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RESUMO 

 

 
Esta investigação trata-se de um estudo realizado no Mestrado em Educação e integra a linha 
de pesquisa “Práticas Docentes e Formação profissional”, do grupo de pesquisa Educação e 
Trabalho do PMAE - Univali. O objetivo é compreender e analisar os fatores geradores de 
estresse no trabalho docente de nível superior no curso de Pedagogia da UNIVALI, no sentido 
de propor o Yoga como possível prática para gerenciar este desgaste na profissão. Tem como 
questão norteadora entender quais os fatores que influenciam o surgimento do estresse no 
trabalho docente e como os professores enfrentam situações de somatização do desgaste 
físico, emocional e mental. Buscou-se suporte nas elaborações teóricas de autores como: 
Hergreaves (1998), Nóvoa (1999), Esteve (1999), Scheibe (2001), Tardiff e Lessard (2007), 
Freitas e Cruz (2008), Arenaza (2003), Hermógenes (2007), Flak (2007) e Kupfer (2008), 
entre outros. Os sujeitos de pesquisa são 6 (seis) professoras do curso de pedagogia da 
Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. A abordagem da pesquisa foi qualitativa a partir 
de um estudo de caso com estes professores. Ao final foi realizada uma intervenção com 
dinâmicas e técnicas do Yoga como forma de contribuir com mais qualidade de vida ao 
trabalho docente. Os resultados apontam que as profundas transformações ocorridas na 
sociedade, nas últimas décadas do século XX e início do século XXI, no mundo do trabalho e 
na educação, provocaram fatores que contribuem para o aumento do estresse no trabalho 
docente. Nesta perspectiva, percebe-se que as políticas públicas são criadas sem que haja um 
cuidado com a saúde do professor e com a realidade do cotidiano do ambiente educacional. 
Ademais, ficou evidente o quanto as interferências relacionais, administrativas e temporais 
influenciam na qualidade de vida do trabalho docente. Constata-se, ainda, uma evidente pré-
disposição das professoras em participarem de atividades a favor de sua saúde em seus 
respectivos locais de trabalho, no sentido de amenizar os males provocados pela sobrecarga 
de trabalho.  
 
 
 

Palavras-chave: Trabalho Docente. Estresse. Yoga. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work deals with a study carried out for the Master’s Degree in Education and is part of 
the research line "Teaching Practices and Professional Training”, research group Education 
and Work of the PMAE - Univali. It aims to understand and analyze the factors that generate 
stress in higher education teachers working in the Pedagogy course of UNIVALI, proposing 
yoga as a possible tool to help manage the fatigue caused by the profession. Its guiding 
question is the understanding of what factors influence the emergence of stress in teaching 
and how teachers face situations involving somatization of physical, emotional and mental 
fatigue. Theoretical support was found in: Hergreaves (1998), Nóvoa (1999), Esteve (1999), 
Scheibe (2001), Tardiff and Lessard (2007), Freitas and Cruz (2008), Arenaza (2003), 
Hermógenes (2007), Flak (2007) and Kupfer (2008), and others. The research subjects are six 
(6) teachers of the Pedagogy courses at the University of Vale of Itajai. It is a case study, 
based on a qualitative approach. At the end of the study period, an intervention was performed 
using yoga dynamics and techniques, so as to try to improve the quality of life of teachers. 
The results indicate that the profound changes that have been taking place in society in recent 
decades of the twentieth and early twenty-first centuries, both in the job market and 
educational scenario, have created factors that contribute with the increase of stress in 
teaching. Within this perspective, it is possible to realize that public policies are created with 
no special care about the teacher’s health and the reality of the daily educational environment. 
Moreover, the influence of relational, temporal, and administrative interference on the quality 
of life of teachers became evident. There is also a clear pre-disposition of teachers to 
participate in activities to benefit their health in their workplaces in order to alleviate the 
problems caused by work overload. 

Ke words: Teaching, Stress, Yoga. 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir da década de 70 do século XX, esgota-se o padrão de acumulação taylorista/fordista, 

cujas características têm sido assinaladas por diversos autores como uma crise estrutural do capital 

(ANTUNES, 2003, 2004, 2006, HARVEY, 2000, MÉSZÁROS, 1998 et al.). Essa crise, segundo os 

autores, tem origem na tendência de diminuição da taxa de lucro, na incapacidade do capital de se 

reproduzir em grandes escalas em função do aumento da produtividade e das taxas de lucratividade 

adequadas aos seus investimentos. A crise, portanto, é compreendida a partir da esfera da produção, 

em que o modelo taylorista-fordista-keynesiano entra em retração.  

Os fatos da crise foram as elevações dos preços do barril do petróleo em 1973 e em 1979. É 

justamente diante deste quadro de queda nas taxas de lucratividade e de crise no regime de 

acumulação capitalista que emerge a chamada reestruturação produtiva, principalmente a partir da 

década de 90 do século XX, articulada com a ascensão das políticas neoliberais e o processo de 

mundialização do capital. Segundo Harvey (2000), essa idéia se apóia na flexibilidade dos processos 

de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo, que resultam na 

mundialização do capital.  

As transformações aqui apontadas são compatíveis com as mudanças institucionais e 

organizacionais nas relações de produção, trabalho e implementação de políticas denominadas 

neoliberais. O trabalho docente, no Brasil, considerando o atual contexto e o processo de precarização 

do trabalho, atinge as instituições de ensino superior, constituindo-se em fatores geradores de estresse 

entre os professores universitários, atingidos nas suas constituições identitárias, influenciados pela 

demanda capitalista emergente, caracterizada pela sociedade de consumo com reflexos sobre as 

instituições de ensino.  

Na realidade, é uma forma de pressão que a sociedade exerce silenciosamente, compreendida 

como um anúncio de falta de melhores perspectivas e de oportunidades.  

Esses desafios provêm, principalmente, da escolha e formação da identidade profissional,  

construção identitária muito importante que se define no campo educacional e profissional e  com ela 

se relacionam (DUBAR, 2005).  

Percebe-se hoje, na área da educação, um constante desafio em fazer com que os 

professores se sintam realmente satisfeitos e recompensados numa profissão muito mais 

antiga até que a própria medicina e o direito. Parece que ao longo da evolução histórica, estes 

profissionais vêm perdendo seu mérito e aqueles que exercem a profissão se sentem acuados 

diante de tantas exigências de uma sociedade globalizada e desprestigiados perante órgãos 

superiores que administram sua função:  
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Essa atividade social chamada instruir vem-se constituindo, 
progressivamente, numa dimensão integrante da cultura da modernidade, 
sem falar de seus importantes impactos sobre a economia e os demais 
aspectos da vida coletiva, sobretudo políticos, tanto é verdade que o conceito 
de cidadania é impensável sem o de instrução (TARDIF e LESSARD, 2007, 
p. 7).  
 

 Mesmo com tanta influência sobre os meios sociais e políticos, sobre a formação de 

cidadania, muitos se esquecem do real valor desta profissão e, mais ainda, olvidam o valor do 

agente desta profissão – o professor. Os professores, os grandes atores desta situação, por 

vezes parecem meros figurantes. Seu trabalho parece perder significado e importância para a 

sociedade, com reflexos diretos sobre quem o realiza. Entretanto, o foco deste trabalho não é 

questionar o contexto educacional. Tem como preocupação apenas investigar o trabalho 

docente, como é vivenciado, o que sua carga gera internamente e, como consequência, 

externamente, sobre quem o realiza. A ideia principal está em identificar os sinais de estresse 

apresentados em razão da profissão e com isto propor o yoga1 como uma prática que possa 

servir para melhor gerenciar as condições vivenciadas atualmente em seu trabalho e 

reencontrar valores humanos e perceber-lhe o impacto na modalidade docente.    

Fazer com que os professores revejam seus valores contribui para que repensem suas 

posturas, suas atitudes em sala de aula diante dos alunos. Cada vez mais, em nossa sociedade, 

encontramos valores distorcidos, razão pela qual se pretende levar os educadores a reverem 

conceitos e ideais sobre como administrar o educar/ensinar, o aprender/adquirir 

conhecimento.  

Muitos países hoje investem efetivamente em novos projetos educacionais, adotando 

novas estratégias, técnicas e teorias para favorecer o ambiente escolar e seus objetivos. 

Observamos cada vez mais em crianças, adolescentes e jovens um novo comportamento, pois, 

nesta perspectiva, eles também precisam de uma nova escola que acompanhe suas 

transformações, e a merecem. Na França, por exemplo, o yoga vem ganhando muita força e 

respeito no meio educacional como ferramenta que contribui para com a aprendizagem. A 

ideia ou propósito desta pesquisa é favorecer o corpo docente com os benefícios da 

modalidade proposta, afinal são os atores que passam informações em sala e conduzem as 

aulas. Muitas vezes, há um acúmulo de cobranças que se refletem em altos níveis de estresse, 

com claro prejuízo para a dinâmica docente. 

                                                           
1 Grafia: embora traduzido para “ioga” (cfr. Houaiss, Aulete, Aurélio XXI), preferimos a manutenção da grafia 
no original e por ser comumente utilizada nos textos consultados. 
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Os pioneiros da proposta do Yoga Educacional são a francesa Micheline Flack, 

fundadora e diretora da instituição R>Y>E> (Research on Yoga in Education – Pesquisa 

sobre Yoga na Educação) e o professor e filósofo educacional Jacques de Coulon (diretor do 

Collège St. Michel, em Fribourg, Suíça). Eles desenvolveram uma aplicação prática dos 

princípios básicos do Yoga de Patanjali ao contexto de ensino e aprendizagem – ao mesmo 

tempo acessível e profundo.  

Muitas vezes, o que falta ao indivíduo é assumir uma postura com um olhar mais 

voltado a si mesmo, buscando e percebendo em si o meio para se integrar harmoniosamente 

ao próximo e ao todo. Busca-se, por isso, compartilhar conhecimentos para que a 

compreensão seja mútua e inteligível para todos. Educação em valores humanos é um 

comprometimento pleno e integral, que acontece por meio de uma ação sincera e respeitosa, 

preservando sempre a ética, caminhando em direção a um posicionamento que valorize e 

reverencie a vida. 

A importância e o desafio de aceitar a diversidade presente no mundo fazem parte 

desta educação e da preservação dos valores. Romper com os preconceitos e discriminações, 

sabendo lidar com as diferenças e as respeitar é ponto primordial num mundo que caminha 

para a globalização, em que cada vez é maior a necessidade da interação entre as diferenças 

culturais, de gênero ou de nível social. Esta pesquisa tem como objetivo propor o yoga como 

prática para melhor gerenciar o estresse no trabalho docente, contribuindo para que os sujeitos 

pesquisados, professoras do curso de Pedagogia da Universidade do Vale do Itajaí - Univali – 

possam trabalhar em condições menos desgastantes em seu cotidiano. 

O resultado, com uma prática de intervenção, possibilitou alcançar e verificar que ela 

pode contribuir para amenizar o mal-estar que muitas vezes impregna o trabalho docente. O 

gerenciamento do estresse por meio desta ferramenta pode contribuir para aliviá-lo no dia-a-

dia da profissão. Neste sentido, a questão que norteou a pesquisa é: Qual o impacto da prática 

do yoga diante do estresse no trabalho docente no curso de Pedagogia da Univali? 

O presente estudo se desdobra, trazendo primeiramente o trabalho docente em pauta. 

O primeiro capítulo buscou refletir sobre como é o trabalho docente atualmente. A partir 

disto, foram criadas categorias que visam a compreender como se vivencia e se instala o 

estresse no ambiente educacional, além de procurar entender e conhecer meios e idéias para, 

concretamente, beneficiar a qualidade de vida do professor. Incursiona-se, em seguida, 

diretamente pela ferramenta de estudo deste trabalho - o yoga -, abordando seus propósitos e 

possíveis benefícios com relação ao trabalho docente. Segue-se um levantamento sobre a 

saúde deste profissional e os impactos do seu trabalho em sua saúde. 
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Destacam-se, depois, em forma de subcapítulos, outras diretrizes importantes, como o 

estresse, suas causas e consequências, especificando as condições para seu surgimento no 

trabalho, suas causas aparentes e algumas possíveis patologias, implicações mentais, físicas e 

emocionais. 

O segundo capítulo apresenta um quadro com a finalidade de demonstrar, de forma 

prática, caminhos pessoais e particulares para executar esta investigação, escolhidos para 

colocar em exercício as propostas aqui oferecidas. Ao longo do mesmo capítulo se descrevem 

os procedimentos metodológicos adotados, como escolha dos sujeitos, categorias norteadoras 

de análise, tipo da pesquisa, meios para a coleta de dados, informações prévias sobre os 

sujeitos da pesquisa, entre outros.  

O próximo passo, exposto no terceiro capítulo, remete à interpretação dos eixos 

suscitados pelas entrevistas com as professoras, sujeitos desta pesquisa.  

O capítulo quatro apresenta as explanações dos questionários e a reação às práticas 

interpostas (aulas de yoga). Este capítulo traz informações analíticas através de gráficos e 

quadros, com as respectivas interpretações. 

Finalmente, as considerações finais e, anexados, os roteiros da entrevista, do 

questionário e da intervenção (prática de a ioga), as transcrições e os termos de consentimento 

e de participação na pesquisa. 
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JUSTIFICATIVA 

 

O tema e o trabalho se justificam primeiramente pelo interesse pessoal com o assunto 

abordado, já que a experiência particular em arte-educadora e no ensino de yoga mostraram o 

quanto é interessante e proveitoso levar para os ambientes educacionais as duas técnicas: 

integração do yoga ao ambiente educacional. A referida experiência tem propiciado participar 

em simpósios, reuniões e eventos em torno dessas temáticas, assim como o acesso a relatos 

que comprovam os benefícios desta combinação.  

Além disto, vive-se hoje num mundo que imprime em tudo o que se faz um ritmo 

muito acelerado, tanto nas obrigações pessoais como nas profissionais. Este fato provoca a 

falta de alerta em relação à saúde. A presente pesquisa tem como objetivo atuar nesta 

perspectiva, pela convicção de que possa contribuir com um novo olhar sobre a saúde dos 

professores. Dado importante a ressaltar é o embasamento utilizado - as experiências de seis 

professoras do curso de pedagogia da Univali. Os professores são grandes formadores de 

cidadãos; assim, interferem diretamente na sociedade. É importante, por isso, que estejam 

plenamente bem de saúde para desempenhar um bom trabalho. Além do mais, na atualidade, 

as transformações em curso em seus diversos aspectos - econômico, político, social e cultural 

– só fazem aumentar a sobrecarga do trabalho docente, sendo necessário repensar novas 

práticas que proporcionem uma melhoria na saúde do trabalhador em educação, para que 

tenha maior qualidade de vida e, como consequência, possa contribuir para a qualidade na 

área educacional.  

Neste sentido, objetiva-se compreender e analisar os principais fatores de estresse no 

trabalho docente e propor uma prática para gerenciar o desconforto ocasionado pela carga 

mental, física e emocional exigida na profissão docente - o yoga, evidentemente. Almeja-se 

contribuir com reflexões para as políticas públicas na área de educação e trabalho, 

aprofundando conceitos e teorias acerca da saúde do professor. Far-se-á também uma breve 

intervenção sobre a prática do yoga com os professores, com vistas a contribuir para amenizar 

as tensões acumuladas pelo profissional em seu local de trabalho. 

Este estudo também pretende induzir a refletir sobre as condições reais que hoje 

favorecem o aparecimento do estresse no trabalho docente, pensando, principalmente, na 

preservação da saúde do professor. Acredita-se que, sem saúde, não apenas os docentes, mas 

nenhum profissional conseguirá realizar e alcançar bons resultados em suas funções. Desta 

forma, foi extremamente significativo realizar este estudo, uma vez que possibilitou também 
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vivenciar uma perspectiva em prol do trabalho docente com essa prática, se não para alcançar 

grandes feitos, pelo menos para contribuir com caminhos para um estudo mais concreto e 

prático para tal objetivo.  
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1 O TRABALHO DOCENTE NA ATUALIDADE 

 

Os professores universitários de ensino superior têm vivido processo semelhante ao de 

outros trabalhadores. Inúmeras mudanças ocorridas ou em processo justificam a reflexão que 

busca compreender os fatores de estresse que, segundo Mancebo & Franco (2003), são cada 

vez mais comuns e frequentes nos últimos anos. O contexto indica que o trabalho do docente 

universitário vem sendo afetado também pelas transformações em curso e pela reorganização 

da esfera pública de acordo com os interesses do capital, isto é, pela implementação das 

denominadas políticas neoliberais. No estudo dos autores supracitados, pode-se verificar na 

última década uma série de mudanças na organização e gestão do trabalho docente nas 

universidades, que em certa medida expressam o caráter “flexível” destes trabalhadores:  

 

A proposta de flexibilização da gestão das instituições de ensino superior, 
por exemplo, tem favorecido contratos de trabalho mais ágeis e econômicos, 
como “temporários”, “precários”, “substitutos” e outras denominações já em 
vigor, reproduzindo no âmbito da universidade o mercado de trabalho 
diversificado e fragmentado, composto por poucos trabalhadores centrais, 
estáveis, qualificados e com melhores remunerações e um número cada vez 
maior de docentes periféricos, temporários, em mutação e facilmente 
substituíveis (MANCEBO & FRANCO, 2003, p. 193). 
 

 Estas, entre muitas outras, são apenas algumas questões que sinalizam para as atuais 

mutações em curso no mundo do trabalho dos professores universitários, que possivelmente 

vêm repercutindo também numa reconfiguração da identidade e em sua organização 

profissional e política no contexto da educação no Brasil:  

 

Ao mesmo tempo em que se determina a profissionalização dos professores, 
a exigência de curso superior para a sua formação, o governo reduz os 
investimentos em instituições públicas, restringe a responsabilidade das 
universidades na formação de professores, e toma outras medidas tais como: 
permite ingresso em determinados cursos independentemente da 
escolaridade anterior, incentiva cursos seqüenciais, cursos à distância, cursos 
com redução de carga horária que, se por um lado favorecem o acesso, 
podem transformar-se ou já estão se transformando numa forma de 
certificação desprovida de lastro efetivo de formação. Essa formação 
precária provoca imediatos reflexos na carreira docente com a continuidade 
da redução salarial. A formação plena para todos os professores deve ser um 
princípio inalienável. Formas simplificadas e aligeiradas de formação não só 
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não resolvem os problemas postos como podem agravá-los (SCHEIBE, 
2001, p.178). 

 

O que acontece é que ao mesmo tempo em que se pensa em facilitar a formação dos 

professores, criando entradas mais acessíveis aos cursos, se desmerece ainda mais a profissão. 

O caminho para possíveis melhoras no trabalho docente não deve ser buscado em facilidades, 

mas em situações e ações que valorizem a profissão sem a simplificar, o que não seria a única 

solução.  

Este leque de exigências impostas sobre o profissional docente persegue sua jornada 

de trabalho, deixando este profissional acuado tendo que se desdobrar e buscar alternativas 

para se adaptar as mudanças constantes que cada vez mais fazem parte de seu ambiente de 

trabalho. Na 33ª reunião anual da ANPEd2 muito se ouviu falar destas questões decorrentes  

do trabalho docente principalmente nos GTs Trabalho e  Educação, Formação de Professores 

e Política de Educação Superior. 

É de grande relevância ressaltar que o Yoga Educacional emergiu de um estudo feito 

com alunos no Ensino fundamental o que faz com que em alguns momentos existam breves 

inserções sobre a profissão docente também nesta área da educação.  Isso acontece com plena 

consciência, procurando destacar também brevemente a realidade destes professores, já que 

esta pesquisa faz uma releitura do Yoga Educacional voltando-o para a saúde dos professores. 

Mesmo assim é importante dizer que se compreende plenamente a distinção existente entre 

estes dois universos. Tem-se clareza do quão diferente é lecionar em uma escola e em uma 

universidade, pois estes são ambientes totalmente distintos. No entanto, sentiu-se a 

necessidade de em breves momentos trazer determinadas questões levantadas por alguns 

autores compartilham do assunto em pauta.  

É importante deixar claro também que esta pesquisa não incorpora uma abordagem 

apenas na área da Psicologia ou da Educação, mas numa perspectiva multidisciplinar. 

Portanto, fundamenta-se na ótica dos professores, em como identificam e somatizam os 

fatores geradores de estresse em razão da sobrecarga de trabalho e até que ponto e por que 

aceitam novas propostas. Fala-se, cada vez mais, na atualidade, em qualidade de vida. Busca-

se também conciliar a qualidade com o trabalho profissional.  Há uma preocupação 

relacionada ao bem-estar dos colaboradores e funcionários no mundo profissional, por se 

entenderem os benefícios e o retorno proporcionados à corporação que se compromete com o 

                                                           
2 A 33ª Reunião Anual da ANPEd aconteceu de 17 a 20 de outubro de 2010  na cidade de Caxambu – Minas 
Gerais e teve como tema: Educação no Brasil: educação de uma década. 
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ambiente do trabalho e adota as medidas compatíveis. Já no ambiente escolar o que se vê é o 

contrário: um “mal-estar docente” já instalado, e até há algum tempo comentado por diversos 

autores como Berger (1957), Mandra (1077), Amiel, (1980, 1982, 1984), Blase (1982), 

Dupont (1983), Esteve (1999).   

O pior é que, apesar do alerta dos estudiosos, poucas mudanças e intervenções se 

registram, seja no que diz respeito à formação docente, seja no ambiente escolar. O que se vê 

são novas estratégias e cobranças educacionais, as quais, muitas vezes, geram discussões que 

não envolvem professores. Este fato se expressa em falta de amparo no trabalho docente 

quando os educadores têm de lidar com novas situações. As alterações simplesmente são  

feitas; aos professores não resta senão dar conta do que se lhes propõe, até mesmo sem prévia 

preparação. Ao contrário, têm de estar preparados para enfrentar diversas situações a qualquer 

momento, pois em geral as mudanças acontecem rapidamente e quando o docente se dá conta, 

já está diante delas, precisando enfrentá-las, resolvê-las, mostrando os resultados quantitativos 

exigidos por seus superiores. Por vezes, nota-se que nas políticas públicas, órgãos específicos, 

representados por gestores educacionais, se esquecem da real posição de um professor no 

ambiente escolar. Neste caso, seria tão simples retomar e qualificar a pergunta básica: O que 

seria da escola sem os professores?   

Se a escola é uma instituição que tem como objeto de trabalho “seres humanos”, é 

primeiramente necessária uma grande interação e comunicabilidade entre os integrantes desse 

grupo de pessoas. Só é possível trabalhar em grupo se houver clara conexão entre ações e 

objetivos. Neste estudo, não se tem como propósito criticar o que já vem sendo realizado em 

questões de mudanças das políticas e das leis. Acredita-se apenas que se devem rever a forma 

e reformular as discussões e modificações.  

O caminho a percorrer, no trajeto proposto, começa dentro de sala de aula. Prossegue 

pela legislação: no momento em que se cria e se implanta uma nova lei ou uma nova política, 

a lógica obriga a pensar que esta mudança irá intervir diretamente na relação com o ambiente 

escolar. Qualquer novidade sugerida a um professor deverá refletir-se diretamente em sala de 

aula, na relação aluno/professor–professor/aluno: 

 

Ora, a escolarização repousa basicamente sobre interações entre os 
professores e os alunos. Sem essas interações a escola não é nada mais do 
que uma imensa concha vazia. Mas essas interações não acontecem de 
qualquer forma: ao contrário, elas formam raízes e se estruturam no âmbito 
do processo de trabalho escolar e, principalmente, do trabalho dos 
professores sobre e com os alunos (TARDIFF e LESSARD, 2005, p. 23). 
 



22 

 

  Esta interação fortalece a socialização e formação destes indivíduos. Contudo, para 

que isso ocorra de forma coerente e pertinente, são necessárias duas condições: que toda esta 

carga burocrática permita que aconteça o que se propõe e que e se aceite que o professor faça 

seu trabalho, não somente diante de uma discussão didática e curricular, mas principalmente 

numa formação humana, pois o ser humano é o principal sujeito da escola.  

Olhando a questão da parte do docente, entende-se que ela representa para ele carga 

ainda mais pesada. Tem consciência de que está lidando com uma situação dúbia o tempo 

todo, pois, de um lado, se exige, que cumpra o currículo e as normas escolares e, de outro, 

recai sobre ele o peso da “formação e transformação” de indivíduos que estão em suas mãos e 

para os quais  muitas vezes ele representa o único amparo: 

 

Diante dessas realidades com que os professores se defrontam, pode-se falar 
ainda de “carga mental”, de trabalho, resultado de dois fatores 
complementares: a natureza das exigências objetivamente exercidas pela 
tarefa e as estratégias adotadas pelos atores para adaptar-se a elas. Essas 
estratégias podem gerar um esgotamento quando os professores não 
controlam seu ambiente de trabalho e se vêem submetidos, por exemplo, a 
mudanças repentinas no número de alunos, uma redução dos recursos 
disponíveis, etc. (TARDIFF e LESSARD, 2007, p. 114). 
 
 

Toda esta “carga mental” é, de forma subliminar, um dos grandes indicadores de 

estresse na profissão docente na atualidade, além da “transferência, por parte da comunidade 

social e da família, de algumas de suas atividades sociais e protetoras à escola” (ESTEVE, 

1999, p. 28). O que antes era exigência de responsabilidade dos pais e de outros setores recai 

sobre a escola e, em última instância, sobre os docentes. O papel do professor e sua verdadeira 

função se tornam cada vez mais confusos frente a essas circunstâncias, refletindo-se em 

equívocos em sua formação e preparação. 

Parece que a escola parou no tempo, no sentido de não perceber que a função que cada 

um exerce sobre um objeto ou um sujeito modifica, não somente o objeto em si, mas também 

o ator da ação. Ou seja, aquela atividade que o professor realiza com seu aluno está o tempo 

todo transformando o aluno e também o professor. Marx o demonstra claramente no processo 

de trabalho, muito bem lembrado por Tardiff e Lessard: 

 

Trabalhar não é exclusivamente transformar um objeto em alguma outra 
coisa, em outro objeto, mas é envolver-se ao mesmo tempo numa práxis 
fundamental em que o trabalhador também é transformado por seu trabalho. 
Em termos sociológicos, dir-se-á que o trabalho modifica profundamente a 
identidade do trabalhador: o ser humano torna-se aquilo que faz. O agir, quer 
dizer, a práxis, deixa então de ser uma simples categoria que exprime as 
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possibilidades do sujeito humano de intervir no mundo, e torna-se a 
categoria central através da qual o sujeito realiza sua verdadeira humanidade 
(MARX, apud TARDIFF e LESSARD, 2005, p. 29).  
 

