
Resultados 
A professora responsável, por meio de observação, 
relatou desenvolvimento em diferentes aspectos em 
ambas as turmas: progresso no alongamento; 
incremento no tempo de permanência e melhoria nas 
posturas;  maior concentração e interesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apesar da formação de duas turmas com o número 
máximo de alunos previstos no projeto, constatou-se 
falta de assiduidade ao longo do curso em ambos os 
públicos-alvo. O resultado do questionário, aplicado 
em 13 adolescentes, demonstrou a existência de 
interesse e que o motivo pela prática está sendo 
alcançado (Tab. 1). A falta de tempo dos desistentes e 
afastados (não desistiram) estava sempre aliada à 
rotina escolar. O mesmo questionário será, 
posteriormente, aplicado na turma dos adultos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Considerações Finais 
Os alunos mais assíduos gostaram e se identificaram 
com a prática do yoga ao experimentar seus 
benefícios. O comprometimento é de tal grandeza que 
relataram praticar yoga fora do horário da aula. 
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Introdução 
O Yoga é uma prática milenar indiana que tem 
assumido diferentes concepções ao longo da história 
(Broad, 2013). A palavra Yoga deriva do sânscrito yuj e 
significa “união”, no sentido de integrar numa única 
realidade os aspectos físico, emocional, mental e 
espiritual do ser humano (Iyengar, 2010). Percebidos 
como entidades separadas, a desconexão da mente e 
corpo característica da atualidade, traz desequilíbrio e 
estresse ao cotidiano (Broad, 2013). A prática do Yoga 
proporciona ao corpo físico aumento da flexibilidade, 
vitalidade e tônus muscular; traz tranquilidade à 
mente e aumento da concentração; guia o praticante 
ao autoconhecimento, fortalecendo a disciplina, a 
autoestima e o equilíbrio (Sovik, 2012).  

Objetivos 
O Projeto de Extensão “Yoga para Todos”, oferecido de 
forma contínua pelo Instituto Federal Catarinense, 
Campus São Francisco do Sul (IFC-SFS), foi idealizado 
com o objetivo de oferecer os benefícios da prática do 
Yoga aos servidores e alunos do Instituto, e à 
comunidade do município de São Francisco do Sul. . 

Metodologia 
Fundamentadas na Hatha-Yoga, as lições possuem 
caráter teórico-prático, onde são descritas, explicadas 
e realizadas, de forma progressiva ao longo do curso, 
posturas físicas (asanas), exercícios de controle da 
respiração (pranayamas), práticas de percepção e 
conscientização corporal (pratyahara), concentração 
(dharana), relaxamento (nidrayoga) e meditação 
(dhyana). As aulas, com duração de 60 minutos, 
iniciaram em abril de 2015, quando foram ofertadas 
15 vagas em dois horários e frequência distintos, 
conforme o perfil do grupo: uma vez por semana para 
adolescentes até 17 anos (alunos do ensino médio 
técnico regularmente matriculados) e duas vezes para 
adultos acima de 18 anos. As inscrições aconteceram 
em abril e no final de maio, após contabilizar as 
desistências. No final de agosto, aplicou-se um 
questionário afim de conhecer os motivos da inscrição 
e da permanência/desistência dos adolescentes no 
curso. 

Figura 1. Alunos em postura. A- Virabhadrasana; B- Natarajasana 
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Tabela 1. Resultado do questionário com os adolescentes (N=13). 


