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Resumo: O projeto de extensão Total Wellness – 1° edição é um laboratório prático aos estudantes do curso de 

Educação Física, para aprofundar-se aos conhecimentos nas áreas de Yoga, Pilates solo e aparelhos, de forma 

orientada. Objetiva descrever a importância de promover atividades com ênfase em promoção à saúde, a aptidão 

física e mental. As aulas são realizadas no Departamento de Educação Física (bloco G), da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (UEPG), destinadas a estudantes e funcionários da UEPG, bem como a comunidade 

externa, com o intuito de melhorar a saúde das pessoas. As aulas envolvem meditação, concentração, respiração, 

centralização, precisão, controle, fluidez e técnicas corporais. Aos alunos, tem propiciado, por meio das práticas 

destas modalidades, a melhora em diversas capacidades físicas como: força, flexibilidade, equilíbrio além de 

melhorar a concentração e capacidade respiratória. A importância significativa do Projeto Total Wellness na 

formação acadêmica dos estagiários e integrantes (alunos e alunas), associado ao impacto positivo na saúde e na 

qualidade de vida da população praticante.  
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PROJETOS VINCULADOS 

Programa UEPG Abraça 

PÚBLICO-ALVO  

O projeto está destinado a acadêmicos e funcionários da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (comunidade interna), bem como a comunidade em geral (comunidade externa). 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Atende, majoritariamente, o município de 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 

As mortes atribuídas pela falta de atividade física suficiente representam 

aproximadamente 3,2 milhões (OMS, 2014). No Brasil, aproximadamente 1/3 da população 

classificam-se como insuficientemente ativos, mesmo ao considerar o tempo dedicado ao 

exercício físico, às atividades físicas diárias e deslocamento ao trabalho (SILVA et al. 2018). 

Para ter uma boa saúde recomenda-se manter as capacidades físicas treinadas e desenvolvidas, 

sendo a força e a flexibilidade essenciais, devido a prevenção ao risco de lesões, maior 

mobilidade e redução de dores musculoesquelético (ACMS, 2016). Partindo deste pressuposto 

o projeto Total Wellness, proporciona a prática do Yôga, conhecido como uma atividade 

milenar, principalmente pelos povos orientais, que se expandiu em todo o planeta sendo a 

inspiração para o surgimento de muitas outras modalidades, especialmente as técnicas de 

Pilates, também praticadas no projeto. A prática do Yôga pode estar associada à promoção da 

saúde e, promover uma sensação de bem-estar sobre o corpo, em consequência obter melhor 

saúde, mais vitalidade, melhora na flexibilidade, fortalecimento muscular, e controle do 
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estresse e, ainda, a longo prazo de prática e dedicação, pode-se despertar energia e total 

controle de si (BÜSSING et al. 2012; DE ROSE, 2006).  

Além disso, pensamentos acelerados associados às preocupações e atividades do dia 

a dia, torna-se um motivador ao esgotamento e ao estresse, influenciando emoções, esses 

fatores quando associados ao sedentarismo causam consequências prejudiciais à saúde e bem-

estar da população (SILVA, SALES, 2016). Inspirado durante a expansão do Yôga, o método 

Pilates é um tipo de treinamento que utiliza-se de equipamentos com molas ou o próprio 

corpo e exercícios físicos específicos para estimular a musculatura profunda, para trabalhar 

em conjunto com ações musculares concêntricas e excêntricas, além da isometria que parecem 

aprimorar a força e a flexibilidade (KRAWCZKY et al., 2016).  

Nessa perspectiva o projeto “Total Wellness” busca desenvolver o bem-estar ao 

corpo, integrando-o a mente. Desse modo, ao visar a importância e a necessidade de 

proporcionar aos acadêmicos e aos servidores da UEPG, assim como a população em geral, a 

possibilidade de tornar-se mais saudáveis e, amenizar alguns problemas físicos e emocionais, 

por meio da prática nas áreas de yoga, pilates solo, e pilates em equipamentos. Somar à 

formação profissional dos acadêmicos uma vivência pedagógica e prática aos acadêmicos do 

curso de licenciatura e bacharelado em Educação Física, uma formação acadêmica de 

qualidade, o estudo e a prática, as quais não são aprofundadas na graduação.  

OBJETIVO  

Objetivo geral: 

 Realizar aulas de Yôga e Pilates (solo e aparelhos) com ênfase em promoção à saúde, 

a aptidão física e mental dos servidores e acadêmicos da UEPG e à população em 

geral.  

Objetivos específicos:  

 Ofertar à população aulas de Yôga e Pilates (solo e aparelhos) para mantê-los ativos 

fisicamente. 

 Atenuar a ansiedade e o estresse por meio das aulas de Yôga e Pilates (solo e 

aparelhos).  