 É de suma importância rever e perceber que se na realidade do professor inúmeras se 

exigem transformações, ele também sofre alterações em seu estado emocional e, como 

consequência, em sua forma de lidar com a função. Se todo o processo de aprendizado se 

transforma, por que o professor pararia no tempo e não sofreria com tais mudanças?  

Coloca-se esta questão em pauta, uma vez que as alterações curriculares são muitas 

vezes idealizadas por quem não é docente e lançadas aos docentes sem se dar conta da carga 

que possam acarretar, sem entender o que este professor, como sujeito histórico-sociocultural, 

com limites e individualidades, sofrerá diante da nova carga. Nesta perspectiva, escreve 

Martins:  

 

Uma das características mais notáveis dos seres vivos é a diversidade de 
reações que podem assumir dentro de uma mesma situação. Todo indivíduo, 
ao exercer seu trabalho, traz também o seu capital genético e todo o conjunto 
da sua história, inclusive as marcas acumuladas das agressões físicas e 
mentais sofridas durante a vida. Carrega também seu modo de vida, seus 
costumes pessoais e éticos, seus aprendizados, sendo que tudo influi no 
enfrentamento pessoal da situação de trabalho em que ele é colocado 
(MARTINS, 2007, p. 39). 
 

Não preparar os atores principais de ações que exigem constantes mudanças pode 

acarretar uma gama diversa de reações inesperadas. Conforme pontua o autor, “os problemas 

nascem, portanto, das relações conflituosas entre a história do indivíduo e a história da 

sociedade” (MARTINS, 2007, p. 39). Vivemos um sistema em que cada vez mais os recursos 

servem para facilitar a comunicação e, por que não dizer, também a convivência. Se assim é,  

por que não os utilizar a nosso favor? E por que quem realmente deveria estar envolvido em 

determinadas discussões se encontra normalmente excluído delas? Não deixa de ser 

contraditório, pois ao mesmo tempo em que se fala em autonomia dos professores, 

paradoxalmente aumenta o controle sobre a ação deles por veemências diversas, que 

conduzem a uma diminuição de liberdade e independência (NÓVOA, 2009, p. 7).  

Muitos caminhos se encontram próximos do ambiente educacional e do corpo docente; 

contudo, os professores ficam de mãos atadas por trás de um discurso ilusório de autonomia e 

liberdade. Assim, soluções eventualmente possíveis ficam obscuras, pois os que desejam 

alcançá-las são impedidos por seus superiores, que são os que integram os órgãos e elaboram 

as leis e as burocracias. Uma conduta que deveria acontecer no sentido horizontal, ou pelo 
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menos paralelamente (lado a lado), acaba submetida à verticalidade, hierarquia que 

comumente deixa de colocar nas pontas os reais agentes de seus acontecimentos. 

 

1.1 REALIDADE OU ILUSÃO: qual valor da profissão docente? 

 

Já existiu um período da história em que a profissão docente teve muito mais valor do 

que na atualidade. Era muito mais requisitada, além de receber incentivo para ser seguida. 

Hoje, o quadro da profissão docente é que parece não ser tão satisfatório. Isto aguça a vontade 

de compreender como e por que o professor se encontra dentro deste quadro e como ele lida 

com os fatores que geram estresse dentro da realidade de sua rotina profissional. Estas 

questões levam a perguntar, por exemplo, onde se perdeu a brilhante caminhada da profissão 

docente? Por que é tão crescente a desvalorização desta profissão? Alguns questionamentos 

expressivos contribuem para a busca de entendimentos: 

 

Como obter sucesso nos objetivos estabelecidos para o ensino num período 
de pouca oferta de vagas, com salas de aula repletas de crianças e 
adolescentes? Quais seriam os efeitos para o professor se, no espaço da 
produção do ensino, não lhe são garantidas as condições adequadas para 
atingir as metas que orientam as reformas educacionais recentes? 
(GASPARINI; BARRETO; ASSUNÇÃO; 2005, p. 191).  
 

Diante destas circunstâncias, o próprio professor almeja, muitas vezes, resultados 

positivos das aulas ministradas; investe recursos pessoais para de alguma maneira poder 

alcançá-los. Contudo, o mais decepcionante é que este investimento pessoal, que já é escasso, 

não acontece somente em relação ao mérito de suas aulas, mas também no que diz respeito à 

sua formação. O professor é cobrado de todos os lados; porém, que aparatos lhes são dados 

para que possa cumprir com tais exigências? 

 

A categoria docente é uma das mais expostas e exigidas dentre as categorias 
profissionais, sofrendo críticas e cobranças ferrenhas da sociedade. O 
sistema educacional vem enfrentando nos últimos trinta anos uma crise sem 
precedentes, com os professores reivindicando respeito e condições mais 
dignas de trabalho. Entretanto, exige-se, desses profissionais, boa 
qualificação, qualidade de ensino, contínua atualização de conhecimento, 
sem que lhes sejam dados subsídios para isso; na maioria das vezes, o 
professor faz investimentos com recursos próprios para se manter 
qualificado (FREITAS & CRUZ, 2008, p. 2). 
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 Na década passada do século XX, Esteve (1995) realizou uma importante pesquisa, 

com a qual evidenciou com muita clareza os problemas que já naquela época angustiavam os 

professores(as), definindo muito bem a situação como “mal-estar docente”. Hoje, há muito 

mais investigações sobre o assunto. Os termos utilizados nas pesquisas para falar do “mal-

estar docente” são estresse ou síndrome de burnout. Na mesma pesquisa de Esteve, aparece 

uma possível divisão dos fatores geradores de estresse. Segundo Blase (1982, apud ESTEVE, 

1999, p. 27), os possíveis indicativos, separados em fatores primários e fatores secundários, 

seriam:  

 
Fatores primários referem-se ‘aos que incidem diretamente sobre a ação do 
professor em sala de aula, gerando tensões associadas a sentimentos e 
emoções negativas’. Fatores secundários referentes ‘às condições 
ambientais, ao contexto em que se exerce a docência. A ação desse segundo 
grupo de fatores é indireta, afetando a eficácia docente ao promover uma 
diminuição da motivação do professor no trabalho, de sua implicação e seu 
esforço’.  
 

Pode-se dizer que:  

 
o excesso dos discursos esconde a pobreza das práticas políticas. Neste fim 
de século, não se vêem surgir propostas coerentes sobre a profissão docente. 
Bem pelo contrário, as ambigüidades são permanentes. Por um lado, os 
professores são olhados com desconfiança, também acusados de serem 
profissionais medíocres e terem uma formação deficiente. Por outro lado, 
são bombardeados com uma retórica cada vez mais abundante que os 
considera elementos essenciais para a melhoria da qualidade do ensino e 
para o progresso social e cultural (NÓVOA, 1999, p. 3).  
 

 Na década atual, questões são levantadas e vêm se confirmando e repetindo como, por 

exemplo, a comprovação e as evidências de que o ambiente educacional já não é mais 

saudável. O presente estudo se preocupa também em saber como está o cenário e, 

principalmente, em saber o que se está fazendo para mudar a situação. Exige-se do professor 

que se adapte e traga resultados satisfatórios de tudo o que lhe foi proposto como algo novo; 

no entanto, parece que não se analisaram mais aprofundadamente as implicações das 

mudanças. As interpretações e as cobranças parecem ter recaído apenas sobre o que o 

professor conseguiu ou não para colocar em prática as novidades propostas; se está preparado 

ou não para a função, mesmo que a questão não seja sua real função.  

O professor tem em suas mãos a possibilidade de formar opiniões, exercer a cidadania 

e servir de exemplo para muitas situações. Da mesma forma que ele é influenciado pelo 

ambiente de trabalho e pelas circunstâncias que ali presencia, todos aqueles indivíduos que 



26 

 

por ali passam também serão influenciados, aliás, transformados pelo professor. Portanto, esta 

situação é paradoxal, pois se ele não estiver se sentindo valorizado e amparado em seu 

ambiente de trabalho, estará sofrendo uma carga negativa  em sua atividade. Isto significa que 

também poderá repassar a carga a seus alunos. É importante então analisar como se encontra a 

realidade do ambiente em que ele está inserido. 

Gasparini, Barreto e Assunção (2005), no artigo “O professor, as condições de 

trabalho e o efeitos sobre sua saúde”, refletem de forma bastante direta e contundente a 

realidade em que o professor realiza seu trabalho hoje. A defasagem do sistema educacional o 

coloca em uma situação muito sutil e propensa a problemas de saúde, tais como ansiedade, 

problemas musculares, desequilíbrios psíquicos, estresse, etc. E o que dificulta ainda mais a 

situação e a agrava? Haverá tempo hábil para recuperá-lo dos males gerados pelo esforço e 

dedicação da carga de seu trabalho? Não há como discordar da seguinte passagem dos 

autores:  

 

As condições de trabalho, ou seja, as circunstâncias sob as quais os docentes 
mobilizam as suas capacidades físicas, cognitivas e afetivas para atingir os 
objetivos da produção escolar podem gerar sobreesforço ou hipersolicitação 
de suas funções psicofisiológicas. Se não há tempo para a recuperação, são 
desencadeados ou precipitados os sintomas clínicos que explicariam os 
índices de afastamento do trabalho por transtornos mentais, conforme 
descrito no que segue (GASPARINI, BARRETO, ASSUNÇÃO, 2005, p. 
192). 
 

 Talvez, se houvesse um olhar mais atento ao momento preciso em que as situações 

ocorrem, quem sabe se evitaria tanto desgaste e tanta necessidade de seu afastamento por 

males gerados pela sobrecarga de trabalho. Não bastasse isso, a falta de suporte material 

agrava ainda mais a situação.  

Hoje, algumas ferramentas tecnológicas são necessárias para que o profissional 

desempenhe bem seu papel, não para amenizar a carga e facilitar seu trabalho, mas 

simplesmente para entreter seus alunos e despertar seu interesse em aprender. Os tempos 

modernos exigem que o professor acompanhe tal evolução, não somente da 

contemporaneidade, mas que os próprios alunos sejam insiridos no contexto das novas 

tecnologias. Sob este aspecto, os dois lados ganhariam, ou melhor, todos os envolvidos. Não 

se pode esquecer da escola. O trabalho do professor renderia mais; o aluno com o interesse 

despertado aprenderia mais e a escola alcançaria melhores índices de rendimento de seus 

alunos e professores.  
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1.2. O TEMPO COMO UMA CATEGORIA DE REFLEXÃO 

 

[O tempo absoluto] é imenso, sem começo nem fim. Sempre existiu e 
sempre existirá, da mesma maneira que não se relaciona com nenhum ser 
humano mais do que com outro. Divide-se em três tempos: o passado, o 
presente e o futuro. O passado não tem entrada; o futuro não tem saída. 
Quanto ao presente, situado na posição intermediária, é tão breve e 
inapreensível, que não possui extensão própria e parece reduzir-se à 
conjunção do passado com o futuro. É tão instável que nunca fica no mesmo 
lugar; e tudo aquilo que é por ele atravessado é retirado do futuro para ser 
entregue ao passado (CENSORINUS, 1642).  

 

A questão que envolve os mecanismos que apóiam o trabalho do professor em sala de 

aula e o tempo como categoria central têm sido temas de discussão de diversas pesquisas. A 

falta de aparato material tem-se mostrado um grande indicativo de estresse para os 

professores; no entanto, outro fator - o tempo - também se evidencia no desgaste do trabalho 

docente. Ele caminha junto com um questionamento interior, muito presente nos sentimentos 

dos educadores: qual minha real função? Tenho tempo para executá-la? Desta forma, é 

importante compreender um pouco mais o tempo. De acordo com Elias:  

 

O tempo, que só era apreendido, [...], como uma dimensão do universo 
físico, passa a ser apreendido, a partir do momento em que a sociedade se 
integra como sujeito do saber no campo da observação, como um símbolo de 
origem humana e, ainda por cima, sumamente adequado a seu objeto. O 
caráter de dimensão universal assumido pelo tempo é apenas uma figuração 
simbólica do fato de que tudo o que existe encontra-se no fluxo incessante 
dos acontecimentos. O tempo traduz os esforços enviados pelos homens para 
se situarem no interior desse fluxo, em que determinam posições, medem 
durações de intervalos, velocidades de mudanças, etc. (ELIAS, 1998, p. 31). 
 

 
É através do tempo que conseguimos nos organizar no calor dos acontecimentos 

cotidianos. É ele que nos permite conseguir administrar ou não nossas obrigações. “O tempo 

tornou-se, portanto, a representação simbólica de uma vasta rede de relações que reúne 

diversas sequências de caráter individual, social ou puramente físico” (ELIAS, 1998, p. 17), 

pois interfere diretamente em nossos posicionamentos, em nossas condutas, enfim, em nossas 

relações. Tudo o que vier a ser imposto para alguém executar, junto a tudo aquilo que já é de 

sua alçada, somado à personalidade, ou seja, a seu jeito próprio de agir perante as 

circunstâncias, influenciará no tempo em suas partes: indivíduo, sociedade e natureza. O 

indivíduo não deve se considerar um ser isolado diante da totalidade do universo. Refletir 

sobre o tempo deve permitir corrigir a imagem de um universo dividido em setores 
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hermeticamente fechados. Deve-se reconhecer que existe uma imbricação mútua e uma 

interdependência entre natureza, sociedade e indivíduo (ELIAS, 1998, p. 17).  

Cada professor tem seu jeito particular de agir e reagir diante de novas atribuições. 

Quando recebe novas funções a realizar, além das que fazem parte do conjunto de seu dever, a 

nova atribuição naturalmente tomará parte de um tempo no qual não se sabe se sobrará 

parcela para inserir a novidade e continuar a realizar com qualidade as que já constituem suas 

reais funções. E isso tem acontecido cada vez mais: novos papéis são dados ao professor e 

este simplesmente tem que cumprir, ainda que sem condições. 

Esta dificuldade de realizar novas funções passa por uma série de questões, desde as 

restrições relacionadas ao espaço físico, a material didático e até mesmo a ações burocráticas. 

Entretanto, o professor tem de fazer. 

Para agravar ainda mais a sua situação, está despontando um novo gerador de estresse 

no trabalho docente relacionado à sua formação: a necessidade da formação continuada. 

Segundo Sobrinho (2006), a esta exigência compreende: 

 

[...] um modelo contemporâneo de formação continuada que tenha a escola 
como seu lócus; considere as necessidades formativas dos docentes, a prática 
coletiva, o ciclo de vida do professor e, consequentemente, seu saber 
experiencial; [...] (SOBRINHO, 2006, p. 76). 
 

 Quando se associa o desenvolvimento pessoal ou profissional à perspectiva formativa, 

deve-se levar em consideração o que Moreira expõe:  

 
[...] toda atividade que o professor em exercício realiza com uma finalidade 
formativa, tanto de desenvolvimento profissional quanto pessoal, 
individualmente ou em grupo, que o leve a uma realização eficaz de suas 
tarefas ou o prepare para o desempenho de novas tarefas (MOREIRA, 
APUD, SOBRINHO, 2006, p. 77). 
 

 Isto representa que a prática docente exige constante reciclagem. Toda atitude 

individual do professor em busca do aperfeiçoamento deve ser igualmente valorizada. Todo 

movimento que este realiza a fim de se atualizar e adquirir mais conhecimento é, sem sombra 

de dúvidas, um importante investimento a favor de seu desempenho como educador. Estão 

incluídas suas buscas por novas publicações (periódicos, dissertações, teses, etc.), conversas 

com profissionais da área e muito discernimento para perceber tudo aquilo que pode 

transportar de seu dia-a-dia e seu convívio social para a sala de aula, o que demanda dele 

saber absorver das vivências individuais e coletivas aquilo que poderá acrescentar ou somar a 

seu cotidiano profissional. 
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 A profissão docente universitária se relaciona constantemente com pessoas de 

universos distintos. Acredita-se, por isso, que deva estar sempre atento a tudo que lhe ocorre 

na vida pessoal. Isso porque, a partir do momento em que entende os acontecimentos pessoais 

e deles se apropria, esse novo entendimento pode contribuir para que compreenda a forma 

como o outro lida com determinadas situações. Ao professor estes novos entendimentos 

podem contribuir para o entendimento de diversas circunstâncias que se passam em sala de 

aula. No entanto, os ritmos exigidos pelas organizações do trabalho docente são bastante 

acelerados. Toda reciclagem e o constante aprimoramento requerem tempo, concorrendo com 

diversas outras atribuições que já competem ao docente: 

 

No atual modelo, muitas são as atribuições impostas ao professor, à parte de 
seu interesse e, muitas vezes, de sua carga horária. Além das classes, deve 
fazer trabalhos administrativos, planejar, reciclar-se, investigar, orientar 
alunos e atender aos pais. Também deve organizar atividades extra-
escolares, participar de reuniões de coordenação, seminários, conselhos de 
classe, efetuar processos de recuperação, preenchimento de relatórios 
periódicos e individuais e, muitas vezes, cuidar do patrimônio material, 
recreios e locais de refeições. Entretanto, é excluído das decisões 
institucionais, das reestruturações curriculares, do repensar da escola, sendo 
concebido como mero executor de propostas e idéias elaboradas por outros. 
Com isso, estabelece-se uma tendência ao trabalho individualista, que não 
permite ao professor confrontar e transformar os aspectos estruturais de seu 
trabalho. Essa intensificação do fazer docente lhe ocasiona conflitos, pois, ao 
ter que arcar com essa sobrecarga, vê reduzido seu tempo disponível para 
estudos individuais ou em grupo, participação de cursos ou outros recursos 
que possam contribuir para a sua qualificação, favorecer seu 
desenvolvimento e sua realização profissional (CARLOTTO & PALAZZO, 
2006, p. 2). 
 

 Na perspectiva apontada pelos autores, percebe-se que às vezes até o preconceito faz 

parte da questão do tempo. Isto representa, muitas vezes, que se o professor não dá conta de 

participar destas outras atividades e realizar estas novas atribuições é visto como incapaz e 

mal-preparado. Porém, se se refletir sobre esta situação, muito bem-colocada por Carlotto e 

Palazzo (2006), se verá que muitas dessas “novas funções” realmente não fazem parte da 

formação docente. Se não fazem parte de sua formação, também não poderão ser creditadas à 

sua responsabilidade. Esta lógica, porém, gera um novo problema: decisões institucionais 

tomadas de maneira a forçar profissionais de funções distintas a atuar em determinados cargos 

não-compatíveis e para as quais não estão preparados. Este fato também tem levado ao que 

expõem Freitas e Cruz (2008, p. 1): “As longas jornadas de trabalho, a falta de valorização e 

de reconhecimento dos professores tem levado esta categoria ao adoecimento físico e 

psíquico”.  
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 Em 1999, o livro “O trabalho docente: teoria e prática” foi publicado com artigos 

elaborados por educadores do núcleo de formação de professores do Programa de Pós-

Graduação em Educação e Currículo da PUC, de São Paulo. Seu objetivo era apresentar novas 

bases para um repensar da escola pública brasileira e do trabalho de seus agentes. Já trazia 

bastante evidenciada e referenciada em um de seus artigos a preocupação com o fator tempo, 

associada, principalmente, à questão da velocidade com que as mudanças vinham 

acontecendo. Poderiam estas mudanças ser as que precisam acontecer naturalmente ou ainda 

as que, através de modificações das políticas ou legislações, exigem transformações que 

recaem diretamente sobre o trabalho do professor? 

 

Existe hoje, em todos os setores da sociedade, uma pressão muito forte para 
a mudança. Isso porque estamos vivendo uma situação de instabilidade 
geral, em que as coisas acontecem e se transformam muito rapidamente. O 
tempo parece ter adquirido novas dimensões. A instabilidade é a marca de 
nossos dias e, com ela, a incerteza, a insegurança. São as marcas dessa nova 
era que se sucedem à chamada modernidade e, por isso mesmo, dita “pós-
modernidade (ALONSO, 1999, p. 9). 
 

 A autora cita Forquin para contextualizar a aceleração das transformações que 

parecem intervir, tanto na vida pessoal como profissional do docente. E com certeza com um 

olhar mais amplo, como foi trazido pela citação acima, a sociedade também sofre com esta 

questão: 

 

Que o mundo muda sem cessar: eis aí certamente uma banalidade. Mas para 
aqueles que analisam o mundo atual, alguma coisa de radicalmente nova 
surgiu; alguma coisa mudou na própria mudança: é a rapidez e a aceleração 
perpétua de seu ritmo, e é também o fato de que ela se tenha tornado um 
valor enquanto tal, e talvez o valor supremo, o próprio princípio da avaliação 
de todas as coisas (FORQUIN apud ALONSO, 1999, p. 10). 
 
 

  Até aqui se apresentaram e analisaram os fatores geradores de estresse no trabalho 

docente. Também se investigou ou se questionou o que tem sido ou vem sendo oferecido 

como contribuição para aliviar o estresse provocado pela sobrecarga de trabalho e de 

responsabilidades. 

 É neste ponto que se insere a presente pesquisa. Ela se propõe contribuir com uma 

possível ferramenta/prática para enfrentar o estresse instalado no trabalho docente e, 

possivelmente, gerenciá-lo. 
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 O tempo escolar é em si diferenciado. Tem um ritmo particular e ciclos bem-definidos 

pelo ano letivo. O tempo pessoal do professor se insere no contexto do tempo escolar. É como 

se o tempo escolar fosse o macro, e o tempo do professor fosse o micro: este deve se adaptar 

ao tempo maior, que é o tempo escolar, e respeitá-lo. 

  O tempo é capaz de influir na conduta do professor e até mesmo em sua vida pessoal, 

pois a vida do docente, seu convívio social e familiar dependerão da carga de sua jornada de 

trabalho. Ou melhor, dependerão do tempo que sua carga horária profissional permitir para 

desfrutar destes outros momentos de partilha. A compreensão e a administração do tempo têm 

sido um grande desafio para boa parte da sociedade. Hoje tudo ocorre de forma extremamente 

rápida. Para os professores este tempo tem se tornado um tanto quanto opressivo. Hargreaves 

(1998) apresenta quatro dimensões interrelacionadas na aplicação do tempo sobre o trabalho 

dos professores: 

 
1. O tempo técnico-racional como recurso dominante nas formas de 

ação e interpretação administrativa, organizado pelos princípios da 
racionalidade técnica. Assim, embora possa ser distribuído, 
planificado e programado tecnicamente, mais tempo não garante a 
mudança educativa. 

2. O tempo micropolítico de distribuição e programação entre 
diferentes professores, níveis de ensino e disciplinas refletindo 
configurações dominantes de poder e de status nos sistemas 
educacionais. Aos professores de ensino elementar é atribuído todo 
o tempo em sala de aula, numa concepção esmagadora e dominante 
sobre o seu trabalho. O trabalho de sala de aula se distancia à 
medida que o professor se eleva na hierarquia do poder e no 
prestígio da administração escolar. 

3. O tempo fenomenológico com duração interior, variando de pessoa 
para pessoa. Como fenômeno subjetivo, as variações se baseiam nos 
projetos, interesses e atividades pessoais e pelo tipo de papéis que 
assumimos na vida. Para Shakespeare, ‘O tempo viaja a ritmos 
diversos com pessoas diversas’ e varia conforme a ocupação e 
preocupação subjetiva, como escreve em As you like it, na conversa 
entre Rosalind e Orlando. No contexto da inovação e no conflito de 
perspectivas temporais pelo controle da administração, os 
professores sentem pressão, ansiedade, culpa e frustração. Segundo 
Hall (apud Hargreaves, 1998, p. 113-114), as pessoas podem 
funcionar isoladamente no âmbito de tempo monocrônico, pelo 
cumprimento de tarefas e prazos orientados por calendários e 
procedimentos, enquanto outras estabelecem relações e atuam no 
âmbito do tempo policrônico, combinando várias coisas ao mesmo 
tempo. 

4. O tempo sociopolítico como controle administrativo adota dois 
elementos complementares: a separação dos interesses, da 
responsabilidade e das perspectivas temporais entre os 
administradores e os professores e a colonização do tempo dos 
professores pelos propósitos dos administradores. Pelo princípio da 
separação, os administradores vêem a sala de aula 
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monocronicamente, do ponto de vista da mudança singular, 
preocupados com a reputação de carreira. Assim, a sala de aula é um 
espaço vivido policronicamente, simplificando ou abrandando a 
mudança, mantendo-a em limites manuseáveis (HARGREAVES 
apud VILLELA, 2007, p. 238).  

 

É importante frisar a compreensão da unidade de tempo pessoal. Cada indivíduo tem 

seu processo de execução de tarefas, seu ritmo e funcionalidade particular. E, principalmente 

nas profissões que lidam constantemente com pessoas e relações, isto deve estar ainda mais 

em evidência. É claro que se deve respeitar primeiramente o tempo funcional pré-estabelecido 

pela instituição; no entanto, este deve ter suficiente maleabilidade para comportar diferentes 

tempos. Segundo Assunção e Oliveira (2009, p. 352), a implementação da nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB nº 9.394/96 – gerou sobrecarga para o 

trabalho docente. Como está expresso nos artigos 12, 13 e 14, o trabalho do professor não se 

restringe apenas à sala de aula; deve ainda compreender as relações com a comunidade, a 

gestão da escola, o planejamento do projeto pedagógico, a participação nos conselhos, entre 

outras funções. Considera-se que com estes parâmetros houve um aumento no plano legal 

daquilo que seriam as obrigações do trabalho docente. 

Com esta leitura não se pretende desmerecer a importância das atribuições importantes 

nem afirmar que sejam desnecessárias. As restrições se referem à concepção do documento, 

que cria mediações e cobranças que desgastam o trabalho do professor e o sobrecarregam. 

Embora, na prática, diversas dessas questões já fizessem parte do cotidiano, hoje tornaram-se 

obrigação, o que pode engessar certos discursos e até mesmo empobrecer certos 

relacionamentos. Ao final, o relevante serão os dados e índices impressos e alcançados. É 

importante? Com toda certeza. Abre-se espaço, porém, para dados fraudulentos e sem reais 

vivências e fundamentações. 

Convém ressaltar que não se desconsideram tais atribuições; pelo contrário, não se 

questiona sua importância, mas se reivindica uma divisão e distribuição mais igualitária destas 

tarefas, por mais pertinentes e interessantes para o sucesso das realizações dos educadores. 

