividades sedentárias exigem menos 

força muscular e equilíbrio. Além disso, pensamentos acelerados associados às múltiplas 

atividades e preocupações, faz com que a mente esteja em constante euforia, sendo esta 

característica um motivador ao esgotamento e ao estresse, distorcendo os sentidos e emoções,  

todos esses fatores associados ao sedentarismo causam consequências prejudiciais à saúde e 

bem-estar da população (SILVA, SALES, 2016). 

A relação entre corpo e mente aparenta ser a maior responsável pelo equilíbrio e 

desequilíbrio do ser humano. Nessa perspectiva o projeto “Total Wellness” busca desenvolver 

o potencial do bem-estar ao corpo integrando-o a mente. 
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Sendo assim, as aulas de Yôga torna-se importante para proporcionar aos acadêmicos 

e servidores da UEPG, assim como a população em geral, meios de tornarem-se mais saudáveis, 

amenizar de uma certa forma os problemas relacionados aos aspectos físicos e emocionais, por 

meio de uma prática milenar respeitada no mundo inteiro.  Ao possibilitar esta vivência 

pedagógica e prática aos acadêmicos do curso de licenciatura e bacharelado em Educação 

Física, com uma formação acadêmica de qualidade. Consequentemente, oportunizar aos alunos 

egressos a chance de ter o seu primeiro trabalho.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo geral:  

 Realizar aulas de Yôga com ênfase em promoção à saúde, a aptidão física e mental aos 

servidores e acadêmicos da UEPG e a população em geral. 

 

Objetivos específicos:  

 Ofertar à população aulas de Yôga para mantê-los ativos. 

 Atenuar a ansiedade e o estresse por meio das aulas de Yôga. 

 Melhorar o desempenho das capacidades físicas e psicofisiológica.   

 

METODOLOGIA 

De acordo com (De Rose, 2004), originalmente as aulas de yôga seguem a filosofia 

oriental milenar surgida na Índia há mais de 5 mil anos a.C. Consiste em uma cultura rica e 

saudável, ensina respirar melhor, relaxar, concentrar e cultivar hábitos positivos de qualidade 

de vida. A aula de Yôga pode ser dividida em 8 (oito) partes: 1- Mudrá (gesto reflexológico 

feito com as mãos); 2- Pújá (retribuição de energia, trânsito energético); 3- Mantra (vocalização 

de sons e ultra-sons); 4- Pránáyáma (expansão da bioenergia, por meio exercícios  

respiratórios); 5- Kriyá (atividade de purificação das mucosas); 6- Ásana (técnica corporal); 7- 

Yôganidrá (técnica de descontração); 8- Samyama (concentração, meditação).  

As aulas de Yôga acontecem todas as terças e quintas-feiras, sendo a primeira aula 

começa às 17:00,  o público alvo desse horário são essencialmente compostos por acadêmicos 

da UEPG, por algumas mulheres em tratamento de câncer de mama e, ainda por funcionários 

da UEPG, todos com indicação de tratamento e acompanhamento psicológico. Essa primeira 

sessão de Yôga tem o objetivo de oferecer uma aula de iniciação, a ênfase do trabalho são: 

Pránáyáma; Ásana; Yôganidrá e Samyama.  
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O segundo horário de Yôga inicia às 17:50 , o público alvo também são os acadêmicos 

e funcionários da UEPG, e a comunidade externa. O enfoque dessa aula é um trabalho mais 

intenso e mais aprofundado nas técnicas de Yôga.    

 

RESULTADOS 

Após aplicação de um questionário online de auto percepção em 16 alunos, com base 

nas aulas do primeiro semestre, abordando as variáveis: “Como se sente após a pratica, em 

relação ao bem-estar?”, Houve melhora no controle da ansiedade e do estresse?”, “Houve 

melhora na concentração em suas atividades diárias?” e, por último “Selecione as opções que 

você sentiu melhora no seu condicionamento físico:”, obtivemos os seguintes resultados: 

É possível observar que a pratica do Yôga na variável “Como se sente após a prática, 

em relação ao bem-estar?” houve melhora na sensação de bem-estar em 95% dos alunos, sendo 

apenas uma aluna (5%) relatou dores musculares mais acentuadas. “Houve melhora no controle 

da ansiedade e do estresse?” foi a única variável  que mostrou ser extremamente eficaz, 

atingindo positivamente 100% dos alunos. A variável “Houve melhora na concentração em suas 

atividades diárias?” mostrou resultados que representam a maioria dos alunos de forma positiva, 

com predominância de 68,75% (11), mas ainda é possível notar que alguns alunos não 

desenvolveram esta capacidade 6,25% (1), ou não sentiram alteração positiva nem negativa 

25% (4). No que se refere a variável “Seleciona as opções que você sentiu melhora no seu 

condicionamento físico:”, todos os alunos relataram pelo menos duas  capacidades físicas que 

obtiveram melhora, entre elas, as com maiores recorrências foram a flexibilidade 87,5% e ao 

equilíbrio 81,25%, e as capacidades resistência, força, perda de peso, capacidade respiratória 

atingiram  43,75%, 25%, 18,75%, 56,25%, respectivamente. 
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Figura 1- prática de Yôga 

Legenda: Alunos realizando exercício respiratório enquanto mantem uma posição de equilíbrio. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao concluir sobre os benefícios da pratica do Yôga são evidentes a melhora nas 

capacidades físicas, bem como nos aspectos psicofisiológicos.  Os resultados obtidos se 

assemelham a outros estudos na mesma área. Com o feedback do questionário pode-se adaptar 

as aulas, considerando os itens que menos prevaleceram (perda de peso corporal, força, 

capacidade cardiorrespiratória), com a conclusão das informações, o programa de intervenção 

de Yôga pode ser direcionado aos objetivos e as necessidades de cada participante.  

Estas atividades ainda, contribuem ao fortalecimento do ensino, com  

aprofundamento de pesquisas e estudos de caso relacionados ao projeto de extensão, 

oportunizando aos acadêmicos envolvidos uma aprendizagem em completude. Pois abrange 

todos os pilares necessários para formação profissional. 

 

 

 

 

APOIO 
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Fundação de apoio ao desenvolvimento institucional, científico e tecnológico da 

universidade estadual de ponta grossa–FAUEPG. 
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