 Melhorar o desempenho das capacidades físicas e psicofisiológica. 
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 Oportunizar aos acadêmicos, um laboratório prático, somando a sua formação 

profissional. E propiciar a integração entre universidade e comunidade  

METODOLOGIA 

São desenvolvidas, aulas com duração de 50 minutos, às terças e quintas-feiras, 

oferecendo um intervalo mínimo de 48h entre uma aula e outra. Esse intervalo é importante 

para a recuperação, pois tanto Yôga quanto o Pilates (solo e aparelhos), trabalham todos os 

seguimentos corporais.  As aulas de Yôga acontecem às 17:00, o público alvo desse horário 

são essencialmente compostos por acadêmicos da universidade dentre estes os participantes 

do Programa UEPG Abraça, funcionários da UEPG e, ainda a comunidade externa com 35 

vagas disponibilizadas. Essa primeira sessão de Yôga possui o objetivo de oferecer uma aula 

com ênfase do trabalho em: Pránáyáma; Ásana; Yôganidrá e Samyama. Visto que 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) (DE ROSE, 2004). 

Simultaneamente, ocorrem as aulas de Pilates em aparelhos com disponibilidade de 

8 vagas. E, no segundo horário com início às 17h50min, acontecem a aula de Pilates solo, 

para a qual se dispõe 35 vagas e, também, Pilates em aparelhos, com mais 8 vagas, seguindo a 

partir de elaborações científicas, mais de 2.500 exercícios de solo e equipamentos. Neste 

método são incluídas as seguintes variáveis: a) Concentração; b) Centralização; c) Precisão; 

d) Respiração; e) Controle; f) Fluidez, respeitando o número de séries e repetições.  

No método de Pilates em aparelhos, necessita um número reduzido de alunos 

devido a quantidades de equipamentos disponíveis. Os treinos são montados antecipadamente, 

e o grau de dificuldade e intensidade dos exercícios físicos é progressivo, pensados para 

possibilitar a prática a todos os alunos e alunas, atendendo suas individualidades biológicas, 

programados para um período de 15 dias. Prioriza-se exercícios posturais, sendo 4 para a 

coluna, 3 para membros superiores, 2 para membros inferiores e 1 tipo de abdominal 

diferenciando os exercícios a cada treino, ao final realiza-se um alongamento passivo.  
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Em virtude da pandemia foi estabelecido a suspensão das atividades presenciais 

(SAUDE, 2020; OPAS, 2020), em prol a proteção da saúde, o Projeto Total Wellness deu 

continuidade de forma gratuita as suas atividades de forma síncrona e assíncrona online via 

Instragan e Google Meet,  utilizando-se de materiais que os alunos conseguem facilmente em 

sua própria residência. Dessa forma, ao verificar a necessidade mais acentuada da continuação 

da prática de atividade física em meio ao isolamento, para manter a saúde física e mental 

estabelecida aos participantes do projeto. 

RESULTADOS 

A divulgação e reconhecimento do trabalho feito pelo projeto, vem surgindo efeito, 

e chamando a atenção da população em geral, motivando-os a participar das atividades, visto 

que foram preenchidas todas as vagas disponibilizadas para o ano de 2020. Perante 

observações e relatos dos alunos, se configura visivelmente o desenvolvimento da força, da 

flexibilidade, da concentração, do equilíbrio e da capacidade respiratória, além dos relatos de 

melhora na qualidade de vida. Ainda, o retorno referente as práticas têm sido extremamente 

positivas e gratificantes, relatada por muitos alunos, como ajuda no enfrentamento a 

quarentena, permitindo a prática de exercícios físicos e, ainda a interação e socialização, com 

os professores e colegas, mesmo isolados na segurança de suas casas. Aos acadêmicos, o 

estudo e aprofundamento nas modalidades de Yoga e Pilates solo e em aparelhos, possui 

grande significância. Além do conteúdo teórico, a aprendizagem a ministrar aulas em ambas 

as modalidades, desde a montagem dos treinos, até a execução e correções, tudo de forma 

orientada, acrescenta a formação acadêmica.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, conclui-se perante o feedback obtido por meio dos alunos, que a 

pratica das modalidades ofertadas é benéfica aos praticantes, mesmo à distância, auxiliando-

os a enfrentar a situação imposta no momento, mesmo com a falta de uma forma efetiva de 

quantificar os resultados obtidos, pois pretendia-se faze-los a partir das avaliações físicas 

periódicas, porém devido a suspensão das aulas presenciais, impossibilitou a realização de 

novas reavaliações que permitissem comparação e divulgação dos resultados quantitativos em 

relação ao efeito das aulas no desenvolvimento das capacidades físicas dos alunos. Ainda o 
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projeto Total Wellness, torna-se um excelente laboratório de prática aos acadêmicos de 

Educação Física, oportunizando o conhecimento aprofundado em áreas que vão somar a seu 

futuro profissional. O projeto tem ótima perspectiva de continuidade, público interessado, 

entusiasmo dos acadêmicos para continuar desenvolvendo as atividades, bem como da 

professora orientadora.  

APOIO 

Fundação Araucária – Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná. 
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