Nada mais se sugere que respeitar o que pede de cada função, de cada departamento e de cada 

profissional, além de outros fatores, como falta de informação e comunicação, que geram de 

carga de trabalho, maior e mais exaustiva.  

 

Diante dessas realidades com que os professores se defrontam, pode-se falar 
ainda de “carga mental”, de trabalho, resultado de dois fatores 
complementares: a natureza das exigências objetivamente exercidas pela 
tarefa e as estratégias adotadas pelos atores para adaptar-se a elas. Essas 
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estratégias podem gerar um esgotamento quando os professores não 
controlam seu ambiente de trabalho e se vêem submetidos, por exemplo, a 
mudanças repentinas no número de alunos, uma redução dos recursos 
disponíveis, etc. (TARDIFF e LESSARD, 2007, p. 114). 

 

  Diante dos componentes colocados por Tardiff e Lessard, há de se considerar que os 

avanços tecnológicos, por um lado, permitiram a aceleração das trocas de informação e de 

mercadorias; por outro, trouxeram uma consequente flexibilização da produção, 

desregulamentação dos direitos do trabalho, maior fragmentação da classe trabalhadora, 

precarização e terceirização, aumentando o sentimento de insegurança no trabalho. Isto 

representa dizer que toda essa demanda por tecnologia e produção de conhecimento tem como 

finalidade aumentar a produtividade e dinamizar as transações, garantindo lucro e vantagens 

no mercado. Sem sombra de dúvidas, esta visão afetou diretamente as instituições de ensino 

superior, principalmente pelo novo papel de mercadoria assumido pelo conhecimento.  

As instituições de ensino superior, de certa forma, são geridas de maneira semelhante 

à das empresas, adotando modelos de gestão que atendem aos interesses do mercado, que se 

pautam pelo individualismo, produtivismo e, consequentemente, por competição entre grupos 

e institutos, favorecendo a proliferação de contratos de trabalho mais ágeis e econômicos. 

Enfim, a reprodução no âmbito da universidade do mercado de trabalho diversificado e 

fragmentado tem provocado nos profissionais sofrimento e adoecimento em função das novas 

exigências que levam à intensa sobrecarga de trabalho.  

 

1.3 A REALIDADE DA PROFISSÃO E SEUS IMPACTOS SOBRE A SAÚDE  

 

Pereira (2003) destacou em seu estudo que o estresse tem sido apontado como um 

mal do mundo atual e pode afetar tanto adultos como crianças. As desordens associadas a este 

mal são muito variadas. Os que padecem deste transtorno costumam apresentar problemas 

físicos, psicológicos, com reflexos em seu comportamento e no ambiente social. A profissão 

também pode ser uma fonte de estresse, pois o trabalho da docência, vários autores o 

reconhecem, é uma das mais estressantes atividades. Pereira (2003) realizou um estudo sobre 

a sintomatologia relacionada com o estresse em professores que lecionam no Ensino 

Fundamental no estado do Paraná. Utilizou o Inventario de Sintomatologia de Estresse – ISE - 

de Moreno-Jiménez e Benevides-Pereira, um questionário de autoinforme contendo 27 itens, 

distribuídos em dois fatores: Sintomatologia Psicológica – SP - e Sintomatologia Física – SF. 

Os sintomas mais mencionados foram os seguintes: pouco tempo para si mesmo (M=2.68); 
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irritabilidade fácil (M=2.30); sentimento de cansaço mental (M=2.22); dores nas costas ou 

nuca (M=2.14) e problemas de voz (M=2.03). Conforme o autor, estes resultados denotaram 

valores 56,5% superiores aos da média quanto à sintomatologia psicológica e 61,8% na física, 

quando comparados com uma amostra brasileira. 

Witter (2003) também realizou um estudo em que examinou a associação professor-estresse 

no contexto educacional. Para ele, o estresse do professor está relacionado às variáveis do meio 

acadêmico, de fora da escola e do professor. O impacto desta associação influi na saúde do professor, 

no seu desempenho e na qualidade do processo ensino-aprendizagem.  

Carlotto (2003) também realizou estudo com o objetivo de verificar se os professores 

do ensino universitário e do ensino não-universitário de instituições educacionais particulares 

da região metropolitana de Porto Alegre/RS diferem quanto às dimensões que caracterizam a 

síndrome de burnout: exaustão emocional, despersonalização e baixa realização profissional.  

Utilizou como instrumento de pesquisa o Maslach Burnout Inventory – MBI - e um 

questionário elaborado especificamente para a caracterização da amostra. Esta foi composta 

de 563 sujeitos, 280 professores de ensino universitário e 283 de ensino não-universitário. Os 

resultados evidenciam uma diferença significativa entre os grupos estudados nas dimensões 

exaustão-emocional e baixa-realização-profissional. Ainda, concluíram que os professores 

não-universitários apresentam maior exaustão emocional e maior sentimento de baixa 

realização profissional que seus colegas universitários.  

  

1.4 O YOGA E SUAS VANTAGENS PARA A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA 

DO PROFISSIONAL DOCENTE 

 
Arenaza (2003), em seu estudo, destacou a contribuição da professora Flak, que, 

após reconhecer os efeitos benéficos do yoga, começou a aplicá-lo e a pesquisá-lo 

sistematicamente como recurso pedagógico. Como resultado, ela fundou, em 1978, a 

associação RYE e escreveu, em parceria com o professor Jacques de Coulon, o livro 

intitulado: "Crianças que triumfam. O yoga na escola". Basicamente, esta obra fundamenta e 

analisa a experiência da professora Flak, apresentando ainda uma série de 30 exercícios de 

yoga que podem ser aplicados em sala de aula.  

Conforme Arenaza (2003), estes são exercícios de respiração e de relaxamento que 

podem ser praticados por alguns minutos durante as aulas. Conforme a metodologia por ela 

desenvolvida, estes exercícios beneficiam a atividade cerebral, aumentando a concentração e a 
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memória. Assim, os alunos, cansados de ficar sentados em sala de aula, logo descobrem seus 

benefícios e solicitam sua prática.  

Silva e Lage (2006) destacaram em seu trabalho que em todas as técnicas deste 

sistema o praticante de yoga busca eliminar a agitação e ter um domínio harmônico sobre si 

mesmo. Para dominar o corpo, são praticadas as posturas (ásanas) nas quais se devem manter 

a estabilidade e o conforto. Para dominar a respiração, são praticados exercícios de controle 

respiratório (pranayamas), que induzem à tranquilização respiratória, até que seja possível 

atingir pausas conscientes, confortáveis e prolongadas. Nestas condições, é possível obter de 

modo eficaz o controle da mente através de técnicas meditativas, que visam a absorver a 

atenção do praticante num único foco: 

 

Ainda, esta alternativa metodológica serve para enfrentar o estresse e a crise 
do ensino, sendo exercícios simples de relaxamento e respiração, próprios do 
yoga e para serem aplicados na sala de aula; através de exercícios de 
relaxamento, o aluno aprenderá a controlar o estresse e a ouvir melhor, assim 
como despertará a sua criatividade e recuperará a confiança em si próprio 
(ARENAZA, 2003).  

 

Do mesmo modo, aos docentes, que muitas vezes chegam tensos na sala de aula, o 

yoga proporciona um importante momento de relaxamento, garantindo ainda uma melhor 

gestão e aproveitamento de sua energia. Assim, relaxando quando for necessário e escutando 

melhor, alunos e professores passam a controlar o estresse, a despertar a criatividade e a 

ganhar a autoconfiança frequentemente perdida face à concorrência implacável do mundo 

atual (ARENAZA, 2003). 

O professor Kupfer (2008) destacou que o yoga tem este poder por representar o 

estado de união transcendental do ser humano com a essência pura do ser, chamada Purusha. 

Este estado precisa ser constantemente atualizado, constantemente redescoberto dentro de 

cada praticante. Assim, o Hatha Yoga vai muito além dos seus aspectos visíveis, como os 

exercícios de alongamento, força e flexibilidade, os mais conhecidos e populares hoje em dia.  

Atualmente, por conta da crescente popularização do yoga, existe uma campanha 

silenciosa de manipulação dos meios de comunicação com o objetivo de confundir yoga com 

ginástica. A palavra hatha, assim como a própria palavra yoga são sinônimos de exercício 

físico não muito forte, adequado para combater o estresse e outras mazelas da vida nas 

cidades. 
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Cabral (2010), em estudo realizado com alunos e professores, a primeira coisa que 

percebeu foi que o yoga provoca uma imediata mudança na relação entre alunos e professores, 

influindo significativamente na atmosfera da sala, tornando o ambiente muito mais 

harmonioso e prazeroso. Destacou ainda que, quando o professor propunha um jogo em que 

os alunos entravam o mais quieto possível na sala, sem fazer barulho, a atividade começava 

mais tranquila, mais silenciosa. Além disso, destacou que tanto para crianças quanto para 

adultos o yoga foi significativamente importante por aumentar a atenção no momento 

presente, trazendo maior equilíbrio, melhorando a harmonia, a imunidade, e fazendo bem para 

todo o corpo.  

Em seu estudo, o professor Hermógenes (2007) relatou algumas das vantagens e 

benefícios por ele vivenciadas após a adoção do yoga como contribuição em seu estilo de 

vida. Segundo o autor: 

 

[...] minhas roupas já não serviam de tão frouxas; a boa cor da vida se 
mostrava em meu rosto; uma nova disposição psicofísica começou a me 
empolgar; aumentavam a harmonia e a amplitude da minha respiração; a 
flexibilidade de músculos e articulações cresceu; senti-me rejuvenescer; 
senti a queda das barreiras e bloqueios que impediam um viver mais ativo e 
feliz; a vida, descontraída e alegre, coloriu meus horizontes; 
simultaneamente, sentia-me incansável, sereno, mais eficaz para pensar, 
decidir e agir (HERMÓGENES, 2007, p. 33).     

 

Também destacou e caracterizou o yoga: 

 

A rigor, a yogaterapia não é alopática; não cura patologias específicas. Seu 
propósito é gerar e manter saúde, já definida pela OMS como uma ‘condição 
do bem-estar físico, psíquico e social’.  Saúde não é a mera ausência de 
doença ou de sintomas desconfortantes, mas uma fulgurante presença. A 
presença, em nós, da própria Vida, da felicidade mesma (HERMÓGENES, 
2007, p. 355). 

 

Para Nunes et al. (2008), as práticas de yoga podem contribuir de maneira 

considerável na qualidade de vida das pessoas, pois seu principal objetivo é a obtenção de 

equilíbrio entre a mente e o corpo. De uma forma geral, predomina o desequilíbrio durante as 

atividades diárias que possam causar estresse extremo. Se o indivíduo não encontrar uma 

“válvula de escape”, provavelmente acabará com alguma enfermidade psicológica ou 

fisiológica. O estresse diário afeta as pessoas diretamente; por isso, faz-se necessária uma 
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autoanálise, para que se possa identificar o problema e levantar soluções. Isto será possível ao 

indivíduo somente quando estiver relaxado e tranquilo.  

O yoga, muito embora seja uma prática milenar, é uma prática pouco difundida no 

mundo atual, porém está sendo cada vez mais estudada, com resultados que comprovam que é 

capaz de proporcionar mudanças na vida de muitas pessoas. Na visão destes autores, sua 

prática, que ensina a união da mente com o corpo, é excelente meio para se conseguir a tão 

almejada qualidade de vida. Também na visão do professor Hermógenes (2007), a atuação do 

yoga sobre o organismo pode ser assim entendida: 

 

Agindo sobre a musculatura, interferindo no aparelho circulatório, no 
sistema nervoso, principalmente em determinados plexos, estimulando 
determinadas glândulas, massageando agora este, depois outro órgão, os 
ásanas, verdadeira farmacopéia mecânica, asseguram a saúde, a 
flexibilidade, o frescor característico de todo corpo jovem (HERMÓGENES, 
2007, p.132).  

 

Brown e Gerbarg (2005) consideram que a respiração yogue é um método original 

para equilibrar o sistema nervoso autônomo e transtornos relacionados ao estresse. Para os 

autores, há evidências suficientes para considerar o Sudarshan Kriya Yoga (técnica avançada 

de exercícios respiratórios) um benefício de baixo risco, adjunto de baixo custo para o 

tratamento de estresse, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), depressão, 

estresse, doenças relacionadas à saúde, abuso de drogas e reabilitação de criminosos. Além 

disso, técnicas de yoga podem ser benéficas para a melhora do bem-estar, do humor, da 

atenção, da concentração mental e da tolerância ao estresse. O treinamento adequado por um 

professor qualificado e uma prática de 30 minutos todos os dias vai maximizar os benefícios.  

Para Hayes e Chase (2010), mais de 15,8 milhões de pessoas nos Estados Unidos já 

praticam alguma forma de yoga. Quase metade dos médicos declarou que começou a atual 

prática do yoga como um meio de melhorar a saúde global. Mais amplamente entendida em 

um contexto moderno, o yoga é um conjunto de princípios e práticas destinado a promover a 

saúde e o bem-estar através da integração do corpo, da respiração e da mente. 

Na visão de Pinheiro et al. (2007), os tratamentos não-farmacológicos são 

importantes no contexto terapêutico da hipertensão arterial. Estudos prévios têm mostrado os 

benefícios do yoga na redução dos níveis de estresse, reatividade vascular e função 

autonômica cardíaca em populações orientais. Os autores, neste estudo, avaliaram os efeitos 
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da prática do Hatha Yoga como recurso complementar no tratamento e controle da pressão 

arterial em pacientes com hipertensão arterial essencial, atendidos em nível ambulatorial. 

Foram estudados 16 pacientes (10 mulheres e 6 homens) durante um mês, com 

sessões semanais de ioga. O protocolo de iogaterapia envolveu exercícios de controle 

respiratório (pranayamas) e shavasana, uma postura associada às técnicas de relaxamento 

durante 60 minutos diários. As variáveis analisadas foram a variabilidade da frequência 

cardíaca (VFC) no domínio do tempo, a pressão arterial sistólica (PAS), a pressão arterial 

diastólica (PAD) e o duplo-produto (DP). Os dados foram submetidos à análise estatística 

descritiva e ao teste t de Student pareado para análise dos valores. Resultados: foi observada 

redução da PAS (p < 0,01), da PAD (p < 0,05) e do DP (p < 0,01), sendo essas alterações 

associadas à melhora na VFC (índice SDNN p < 0,001). Como conclusão, os autores 

destacaram que o Hatha Yoga poderia ser utilizado como recurso complementar no 

tratamento da hipertensão arterial, uma vez que sua prática está associada à melhora na função 

autonômica cardíaca, na redução da pressão arterial e da sobrecarga cardíaca em hipertensos. 

Kiecolt-Glaser et al. (2009) tiveram como objetivo estudar os benefícios do yoga na 

redução do stress, antes, durante e após uma sessão restaurativa de Hatha Yoga. Os autores 

concluíram que o yoga foi capaz de minimizar reações inflamatórias, bem como o estresse, 

trazendo benefícios substanciais à saúde. Já Batista et al. (2008) destacaram que a prática do 

yoga é uma das estratégias terapêuticas recomendadas para o controle da reação do organismo 

ao estresse. Os autores apresentaram um estudo cujo objetivo foi verificar se a prática de yoga 

tem efeito sobre as concentrações salivares de cortisol e o índice de estresse percebido. 

Observaram que a elevação significativa na média diária da concentração salivar de cortisol, 

após seis semanas, comparadas aos valores reduzidos do QEP, sugere que a prática mobiliza 

uma resposta fisiológica adequada. Desta forma, atua na variação hormonal e permite a 

secreção saudável de cortisol, levando o indivíduo a se sentir bem e disposto para enfrentar as 

situações cotidianas.  

Kozasa (2002), em seu estudo, avaliou os efeitos cognitivos e comportamentais de 

pranayamas (exercícios respiratórios), de um procedimento de meditação (meditação samadhi 

– profundo controle mental), e da combinação de ambos (Siddha Samadhi Yoga - SSY), 

comparados a um grupo controle. Foram selecionados voluntários com queixas de ansiedade, 

que foram submetidos a um procedimento combinado de pranayamas e meditação samadhi 

(SSY). Foram selecionados voluntários com queixas de ansiedade, divididos em quatro 

grupos: exercícios respiratórios, meditação samadhi, combinação de ambos os procedimentos 

(SSY) e grupo controle.  
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Os resultados indicaram que o procedimento induziu reduções significativas nos 

níveis de ansiedade e depressão, e melhoras nos relatos de sensações subjetivas de bem-estar e 

tensão. Observou-se também que, após os procedimentos, não houve alteração significativa 

nos testes de memória e fluência verbal. Todos os indivíduos dos grupos experimentais 

relataram sentir-se melhor após os treinamentos. Dentre estes, pode-se observar que no grupo 

pranayama os relatos são os mais positivos. Assim, os autores concluíram que de fato ocorrem 

melhoras subjetivas após os procedimentos experimentais, principalmente no grupo 

pranayama. Os resultados indicam ser este o mais indicado para a redução de queixas de 

ansiedade. Os três procedimentos experimentais melhoraram o grau de atenção e agilidade 

motora, sendo esta mais acentuada no grupo meditação. 

 

1.5 O YOGA COMO FERRAMENTA 

 

A ideia de inserir o yoga no ambiente educacional é uma questão que vem ganhando 

muita força em outros países. Aqui no Brasil, alguns estados já se mobilizam. Santa Catarina 

se encontra entre eles, com alguns projetos acontecendo na Universidade Federal de Santa 

Catarina - UFSC –, além de eventos como palestras e simpósios em outros locais com os 

idealizadores desta ideia. Na verdade, a idealizadora deste projeto é uma francesa, como já foi 

falado anteriormente. 

O Yoga Educacional foi criado com base nos ensinamento do Yoga Sutra3 de 

Patanjali, que faz parte da literatura clássica do yoga. A obra é dividida em quatro capítulos e 

apresenta um método divido em “angas” = partes, na linguagem sânscrita, língua utilizada em 

toda a fundamentação teórica do yoga. Esta divisão foi feita em oito partes e é desta 

característica que o Yoga Educacional se apropria para abordar e apresentar no ambiente 

escolar. As partes que compõem a estruturação da prática são as que foram adaptadas a uma 

linguagem acessível, para ser levada à escolar de uma forma eficaz, em condições de ser 

entendida em sua essência por todos: 

 

Com o Yoga na escola, estamos num cruzamento para onde convergem ao 
mesmo tempo, o agravamento do estresse dos alunos, o gosto por métodos 
naturais, a incapacidade galopante das crianças para se concentrarem numa 
tarefa. [...] Há muitas crianças que estão cansadas, fora do eixo, 

                                                           
3 O YogaSutra é uma obra baseada no Raja Yoga (Yoga Real), que visa principalmente ao desenvolvimento 
interno, baseado na escola Samkhya e na filosofia hindu do Bhagavad Gita. 
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hiperexcitadas, desmotivadas. Não podemos lhes oferecer como herança 
nossa própria angústia de adulto, nem pensar que a revolução dos meios 
tecnológicos vai lhes servir de mestre para dar um sentido a suas vidas 
(FLAK e COULON, 2007, p. 13). 
 

Neste momento, é importante que se esclareça que o objetivo desta pesquisa é 

apresentar esta ferramenta aos docentes. Posteriormente, estes mesmos poderão, dominando 

as técnicas, utilizá-la com seus alunos. Acredita-se que não somente as crianças sofram com 

toda esta carga, mas também os professores. Se os docentes se sentirem mais equilibrados, 

passarão uma nova postura a seus alunos, servindo como exemplo positivo. Os valores que 

vêm sendo conciliados com as práticas são: 

• verdade: otimismo, autoanálise, sinceridade, honestidade, justiça, lealdade, liderança e 

humildade; 

• ação correta: ética, iniciativa, respeito, esforço, simplicidade, amabilidade, bondade, 

disciplina, limpeza, integridade; 

• paz: silêncio interior, calma, contentamento, tranquilidade, paciência, autocontrole, 

autoestima, autoconfiança, autoaceitação, tolerância; 

• amor: dedicação, amizade, generosidade, gratidão, caridade, perdão, compreensão, 

simpatia, igualdade, alegria; 

• não-violência: cooperação, concórdia, altruísmo, força interior, respeito à cidadania, 

solidariedade, respeito pelas diferenças de raças, cultura e religiões, uso adequado do 

tempo, do conhecimento, dos alimentos e do dinheiro. 

 

Buscar diminuir ou retirar o estresse da sala de aula traz autoconfiança de forma que 

ideais, idéias e valores possam ser revistos sob a perspectiva de todos, se avaliar não somente 

no externo, mas também e principalmente no seu próprio interior. “Construir uma cultura de 

paz é promover as transformações necessárias e indispensáveis para que a paz seja o princípio 

governante de todas as relações humanas e sociais” (MILANI, 2003, p. 44). 

A proposta deste projeto busca trazer técnicas e práticas que visam à redução do 

estresse na sala de aula, contribuindo também para a harmonização dos indivíduos e do 

coletivo. As técnicas e práticas de yoga têm como objetivo criar uma conscientização de tudo 

que compõe o ser. A palavra yoga, de origem sânscrita, quer dizer literalmente união, 

integração, ou seja, unir corpo, mente e espírito (energia vital), no sentido de trazer equilíbrio 

pleno ao ser, através da auto-observação e do autoconhecimento.  
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Agir conscientemente hoje parece algo muito distante do indivíduo. O mundo 

moderno, muitas vezes, exige um ritmo frenético para resoluções de problemas e atividades 

constantes. Com isso, o ser não se compreende como um todo e segue instruções e comandos 

como máquinas. Spinoza (apud DELEUZE, 1968, p. 1) diz que “falamos da consciência, do 

espírito, da alma, do poder da alma sobre o corpo. Nós tagarelamos assim, mas não sabemos o 

que pode um corpo”. Spinoza fala em voltarmos este olhar também para o corpo, ou seja, a 

consciência do corpo, “a Potência da Ação”. 

Sob a visão do yoga, esta prática não pretende dividir o ser em suas partes, mas 

persegue a compreensão do funcionamento de seu todo, aprimorando e resgatando suas 

potencialidades, liberando o ser do estresse cada vez mais presente e sob as formas de 

ansiedade, medo, depressão e angústias, devido ao ritmo acelerado atual e à ausência de 

ambientes formados por vínculos afetivos, como o ambiente familiar. 

O resgate dos valores humanos, na atualidade, permite ao cidadão, entre outros 

benefícios, distanciar-se da banalização que sonda constantemente o processo de formação do 

ser. Cada vez mais se encontram na sociedade valores distorcidos. A idéia é que os 

educadores tenham um tempo para si para que, por um instante, possam refletir sobre seus 

conceitos e ideais e, principalmente, sobre seu bem-estar e sua postura em sala de aula, face 

ao sistema educacional e face à sua própria vida.  

O físico e filósofo norte-americano Wallace (2009), estudioso das questões da 

consciência, fala sobre uma expressão bastante interessante e que cada vez mais deve ser 

evidenciada e observada com atenção: “a ciência da felicidade”. Em uma entrevista à revista 

Planeta, quando questionado sobre este assunto, respondeu: 

 

Ao usar este termo, refiro-me a uma disciplina de busca racional e empírica 
das causas, da natureza e dos benefícios do cultivo da felicidade genuína. 
Esta última se refere a estados de bem-estar interior, que surgem não do que 
obtemos do mundo, mas do que trazemos a ele. Decorre de levar uma vida 
benevolente, não danosa, que resulta do refinamento e do equilíbrio do 
coração e da mente [...] e do ganho de uma visão experimental direta das 
verdades fundamentais sobre nossa natureza e o mundo que nos cerca 
(WALLACE apud REVISTA PLANETA, 2009, p. 7). 
 

A responsabilidade para com a própria vida, o compromisso com a saúde, com a 

felicidade e o bem-estar está cada vez mais presente no mundo contemporâneo e, como 

consequência, no ambiente profissional. Com esta consciência de estar fazendo bem para si 

mesmo, percebe-se claramente um reflexo e envolvimento direto com o cuidado por tudo que 
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envolve externamente o ser, ou seja, suas atividades, seus relacionamentos, suas obrigações. É 

uma reação em cadeia de fazer o bem. 

 O Yoga Educacional busca fazer com que o ser reaprenda a viver em conjunto e juntos 

uns com os outros por meio de uma relação sincera de respeito, o que facilita e torna mais 

harmoniosa a relação entre professores e alunos (as), respeitando cada um em sua posição e 

obrigação. Ajuda a lembrar que respirar conscientemente torna o indivíduo mais vivo, 

presente, pleno e centrado; a proporcionar a si um momento de aquietamento, percebendo-se 

em seu próprio estado real, desfrutando de momentos de tranquilidade e relaxamento, 

beneficiando a si com a concentração e à sua função, com mais segurança e dedicação. 

Unir esta técnica milenar à educação tem interessado e preocupado cada vez mais 

estudiosos de áreas afins, pois o yoga pode ser uma preciosa ferramenta para reintegrar os 

profissionais e proporcionar mais equilíbrio nas mais diversas áreas, inclusive na docência e 

em seu universo individual para com o coletivo. Pretende também prepará-los para vivenciar 

seu dia-a-dia com mais clareza e discernimento, tornando-os modificadores da realidade que 

os cerca, além de contribuir para que seu trabalho se torne mais leve e agradável. 
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1.6 A SAÚDE NO TRABALHO DOCENTE EM PAUTA 

 

Das pesquisas realizadas sobre a saúde dos professores, duas, principalmente, 

merecem destaque: a do stress e a da síndrome de burnout. Isto se deve a significativos 

índices de incidências das doenças causadas pelo excesso de funções e responsabilidades 

atribuídas aos docentes.  

As pesquisam objetivam, especialmente, identificar os aspectos que ocasionam este 

“mal-estar docente”, termo criado por Esteve (1999) para descrever como se configura o 

estresse. De acordo com Martins (2007, p. 46), “o indivíduo, diante do estresse crônico, passa 

a apresentar um desequilíbrio cada vez maior, o que, se não remediado, pode levar esse 

sujeito à morte. Nesse contexto, surge a síndrome da desistência do educador: o burnout 

docente”. O professor se desestimula com a sobrecarga do trabalho ao ponto de se afastar da 

profissão.  

Diversos acontecimentos, na atualidade, afetam a atuação do docente em seu trabalho, 

provocando reações como inibição, absenteísmo e abandono da profissão. Isso ocorre como 

solução para cortar pela raiz as fontes que geram tensão. Portanto, “personaliza-se o 

magistério e as relações com os alunos tornam-se mais levianas4, mas a renúncia é a defesa do 

professor para acabar com sua tensão. Reduz a interferência dos alunos para que isto não o 

atinja” (ESTEVE, 1999, p. 61). Muitas vezes, isso não procede de uma escolha pensada, mas 

da necessidade de preservar ou recuperar a saúde. Recompor-se de alguma forma é realmente 

uma necessidade pessoal:  

 

Diversas fontes coincidem em assinalar um aumento do absentismo 
trabalhista entre professores relacionado às suas condições de trabalho (OIT, 
1981; STERN, 1980; GOODMAN, 1980). A OIT, citando fontes dos 
Estados Unidos, afirma que 33% dos educadores que entram em licença 
médica evocam, entre outras razões, o estresse ou a tensão (ESTEVE, 1999, 
p. 62).  

 
 Freitas e Cruz também trazem a questão do abandono da profissão como resultado da 

tensão e das novas cobranças que emergem na rotina do trabalho docente:  

 

                                                           
4 LEVIANA = que denota leviandade.  
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Convivendo diariamente com a comunidade acadêmica, é possível observar 
constrangimentos e restrições a autonomia dos docentes, o que instiga a 
curiosidade de investigar as relações entre os processos de trabalho no 
âmbito do ensino e as características do adoecimento de professores que, em 
casos extremos, leva ao abandono da profissão. [...] Não se opera, neste 
trabalho, nenhuma distinção do nível de ensino dos professores, pois se 
entende que os constrangimentos e adoecimentos sofridos por esta classe 
trabalhadora são basicamente os mesmos nos diferentes níveis em que 
exercem suas atividades (FREITAS & CRUZ, 2008, p. 2).  
 

 
 Contudo, é importante como se definem estes males. É preciso compreender 

tecnicamente o que são o mal-estar docente, o estresse e a síndrome de burnout. Segundo 

Carlotto (2002, p. 25): 

 
Burnout em professores é um fenômeno complexo e multidimensional 
resultante da interação entre aspectos individuais e o ambiente de trabalho. 
Este ambiente não diz respeito somente à sala de aula ou ao 
contexto institucional, mas sim a todos os fatores envolvidos nesta relação, 
incluindo os fatores macrossociais, como políticas educacionais e fatores 
sócio-históricos.  
 

O termo burnout procede de um jargão inglês e se refere a algo que deixou funcionar 

por total falta de energia. Burnout compõe-se de duas palavras inglesas: burn, que pode se 

traduzir “queimar”; e out, que, traduzida, significa “exterior”. Sugere-se, com isso, que o 

indivíduo que apresenta este tipo de estresse é consumido física e emocionalmente e pode 

apresentar um comportamento agressivo e irritadiço:  

 
Fundamenta-se a ideia que o estresse tem sua etiologia em aspectos 
multifatoriais, ou seja, vários sistemas que funcionam em constante 
interação, hierarquizados e controlados por mecanismos complexos. Essa 
perspectiva conduz à necessidade de investigação minuciosa por parte da 
comunidade científica e social, em busca de diagnosticar de uma forma mais 
abrangente, os possíveis agentes estressores docentes, e concomitantemente 
a esse reconhecimento, propor ações para minimizá-los, uma vez que o 
estresse não é uma doença por si só, mas o resultado de fatores diversos 
percebidos como opressores pelo individuo, acrescido de suas características 
pessoais no enfrentamento deles (CODO apud MARTINS, 2007, p. 44). 

 

 Sustenta-se ainda a ideia e a importância de um olhar mais atento e preciso sobre este 

mal-estar que vem se configurando no mundo acadêmico. As teorias ainda não estão fechadas. 

Ainda há uma grande necessidade de estudos científicos sobre o assunto e, principalmente, 

sobre o que fazer a respeito desta situação que recai especialmente sobre professores. Precisa-

se também averiguar o que pode ser oferecido para amenizar estes males que vêm tomando 

conta das instituições escolares. 
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 É importante ressaltar que as pesquisas se preocupam em demonstrar e constatar estas 

situações que envolvem o trabalho docente, mas não há igual preocupação em entender ou 

propor algo para amenizar a situação. As pesquisas não se propõem intervir no trabalho 

docente, mas não deixam de evidenciar o problema.  

 Contrariando uma atitude generalizada, a presente pesquisa pretende trazer e oferecer 

uma modalidade para intervir, amenizar e administrar o desgaste que sonda a rotina dos 

professores, razão pela qual nos permitimos admitir sua relevância. Pretende-se oferecer o 

yoga como uma ferramenta/prática, possível, para agir no gerenciamento do estresse no 

trabalho docente, já que esta modalidade busca, principalmente, o equilíbrio do indivíduo, 

tanto mental quanto físico.  

 

1.7 FANTASMAS NO TRABALHO DOCENTE 

 

 Este item pretende esclarecer diretamente estes males que insistem em acompanhar o 

trabalho docente. Pretende-se esclarecer o termo estresse e algumas doenças por ele causadas. 

É importante que se entenda que não se tem a pretensão de criar nenhuma relação com o que 

vem acontecendo no ambiente educacional, mas apenas compreender cada uma destas 

doenças e como se manifestam. Justifica-se a intenção, pois se aspira a utilizar a pesquisa 

como ferramenta para agir nos citados males ou preveni-los. Para que isto possa acontecer, é 

preciso que se conheça e compreenda o que são e como agem algumas destas patologias. É 

importante salientar que seria cansativo listar todas estas doenças. O trabalho se limitará às 

atualmente de maior incidência. 

 Antes, a humanidade sofria com doenças advindas de problemas ocasionados pela 

falta de saneamento básico, como pestes, surtos infecciosos. Hoje, a realidade e as 

preocupações são outras, principalmente pelo fato de a população se concentrar em grandes 

centros e viver uma era capitalista. “Dizem os especialistas que o século XXI é o século das 

doenças emocionais. Nunca se viveu na história um número tão grande de pessoas sofrendo 

de depressão como vemos nos dias atuais e também transtornos de ansiedade e pânico” 

(PAULON, 2008).  

 Seguem descritos abaixo alguns destes males do século XXI. 
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1.7.1 Estresse: o grande vilão 

 

Antunes et al. (2002) destacam que a palavra estresse procede do inglês stress, que em 

sua origem representa um conceito físico utilizado na construção civil para designar o 

emprego de materiais sujeitos a forte tensão, como na construção de alicerces em grandes 

obras, vigas de sustentação de pontes, resistência para concretagem, entre outros. Já, 

atualmente, o termo é empregado para designar um conjunto de agressões de ordem física, 

psíquica, infecciosa que possam causar ao organismo (humano ou animal) um desequilíbrio 

em um ou mais dos sistemas orgânicos. 

Em humanos, o estresse pode ser descrito como um processo que surge a partir do 

momento em que a pessoa julga não ser mais capaz de cumprir com as exigências sociais, 

sentindo-se por isso ameaçada. O organismo passa então a reagir de modo a dominar as 

exigências impostas pelo mundo, obrigando-se a aparentar um comportamento emocional ou 

motor totalmente diferente do de sua realidade neuroendócrina, fato que, com o tempo, 

promove um elevado desgaste do organismo, que pode, consequentemente, vir a sofrer 

doenças. As manifestações de desajustamento do indivíduo se vinculam ao seu grupo social, à 

família, ao trabalho ou ainda a si mesmo. A distribuição percentual dos diversos tipos de 

desajustes causados pelo estresse estão assim divididos: desajuste social – 29%; desajuste 

consigo mesmo – 28,4%; desajuste familiar – 25,7%; desajuste com o trabalho – 15% 

(VIEIRA, 2001). 

Segundo Antunes et al. (2002), a identificação das possíveis causas do estresse permite 

tomar uma série de medidas preventivas para se antecipar à ocorrência de problemas de 

maiores proporções. Por outro lado, a antecipação também pode causar ainda mais estresse do 

que os próprios eventos, como, por exemplo, o medo de se atrasar ou de perder um 

compromisso importante; o temor de ser mal-sucedido num investimento de vida. Por estes 

motivos, o fator gerador de estresse pode, na maioria das vezes, até nem chegar a ocorrer, mas 

as consequências e o dano no organismo já foram feitos.  

O estresse pode ser gerado por uma série de fatores, como exposição diária ao excesso 

de ruídos, de calor, à aglomeração, ao trânsito congestionado, a pequenas inconveniências, a 

problemas pessoais que interferam no trabalho, a lembranças de acontecimentos do passado, 

enfim, a situações que perturbam o ser humano. Do mesmo modo, situações isoladas e 

contratempos passageiros também podem ser fontes geradoras de estresse (ANTUNES et al., 

2002). 
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Certas pessoas encaram tais situações de maneira positiva, tolerando-as e 

compreendendo-as de maneira positiva. Já outras as encaram de forma negativa, simulando 

mentalmente uma série de complicações e problemas que levam a um quadro de intenso 

estresse. Desse modo, a possibilidade de se sofrer com os efeitos nocivos do estresse tendem a 

aparecer em indivíduos que permitem que um determinado problema cresça em relação a 

outro, transformando-se, assim, em uma verdadeira montanha (ANTUNES et al., 2002).   

A partir do momento que se toma conhecimento de determinadas situações ou 

questões que geram profundo incômodo, se não se tomarem as devidas providências, a 

situação mal-resolvida pode tornar-se uma grandiosa catástrofe. Este desastre terá 

consequências principalmente no próprio indivíduo.  

A iniciativa de fugir deste mal cabe a cada um. O primeiro passo deve ser dado por 

quem se sente afetado, pois, muitas vezes, há ferramentas possíveis e próximas para ajudar na 

prevenção do estresse.  

Por comodidade e justificativas repetitivas, porém, que acompanham cada vez mais 

diálogos do mundo moderno e no trabalho docente, “o tempo tem sido uma dimensão 

fundamental de constrangimento objetivo e opressivo, manifestado pelas expressões, “não 

tenho tempo”, “não há tempo suficiente” (VILLELA, 2007, p. 238), distanciando cada vez 

mais as pessoas deste cuidado e, consequentemente, da saúde e da qualidade de vida. 

 

1.7.2 Ansiedade e depressão: consequências instaladas  

 

Para Azevedo e Medeiros (2008), a ansiedade caracteriza-se como estado emocional 

angustiante, acompanhado de uma série de alterações de ordem somática, cardíaca e/ou 

respiratória, que induzem o individuo a temer por situações desagradáveis, que podem ser 

tanto reais quanto imaginárias. Já Oliveira et al. (2007, p.71) destacam que “a ansiedade está 

intimamente relacionada a uma experiência negativa prévia, novidade, incerteza, expectativa e 

medo”.  

Assim, de uma maneira geral, as situações vivenciadas pelo ser humano no cotidiano 

da vida moderna - estudos, trabalho e atividades em geral – tendem a gerar ansiedade, 

podendo também causar uma série de situações conflitantes que, por sua vez, podem resultar 

em grande desgaste. Situações como estas podem, consequentemente, provocar grande 

esgotamento tanto físico quanto mental no indivíduo, facilitando o desencadeamento de uma 

série de processos patológicos (AZEVEDO; MEDEIROS, 2008). 



48 

 

Já o termo depressão é empregado para descrever a ocorrência de um estado afetivo 

normal, como tristeza. A depressão é um sintoma, uma síndrome de uma ou de uma série de 

doenças.  

Como sintoma, a depressão pode ser o resultado de vários quadros clínicos, 

especialmente transtornos relacionados a estresse pós-traumático, esquizofrenia, alcoolismo, 

demência e doenças clínicas de ordens variadas, ou ser o resultado de situações extremamente 

estressantes do convívio social ou econômico do indivíduo. 

Como síndrome, a depressão representa alterações de humor – irritabilidade, tristeza, 

apatia, incapacidade de sentir prazer - e uma série de outros aspectos, que vão desde 

alterações cognitivas, psicomotoras e vegetativas, como nos casos de distúrbios de sono e 

apetite.  

Já como doença, a depressão pode ser classificada de várias maneiras, desde a 

dependência do período histórico de sua ocorrência, de acordo com a preferência dos autores, 

ou ainda do ponto de vista adotado, como os seguintes exemplos: transtorno depressivo 

maior; melancolia, disritmia, depressão como parte da ciclotimia, depressão integrante do 

transtorno bipolar tipos I ou II, entre outros (DEL PORTO, 1999). 

Segundo Moromizato (2008), a depressão também pode ser definida como um estado 

em que a pessoa se sente constantemente angustiada e triste, diante de situações ou eventos 

desagradáveis presentes em sua memória. Estes indivíduos podem tornar-se intolerantes ou 

agressivos, demonstrando tensão, nervosismo e eterna insatisfação. As doenças podem 

aparecer em virtude desses sintomas, criando moléstias no corpo, especialmente no aparelho 

circulatório – infarto e pressão alta -; no aparelho respiratório – bronquite e asma -; no 

aparelho digestivo – gastrite, colite e úlcera -; no aparelho endócrino – aumento de peso -; no 

aparelho genital –impotência ou frigidez -; no aparelho locomotor – dores na coluna e no 

corpo de um modo geral.  

Em muitos casos, a dependência de drogas pode ocorrer a partir do momento em que o 

indivíduo busca alívio das tensões e esquecimento dos problemas no álcool, nas drogas e nos 

medicamentos, tornando este um círculo vicioso. 

Atualmente, a depressão é considerada como o mal do século, atingindo 

aproximadamente 20% de toda a população mundial. No entanto, estima-se que somente entre 

5% e 10% deste total aceita ser considerado portador do problema, e só nestes casos procurar 

atendimento médico (JORNAL CIDADE, 2004). Segundo Valentini et al. (2004), somente no 

Brasil se estima que entre 2% e 12% dos indivíduos irão apresentar um quadro de depressão  

em seu ciclo de vida.  
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1.7.3 Implicações físicas e emocionais causadas pelo estresse: desencadeando doenças 

 

Antunes et al. (2002) destacam que somente a partir da década de 1950 é que se 

tornaram conhecidas algumas das principais alterações e modificações químicas e neuro-

endócrinas causadas por quadros de estresse. Só então se tornaram conhecidas as principais 

lesões intimamente relacionadas ao estresse exaustivo e aos que seriam os indícios de 

adaptação do organismo a processos e mecanismos de defesa. Vieira (2001) explica que o 

estresse não deve ser observado apenas como sintoma psicológico, mas como desequilíbrio 

grave, que desgasta o organismo e produz uma série de doenças, como hipertensão arterial, 

psoríase, úlceras, gengivites, depressão, ansiedade, problemas sexuais, infarto ou, ainda, 

morte súbita. Oliveira et al. (2007, p. 71) mencionam, em relação ao assunto: 

 
A dor e a ansiedade podem iniciar um ciclo vicioso, pois com o aumento da 
ansiedade, a atividade simpática é acentuada promovendo aumento da 
liberação de adrenalina, que ativa os nociceptores, aumentando a 
sensibilidade dolorosa. Nessas situações, a liberação de catecolaminas, pelo 
sistema nervoso autônomo, induz contração das artérias, aumentando a 
pressão arterial e elevação na freqüência cardíaca.  

 

Para Antunes et al. (2002), o reconhecimento dos principais sinais e sintomas físicos 

clássicos de estresse torna-se de grande valia para o paciente prevenir e/ou buscar tratamento, 

reduzindo as consequências patológicas, iminentes nesses casos. Segundo estes autores, os 

principais sintomas estão descritos na figura 2, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os distúrbios de ordem emocional – entre eles a depressão – são de grande 

importância por serem responsáveis pelo início, recorrência e agravamento de sintomas, fato 

DOR DE CABEÇA 

CORAÇÃO BATENDO FORTE 

ARROTOS FREQUENTES  

MÃOS TRÊMULAS 

CALOR NO ROSTO 

RANGER DE DENTES  

DIARRÉIA 

GASES 

FADIGA  

MÚSCULOS RETRAÍDOS/DOLORIDOS  

MÃOS FRIAS 

BOCA SECA   

OLHOS PISCANDO 

PELE OLEOSA 

PALPITAÇÕES  

ACIDEZ NOESTÔMAGO 

APERTO NO ESTÔMAGO  

ROSTO AVERMELHADO  

SUOR NAS MÃOS 

TIQUES NERVOSOS 

SUOR NOS PÉS  

PÉS FRIOS 

Quadro 1 – Sinais físicos indicativos de estresse  
Fonte: Antunes et al., 2002 (adaptado). 
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que os diferencia de doenças de ordem orgânica; no entanto, podem vir a se transformar em 

doenças crônicas. A tendência é associar-se a outros distúrbios psicossomáticos, podendo isto 

ocorrer em uma família, em um paciente em diferentes períodos de sua vida, ou em certos 

ambientes de trabalho ou de lazer.  

Apresentam ainda grandes diferenças nos dois sexos. A asma, por exemplo, é duas 

vezes mais frequente nos meninos do que nas meninas até a puberdade, e na vida adulta é 

menos comum nos homens do que nas mulheres (CABRAL et al., 2004).  

Assim, podem ser então desencadeadas as chamadas doenças psicossomáticas, 

caracterizadas como doenças que, no geral, apresentam um componente de ordem psíquica, 

ou seja, são manifestações de doenças orgânicas, provocadas por problemas de ordem 

emocional, como depressão e estresse (MEISTER, 2004).  

Moromizato (2008) afirma que desde a vida intrauterina todo e qualquer evento 

vivenciado é processado pela mente. Cada fato é interpretado pelo consciente como positivo, 

ou negativo, e gravado no inconsciente. O acúmulo de informações negativas e sua sobrecarga 

acarretam, ao longo do tempo, sentimentos de ansiedade, nervosismo e agressividade. Este 

acúmulo de informações negativas pode provocar situações distintas, como: depressão; 

aumento da agressividade e ocorrência de doenças.  

De uma maneira geral, a resposta ocorre através de uma ação conjunta entre o sistema 

nervoso, o sistema endócrino e o sistema imunológico. Num quadro de depressão, podem 

surgir outros tipos de doenças vinculadas a qualquer um desses sistemas (BALLONE, 2001). 

Do mesmo modo, as pessoas que vivem em situação crônica de estresse apresentam em seu 

sangue níveis elevados de hormônios corticoesteróides (cortisona), secretados pelas 

suprarrenais. Além disso, a suprarrenal também participa da liberação de norepinefrina 

(noradrenalina) e da liberação de epinefrina (adrenalina). As catecolaminas (adrenalina e 

noradrenalina) afetam diretamente as reações imunológicas, inibindo a resposta de anticorpos 

(BALLONE, 2001). Não obstante, as glândulas linfáticas do timo são diretamente 

prejudicadas, juntamente com as células dos gânglios linfáticos, ocasionando assim uma 

diminuição no número de células brancas, afetando o sistema imune como um todo e fazendo 

com que o organismo seja exposto a várias infecções e diferentes tipos de doenças (LIPP; 

NOVAES, 1998). 

Em razão destes fatos, há evidências concretas de que corpo e alma estão intimamente 

ligados, de modo que o que afeta um também provoca efeitos em outro. Exemplo disso é 

quando o corpo coloca para fora as emoções, que, somatizadas, desencadeiam resfriado, 
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diarréia, herpes, enxaqueca, contraturas, calor, tremor, dores de barriga, travamento dos 

dentes, etc., em demonstrações físicas das mais variadas (MOROMIZATO, 2008). 

No estudo publicado por Pimenta et al. (2000), foi possível encontrar diferenças 

estatisticamente significativas no índice de depressão entre doentes que apresentavam dor ou 

não. Em doentes que apresentavam dor, eram maiores os índices de depressão que nos 

pacientes sem sinais de dor. Desse modo, foi possível compreender que a depressão está 

associada à ocorrência de dor, e que os aspectos emocionais – a depressão entre eles – influem 

no controle e na vivência de sintomas álgicos, como também foi possível compreender que 

quanto mais grave a depressão, maior a correlação com a presença de dor. Os autores ainda 

ressaltaram:  

 

Entre os doentes com dor, as alterações depressivas foram em maior número 
e acometeram maior número de doentes. Nos doentes sem dor, 3 aspectos 
estavam alterados em mais de 50% dos avaliados: fatigamento, 
preocupações somáticas e irritabilidade. Entre os doentes com dor, 9 
aspectos encontravam-se alterados em mais da metade dos doentes: 
preocupações somáticas, fatigamento, anormalidades do sono, inibição para 
o trabalho, perda de apetite, humor depressivo, irritabilidade, choro e perda 
da satisfação. Observou-se também que, mesmo os sinais e sintomas 
somáticos, que são comuns à síndrome depressiva e ao câncer, como 
alterações do sono, anorexia, perda de peso, fatigamento e preocupações 
somáticas apresentaram-se muito mais frequentes no grupo com dor que nos 
doentes sem dor (PIMENTA et al., 2000, p. 81). 

 

Em um estudo publicado nos Estados Unidos, com dados de 18.980 pessoas, foi 

possível concluir que 17% do total de participantes apresentavam dor crônica e outros 4% 

tinham sintomas relacionados à depressão. Entre os pacientes com sintomas de depressão, 

43% apresentavam também dor crônica. Além disso, pessoas com sintomatologia de dor por 

24 horas estavam mais propensas à depressão, indicando, assim, que o aumento da dor 

aumenta, consequentemente, a probabilidade de ocorrência de desordem depressiva 

(ARCHIVE OF GENERAL PSYCHIATRY, 2003).  

Por fim, Pimenta et al. (2000, p. 82), por meio dos resultados obtidos em seus estudos 

e em comparação aos resultados descritos na literatura, puderam afirmar que “dor e depressão 

caminham juntas e uma agrava a outra”. 
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1.8 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

A qualidade de vida no trabalho vem sendo definida e conceituada de diferentes 

formas e por diversos autores. Limongi-França (2002) considera que a sociedade vive novos 

paradigmas nos modos de vida dentro e fora da empresa, gerando novos valores e demandas 

de qualidade de vida no trabalho. O autor também afirma que outras ciências e campos dos 

estudos influíram decisivamente para o estudo de qualidade de vida no trabalho. Entre elas, 

podem-se destacar: saúde, ecologia, ergonomia, psicologia, sociologia, economia, 

administração e engenharia. Segundo Walton (apud RODRIGUES, 1994, p. 81):  

 

a expressão qualidade de vida tem sido usada com crescente freqüência para 
descrever certos valores ambientais e humanos, negligenciados pelas 
sociedades industriais em favor do avanço tecnológico, da produtividade e 
do crescimento econômico.  

 

Por isso, a qualidade de vida no trabalho é resultante direta da combinação de diversas 

dimensões básicas do desempenho das atividades, e de outras dimensões, não dependendo 

diretamente das tarefas, capazes de produzir motivação e satisfação em diferentes níveis, além 

de resultar em diversos tipos de atividades e condutas dos indivíduos pertencentes a uma 

organização. 

Segundo Fernandes (1996, p. 36), define-se qualidade de vida no trabalho (QVT) a 

política englobada na gestão da empresa de acordo com a integração dos fatores físicos, 

tecnológicos, sociológicos e psicológicos que interferem na cultura da organização, inovando 

no ambiente organizacional, atingindo a satisfação do funcionário e aumentando sua 

produtividade, com melhoria no faturamento da empresa.  

Esta gestão deve ser analisada cuidadosamente, pois as pessoas estão em constantes 

mudanças e porque as ações dependem da cultura da empresa. As estratégias devem ser 

direcionadas aos fatores sociológicos e psicológicos de cada funcionário, assim como os 

fatores técnicos, que, juntamente, irão trabalhar para o total desempenho do processo 

organizacional, alcançando a produtividade através da satisfação dos trabalhadores.  

Walton (1975, p. 24) afirma que QVT é o atendimento realizado através das 

necessidades básicas das pessoas, calçado no foco de humanização e na responsabilidade 

social exercida pela organização. 
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Quando a empresa adota posturas mais responsáveis em relação a suas ações e encara 

essas atividades segundo uma nova visão de gestão empresarial, automaticamente a 

preocupação com o bem-estar de todos os funcionários e colaboradores cresce de acordo com 

a determinação e aplicação das ações desenvolvidas para aumentar sua atuação de 

responsabilidade social no mercado. Segundo o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial - Senac -, em sua página da internet, o conceito de responsabilidade social é dado 

como:  

 

Uma nova maneira de conduzir os negócios da empresa, tornando-a parceira 
e co-responsável pelo desenvolvimento social, englobando preocupações 
com um público maior (acionistas, funcionários, prestadores de serviço, 
fornecedores, consumidores, comunidade, governo e meio ambiente). A 
Responsabilidade Social nunca se esgota, pois sempre há algo a se fazer, 
sendo um processo educativo que evolui com o tempo. As empresas podem 
desenvolver projetos em diversas áreas, com diversos públicos e de diversas 
maneiras. 

 

Para se planejar as estratégias destinadas à melhoria das condições de trabalho, é 

necessário usar indicadores que auxiliam a empresa a tomar as medidas cabíveis e o mais 

corretas possível. Rodrigues (1994, p. 90) cita os pontos fortes da idéia de Huse e Cummings 

(1985) sobre a qualidade de vida no trabalho: adequada e satisfatória recompensa, higiene, 

segurança e saúde no trabalho, desenvolvimento das capacidades do trabalhador, crescimento 

e segurança profissional, integração social, direitos do trabalhador, vida no trabalho e fora 

dele, e relevância social. 

Para os mesmos autores, a qualidade de vida no trabalho pode ser definida como uma 

forma de pensamento que envolve pessoas, trabalho e organização e nele se destacam dois 

aspectos: preocupação com o bem-estar do trabalhador com a eficácia organizacional, e 

participação dos trabalhadores nas decisões e problemas do trabalho.  

Embora não exista uma única definição sobre o tema qualidade de vida no trabalho, 

seguem outras definições.  

Walton (apud LIMONGI-FRANÇA et al., 2002, p. 297) define qualidade de vida no 

trabalho como “uma humanização do trabalho e responsabilidade social das empresas, 

envolvendo o atendimento das necessidades e aspirações do indivíduo”.   

Para Fernandes (apud LIMONGI-FRANÇA et al., 2002, p. 299), a QVT “está 

associada à melhoria das condições físicas, atendimento das reivindicações dos trabalhadores 

e ampliação de benefícios”. Para Bom Sucesso (1998, p. 29), a QVT:  
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Está relacionada com diversos fatores, partindo da escolha da profissão, 
envolvendo a cultura organizacional onde o individuo está inserido e 
também a infra-estrutura familiar. Destaca ainda a sua tentativa de definição 
a questão das relações interpessoais, os conflitos, o relacionamento em 
equipe e a auto-estima. 

Limongi-França et al. (2002, p. 296) define QVT como “o conjunto de ações de uma 

empresa no sentido de implantar melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais 

no ambiente de trabalho”.  

Pode-se falar em qualidade de vida no trabalho quando os membros de uma 

organização são capazes de satisfazer e realizar suas necessidades pessoais e profissionais 

consideradas por eles importantes para sua vivência na empresa. A preocupação com o efeito 

do trabalho nas pessoas se engloba e relaciona, portanto, com a eficácia da organização e com 

a idéia da participação do trabalhador na solução de problemas e tomada de decisão. 

 

1.8.1. Qualidade de vida: do trabalho para casa e vice-versa  

 

A qualidade de vida engloba duas diferentes realidades do ser humano: a realidade do 

trabalho (sua vida profissional) e a realidade de uma vida social e familiar. De modo geral, a 

qualidade de vida no trabalho diz respeito a diversas variáveis, tais como: renda capaz de 

satisfazer as expectativas pessoais e sociais do trabalhador; orgulho pelo trabalho realizado; 

vida emocional satisfatória; autoestima; imagem da empresa/instituição junto à opinião 

publica; equilíbrio entre trabalho e lazer; horários e condições de trabalho sensatos; 

oportunidade e perspectivas de carreira; possibilidade de uso de potencial; respeito aos 

direitos e justiça nas recompensas. 

Segundo Rodrigues (1994), a QVT ocorre dentro do local de trabalho e é entendida 

como os resultados do trabalho obtido por alguém. Exemplos destes resultados são: satisfação 

com o trabalho realizado; recompensas; possibilidade de evolução na carreira; dinheiro 

recebido com o trabalho realizado. Um indicativo de qualidade de vida, tanto no trabalho 

quanto fora dele, é a condição geral de saúde: física, mental e social do trabalhador. Acredita-

se que para um indivíduo possuir uma boa qualidade de vida ela precisa ter satisfeitos estes 

fatores. 

Fora do ambiente do trabalho, qualidade de vida pode significar para um indivíduo: 

posição social; ter família; dispor de tempo para lazer e para outras atividades não 
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relacionadas ao trabalho profissional, tais como atividades físicas e recreativas. Analisar 

apenas a qualidade de vida no trabalho é visualizar apenas ou somente metade da realidade. É 

extremamente importante, e não existe dúvida quanto a isto, que é necessário e importante 

analisar a qualidade de vida no trabalho, mas não menos necessário é analisar a qualidade de 

vida fora dele, pois, quando analisados estes dois fatores conjuntamente, têm-se como avaliar 

as influências de um no outro, as interligações, os conflitos e as necessidades de melhoria. 

Para Nunes et al. (2008), a qualidade de vida não significa apenas que o indivíduo 

tenha saúde física e mental, mas que esteja bem consigo mesmo, com a vida, com as pessoas 

que o cercam, ou seja, que esteja em equilíbrio. Equilíbrio significa ter controle sobre o que 

acontece à sua volta: por exemplo, sobre os relacionamentos sociais. Para garantir boa 

qualidade de vida, são necessários: hábitos saudáveis; cuidados com o corpo; tempo para lazer 

e vários outros aspectos que façam o indivíduo se sentir bem, que tragam boas consequências, 

como usar o humor para lidar com situações de estresse, definir objetivos de vida e, 

principalmente, sentir que tem controle sobre a própria vida.  

Existem inúmeras maneiras de se obter qualidade de vida. Dentre elas, o cuidado 

com o corpo e a mente. Nesta relação, o yoga pode ser considerado uma prática que 

proporciona benefícios - tanto físicos quanto mentais -, conforme se destacará melhor adiante.   

 

1.8.2 Saúde e trabalho 

 

A relação entre saúde e qualidade de vida parece óbvia. O próprio discernimento 

comum nos diz que saúde é a primeira e essencial condição para que alguém possa considerar 

boa a qualidade de sua vida. Mas o que parece óbvio e claro nem sempre o é. Na realidade, 

tanto a concepção de saúde como a de qualidade de vida comportam discussões e 

interpretações diversas. 

O conceito de saúde adotado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é que saúde 

não é apenas ausência de doença, mas o completo bem-estar biológico, psicológico e social. 

Esta conceituação vem ao encontro da visão biopsicossocial, considerando todas as dimensões 

da vida humana, incluindo um padrão adequado de alimentação e nutrição, de habitação e 

saneamento, de boas condições de trabalho, de oportunidades de educação ao longo de toda a 

vida, e ambiente físico limpo, de apoio social para famílias e indivíduos, de estilo de vida 

responsável e de um espectro adequado de cuidados de saúde. 
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Já qualidade de vida é um conceito amplo, que engloba aspectos subjetivos 

(sentimentos, percepções, bem-estar e satisfação) e objetivos (recursos materiais disponíveis, 

salário e carreira). Para Bom Sucesso (1998), tratando do contexto de saúde nas organizações, 

é possível apresentar alguns indicadores como: satisfação, autorrealização, motivação, 

desempenho, entre outros. 

As razões pelas quais se justifica e se determina a implantação de ações ou até de 

programas relativos à qualidade de vida e à promoção da saúde no local de trabalho atendem, 

simultaneamente, aos interesses tanto do empregado, quanto do empregador. 

Para o trabalhador, as razões são evidentes: uma vida melhor, provavelmente mais 

longa, com melhor saúde física e consequentemente mais feliz. Este estado de maior 

felicidade decorre não apenas do fato de um indivíduo sentir-se mais bem-disposto e com 

mais vigor físico, mas, sobretudo e principalmente, da sensação de bem-estar interior, 

proveniente da melhoria das relações entre as pessoas no trabalho, além do fato de passar a 

considerar o trabalho não como tortura e indesejável, mais como algo prazeroso e desejável.  

A importância do trabalho para o bem-estar e a saúde das pessoas fica clara ao se lembrar 

que é trabalhando que se passa a maior parte da vida,;que é no trabalho, ou por meio dele, que se 

realiza grande parte das necessidades e desejos. O papel essencial do trabalho é na vida o reflexo do 

restante dela sobre a qualidade do trabalho. 

 

1.8.3. Satisfação no trabalho  

 

Certamente, o que todos gostariam de fazer é criar um ambiente em que as pessoas 

gostem de trabalhar e nas quais todos trabalhem bem, num ambiente que contribua para a vida 

de cada um. Este meio deveria satisfazer e contribuir tanto as solicitações dos trabalhadores 

quanto do empregador. 

Sendo assim, o ser humano, na busca pela satisfação de suas necessidades e como ser 

histórico e social, concretiza e produz seus próprios bens por meio do trabalho. Com as 

constantes mudanças e transformações no mundo atual, as empresas têm repensado a posição 

do indivíduo no contexto organizacional. Admitem que não possa ser relacionado como uma 

máquina a mais, mas como ser humano com necessidades próprias. Podem-se, então, citar 

alguns fatores que geralmente agem como condicionantes da satisfação do homem no espaço 

de trabalho. Segundo Lida (1998), tais fatores podem consistir nas seguintes categorias:  
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1. Ambiente físico: dentre os fatores que intervêm no ambiente físico, podem-se destacar 

a localização geográfica, a localização dos maquinários e equipamentos e as condições 

de saneamento básico e de higiene do trabalho. 

2. Ambiente psicossocial: compreende aspectos como percepções de segurança e estima, 

oportunidade de crescimento profissional, aspectos institucionais, relações 

interpessoais e benefícios que o trabalhador recebe da empresa. 

3. Remuneração: ainda que não constitua o único fator de satisfação, o aspecto salarial 

intervém em fatores do ambiente psicossocial e físico que nem mesmo os próprios 

trabalhadores conseguem especificar, porém que se transformam em reivindicações 

objetivas. 

4.  Jornada de trabalho: o excesso de horas trabalhadas transforma-se numa fonte de 

insatisfação, podendo até gerar doença ocupacional e absenteísmo. 

5. Organização: está relacionada intensamente com a organização do trabalho, pois é a 

partir daí que o trabalhador se sente integrado e envolvido nas atividades e tomadas de 

decisões, gerando assim satisfação. 

 

Estes fatores, entretanto, são conjunturais e podem ser identificados através da análise 

do contexto onde o trabalho se desenvolve, no qual se individualizam as causas e as 

consequências da satisfação ou insatisfação no trabalho. 

 

1.9 YOGA: um breve histórico 

 

Jorge e Matos (2009) destacaram que o yoga, termo que em sânscrito - yuj - se associa 

ao conceito de ‘união’, representa um movimento cultural ou conjunto de condutas e práticas 

cujo objetivo é a identificação do indivíduo com sua própria natureza e sua integração com o 

universo, levando a um equilíbrio interno que balanceia mente, corpo e espírito. Pertence a 

um dos seis sistemas da filosofia hindu, transmitidos oralmente ao longo de gerações há 

milênios. As primeiras referências de que se tem conhecimento aparecem nos Vedas, 

escrituras datadas entre as mais antigas das civilizações. Patanjali, principal nome associado à 

medicina ayurvédica, codificou as várias metodologias em 196 aforismos (os yoga-sutras), 

que formaram a base do yoga moderno. Os sutras definem oito braços, que se 

interrelacionam: yamas e niyamas (princípios morais/éticos); ásanas (posturas); pránáyáma 
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(regulação da respiração); pratyáhára (internalização dos sentidos); dháraná (concentração); 

dhyána (meditação) e samádhi (autorrealização).  

Em termos gerais, o yoga busca desenvolver o bem-estar geral por meio de 

exercícios para força, flexibilidade e equilíbrio, em posições estacionárias que usam contração 

isométrica e relaxamento dos grupos musculares para criar alinhamentos específicos. 

Associadamente, estabelece técnicas respiratórias e exercícios para concentração e meditação. 

Além disso, incorpora técnicas de apoio, como sons (mantras), limpezas corpóreas (kriás) e 

gestos (mudrás). As modalidades mais populares no Ocidente são Hatha, Raja e Mantra Yoga. 

Cada um enfatiza uma intervenção distinta, com diferentes componentes e abordagens. 

Desses, o Hatha é o mais difundido e possui, por sua vez, diferentes variantes: iyengar, 

kundalini, ashtanga, tantra (JORGE; MATOS, 2009). 

Andrade e Pedrão (2005) consideram que o yoga consiste em um método de 

autorregulação consciente, que conduz à integração física, mental e espiritual da 

personalidade humana, tendo ainda a possibilidade de proporcionar uma relação harmônica do 

homem com o meio que o rodeia. Para Souza (1999), o yoga é uma filosofia prática, com 

meios para que a pessoa alcance a si mesma, com técnicas adequadas para adquirir a 

libertação de seus medos e anseios.  

Alves et al. (2006) destacaram em seu estudo que a maioria das modalidades de yoga 

provém da linha do Hatha Yoga, e utilizam em sua prática os exercícios respiratórios que 

equilibram a bioenergia - ou energia prânica ou orgânica -, além de exercitar a capacidade 

funcional respiratória, denominados de pranayamas; as posturas físicas de alongamento, 

equilíbrio e força isométrica submáxima, denominadas de ásanas; o relaxamento psicofísico 

(yoganidra) e a meditação (dhyana). Segundo estes autores, no Ocidente também se utiliza o 

yoga principalmente como estilo de vida saudável, voltado à terapia e à prevenção de variadas 

desordens psicofísicas, em razão do cientificismo da cultura ocidental.  

Silva e Lage (2006) destacaram, em seu estudo, que em todas as técnicas deste 

sistema, o praticante busca eliminar a agitação e ter um domínio harmônico de si mesmo. Para 

dominar o corpo, são praticadas as posturas (ásanas) nas quais se devem manter a estabilidade 

e o conforto. Para dominar a respiração, são praticados exercícios de controle respiratório 

(pranayamas), que induzem à tranquilização respiratória até que se possam atingir pausas 

conscientes, confortáveis e prolongadas. Nestas condições, torna-se possível buscar, de modo 

eficaz, o controle da mente através de técnicas meditativas, que visam a absorver a atenção do 

praticante num único foco. 
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Muitos médicos ortodoxos recomendam o yoga para seus pacientes, tendo em vista 

sua longa história de benefícios terapêuticos na promoção da saúde e qualidade de vida. Cada 

postura física realizada pelo yoga produz vários efeitos orgânicos, físicos, emocionais e 

energéticos em seu praticante, proporcionando uma flexibilidade incontestável, promovendo a 

homeostase endócrina através da ativação glandular e produzindo um equilíbrio físico 

qualitativo, inclusive para a prevenção de quedas em idosos (ALVES et al., 2006).   

Para Andrade e Pedrão (2005), a execução de exercícios de yoga tem a vantagem 

principal de proporcionar mudanças e benefícios no funcionamento de todo o organismo, 

permitindo uma melhora significativa das funções psíquicas, tanto cognitivas como afetivas, 

melhorando a memória, reduzindo a tensão emocional, a depressão, a ansiedade e a 

irritabilidade. Além disso, essa prática também traz benefícios para o tratamento de doenças 

de ordem psíquica, tais como neuroses, estados psicóticos e pré-psicóticos, e melhora de 

sintomas relacionados ao estresse, como relaxamento e maior sentimento de autodomínio.  

Por ser considerada também atividade física, seus benefícios são tanto físicos quanto 

psíquicos. Por ser uma atividade mais leve e de baixo impacto, tornou-se uma atividade bem 

tolerada pelos usuários, sendo crescente seu reconhecimento como prática terapêutica 

(ANDRADE; PEDRÃO, 2005).  

Alves et al. (2006) apontaram que, apesar de o yoga não ser uma atividade física 

completa, conforme as normas do ACSM, considera-se que as modalidades oriundas da linha 

do Hatha Yoga possuam um envolvimento contínuo e adequado com a atividade física através 

de sua prática psicofísica, que promovem o bem-estar físico, psicológico e social do idoso, 

melhorando sua saúde e qualidade de vida. Por isso seriam consideradas atividades físicas 

alternativas. 

Segundo Jorge e Matos (2009), a prática do yoga é usada amplamente na Índia como 

adjuvante para tratamento de doenças, como hipertensão arterial, diabetes mellitus e 

depressão maior. Além disso, os objetivos buscados no Ocidente com sua prática têm trazido 

alívio do estresse, melhora do condicionamento cardiorrespiratório e incentivo a mudanças no 

estilo de vida. Nas últimas décadas, investigadores submeteram as observações empíricas ao 

escrutínio científico e exploraram seus efeitos em indivíduos saudáveis e com diferentes 

condições clínicas, como asma brônquica, cardiopatias, artrite, esclerose múltipla, epilepsia, 

cefaléia, depressão, diabetes mellitus, dor crônica, dependências químicas e neoplasias. 

Para Alves et al. (2006), pesquisas realizadas na área gerontológica enfatizam a 

importância do treinamento da força muscular do yoga e do shiatsu como agentes preventivos 

e redutores de doenças crônicas e degenerativas, melhorando a autonomia funcional e o 
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estado emocional do idoso, tornando-o mais autônomo e independente, o que se reflete nos 

índices de qualidade de vida. Participar de um programa efetivo de atividade física aumenta e 

melhora a capacidade funcional, a função cognitiva, reduz os sintomas de depressão, bem 

como estimula a autoimagem e a autoeficiência. 

 

 1.9.1 Yoga x estresse: causas e consequências 

 

 Neste item, analisa-se a capacidade de ação do yoga diante das doenças e desgastes 

físicos, psíquicos e emocionais com origem no estresse. É importante que fique claro que o 

estresse nada mais é do que causa de diversas doenças. Ou seja, o estresse é a causa e as 

doenças que emergem ao longo do tempo devido ao seu acúmulo são as conseqüências. Estas 

é que devem ser conhecidas, adequadamente diagnosticadas e tratadas. Deve-se também 

entender que a partir do momento em que conhecemos o caminho e o estrago que o estresse 

pode realizar no organismo, estas doenças, que vão desde ansiedades, desequilíbrios 

emocionais e psíquicos e lesões físicas, podem e devem ser prevenidas. Ou seja, muitos males 

podem ser evitados pela prevenção. 

 

1.9.2 Ansiedade, depressão e estresse: resultados através do yoga 

 

Simardi e Henry (2009), em seu estudo, objetivaram demonstrar o impacto de uma 

intervenção breve de yoga estruturado, visando ao combate do estresse e da ansiedade em 

estudantes de medicina. Para isto, como método, 14 alunos do primeiro ano de medicina 

participaram de 16 semanas de estudo–piloto, sendo submetidos à intervenção de yoga. 

Os estudantes responderam a questionários no início do estudo e também 

participaram de uma intervenção durante o estudo. Como resultados, relataram melhorias na 

saúde geral, no estresse percebido e nos sintomas depressivos após a intervenção. Ao final, os 

autores concluíram que a intervenção do yoga foi de fato eficaz na diminuição do estresse e 

na melhoria do bem-estar geral dos participantes. 

???Ouvir 

Ler foneticamente 

Kozasa (2009) realizou um estudo com o objetivo de avaliar os efeitos cognitivos e 

comportamentais de pranayamas (exercícios respiratórios de yoga), de um procedimento de 
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meditação (samadhi) e da combinação de ambos (Siddha Samadhi Yoga - SSY), comparados 

a um grupo controle. No experimento, foram selecionados voluntários com queixas de 

ansiedade, submetidos a um procedimento combinado de pranayamas e meditação samadhi 

(SSY). Os voluntários com queixas de ansiedade foram divididos em quatro grupos: 

exercícios respiratórios, meditação samadhi, combinação de ambos os procedimentos (SSY) e 

grupo controle.  

Como resultados, os autores relataram que no grupo 1 se observaram redução 

significativa nos níveis de ansiedade e depressão e melhoras nos relatos de sensações 

subjetivas de bem estar e tensão. No grupo 2, após os procedimentos, não houve alteração 

significativa nos testes de memória e fluência verbal, e também não se observou redução 

subjetiva da tensão ou aumento de bem-estar no período avaliado (3 meses). O grupo 

pranayama mostrou redução do estado de ansiedade em relação ao controle. O mesmo grupo 

apresentou tendência a redução de ansiedade, considerada, porém, não-significativa em 

relação à do grupo controle.  

Todos os indivíduos dos grupos experimentais relataram sentir melhora após os 

respectivos treinamentos. Dentre estes relatos, pode-se observar que no grupo pranayama os 

relatos foram os mais positivos. Ao final, os autores concluíram que, de fato, se observaram 

melhoras significativas após os procedimentos experimentais, principalmente nesse grupo. 

Diante disso, destacaram que este demonstrou ser o procedimento mais indicado para a 

redução de queixas de ansiedade. 

Kiecolt-Glaser et al. (2010) também realizaram um estudo cujo objetivo foi avaliar a 

possível redução de estresse em indivíduos durante e após sessões de yoga. No estudo, 

participaram 50 mulheres saudáveis (com idade média variando de 30-65 anos). 

Ao final, os autores concluíram que as sessões de yoga reduziram significativamente 

a sintomatologia característica ligada ao estresse nestes indivíduos, concluindo que de fato o 

yoga traz benefícios substanciais à saúde do ser humano. 

Telles et al. (2010) buscaram avaliar os possíveis efeitos do yoga na diminuição do 

estresse em indivíduos que haviam vivenciado situações traumáticas recentes – com perdas de 

bens e vidas - decorrentes de chuvas intensas e inundações no norte da Índia. No estudo, 22 

voluntários foram divididos aleatoriamente em dois grupos (que praticavam yoga e grupo 

controle). O grupo dos praticantes de yoga o fazia durante uma hora por dia, enquanto o grupo 

de controle continuou com suas atividades rotineiras. Em ambos os grupos, a frequência 

cardíaca, respiratória e os quatro sintomas de sofrimento emocional (avaliados mediante uso 

de escala analógica visual), foram avaliados no primeiro dia e no oitavo dia do programa.  
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Como resultado, os autores indicaram que houve uma diminuição significativa no 

sentimento de tristeza no grupo de yoga e um aumento da ansiedade no grupo controle (p 

<0,05, teste t pareado, os dados pós em relação ao pré). Ao final, os autores concluíram que 

uma semana de yoga reduziu, de fato, os sentimentos de tristeza e, eventualmente, evitou o 

aumento da ansiedade em pacientes que passaram por situações traumáticas recentes, 

sobreviventes, neste caso, de inundações (menos de 1 mês decorrido do fato).  

Descilo et al. (2010) também avaliaram o efeito de um programa de yoga aplicado 

individualmente, associado a uma técnica de redução de exposição ao trauma no transtorno de 

estresse pós-traumático e depressão em sobreviventes do tsunami asiático de 2004. Neste 

estudo, não randomizado, 183 sobreviventes do tsunami foram avaliados. Os resultados 

indicaram que a técnica de yoga de fato ajudou a aliviar a ansiedade e a aflição psicológica 

dos indivíduos, com histórico de transtornos de ansiedade decorrente do desastre que haviam 

sofrido.  

Andrade et al. (2004) analisaram os efeitos de um Programa de Autoconhecimento e 

Meditação sobre a ansiedade e o estresse de hipertensos ativos. O programa constou de 8 

sessões, de 1h30. A amostra foi composta por 11 sujeitos, com idade entre 51 e 81 anos, 

praticantes de exercício físico. Como resultados, os autores destacaram redução significativa 

de ansiedade da primeira para a oitava sessão, bem como no nível de estresse.  

Assim, concluíram que a prática do curso de autoconhecimento e meditação Raja 

Yoga favoreceu o estado de saúde de hipertensos praticantes de atividade física, uma vez que 

foi possível observar redução significativa no nível de ansiedade-estado e estresse percebido, 

considerados fatores de risco para a hipertensão arterial. Destacaram, ainda, que a população 

do estudo, constituída de praticantes de exercício, hipertensos, obteve redução significativa 

nos níveis de ansiedade mediante o programa de autoconhecimento e meditação Raja Yoga. 

Por isto, para os autores, é importante se repensar na inclusão da prática de meditação nos 

programas de prevenção e reabilitação cardíaca ou de exercício físico, tendo em vista os 

benefícios apresentados para a saúde dos praticantes.   

Batista et al. (2008) destacaram que a prática do yoga é uma das estratégias 

terapêuticas recomendadas para o controle da reação do organismo ao estresse. Os autores 

apresentaram um estudo que teve como objetivo verificar se a prática de yoga tem efeito sobre 

as concentrações salivares de cortisol e o índice de estresse percebido. O índice de estresse 

percebido foi quantificado através de questionário. No estudo, 12 indivíduos se voluntariaram 

para participar da pesquisa. No entanto, foram analisadas somente as amostras salivares de 10 

sujeitos, cinco homens e cinco mulheres. As amostras de saliva foram coletadas antes e após 



63 

 

seis semanas de prática de yoga, em horários pré-definidos, em dois dias úteis consecutivos, 

sendo um com a prática de yoga e outro, sem. Estas amostras foram analisadas por método 

imunoenzimático específico para cortisol salivar.  

Os voluntários responderam ao Questionário de Estresse Percebido (QEP) antes (início 

do programa) e após a prática do yoga (ao final de seis semanas). Os dados, tanto da 

amostragem salivar como dos questionários, são apresentados como médias seguidas do erro-

padrão e foram comparados por teste t de Student pareado. Diferenças consideradas 

significativas quando P<0,05. Como resultados, observaram que após seis semanas de pratica 

de yoga os valores do Questionário de Estresse Percebido (QEP) demonstram uma redução 

significativa da sensação de estresse quantificada pelo questionário utilizado (antes: 

0,51+0,02 vs após: 0,39+0,03). Os valores obtidos da análise do cortisol salivar antes e após o 

período proposto de prática do yoga demonstram um aumento significativo na concentração 

salivar de cortisol em dias de atividade, tanto com a prática do yoga, quanto sem. Os valores 

para o dia sem a prática do yoga foram 0,30 ±0,01µg/dL antes vs. 0,35 ± 0,01 µg/dL, depois 

(P<0,01). Para o dia com a prática do yoga, os resultados foram 0,31 ± 0,01 µg/dL antes vs. 

0,51 ± 0,02 µg/dL depois (sendo P<0,01).  

Como conclusão, os autores observaram que a elevação significativa na média diária 

da concentração salivar de cortisol, após seis semanas, comparada aos valores reduzidos do 

QEP, sugere que a prática do yoga mobiliza uma resposta fisiológica adequada, pois atua na 

variação hormonal e permite a secreção saudável de cortisol, levando o indivíduo a se sentir 

bem e disposto para enfrentar as situações cotidianas.  

Batista et al. (2010) procuraram quantificar o índice de estresse percebido, por meio de 

questionário, em sujeitos submetidos a seis semanas de prática de yoga na cidade de 

Campinas. Participaram da pesquisa 22 indivíduos saudáveis, sendo 7 homens e 15 mulheres. 

Para a coleta dos dados, foi utilizado o Questionário de Estresse Percebido (QEP). Este é um 

instrumento de autoavaliação amplamente utilizado em pesquisa psicossomática clínica, que 

permite caracterizar a frequência de acontecimento dos eventos nele descritos.  

O questionário foi composto por 30 itens relacionados a: aceitação social, sobrecarga, 

irritabilidade, tensão/fadiga, energia/alegria, medo, ansiedade e realização/satisfação pessoal 

(a pessoa devia especificar frequência: quase nunca (1), às vezes (2), frequentemente (3), 

quase sempre (4)). Cada item era aplicado à sua vida no último ano ou nos 2 últimos anos.  

Os voluntários participaram de duas sessões semanais de yoga, com 1h00 de duração 

ao longo de seis semanas. Responderam ao questionário antes (início do programa) e após a 

prática do yoga (ao final de seis semanas). Para a análise dos dados foi utilizado o teste de 
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Wilcoxon pareado, o nível de 5% de significância estatística e as análises foram realizadas no 

software SAS (versão 9.1.3). Os resultados do QEP demonstram redução significativa da 

sensação de estresse na população total analisada. No entanto, separando por gênero, somente 

nas mulheres se encontraou redução significativa. 

Quando analisadas de forma separada as escalas do QEP, obteve-se uma alteração em 

todos os itens; entretanto, somente os itens relacionados a irritabilidade, tensão, fadiga, medo 

e ansiedade diminuíram de forma significativa na média geral. Dentro dos resultados 

apresentados, os autores concluíram que a prática do yoga pode ser uma importante 

ferramenta para combater os níveis de ansiedade, medo, irritabilidade, tensão e fadiga gerados 

por situações de estresse fisiológico. A realização das posturas de yoga e correto movimento 

da respiração diafragmática tem relação direta com o equilíbrio de diversas variáveis 

psicológicas e podem ser fundamentais para o bem-estar físico e psíquico do indivíduo. 

Berger et al. (2009) analisaram os efeitos do yoga sobre o bem-estar com alunos da 

quarta e quinta série, moradores do bairro do Bronx, em Nova York. Foram adotados dois 

programas. Um programa ofereceu uma hora de yoga por semana durante 12 semanas (yoga) 

e outro programa não (não-yoga). A maioria das crianças que participaram no grupo yoga 

relatou maior bem-estar, refletido em melhorias percebidas nos comportamentos diretamente 

visados pelo yoga (por exemplo, força, flexibilidade, equilíbrio). Os autores concluíram que, 

embora não tenham sido encontradas diferenças significativas nos resultados primários do 

estudo (autoestima e percepção de bem-estar físico), as crianças relataram o uso de menos 

comportamentos negativos em resposta ao estresse e tinham melhor saldo que o de um grupo 

de comparação. As melhorias no bem-estar, especificamente no comportamento dos 

indivíduos do grupo yoga, sugerem uma sua possível utilização como intervenção preventiva, 

ou como meio de as crianças acusarem melhoria da percepção de bem-estar. 

Bosch et al. (2009) destacaram que o estresse, tanto psicológico e fisiológico, tem 

influído no aparecimento e exacerbação da artrite reumatóide (AR). Assim, investigaram se a 

função neuroendócrina e os problemas físicos em mulheres com artrite reumatóide podem ser 

alterados através de uma intervenção yoga. Participaram do estudo 16 indivíduos, todas 

mulheres pós-menopáusicas, com uma classificação da RA I, II ou III, de acordo com o 

Colégio Americano de Reumatologia, sistema de classificação funcional servido tanto como 

participantes ou controles. Este grupo era submetido a aulas de ioga de 75 minutos por 

semana, durante um período de 10 semanas. No início e no final da intervenção de 10 

semanas, os padrões diurnos de cortisol e frequência cardíaca de repouso foram medidos.  
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O equilíbrio foi medido utilizando o Teste de Equilíbrio de Berg. Os participantes 

terminaram o Health Assessment Questionnaire (HIQ), uma escala visual analógica de dor, e 

o Inventário de Depressão Beck. Os resultados indicaram que o yoga resultou em uma 

diminuição significativa do índice de incapacidade HAQ, diminuição da percepção da dor e 

depressão e melhor equilíbrio. Por outro lado, o yoga não resultou em uma mudança 

significativa no despertar e nos padrões de cortisol diurno. 

Khalsa et al. (2009) destacaram que o yoga e a meditação podem aliviar o estresse, a 

ansiedade, o transtorno do humor e problemas músculo-esquelético e podem ainda melhorar o 

desempenho cognitivo e físico. Confirmaram, ainda, que os músicos profissionais 

apresentavam níveis elevados de estresse, ansiedade, desempenho e performance debilitante, 

distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Assim, avaliaram os benefícios do yoga 

e meditação para os músicos. Músicos adultos, jovens profissionais, que se voluntariaram 

para participar de um programa de dois meses de yoga e meditação foram randomizados para 

um grupo de intervenção yoga-estilo-de-vida (n = 15) ou a um grupo de praticantes de yoga e 

meditação apenas (n = 15). Outros músicos foram recrutados para um grupo de controle não-

prática (n = 15). Ambos os grupos assistiram a aulas de yoga ou meditação a cada semana.  

O grupo yoga-estilo-de-vida também experimentou práticas semanais do grupo e 

sessões de discussão, como parte mais imersiva de seu tratamento. Todos os participantes 

completaram questionários ao início e ao término do programa ao longo de um ano. Contatou-

se melhorias sobre os aspectos da ansiedade, humor, PRMDs stress, percepção e na qualidade 

do sono. 

Resultados semelhantes nos dois grupos de yoga, apesar das diferenças em suas 

intervenções psicossociais, sugerem que as técnicas de yoga e meditação por si sós podem ter 

mediado as melhorias. Ao final, os autores concluíram que as técnicas de yoga e meditação 

podem reduzir a ansiedade de desempenho e alterações de humor em jovens músicos 

profissionais. 

Vadiraja et al. (2009) compararam os efeitos de um programa de yoga integrado com a 

terapia de suporte breve em pacientes ambulatoriais com câncer de mama, submetidas à 

radioterapia complementar em um centro de câncer. Oitenta e oito pacientes nos estágios II e 

III foram designadas aleatoriamente para receber yoga (n = 44) ou a terapia de suporte breve 

(n = 44) antes do tratamento radioterápico.  

A análise de covariância revelou quedas significativas na ansiedade (P <0,001), 

depressão (P = 0,002), estresse percebido (P <.001), seis horas de cortisol salivar (P = 0,009) 

e média agrupada de cortisol (P = 0,03) no grupo de yoga em comparação com os controles. 
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Há uma correlação positiva entre a manhã no nível de cortisol salivar, de ansiedade e de 

depressão. Ao final, os autores concluíram que o yoga pode ter um papel na gestão de 

autorrelato de sofrimento psíquico, modulando os padrões circadianos dos hormônios do 

estresse em pacientes com câncer de mama submetidas à radioterapia adjuvante. 

Kiecolt-Glaser et al. (2009) fizeram um estudo para verificar nos mecanismos 

subjacentes potenciais benefícios Hatha Yoga na redução do stress antes, durante uma sessão 

de Hatha Yoga restaurativa, e depois dela, bem como em duas condições de controle. 

Estressores antes de cada uma das três condições forneceram dados sobre a extensão em que o 

yoga acelera a recuperação fisiológica do indivíduo. Um total de 50 mulheres saudáveis 

(idade média de 41,32 anos, variando de 30 a 65 anos), 25 noviços e 25 peritos, foram 

expostos a cada uma das condições (yoga, controle de movimento e controle passivo de 

vídeo), durante três visitas em separado. Ao final, os autores concluíram que a capacidade de 

minimizar reações inflamatórias aos encontros de estresse influenciou o estresse, constatando 

que a prática regular do yoga de fato demonstrou benefícios substanciais à saúde. 

Smith et al. (2007) compararam as vantagens do yoga e do relaxamento em tratamentos 

de 10 e 16 semanas na redução de estresse, ansiedade, pressão arterial e melhora na qualidade 

de vida. Cento e trinta e um indivíduos com leve a moderado nível de estresse foram 

recrutados numa comunidade do sul da Austrália. Intervenções: dez semanas; sessões de 1h00 

de relaxamento ou de Hatha Yoga.  

Os resultados indicaram que após 10 semanas de intervenção sobre estresse e 

ansiedade, a qualidade de vida melhorou com o tempo.  

O yoga foi então considerado tão eficaz como relaxamento na redução da ansiedade, do 

estresse e melhorou o estado de saúde em sete domínios do SF-36. Ainda foi mais eficaz do 

que o relaxamento na melhoria da saúde mental. No final do período de seis semanas de 

acompanhamento, não houve diferenças entre os grupos nos níveis de estresse, ansiedade e 

em cinco domínios do SF-36. Vitalidade, função social e os escores de saúde mental do SF-36 

foram maiores no grupo de relaxamento durante o período de acompanhamento. Os autores 

concluíram que o yoga proporcionou uma melhora considerável sobre o estresse, ansiedade e 

estado de saúde com relação ao relaxamento. 
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2 PERCURSOS DA PESQUISA 

 

 Este capítulo mostra passo a passo como foi realizada a pesquisa, especificando 

processos e escolhas de método escolhidos para sua realização e execução.  

 

2.1 TIPO DA PESQUISA 

 

Escolher um caminho metodológico não é uma tarefa simples. Ao realizar uma 

pesquisa, construímos um novo estudo e adquirimos novos conhecimentos que devem 

respeitar normas para lhe garantir o caráter científico. Há muitos critérios que devem ser 

respeitados. O caminho fundamental do presente estudo será de cunho qualitativo:  

 
A realidade social é qualitativa e os acontecimentos nos são dados 
primeiramente como qualidades em dois níveis: a) em primeiro lugar, como 
um vivido absoluto e único incapaz de ser captado pela ciência; e b) em 
segundo lugar, enquanto experiência vivida em nível de forma, sobretudo da 
linguagem que a prática científica visa transformar em conceitos 
(GRANGER apud MINAYO e SANCHES, 1993, p.7). 
 

 É bastante pertinente esta abordagem nos dois níveis apontados pelo autor, pois vai ao 

encontro do que esta pesquisa pretende alcançar com esta metodologia. Se olharmos 

atentamente par tudo o que envolve a universidade, veremos que ali muitos universos 

individuais se misturam, disso nascendo situações imprevistas e inesperadas. Afinal, o ser 

humano, em constante processo de transformação, esconde coisas que num primeiro momento 

podem parecer indecifráveis e até mesmo inexplicáveis.  

 No entanto, esta pesquisa visa à cientificidade deste estudo e analisar estes processos é 

seu objetivo, especialmente entender o que as situações geradas pelos encontros de universos 

distintos e exigências inesperadas possam acarretar nos sujeitos em foco, os professores, 

especificando em que esta experiência modifica, altera e transforma o profissional e como ele 

a somatiza em forma de estresse e adoecimentos variados. Nossa perspectiva é apresentar uma 
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modalidade - o Yoga - que possa amenizar o desgaste, respeitando a individualidade de cada 

um  

 Claro que o intuito é apresentar algo que auxilie e funcione, mas principalmente dar 

uma pequena parcela de contribuição para que esta profissão possa continuar prosperando em 

sua caminhada. Assim, realizar uma pesquisa qualitativa não é: 

 

[...] meramente “refletir” realidade, da maneira como faz um espelho, ou 
como se a verdade sobre um fenômeno estivesse simplesmente esperando 
para ser descoberta. Em vez disso, os pesquisadores qualitativos podem ser 
vistos, no sentido da sua importância, como produzindo ou construindo a 
realidade apresentada – ou como é cada vez mais comum dizer, 
representada em seus relatos (LENKSHEAR E KNOBEL, 2008, p. 69) 

 

 Pretende-se conduzir esta pesquisa desta forma. Ao mesmo tempo em que se buscam 

dados, fatores e se levantam questões, a ideia é contribuir. O objetivo final não é 

simplesmente interpretar e refletir tal realidade, mas colaborar, auxiliando a modificá-la 

positivamente. A pretensão é trazer resultados que ultrapassem o mero espectador, pois a 

pesquisa é um estudo de caso. A coleta de dados obedece a um roteiro de entrevistas 

semiestruturadas, com perguntas abertas e fechadas, com seis professores do curso de 

Pedagogia da Univali, seguida de uma intervenção prática e um questionário com perguntas 

de múltipla escolha. 

 Apresentamos (Figura 2) um quadro que mostra mais claramente os caminhos 

escolhidos e adotados. Pretende-se visualizar de forma mais prática e direta como se concebeu 

a pesquisa em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Desenho da pesquisa: escolha dos procedimentos metodológicos (cont.) 

 

 

Pesquisa com docentes do 
curso de Pedagogia da Univali 
para identificar fatores de 
estresse em sua rotina 
profissional, oferecendo o Yoga 
como ferramenta para gerenciar 
o estresse.  



69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 - Desenho da pesquisa: escolha dos procedimentos metodológicos utilizados para sua execução 

 

2.2. CENÁRIO DA PESQUISA: A INSTITUIÇÃO E O CURSO 

 

 A instituição escolhida para realizar esta pesquisa – a Univali -, se solidifica em 21 de 

março de 1989, conforme o movimento do ensino superior que acontecia na própria cidade de 

Itajaí e em suas proximidades. Esta conquista coroa um longo caminho começado em 1964. 

Somente em 1989 é reconhecida pelo MEC.  

O presente trabalho foi realizado no curso de Pedagogia dessa universidade, campus I, 

em Itajaí, com professores do curso que até então era ofertado com habilitação em Educação 

Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Este curso vem sofrendo profundas e 

significativas transformações, podendo-se até afirmar que é o que mais mudanças sofreu nos 
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últimos tempos. Este fato pode constituir um dos motivos mais relevantes para sua escolha 

como objeto de investigação.  

 Dentre as modificações nele introduzidas, principalmente por conta de influências das 

novas realidades vividas pela educação e por exigência da sociedade moderna, é importante 

que se diga que este foi o primeiro curso a distância. Na Univali, hoje, não existem mais 

turmas presenciais neste curso. A última turma nesse molde foi concluída em 2010. 

 

Construir o novo é um grande desafio, pois existem mais coisas a se 
encontrar nos espaços de desenvolvimento curricular que pressupõem 
movimento, contradição e luta, nos quais se dá a produção, a reprodução e a 
apropriação de conhecimentos teóricos e práticos presentes em todas as áreas 
do conhecimento. O desafio está posto na capacidade que temos de 
mobilizar esforços para identificar esses espaços e processos e neles atuar 
com competência técnica, com inventividade, com ética decidindo 
principalmente, a favor de quem este desafio está sendo lançado (UM 
OLHAR SOBRE A UNIVALI, 2003, p. 5). 

 

 Com isso, constata-se o empreendimento de esforços da instituição em acompanhar a 

evolução das grandes mudanças no setor da educação. As transformações aplicadas no curso 

de Pedagogia são o espelho das novas exigências da sociedade e mais um reflexo da 

influência das novas tecnologias sobre os diversos setores da atividade humana. 

 

2.3. A ESCOLHA DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 Os critérios utilizados para a escolha dos seis (6) sujeitos a serem pesquisados foram: 

serem professores do curso de Pedagogia da Univali; ter idade entre 30 e 60 anos e terem 

tempos diferenciados na carreira docente. Este critério é importante para que se possa melhor 

entender em que momento o estresse se manifesta com mais intensidade na profissão e 

quando a carga é sentida pelo professor.  

Buscou-se, primeiramente, compreender o porquê da escolha da profissão docente e 

como cada um vem lidando com ela ao longo de seu tempo de magistério. Além disso, 

sondou-se a disponibilidade e abertura dos sujeitos a uma possível intervenção em suas 

rotinas de trabalho através de uma nova modalidade. Por questões éticas, os nomes dos 

sujeitos serão preservados, utilizando-se nomes fictícios. 
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2.4 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS E DEVOLUTIVA 

 

 Para a coleta de dados, no momento da entrevista, foi utilizado um gravador de áudio. 

Para o momento da intervenção prática com os sujeitos da pesquisa não foram utilizados 

recursos de filmagem e fotografias, com a finalidade de preservar a identidade dos 

pesquisados, realizando-se depois o preenchimento de um questionário Como o que a 

pesquisa busca é apresentar uma modalidade (Yoga), com a qual se pretende agir diretamente 

sobre os sujeitos da pesquisa, o benefício se estenderá, indiretamente, à instituição. Isto 

aconteceu da seguinte forma: 

 

• Instituição: o curso de Pedagogia da Univali foi beneficiado com este estudo, 

pois a investigação verificou que o estado destes professores poderia servir 

para uma intervenção dos próprios coordenadores do curso visando ao bem-

estar dos docentes. 

• Professores: foram beneficiados pela modalidade/prática (Yoga), que pretendeu 

influir sobre o gerenciamento do estresse, ocasionado pela carga do trabalho, 

além de permitir apropriar-se desta técnica para ser utilizada com seus alunos. 

• Condições de trabalho: permite que os docentes tenham um momento para 

cuidar da própria saúde dentro do ambiente de trabalho, fazendo com que 

trabalhem com mais prazer, criando um ambiente mais harmonioso durante as 

aulas ministradas, além de se sentir mais valorizadom e valorizar a profissão. 

 

2.5 TRATAMENTO DE DADOS 

 

Para interpretar os dados coletados na entrevista, na intervenção prática e no 

questionário, a pesquisa utilizou o método de análise de conteúdo. Este tipo de procedimento 

se baseia nas informações fornecidas pelos sujeitos participantes da pesquisa. Apesar das 

contestações em torno deste método, a prática registra uma crescente aceitação, desde que 

utilizada com o objetivo de: 

  
produzir interferências acerca dos dados verbais e/ou simbólicos, mas 
obtidos a partir de perguntas e observações de interesse de um determinado 
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pesquisador. Portanto a “mensagem” é concebida como o ponto de partida 
da Análise de Conteúdo. Seja [...] verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, 
figurativa, documental ou diretamente provocada (FRANCO, 2005, p. 13).   
 

 Neste sentido, afirma-se que intenção na escolha da Análise de Conteúdo como meio 

para o tratamento dos dados foi de evidenciar a fala dos sujeitos, fazendo de sua manifestação 

o ponto de partida das constatações da realidade, relacionando-a à fundamentação teórica. 

Percorreu-se um caminho paralelo entre o que os autores traziam sobre o assunto, realizando 

um link com os relatos dos sujeitos diretamente sobre o ambiente estudado. 

 

2.6 DADOS PESSOAIS DOS PROFESSORES 

 

 O corpo docente analisado é constituído, na verdade, de professoras. Três das que 

fizeram parte desta pesquisa estão numa faixa etária entre 30 e 60 anos de idade, de acordo 

com um dos critérios anteriormente estabelecidos. A professora mais nova tem 37 anos; a 

mais velha, 55 anos. Apenas uma delas não tem filhos e também somente uma delas hoje é 

divorciada. As outras cinco continuam casadas. Nos tempos atuais, a opção por ter filhos 

admite opiniões divergentes, embora possa gerar questionamentos, como os apresenta a 

professora Maria: 

 
Acho que não só na profissão de professor, na vida acadêmica, mas todas as 
profissões estão exigindo muito da pessoa hoje, o tipo de vida que nós 
estamos levando não é muito saudável. Há uma exigência muito grande de 
que você se dedique plenamente ao trabalho a ponto de que você não tenha 
vida particular. É como se fosse um pecado; hoje falar que você tem um 
filho pequeno, por exemplo, em alguns lugares, não se vê com bons olhos 
(MARIA). 
 

Ter filhos, no mundo do trabalho, em que as mulheres se encontram significativamente 

inseridas, é um fator nem sempre compreendido por colegas ou pela sociedade, pois se 

considera que isso possa prejudicar o lado profissional ou a educação dos filhos. O quadro 

abaixo mostra o perfil pessoal das professoras pesquisadas. 
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SUJEITOS* IDADE SEXO ESTADO CIVIL FILHOS 
LAURA 46 F CASADA SIM 

MARIA BERNADETE 55 F DIVORCIADA SIM 
MARIA 43 F CASADA SIM 
MARI 45 F CASADA SIM 

RENATA 40 F CASADA SIM 
PAULA 37 F CASADA NÃO 

Quadro 3 - Informações sobre dados pessoais – coletados em entrevistas realizadas entre 29 jun. 2010 e 13 jul.  
2010. 
Fonte: Diário de campo da pesquisadora. 
 

2.7.1 Dados profissionais dos sujeitos 

 

 Das seis professoras entrevistadas, cinco têm graduação, com habilitação em 

Pedagogia. Destas, apenas Laura possui duas formações iniciais. O outro curso, além de 

Pedagogia, é Ciências da Computação. A professora Mari, que não tem formação em 

Pedagogia, é formada em Letras. Em termos de mestrado, somente a professora Mari o tem 

em Literatura, e todas as outras, em Educação.  

 Duas das professoras entrevistadas possuem doutorado - a professora Maria, em 

Psicologia da Educação, e a professora Mari, em Literatura. A professora com menos anos de 

profissão docente, embora não sejam poucos – 20 -, é a professora Paula; a que tem mais 

tempo de docência é a professora Maria Bernadete, com 36 de profissão. Ela também é a que 

há mais tempo leciona Pedagogia (23 anos). 

 A carga horária semanal das professoras pesquisadas, como elas mesmas ressaltam, 

oscila muito de acordo com o semestre e o número de turmas em andamento. Por mais que 

legalmente se permitam apenas 40 horas semanais, há professoras que chegam a lecionar 60, 

caso da professora Laura, que assume atingir esse total somando as diferentes instituições em 

que leciona. Todas as outras professoras se encontram dentro da normalidade, mantendo uma 

carga horária entre 20 e 40 horas-aula. No entanto, nem sempre esta carga reduzida é opção 

da professora. Há casos em que a instituição é que oferece; as professoras, se houvesse 

oportunidade, assumiriam uma carga horária maior, mais por necessidade do que por vontade. 

 A seguir, a figura 4 apresenta os dados profissionais de cada sujeito da pesquisa, desde 

a formação até os dados da profissão atual, como carga horária e tempo de serviço. 
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SUJEITO* FORMAÇÃO TEMPO DE 
PROFISSÃO 
DOCENTE 

LECIONA 
EM 

MAIS 
ALGUMA 

INSTITUIÇ
ÃO 

 

TEMPO DE  
CURSO DE 
PEDAGOGI

A 
DA 

UNIVALI 

CARGA 
HORÁRI

A 
TOTAL 

LAURA Graduação: Ciências da 
Computação e 
Pedagogia 
Especialização: 
Educação a Distância 
(concluída) e 
Supervisão e Inspeção 
Escolar (cursando) 
Mestrado: em Educação 

23 ANOS SIM 5 ANOS 60 
HORAS 

MARIA 
BERNADET

E 

Graduação: Pedagogia 
Especialização: lato 
sensu em Administração 
escolar 
Mestrado: Educação 
 

36 ANOS NÃO 23 ANOS ENTRE 
30 E 40 
HORAS 

MARIA Graduação: Habilitação 
em Pedagogia, séries 
iniciais Educação 
Infantil 
Mestrado  em Educação. 
Doutorado: Psicologia 
da Educação 
 

25 ANOS NÃO 8 ANOS 40 
HORAS 

MARI Graduação: Letras.  
Mestrado: Literatura 
Doutorado: Literatura 
 

25 ANOS NÃO 9 ANOS 40 
HORAS 

RENATA Graduação: Pedagogia 
Especialização: 
Alfabetização e 
Metodologia das séries 
iniciais  
Mestrado: Educação 
 

26 ANOS NÃO 8 ANOS ENTRE 
24 E 29 
HORAS 

PAULA Graduação: Pedagogia, 
tendo????? 
anteriormente 
magistério 
Especialização: 
Alfabetização 
Cursando: Gestão 
empresarial. 
Mestrado: Educação 
 

20 ANOS SIM 9 ANOS 23 
HORAS 

Quadro 4 -  Informações sobre dados profissionais – coletados em entrevistas realizadas entre 29 jun. 2010 e 13 
jul. 2010. 
Fonte: Diário de campo da pesquisadora. 
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3 ANÁLISE DOS EIXOS ENCONTRADOS NA PESQUISA 

 

As categorias criadas emergiram a partir de entrevistas realizadas com as seis 

professoras do campus Itajaí, do curso de Pedagogia da Univali. Surgiram das entrevistas, 

após as transcrições, uma vez que a intenção era evidenciar as principais questões por elas 

levantadas e fazer com que suas falas servissem de mecanismo de impulso para criar as 

categorias aqui expressas.  

 

3.1 FATORES GERADORES DE ESTRESSE  

 

 Identificar os fatores que geram estresse na rotina de trabalho dos professores é o 

primeiro passo em busca de uma solução. Entender e descobrir onde estão e quais são os 

principais problemas foi o primeiro passo e o principal foco da pesquisa. Muito se fala, hoje, 

em estresse, que toma conta do trabalho em todas as profissões. Isto não é diferente no 

trabalho docente. Ao iniciar a coleta de dados por meio das entrevistas, um dos objetivos era 

identificar na fala das professoras os fatores por elas sentidos, o que mais as incomodava em 

suas rotinas de trabalho. De acordo com Tardiff e Lessard (2008):  

 

De fato, como em qualquer outra profissão, alguns professores fazem exata e 
unicamente o que é previsto pelas normas oficiais da organização escolar, ao 
passo que outros se engajam a fundo num trabalho que chega a tomar noites, 
os fins de semana, sem falar das atividades de duração mais longa, como 
cursos de aperfeiçoamento, de formação específica [...] (TARDIFF & 
LESSARD, 2008, p. 113). 
  

Como o comprovam as falas das entrevistadas, todas trabalham nos finais de semana. 

Algumas apenas dizem evitar, quando o conseguem; outras programam um dia do final de 

semana para isso, por exemplo, domingo à noite, o que, logicamente, representa uma vida sem 

lazer, refletindo-se, como consequência, em falta de tempo para si e para a família.  

Nos quadros a seguir, construiu-se em descrição sintética o que se ouviu das 

professoras questionadas se trabalham aos finais de semana e se têm disposição para o lazer. 

Este quadro (Figura 5) mostrará as declarações contidas nas entrevistas sobre o acúmulo de 

trabalho. O quadro foi dividido em quatro categorias, das quais as professoras fazem uso para 
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conseguir cumprir com suas obrigações. Ou seja, estas categorias relatam onde ou em que 

momento elas colocam este trabalho em dia.  

 

ACÚMULO DE 
TRABALHO 

 

Em casa É tudo em casa mesmo. É assim, é sempre muito corrido. O tempo que você está na 
instituição você precisa estar o tempo todo voltada para suas atividades, porque senão 
você não dá conta. Então quase todos os finais de semana você tem trabalho para fazer em 
casa (LAURA). 

 
Feriados Se não trabalhar nos finais de semana, nos feriados, nós não vencemos o trabalho que nós 

levamos para casa. Não temos tempo nem para a família; nos dedicamos exclusivamente 
para o trabalho e nem sempre damos conta de dar resposta aos alunos no tempo 
determinado. Às vezes nós acabamos nos atrapalhando; as atividades são muito 
trabalhosas e muito extensas, tendo uma carga horária exaustiva na correção e na 
preparação (MARIA BERNADETE). 
 

Final de semana Eu divido meu final de semana: durante o dia eu não faço, a não ser que eu realmente 
tenha um prazo estipulado para algum projeto; uma coisa assim esporádica, daí eu faço 
durante o dia. Mas eu reservo domingo à noite; eu sento e faço minhas atividades de 
trabalho (MARI).  
 
Nas horas atividades em Universidade eu estou em sala de aula, estudo dirigido. Então em 
casa ou estou sobre minhas atividades domésticas ou estou na frente do computador. 
Frequentemente, percebo que meu lazer é estar trabalhando. Não ocupo meu tempo de 
lazer. Eu tento não trabalhar aos finais de semana, mas frequentemente domingo à noite 
eu trabalho. Pelo menos eu consegui estipular para domingo à noite (PAULA). 
 

Hora atividade Não, eu sempre tenho trabalho para fazer em casa e bastante. Não é suficiente. E eu não 
tenho hora atividade. Na EAD nós temos uma hora complementar, conforme a carga 
horária dos alunos, mas não é suficiente ainda, porque o volume de trabalho é muito 
intenso (RENATA). 
 
Bom, eu tenho também uma condição diferente, porque eu tenho 40 horas, então eu 
trabalho muito aqui, aproveito muito meu tempo. E então de uns anos para cá eu tenho um 
acordo comigo de não levar mais trabalho para casa. Mas, isso é irreal dentro da nossa 
profissão, porque, lógico, terá um período que terá mais provas para corrigir, mais 
trabalho para ler, chega uma dissertação em cima da hora e você tem que aproveitar o 
horário noturno, final de semana. Tem um evento para ir e tem a data-limite. Estou 
sempre fazendo alguma coisa em casa. Ontem à noite mesmo eu fiquei até altas horas 
trabalhando (MARIA). 
 
 

Figura 5 - Verbalizações sobre o acúmulo de trabalho – coletados em entrevistas realizadas entre 29 jun. 2010 e 
13 jul. 2010. 
Fonte: Diário de campo da pesquisadora.  
 

O próximo quadro (Figura 6) foi elaborado a partir de uma única categoria. Aborda o 

tema lazer. Traz as falas em que as professoras constatam se têm ou não têm tempo para o 

lazer. É interessante notar como fica evidente o pouco tempo de que dispõem para o lazer 

quando a escolha profissional é o trabalho docente.  
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LAZER SIM NÃO 

Laura   Pior é que não. Quero mais é ficar 
com os pés para cima quando eu 
posso. 
 

Maria Bernadete  Aos finais de semana faz muito 
tempo que eu não tenho lazer. Eu 
passo nas correções, na verdade; 
então, quando me sinto cansada, 
eu paro, dou uma caminhada, 
volto, mas ultimamente eu tenho 
vivido para o trabalho sem 
momentos para o lazer. 
 

Maria  Tem algumas épocas que não. 
Meu melhor programa é ficar em 
casa dormindo. Sou muito 
dorminhoca; preciso muito de 
um bom sono. Meu relógio 
biológico precisa recarregar mais 
tempo do que outras pessoas. 
Mas, de uma maneira geral, o 
lazer eu gosto mais de dia; de 
noite eu vou pelo social, mas à 
noite eu não tenho condições de 
fazer mais nada. 

Renata  Tenho. Mas, sempre tenho 
trabalho para fazer também. 

 

Paula   O lazer se restringe muito a ficar 
em casa. É descansar, que eu sei 
que também não é lazer. 

 

Figura 6 - Verbalizações sobre o tempo disponível para o lazer – Entrevistas realizadas entre 29 jun. 2010 e 13 
jul. 2010. 
Fonte: Diário de campo da pesquisadora.  
 

Como se pode observar, apenas duas das seis professoras investigadas comentaram ter 

disposição para o lazer; ainda assim, precisam administrar este tempo, pois devem dividi-lo 

com o trabalho que levam para casa. Mesmo a professora que se diz privilegiada por ter 40 

horas, confessa que em alguns momentos tem de dividir seu tempo de lazer com o trabalho. 

Esta questão do tempo, ou melhor, a falta dele, tem constituído muitas vezes o foco das 

discussões sobre as dificuldades que surgem na profissão. Já que a profissão docente acontece 

com datas e prazos rígidos, exige constante planejamento e aperfeiçoamento, o que sempre se 

traduz em trabalhos em quantidade fora da carga horária específica de trabalho. O trabalho 

docente não se resume, de forma alguma, ao que acontece na escola ou na universidade; vai 
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muito além das paredes da sala de aula. Não só o trabalho, mas também o aprendizado, no 

sentido de que todas as vivências do professor (a) serão transpostas para a sala de aula. Por 

exemplo, “tudo aquilo que eu carrego, tanto pessoal como profissionalmente, fará parte 

daquilo que eu levo para meus alunos. Por isso, é preciso que se estabeleça uma relação 

entre tempo e trabalho”: 

 

[...] que os professores sejam capazes de coordenar, entre si, suas ações, 
levando em consideração a simultaneidade e a sequência. O ritmo é dado 
pelo ajuste entre kairós – o tempo estratégico, apropriado para determinada 
ação – e chronos – o tempo dos relógios, mecanicamente mensurável. Esse 
ajuste exige que sejam observados alguns indícios, alguns sinais de 
contextualização que contribuem para a coordenação das ações na interação 
(ERICKSON apud SILVA, 2007, p. 46). 
 

 
Mesmo sem querer, por conta das exigências, o trabalho muitas vezes toma o primeiro lugar 

na lista de prioridades dos professores. Como declara uma das entrevistada: “Em questão do tempo, o 

trabalho vem em primeiro lugar, mas não que ele seja o mais importante. É que é tanto trabalho, que 

você o acaba colocando em primeiro lugar para dar conta de suas obrigações. Então nós 

trabalhamos bastante (MARIA BERNADETE). 

A profissão docente exige muito além daquilo que o professor executa em sala de aula. 

Constantemente, ele terá trabalho para realizar em casa, pois a função feita em sala vai muito 

além do que se vê naquele momento: correção de provas, planejamento, estudo, produção 

científica, etc. Nesta profissão, quando se fala do tempo atual e como é a distribuição da carga 

horária, com exclusão das horas-atividade; se não abdicar do seu tempo, dificilmente dará 

conta de tudo o que precisa fazer.   

A trajetória da profissão e o tempo que a profissão docente exige de dedicação fazem 

com que os professores destinem muito mais tempo ao trabalho do que a si próprios. Tudo, 

por conta da demanda de obrigações. Para o professor dar conta, ele se deixa levar e, 

principalmente, deixa seu tempo ser tomado por todas essas funções e exigências. O que por 

certo período pode não incomodar, com o passar do tempo gerará uma sobrecarga que se 

somatiza em adoecimentos físicos e mentais. Além do cansaço mental, reflete-se também no 

físico, gerando fadiga, dores no corpo, indisposição, etc. Estes fatores podem ser evidenciados 

na fala das professoras Maria Bernadete e Maria; quando declaram: 

 

Sim, eu me sinto estressada, às vezes muito ansiosa; às vezes tenho que 
tomar um “calmantezinho” para relaxar, para continuar as correções no 
computador. Porque agora é ambiente virtual; então nós cansamos muito 
com esse exercício repetitivo, começa a doer as costas, os braços, aíi você 
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toma um dorflex, da uma voltinha, senta de novo... Então isso tem sido 
bastante estressante. Tem sido uma luta bem árdua esse processo no 
computador (MARIA BERNADETE). 

 

 
Eu sou estressada. Aquilo que eu digo a respeito do senso crítico, porque a 
gente estressa com o trânsito, com gente mal-educada na rua, nós nos 
estressamos porque estamos vendo uma natureza ser degradada, você se 
estressa com as notícias na televisão, você se estressa com as políticas 
publicas. Então tem dia que você está com isso como uma bomba-relógio; 
então você estressa no seu trabalho com as pessoas que não cumprem prazo, 
com as pessoas que não fazem o que tem que fazer... (MARIA). 
 

Além da categoria tempo, considerada fator de estresse, a questão da dedicação 

também aparece como fator de desgaste e cansaço em suas rotinas. Pela cobrança a si 

próprias, as professoras aumentam a angústia e o estresse resultante de sua jornada de 

trabalho, pois, ao criar expectativas em algumas situações, que por diversos motivos não 

acontecem do jeito planejado, seja em sala de aula, perante seus colegas, ou situações ligadas 

à instituição, se frustram. Muitas vezes se põem a procurar outros meios para alcançar a tão 

almejada realização profissional. 

Reforçando esta questão - falta de incentivo e desmotivação das professoras perante 

sua profissão -, Paula diz: “Ultimamente não me sinto muito incentivada. Tanto que eu estou 

fazendo este curso em gestão empresarial buscando um outro olhar para minha profissão.” 

Na fala de uma outra professora, podem-se destacar alguns aspectos que demonstram como 

isso ocorre: 

 

Falta de reconhecimento, quando eu faço o melhor possível e então as 
pessoas criticam sem fundamento. Às vezes, dificuldades que surgem que 
não são ocasionadas por mim, que por conta de outras situações você 
precisa ficar mediando. As outras pessoas deixam de fazer as atividades e 
então acabam sobrecarregando você. Outra coisa que eu fico extremamente 
estressada é se eu estiver atrasada para alguma coisa; eu gosto de ser 
pontual na hora da entrada da aula, na hora da pausa, na finalização; então 
eu gosto de pontualidade (LAURA). 

 

 Depreende-se que a carga da profissão docente não vem somente de suas 

responsabilidades, mas da sobrecarga por falta de comprometimento de terceiros. Um 

professor pode fazer muito bem seu trabalho, mas pode se surpreender com a falta de 

compromisso dos outros.  

O estresse pode se configurar na rotina do trabalho docente de diversas formas. Há 

uma grande cobrança do papel do professor e, muitas vezes, falta apoio por parte da 
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instituição e dos gestores da instituição. Novas políticas, novos ideais, muitas transformações 

vêm acontecendo rapidamente no ambiente educacional; no entanto, ao que parece, na prática 

isso não tem alcançado os objetivos idealizados, traduzindo-se simplesmente em mais 

trabalho para o professor. 

 

3.2 MUDANÇAS NO PAPEL DO PROFESSOR 

 

 É difícil não concordar que hoje, no ambiente educacional universitário, aumentaram 

de forma considerável as novas responsabilidades e as novas exigências sobre os educadores. 

Associado a isso, há profundas transformações ocorrendo na sociedade e no mundo do 

trabalho, fazendo com que cada vez mais um universo diferenciado de alunos integrem as 

salas de aula, exigindo mudança na postura e no papel do professor:  

 
A tese de Merazzi – diretor de uma importante escola normal da Suíça – 
baseia-se em três fatos fundamentais: em primeiro lugar, na evolução e 
transformação dos agentes tradicionais da socialização (família, ambiente 
cotidiano e grupos sociais organizados), que, nos últimos anos, por diversas 
circunstâncias sociais, reagiram, renunciando às responsabilidades que 
antigamente vinham desempenhando no âmbito educativo e exigindo das 
instituições escolares que ajudassem a ocupar o vazio que nem sempre 
tinham capacidade de preencher; e que, portanto, em muitos casos ficou 
vazio, com as consequentes lacunas no processo de socialização das 
gerações jovens. Entre os principais fatores que causaram essa 
transformação dos agentes tradicionais da socialização, destaca a 
incorporação em massa da mulher ao mundo do trabalho e a transformação 
da família [...] (MERAZZI apud ESTEVE, 1999, p. 29). 

 

Confirmando o texto citado, todos os sujeitos desta pesquisa são do sexo feminino, 

embora não tenha sido um critério de escolha candidatos. Esta, porém, é uma realidade que se 

observa atualmente no ambiente educacional. O corpo docente das universidades e, 

principalmente, das escolas, é formado por mulheres:  

 

Em segundo lugar, o papel tradicionalmente designado às instituições 
escolares, com respeito à transmissão de conhecimento, viu-se seriamente 
modificado pelo aparecimento de novos agentes de socialização (meios de 
comunicação e consumo cultural de massa etc.) que se converte em fontes 
paralelas de transmissão de informação e cultura (MERAZZI apud  
ESTEVE, 1999, p. 29). 

 
A fala da professora Maria concorda com as características do tempo atual: 
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Os alunos, atualmente, uma coisa que eles têm que eu sinto diferença, é que 
os alunos há alguns anos atrás não tinham muito acesso a informação, 
sobretudo os das licenciaturas. Não liam jornal, não tinha acesso a muitas 
revistas e periódicos. E agora nós percebemos que eles têm um acesso mais 
fácil, não tem um aprofundamento, mas tem um acesso, conhecem e também 
sabem procurar. Não é a maioria, mas tem uma boa parte em que o perfil 
dos alunos está bem diferente (MARIA).  
 
 

 Claro que modernizar, ampliar o acesso de materiais para aluno é positivo. No entanto, 

como o professor está inserido nesta situação, tudo afeta sua rotina de trabalho. Sua forma de 

preparar uma aula é diferente e suas necessidades para ministrar esta mesma aula também são 

modificadas: exige-se dele muita atualização, qualidade de materiais, formação continuada, 

etc. Os recursos hoje disponíveis, ao mesmo tempo que facilitam, podem gerar situações 

desconfortáveis, conforme a professora Laura em seu depoimento: 

 

Agora melhorou bastante, pois nós temos datashows instalados, mas, nem 
em todas as instituições é assim; às vezes você tem que carregar o 
equipamento para a sala. A questão do notebook, para a gente é 
fundamental, porque o nosso aluno, normalmente quando é das 
licenciaturas, da pedagogia, que são os cursos que eu trabalho, 
normalmente é um aluno carente, que se ressente em pagar xérox. Não é 
mais possível você ficar em pleno século XXI dando aula com quadro e giz. 
Então você acaba utilizando e carregando sempre o laptop e então surgem 
os intempérios, por exemplo, em um dia desses em uma orientação eu peguei 
um vírus que eu tive que formatar meu computador, mas são os riscos 
(LAURA). 

 

 Neste depoimento, percebe-se a transferência também do papel da família para o 

professor. Este, naturalmente, já traz embutida uma preocupação em relação às condições de 

seus alunos. Mas, além disso, destacam-se principalmente as novas tecnologias e o quanto 

elas interferem no ambiente de sala de aula e o modificam. Para que o aluno possa usufruir 

positivamente da aula, quando a instituição não os disponibiliza, os professores colocam à 

disposição até mesmo seus equipamentos pessoais. Esta é mais uma preocupação, que pode se 

tornar mais um elemento de estresse, seja pelo próprio peso do material, como dos danos que 

possam vir a sofrer. A responsabilidade pela manutenção, transporte e cuidados com o 

equipamento recai somente sobre o professor. Mas, em vez de se omitir, ele prefere enfrentar 

estas situações para conseguir levar a seus alunos uma boa aula. 
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3.3 CONSEQUÊNCIAS: IMPLICAÇÕES DA ROTINA PROFISSIONAL NA SAÚDE DO 

PROFESSOR 

 

Muitos fatores que hoje integram a rotina profissional do educador pode-se dizer que 

não caberiam a ele. Apesar de alguns entenderem que não é papel deles, o admitem por 

estarem inseridos naquele contexto. Quando se dão conta, já estão envolvidos com a situação 

e realizam as funções novas como que por força da atuação profissional.  

 É importante que se compreenda que as implicações no cotidiano do professor (a) 

envolvem desde questões políticas, questões burocráticas da instituição, até ocorrências na 

sala de aula, afora todo o trabalho que precisa ser realizado em casa. É um confronto 

constante de duas realidades: macro e micro, que interferem diretamente no ambiente 

educacional. A professora Paula traz a reflexão sobre a sobrecarga de horas trabalhadas: 

 

Eu acho que nós trabalhamos muito, muitas horas além do que nós 
desenvolvemos em sala de aula, tanto em produção de material didático, 
preparando aulas, para receber pouco. Eu vejo que quando eu iniciei no 
ensino superior era outra relação com o trabalho. Hoje eu vejo que está 
defasado (PAULA). 
 
 

 O que para ela é um problema, hoje afeta o sistema educacional, como se pode 

verificar nas ingerências concretas pretensamente para melhorar diversos aspectos e situações 

dos professores: 

 

As intervenções devem visar à busca para possíveis modificações, não só na 
esfera microssocial do trabalho e das relações interpessoais, mas também na 
ampla gama de fatores macroorganizacional que determinam aspectos 
constituintes da cultura organizacional e social na qual o professor exerce 
sua atividade profissional (CARLOTTO & PALAZZO, 2006, p. 1024). 

 

 Tudo isso gera pressão sobre a atuação do professor (a). É importante buscar por 

intervenções que venham a contribuir com a realidade dos professores, mas que não se sigam 

modelos com base em ideologias ou apenas em teorias, o que ocorre muito no ensino 

brasileiro. É preciso propor novidades mais práticas para que haja contribuições efetivas que 

façam diferença no papel do professor, pois, de acordo com Esteve, “os profissionais da 

educação tiveram que se adaptar às características evolutivas dos processos de trabalho, ainda 
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que, na maioria das vezes, não se tenha observado necessariamente uma melhoria das 

condições desse tipo de exercício profissional” (apud FREITAS E CRUZ, 2008, p. 1).  

 Tudo isso exige que o professor invista em sua profissão. Dele se exige 

disponibilidade para essas formações, embora nem sempre haja contrapartida que o estimule a 

este investimento. Ao ser questionada sobre a necessidade de investimento e se tinha apoio na 

profissão, a professora Renata diz: “Meu Deus... e bota investimento nisso e nem sempre você 

tem apoio da instituição na qual você trabalha”. Paula complementa: “Ultimamente não me 

sinto muito incentivada. Tanto que eu estou fazendo um curso em gestão empresarial 

buscando outro olhar para minha profissão”. Pela gravidade da situação, esta professora 

pretende abandonar a profissão, buscando um novo caminho para fugir de situações que a 

incomodam ou de problemas de profissão que a afligem. Na visão de Dias Sobrinho (2005, p. 

66), de uma forma geral: 

 
A educação tem como função essencial a formação de sujeitos autônomos 
entendida como núcleo da vida social. “A aprendizagem não é só a aquisição 
de uma técnica, mas também a experiência da relação entre dois indivíduos 
concretos”. A construção de conhecimentos cientificamente fundamentados 
e socialmente pertinentes se integra à formação crítica e reflexiva essenciais 
à cidadania pública. Dessa forma, os conhecimentos e a formação se 
colocam na perspectiva da elevação e da ampliação do caudal cognitivo e da 
consolidação da democratização da sociedade. 
 
 

 O professor hoje está inserido num contexto que sofre transformações abruptas, sem um 

cuidadoso estudo antes de serem implantadas. Por exemplo, muitas vezes novas políticas públicas são 

criadas sem atenção ao que vem acontecendo no cotidiano do ambiente escolar. Por isso, fala-se em 

lançar novas propostas a partir de uma ideologia. Na atual situação do ensino, acredita-se ser mais 

importante não se basear no ideal, mas na prática e, principalmente, no real; portanto, nas principais 

necessidades e naquilo que se observa em sala de aula, nas atuações dos alunos ou dos professores; 

afinal são dois universos que caminham e evoluem juntos.  

 

3.4 ATIVIDADE FÍSICA: UM DIFERENCIAL PARA A SAÚDE DO PROFESSOR 

  

 Agir conscientemente, hoje, parece algo muito distante do indivíduo. O mundo 

moderno, muitas vezes, exige um ritmo frenético para resoluções de problemas e atividades 

constantes. A pessoa nem sempre se percebe como pessoa, um ser integral, mas uma peça que 

deve obedecer a instruções e a comandos da máquina. Ao mesmo tempo, ouve-se tanto falar 

em qualidade de vida e práticas preventivas para a saúde. Até que ponto isso está sendo 
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trabalhado com atenção e consciência? Há, por um lado, um excesso de obrigações que se 

tornam automáticas para o homem moderno, que não o beneficiam; por outro, existem 

atividades esportivas ou ativas em demasia. A ausência de atenção consciente pode ser um 

dos grandes motivos do desequilíbrio do homem em relação às atividades por ele realizadas. 

 Foram levantadas informações junto aos professores (Figura 7) que, em sua opinião, 

evidenciam os benefícios de uma atividade física e o que isso lhes proporciona. A observação 

é que muito se fala em benefícios e na relevância de uma atividade física. A questão, porém, 

é: até onde isso acontece e/ou é conscientemente percebido por aqueles que a praticam ou 

deixam de praticar? 

 

SUJEITO PRATICA ATIVIDADE FÍSICA BENEFÍCIOS PERCEBIDOS 

LAURA Gosto de caminhar; quando eu consigo é 
uma coisa que eu gosto de fazer, daí 
caminho uma hora por dia. Só que 
ultimamente chove tanto, que os dias que 
tenho para caminha não consigo devido às 
condições climáticas. Mas, a cada duas 
semanas eu faço uma massagem relaxante 
que também me ajuda por conta do LER 
(lesão por esforço repetitivo). 
. 

Eu me desligo completamente. Durmo 
melhor, sinto-me melhor. 

MARIA BERNADETE Pois é, eu começo a caminhar e desisto, por 
falta mesmo de hábito. Eu alego que é 
tempo, talvez se eu fosse mais organizada 
poderia ser. Tentei ir para a academia; foi 
um passo muito difícil, estou muito acima 
do peso, foi muito difícil até chegar lá; foi 
um ensaio de um ano, indo lá voltando... Até 
que efetivei a matrícula e na verdade tenho 
frequentado muito pouco, mas pretendo 
voltar a frequentar no mínimo três vezes por 
semana para poder organizar meu físico. 
Porque minha condição física é bastante 
precária. 
 

Os dias que eu vou à academia eu volto 
com o corpo bem aliviado, mais 
disposição e eu percebo que em menos 
tempo eu faço mais correção, meu 
trabalho rende mais quando eu faço 
exercício físico. Um momento bem 
interessante é quando eu volto da 
academia; eu fico com agilidade, com 
prazer de fazer as atividades. Dá mais 
rapidez, fico mais esperta, tudo é mais 
rápido.  

(Continua) 
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(conclusão) 

MARIA Eu faço academia de duas a três vezes na semana; 
eu tento fazer um exercício aeróbico, geralmente 
esteira ou step e musculação. E faço duas vezes na 
semana yoga. 

 

 

Se eu não fizesse isso eu acho que não 
aguentaria, eu acho que eu estaria destruída se 
não fosse. Eu acho que é tudo, me dá controle 
emocional. E fisicamente eu me sinto melhor, 
mais forte. Precisa ter energia para ficar em 
pé, para dar atenção para os alunos, para falar, 
para pensar. Eu noto muito que meu 
raciocínio melhora muito. Eu tenho um 
raciocínio mais rápido, mais claro. Então eu 
acho que é imprescindível para mim. Eu sei 
que eu não posso ficar sem exercício físico; 
para mim é uma questão de qualidade de vida. 
 
 

MARI Faço caminhadas duas vezes por semana, no final 
da tarde; nos sábados e domingos também, durante 
uma hora. 

 

 

É muito relaxante. Eu caminho há mais de 15 
anos e a caminhada faz muito bem para mim. 
E quando eu vou para academia isso também 
me faz bem. Porque eu sei que a atividade 
física ela faz bem e nos deixa mais relaxada. 

RENATA Não pratica.  

PAULA Eu participo de um grupo de ginástica três vezes por 
semana. 

Sim. Porque eu voltei em abril, maio, e depois 
disso eu não tive mais dores nas costas, não 
mais dor nenhuma, estou dormindo bem. Bem 
tranquila. 

Figura 7 - Verbalização sobre atividade física e seus benefícios – entrevistas realizadas entre 29 jun.  2010 e 13 
jul. 2010.  
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora  
 

 É de suma importância ressaltar que das seis professoras pesquisadas cinco procuram, 

dentro de suas possibilidades, realizar alguma atividade física. E das que praticam, todas 

salientam os benefícios. Confirmam que fazer uma atividade lhes faz muito bem e modifica a 

forma como lidam com seu trabalho. Dizem até mesmo que, após praticar alguma atividade 

física, o trabalho rende muito mais.  

Ao serem questionadas sobre a possibilidade de fazer uma atividade física no próprio 

ambiente de trabalho, as professoras Maria Bernadete e Maria demonstram o quanto isso seria 

benéfico, não só para o trabalhador, mas também para a instituição em si: 

 
Com certeza, seria o ideal. Se no trabalho nós tivéssemos um momento para 
fazer essas atividades, seria ideal. Porque nós temos que estar aqui; então 
aqui acontece essa atividade. Seria o ideal para qualquer profissional e 
para qualquer área de atuação. Seria muito bom. Com certeza, estaria 
disponível se fosse no ambiente de trabalho, porque seria um tempo 
integrado ao trabalho; então não teria como não ir. Seria interessante; seria 
uma grande oportunidade na vida de qualquer profissional, ter esta 
vantagem no trabalho. É uma vantagem porque é beneficio para o 
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profissional, para o empregado e para empresa, porque você vai produzir 
mais, seria muito bom se isso acontecesse (MARIA BERNADETE).   
 
Se eles dessem um tempo, sim, porque acho imprescindível. Eu acho que nós 
vamos chegar em uma época que isso vai fazer parte já do contrato de 
trabalho. Cada vez mais. Porque uma coisa leva a outra. As pessoas estão 
muito jovens e já com problemas cardíacos, até com doenças psicológicas. 
Eu acho que é interessante sim ter um tempo de lazer, de exercício dentro da 
carga horária (MARIA).   
 
 

 Estes depoimentos são importantes para registrar os benefícios proporcionados pela 

atividade física para alívio da carga de trabalho e melhoria do estresse. O que também se 

confirma nestas passagens é o interesse dos próprios professores em investir em sua qualidade 

de vida, o que às vezes não acontece por falta de tempo, por ser o tempo docente uma equação 

instável. Conscientes eles estão dos benefícios que isto traz para suas vidas pessoais e 

profissionais. O que falta é organização de todo o sistema para que possam usufruir dos 

benefícios destas atividades, além dos benefícios para o próprio sistema.  

 

3.5 ABSENTEÍSMO NO TRABALHO POR MOTIVOS DE SAÚDE 

 

Quando questionadas sobre a necessidade de faltar ao trabalho por estarem 

extremamente cansadas ou estressadas pela carga que a sua função exige, três das seis 

professoras entrevistadas relataram que tiveram que faltar ao trabalho devido a estes motivos. 

Por outro lado, embora as outras três relatassem não terem tido necessidade de faltar ao 

trabalho por motivos relacionados ao estresse e ao cansaço, uma delas, Maria, admitiu que, 

apesar de não faltar por estes motivos, há épocas em que sente um cansaço físico e mental 

muito grande, classificado como uma verdadeira exaustão, a ponto de serem comuns os casos 

de perda de memória e erros cometidos no trânsito. Segundo a professora:  

 

Embora tenha épocas que tenho muito cansaço a ponto de pensar em 
pedir uma licença, de tão exausta, o cansaço é físico, mas muito 
mental.Se fosse fazer certo, o negócio teria que dar uma parada 
algumas épocas, porque eu começo a perder a memória, começo a 
esquecer as coisas; eu cometo erros básicos no trânsito. Eu vejo que 
eu estou exausta e então dá vontade de parar mesmo; ainda bem que 
eu me recupero fácil. Mas, eu me sinto muito, muito cansada 
(MARIA).  
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Vale também ressaltar e discutir o discurso apresentado por Paula, que relatou que 

neste ano faltou alguns dias – mais precisamente uma semana – em razão de um estado de 

tensão tão intenso que a deixou “toda dura”, sem conseguir mexer sequer braços e pescoço. 

Não é de se estranhar que este estado tão intenso de tensão tenha sido causado por estresse, 

pela própria sobrecarga de trabalho das profissionais. 

A professora Laura também relatou que também necessitou faltar alguns dias devido 

a seu quadro de hipertensão, o que, presume-se, deve ser exacerbado pela sobrecarga e pelo 

ambiente de trabalho, predispondo ao agravamento do quadro. Esta professora relatou, mais 

adiante, que se considera uma pessoa muito estressada. Os fatores que a deixam neste estado 

são: 

 

Falta de reconhecimento quando eu faço o melhor possível e então as 
pessoas criticam sem fundamento. Às vezes, dificuldades que surgem, 
que não são ocasionadas por mim, que por conta de outras situações 
você precisa ficar mediando. As outras pessoas deixam de fazer as 
atividades e então acabam sobrecarregando você. A terceira é que eu 
fico extremamente estressada seu eu estiver atrasada para alguma 
coisa; eu gosto de ser pontual na hora da entrada da aula, na hora da 
pausa, na finalização; então eu gosto de pontualidade (LAURA). 

 

De fato, as doenças têm o poder de comprometer a saúde geral do indivíduo, 

tornando-se, portanto, fonte de interferência negativa na qualidade de vida do paciente, 

atingindo, em consequência, toda a atividade produtiva do trabalhador (PERES et al., 2006).  

Costa (2008) destaca que o trabalhador com problemas de saúde pode apresentar 

queda em sua produtividade, e até absenteísmo. O trabalhador que sofre, por exemplo, de 

dores, não consegue manter a concentração, estando mais exposto a acidentes de trabalho, a 

erros técnicos, a alterações de humor, a alterações de comportamento, em prejuízo de seu 

comportamento e relacionamento interpessoal, conforme será abordado adiante.  

Segundo Bittar e Itani (2006), quando um determinado indivíduo apresenta, em seu 

ambiente de trabalho, algum tipo de desconforto ocasionado por doenças e há necessidade de 

controle da dor por meio de medicamentos, este indivíduo tem seu desempenho 

comprometido, sendo notória a redução da capacidade de concentração, de trabalho e da 

qualidade do trabalho desenvolvido, deixando o indivíduo também mais exposto a acidentes 

pessoais e ao próprio ambiente em que trabalha.  
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3.6 TEMPO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO 

 

Quando questionada sobre o tempo de afastamento do trabalho por motivos 

relacionados a doenças, estresse ou cansaço físico, a professora Laura relatou ter ficado 

afastada quase um mês por hipertensão. Outra professora - Paula - relatou ter ficado uma 

semana afastada do trabalho por motivos de doença, devendo a licença a um quadro de tensão 

muscular excessivo, que impedia qualquer atividade.  

A professora Renata alegou ter precisado faltar alguns dias, esporadicamente, mas 

não por problemas relacionados a doenças ligadas ao trabalho, a estresse, ou a doenças do 

gênero, mas a problemas ocasionais, como gripe, virose, indigestão, catapora, entre outros. Já 

as outras duas professoras destacaram que o motivo do afastamento, ambas por três meses, foi 

apenas em razão da licença maternidade, à qual tinham direito.  

 

3.7 DOENÇAS OCUPACIONAIS E SINTOMAS RELACIONADOS AO ESTRESSE NO 

TRABALHO 

 

Oliveira (1998) destacou, em seu estudo, que a manifestação de doenças recorrentes 

em quem trabalha são um alerta, mostrando que o “ambiente de trabalho está doente”. Para 

Gil (2008), as consequências do estresse laboral devem ser compreendidas num contexto 

amplo, pois envolvem aspectos sociais, psicológicos, econômicos e políticos. 

O estresse ocupacional não é um fenômeno novo, mas um novo campo de estudo 

enfatizado pelo aparecimento de doenças vinculadas ao estresse no trabalho, como 

hipertensão, úlcera e outras (STACCIARINI, TROCCOLI, 2000). Em seus estudos, Gil 

(2008, p. 1) salienta que o estresse ocupacional é definido como a soma de respostas físicas e 

mentais, ou, ainda, de reações fisiológicas que, quando intensificadas, se transformam em 

reações emocionais negativas. Pode-se definir o estresse como qualquer circunstância na qual 

o indivíduo tenha uma tensão aguda, ou uma tensão crônica, que desencadeie uma alteração 

no estado físico e/ou no emocional, e uma resposta de adaptação psicofisiológica que pode ser 

negativa ou positiva no organismo (ABREU et al., 2002). 

O sofrimento com origem nas condições de trabalho pode levar ao aparecimento de 

doenças, dentre elas, o estresse. Esta doença aparece em circunstâncias de desequilíbrio entre 
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as condições individuais e a condição situacional ou motivacional (GIL, 2008). Na concepção 

de Yepes (2000, p. 62), o estresse é definido como: 

 

uma resposta natural do organismo a estímulos distintos diante de uma 
situação ou acontecimento especial de tensão e de emoção exaltada, fato que 
ocasiona a intolerância e a irritabilidade. O organismo reage aumentando as 
palpitações do coração, a tensão dos músculos e acelerando a respiração. 
Além disto, há manifestações sociológicas e alterações de conduta. Em 
síntese, o estresse produz na pessoa tensão emocional, alterando a forma 
normal dela se comportar. 

 

O estresse ocupacional é outro agravante. É conceituado como o produto da relação 

entre o indivíduo e o seu ambiente, em que as exigências deste ultrapassam as habilidades do 

trabalhador para enfrentá-las, o que pode acarretar um desgaste excessivo do organismo, 

interferindo em sua produtividade (BARBOZA, SOLER, 2003).  

O estresse no trabalho tem consequências negativas para o desenvolvimento saudável 

de uma personalidade humana e pode resultar em uma gama de comportamentos individuais 

problemáticos, que podem incluir desde o uso destrutivo de álcool e outras substâncias, até a 

depressão e uma deterioração na normal vida afetiva. Situações estressantes também podem 

constituir um antecedente para um episódio de violência no trabalho (ABREU et al., 2002). 

O estresse ocupacional tem sido entendido, de acordo com Yepes (2000), a partir de 

fatores ambientais negativos para a pessoa com relação a seu trabalho, à condição ambiental e 

higiênica, a jornadas de trabalho, a relações interpessoais e a estímulos. Barboza e Soler 

(2003, p. 2) destacam que os agentes psicossociais causadores de danos à saúde dos 

trabalhadores de enfermagem se associam ao contato frequente com o sofrimento e a morte; a 

monotonia de atividades repetitivas e parceladas e a turnos rotativos de trabalho. A fadiga 

leva ao estresse. 

Na visão de Costa et al. (2008), a assistência atualmente prestada à saúde do 

trabalhador deixou de ter caráter apenas social e humanitário, englobando a importância 

econômica, especialmente em razão do grande desenvolvimento dos setores da economia e do 

avanço tecnológico das últimas décadas. Desse modo, percebeu-se que a natureza do 

ambiente de trabalho pode ser a origem primária de uma série de distúrbios e problemas na 

saúde do trabalhador, com repercussão em todas as etapas da vida deste profissional, seja no 

seu desempenho produtivo, no rendimento de sua jornada de trabalho, no seu convívio social, 

entre outros. 
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Admitidos estes pressupostos, analisaremos as respostas das professoras quando 

questionadas sobre a necessidade de licença ou de afastamento do trabalho por motivo 

específico de doença ocupacional ou por sintomas relacionados ao estresse.  

Apenas uma das seis professoras entrevistadas não necessitou tirar licença para 

qualquer tipo de doença. Outra professora – Paula – teve de permanecer uma semana de 

atestado, mas também relatou que nunca precisou, especificamente, de licença. 

Já os relatos das outras cinco professoras foram variados. A professora Maria 

Bernadete conta ter precisado ficar aproximadamente três meses de licença para tratamento de 

câncer de tireóide, passando por uma intervenção cirúrgica. Em outra oportunidade também 

precisou tirar licença, mas por motivo de gestação. 

Já a professora Laura relatou ter precisado tirar licença por motivos de saúde, para 

tratamento de hipertensão, pois chegara a um ponto em que não conseguia mais baixá-la em 

serviço, daí necessitanto de licença médica. 

 

3.8 O GRAU DE CONHECIMENTO SOBRE O YOGA ENTRE AS PROFESSORAS 

 

Quando questionadas se conheciam o yoga e se em algum período da vida já o 

haviam praticado, houve diversas respostas. Três das seis professoras afirmaram conhecer o 

yoga, um conhecimento caracterizado como teórico-prático, pois estas já o haviam praticado 

por algum tempo ao longo de suas vidas. 

Laura destacou conhecer a técnica, que a praticara por algum tempo, lembrando que 

o yoga a ajudava muito em sua saúde e qualidade de vida. Palavras dela: 

 

É muito legal.Eu tenho um problema até por conta de lesão por esforço 
repetitivo. Eu tenho um desgaste no ombro e nas vértebras da cervical. E 
agora eu faço de vez em quando uma massagem relaxante, mas o yoga 
também me ajudava muito (LAURA). 
 

A segunda professora que diz conhecer e haver praticado o yoga é Maria Bernadete, 

que relatou ter ido a apenas uma aula de yoga no ano anterior. Embora tivesse apreciado a 

técnica, em razão de sua condição física (segundo ela, precária), acabou optando por outra 

atividade, como musculação, hidroginástica e, depois, alongamento. Mesmo considerando 
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excelente o yoga, achou a prática intensa, pesada, exaustiva, que exigia muito esforço, não 

sendo por isso adaptável à sua condição física.  

A terceira professora que destacou conhecer o yoga e o haver praticado foi Maria, 

mas muito tempo atrás, quando tinhas 22 anos, estando no momento com 44 anos. Seu 

primeiro contato com a técnica foi por intermédio do marido, professor de yoga. Com o passar 

do tempo, porém, em razão da vida agitada, deixaram de praticá-la. Contudo, ambos agora 

estão aos poucos retomando a prática.  

Esta professora também foi a que, entre as demais, trouxe os argumentos mais 

consistentes em relação aos benefícios experimentados com a prática do yoga. Não somente 

por praticá-la, mas também pelo diferencial em relação às outras professoras e por seu marido 

ter sido um professor de yoga. Argumentou que se trata de uma técnica que merece ser 

aprofundada tanto nos conceitos quanto na prática. 

Outro ponto a destacar neste relato é que as qualidades e benefícios por ela 

apontados expressam e ilustram o que se pode alcançar com a prática do yoga no cotidiano. 

Segundo a professora, sua intenção agora é com a retomada dos exercícios e diz nunca mais 

querer parar de praticá-lo, porque: 

 

os exercícios me fortalecem rápido, melhoram a respiração principalmente; 
melhorando a respiração, melhora o controle dos teus batimentos cardíacos, 
melhora tua emoção, melhora tua capacidade de respirar, melhora tudo, o 
corpo começa a funcionar mais harmônico, o conjunto, eu acho muito 
importante, para mim é importante e para o meu temperamento também, 
porque eu sou calma, mas eu tenho crises explosivas, eu que isso é 
importante também, acho que é fundamental, para mim pelo menos é 
fundamental (MARIA). 
 

Vale ressaltar que para ela o yoga é visto como algo “fundamental” para a saúde, o 

bem-estar físico e mental, trazendo equilíbrio para o corpo e para a mente, harmonia e 

conjunto.  

As outras três professoras relataram ter um conhecimento muito superficial, 

“conhecendo-o de ouvir falar”, não o tendo nunca praticado.  

Em seu relato, Mari expõe que ainda não fez yoga, apenas pilates, acreditando que 

ambas as técnicas fossem muito semelhantes. Disse ainda que tem curiosidade e gostaria de 

conhecer o yoga na prática. Renata relatou a mesma curiosidade e interesse em praticar o 

yoga. Paula destacou que, embora não o pratique e nunca tenha praticado, tem ótimas 

referências a seu respeito, já que sua mãe o praticou e seu irmão atualmente o pratica. 
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3.9 DISPOSIÇÃO E INTERESSE EM PRATICAR YOGA OU OUTRAS ATIVIDADES FÍSICAS, 

VISANDO Á MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA 

 

Quando questionadas sobre a disposição e interesse em praticar o yoga ou outras 

atividades que ajudassem a melhorar a qualidade de vida, os depoimentos foram unânimes. As 

seis professoras mostraram-se dispostas à praticar deste ou de outra atividade física, se a 

prática fosse estimulada/incentivada pela universidade. 

Na visão de Maria Bernadete, o yoga, especificamente, seria muito interessante para 

a saúde dos professores. Sua opinião se deve ao fato de ter vivenciado uma situação que a faz 

hoje recomendar a prática para melhorar a qualidade de vida e saúde de qualquer pessoa: 

 

Seria interessante, seria uma grande oportunidade na vida de qualquer 
profissional, ter esta vantagem no trabalho. É uma vantagem porque é 
beneficio para o profissional, para o empregado e para empresa, porque 
você vai produzir mais, seria muito bom se isso acontecesse. 
 

 
Mais, a prática de exercícios de yoga deveria ser estimulada dentro da própria 

universidade, “no ambiente de trabalho”, e ainda, no mínimo, umas duas ou três vezes na 

semana. Para ela, se de fato a modalidade pudesse ser oferecida no ambiente de trabalho – na 

própria universidade – seria uma grande vantagem pelo fato de facilitar mais o acesso e a 

assiduidade dos profissionais aos exercícios. 

Para Laura, a prática no cotidiano da universidade também seria muito interessante, 

oferecendo às professoras que têm um tempo muito curto o acesso a uma prática saudável em 

um tempo pré-estabelecido, evitando faltas, desistências ou até a interferência de outras 

atividades pessoais, como o tempo de lazer e o tempo disponível para a família. 

Paula, Renata e Mari deram a entender que só esperam uma iniciativa da 

universidade para se candidatarem à prática do yoga no ambiente laboral, insistindo em que a 

universidade deve incentivar esta modalidade entre os professores, porque a prática 

contribuiria não apenas para a vida e saúde dos docentes, mas influiria positivamente na 

organização, na elaboração de uma estratégia compatível com as necessidades deles.  

Para Costa (2008), de uma maneira geral, tanto a saúde quanto a segurança dos 

colaboradores têm sido alvo de intensa preocupação por parte das empresas em todo o mundo. 

Estas questões passaram a ser de interesse comum em todos os setores da sociedade moderna, 

contribuindo para a saúde pública e para o modo como as organizações repensam seus 
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serviços, produtos e atividades (que passaram incluir saúde e bem-estar da população como 

requisitos).  

Atualmente, as empresas têm observado a questão da saúde ocupacional com uma 

visão mais contemporânea. Contam com a participação de profissionais de diversas áreas do 

conhecimento, adotando uma abordagem holística e interdisciplinar, tornando possível, 

consequentemente, a aplicação dos melhores recursos disponíveis para a proteção do 

trabalhador, oferecendo-lhe todas as condições para que tenha meios favoráveis de 

desenvolver todo seu potencial e bem-estar físico, mental e social (COSTA, 2008). 

Neste contexto, outra consideração importante a ser feita é que a saúde é a primeira e 

essencial condição para que alguém possa considerar sua vida como de boa qualidade. O que 

parece óbvio e claro, porém, nem sempre o é. Na realidade, tanto a concepção de saúde como 

a de qualidade de vida comportam discussões e interpretações diversas. A saúde não pode ser 

vista apenas como ausência de doença, mas deve incluir o completo bem-estar biológico, 

psicológico e social. Esta noção vem ao encontro da visão biopsicossocial, considerando todas 

as dimensões da vida humana, incluindo um padrão adequado de alimentação e nutrição, de 

habitação e saneamento, boas condições de trabalho, oportunidades de educação ao longo de 

toda a vida, ambiente físico limpo, apoio social para famílias e indivíduos, estilo de vida 

responsável e um espectro adequado de cuidados de saúde. Já qualidade de vida é um 

conceito amplo, que engloba aspectos subjetivos (sentimentos, percepções, bem-estar e 

satisfação) e objetivos (recursos materiais disponíveis, salário e carreira).  

As razões pelas quais se justifica e determina a implantação de medidas que visem à 

promoção da qualidade de vida no ambiente laboral atendem simultaneamente aos interesses 

tanto do empregado quanto do empregador. Para o trabalhador, as razões são evidentes, como 

uma vida melhor, provavelmente mais longa, melhor saúde física e mais feliz. O estado de 

maior felicidade decorre seja do fato de um individuo se sentir mais bem-disposto e com 

maior vigor físico, seja, sobretudo, da sensação de bem-estar interior, proveniente da melhoria 

das relações com as pessoas com quem trabalha, além do fato de passar a considerar o 

trabalho não como tortura e indesejável, mas como algo prazeroso e desejável.  

A importância do trabalho para o bem-estar e a saúde das pessoas fica clara ao se 

lembrar que é trabalhando que se passa a maior parte de nossa vida; é no trabalho, ou por 

meio dele, que se realiza grande parte das necessidades e desejos. O papel essencial do 

trabalho é que ele representa a possibilidade de atingir a sonhada qualidade de vida pessoal e 

familiar. O ser humano trabalha pela satisfação de suas necessidades. Pelo trabalho, como ser 

histórico e social, concretiza e produz seus próprios bens. Com as constantes mudanças e 
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transformações no mundo do trabalho, as empresas têm repensado a posição do indivíduo no 

contexto organizacional. Ele não pode mais ser relacionado como máquina, mas como um ser 

que possui necessidades, precisando ser bem assessorado na implementação e cumprimento 

de programas que visem acima de tudo à promoção de sua saúde.  

O próximo capítulo mostrará, com medidas e resultados práticos, os benefícios da 

introdução do yoga na vida e atividade profissional das professoras. 
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4 INTERVENÇÃO: YOGA NA PRÁTICA 

 

 A intervenção desta pesquisa foi realizada através de uma prática de yoga (Anexo D). 

A atividade teve duração de uma hora e trinta minutos. Aconteceu posteriormente ao 

levantamento teórico-bibliográfico desta pesquisa e depois de realizada a entrevista.  

 É de suma importância ressaltar que apenas quatro das seis professoras tiveram 

disponibilidade para participar da intervenção prática. Com isto, pode-se inferir a relação 

tempo com as atividades docentes. A dificuldade dos profissionais de conseguirem brechas 

em suas agendas para realizar outras atividades que não as diretamente relacionadas às 

profissionais é cada vez maior na atual realidade das profissões, não sendo diferente, ao que 

parece, no trabalho docente. 

 

4.1 APRECIAÇÃO ANALÍTICA DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS 

 

 Inicia-se aqui a apreciação analítica dos questionários aplicados às professoras após 

participarem da aula de yoga. O questionário (Anexo E) era composto de 29 questões; cada 

questão uma apresentava cinco alternativas de resposta. Cada pergunta deveria ser respondida 

assinalando uma única opção.  

 

4.1.2 Um olhar sobre a própria saúde 

 

O gráfico abaixo (Figura 8) indaga se as professoras se preocupam conscientemente 

com a própria saúde. Pelas informações, apenas uma (25%) diz realmente se preocupar; outra 

(25%), preocupa-se muito pouco e 50% (duas) se preocupam mais ou menos, ou seja, 75% 

das professoras pesquisadas disseram não ter esta preocupação.  
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25%

50%

25%

muito pouco mais ou menos extremamente

 

Figura 8- Preocupação com a própria saúde 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 

 

No entanto, o gráfico a seguir (Figura 9) traz um dado interessante, mesmo que a 

maioria das professoras pesquisadas diga não se preocupar com a própria saúde. Quando seu 

corpo apresenta algum sinal, aí elas se preocupam sim, assumindo uma postura de prevenção 

ou de tratamento. Elas só parecem começar a se preocupar com algo quando o corpo dá sinais 

de que alguma coisa não vai bem. 

Este dado aparece mais claramente no gráfico 9, em que 75% das professoras dizem 

preocupar-se bastante com possíveis dores e desconfortos físicos, enquanto uma apenas (25%) 

diz se preocupar muito pouco. Mesmo quando o próprio corpo já apresenta sinais de que algo 

não está bem, ela, ainda assim, mantém-se impassível. Conforme Maciel (2010, p. 113) o 

sedentarismo é um dos principais fatores de risco para morbi-mortalidade cardiovascular:  

 
Tal fenômeno é observado tanto em países desenvolvidos quanto naqueles 
em desenvolvimento e, portanto, deve estimular a elaboração de campanhas 
envolvendo abordagens que visem o combate à inatividade física da 
população.  
 

Agir a favor de si mesmo, começar literalmente a “se mexer”, encontrar tempo e 

espaço na agenda é o primeiro passo para que os indivíduos possam buscar melhorar seus 

índices de qualidade de vida e, consequentemente, sua saúde. Os dados apresentados nos 

gráficos abaixo seriam possivelmente diferentes.   
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 muito

pouco

25%

bastante

75%

 muito

pouco

25%

bastante

75%

 

Figura 9: Dores e desconfortos 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 
 

 Seguindo a análise dos questionários, observa-se que metade das professoras se cansa 

com facilidade, fato provavelmente associado ao sedentarismo, de acordo com Maciel (op. 

cit.).  

 

25%

50%

25%

nada bastante mais ou menos

 

Figura 10: Cansaço 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 
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4.1.3 Estresse, sintomas e consequências 

 

Diante de uma avaliação pessoal do próprio estresse, 50% das professoras que 

participaram da intervenção prática consideram-se estressadas, enquanto 25% se consideram 

mais ou menos e 25% se consideram muito pouco estressadas (Figura 11).  

 

bastante

50%

mais ou 

menos

25%

muito pouco 

25%

 

Figura 11: Estresse 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 

 

No entanto, os dados relativos às professoras que apresentam sentimentos que as 

incomodam no seu cotidiano (tristezas, angústias, ansiedade) (Figura 12), somados, resultam 

em 75%. Já 50% dizem sentir mais ou menos este desconforto, e 25% o sentem bastante.  

Este dado pode trazer à tona o fato de que muitas vezes as pessoas já podem estar 

sofrendo dos males ocasionados pelo estresse, mas sem consciência disso. Como se viu em 

dados abordados anteriormente sobre dores físicas, algumas das entrevistadas as sentiam, mas 

nada faziam a respeito. O mesmo se pode dizer do estresse. Consta ainda no próximo gráfico 

(Figura 12) que apenas 25% das professoras pesquisadas não sentem estas perturbações em 

seu cotidiano.  
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25%

50%

25%

bastante mais ou menos nada

 

Figura 12: Sentimentos que interferem no dia-a-dia 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 
 

Mesmo a maioria das que afirmam apresentar apenas dores físicas sente-se cansada e 

estressada. Além disso, parecem não utilizar remédios para aliviar tais transtornos. Ou seja, 

não buscam medicações para aliviar estes sintomas. No entanto, é importante dizer que não 

foi possível constatar se essa maioria buscou ou não outra alternativa para se sentir melhor 

(Figura 13 ). 

 

 muito

pouco

25%

 mais ou

menos

25%

nada

50%

 

Gráfico 13 - Uso de medicação 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 
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4.1.4 Será que a máquina desliga? 

 

Conforme se pôde observar, os dados levantados em relação à capacidade que as 

professoras têm em se desligar ou relaxar dos problemas e o quanto estão satisfeitas com a 

própria qualidade de vida se equivalem. Por exemplo, nota-se, no quadro abaixo (Figura 14), 

que 50% das professoras não estão plenamente satisfeitas com sua qualidade de vida e 

assumem não conseguir se desligar de suas obrigações para poderem relaxar. Destas, 25% 

ainda estão muito pouco satisfeitas com a qualidade de vida e muito pouco conseguem relaxar 

e se desligar. Apenas 25% assumem estar significativamente satisfeitas com sua qualidade de 

vida e conseguir relaxar bastante.  

Ao comparar estes dados, verifica-se que as que declaram não estar satisfeitas com sua 

qualidade de vida são as mesmas que não conseguem relaxar. Sugere-se que, por não 

conseguirem administrar seu tempo ou algumas questões particulares de suas vidas, também 

não conseguem um período de seu dia para o lazer ou para alguma atividade que as faça se 

sentir mais satisfeitas com suas vidas.  

 

 

 

Capacidade relaxar/desligar 
dos problemas % 

Satisfação com a qualidade de 
vida % 

MUITO POUCO 25% 25% 

MAIS OU MENOS 50% 50% 

BASTANTE 25% 25% 

Figura5 14 - Capacidade de relaxar/desligar X qualidade de vida 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 

 

 O quadro seguinte (Figura 15) traz informações relativas ao sono das professoras. No 

todo, este aspecto não parece tão prejudicado por causas eventualmente ocasionadas pelo 

estresse, pois 50% apresentam muito pouca dificuldade para dormir e 25% não têm nenhuma 

dificuldade e apenas 25% dizem ter mais ou menos dificuldade para dormir. 

 Se somarmos os dados positivos sobre a avaliação do sono entre as alternativas bom e 

muito bom, temos um total de 50% das professoras satisfeitas com seu sono; as outras 50% 

estão em parte satisfeitas, por considerar seu sono nem ruim, nem bom.  

                                                           
5  Este quadro foi elaborado a partir da junção de duas perguntas feitas no questionário a respeito da intervenção 
prática realizado no dia 26 nov. 2010. Pretendeu-se unir estas perguntas ao se constatar a integração entre os 
temas abordados e as semelhanças nas respostas. 
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DIFICULDADE 50% MUITO POUCO 

EM 25% MAIS OU MENOS 

DORMIR 25% NADA 

AVALIAÇÃO 50% NEM RUIM NEM BOM 

DO 25% BOM  

SONO 25% MUITO BOM 

Figura 6 15: Aspectos do sono 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 
 

4.1.5 Aptidões do professor 

 

O trabalho docente, por si só, já é um trabalho que muito exige das capacidades 

intelectuais e mentais de seus profissionais, pois os professores estão constantemente 

colocando estas atividades em funcionamento em seu trabalho, seja elaborando seus 

planejamentos de aula, atualizando seus conhecimentos, lendo um livro, ou ministrando suas 

aulas. Para estas situações, as atividades mentais e intelectuais são sempre muito exigidas, 

observação confirmada por Cardoso (2010, p. 24): 

 
O termo memória tem sua origem etimológica no latim e significa a 
faculdade de reter e/ou readquirir ideias, imagens, expressões e 
conhecimentos adquiridos anteriormente, reportando-se às lembranças, às 
reminiscências. A memória é uma faculdade cognitiva extremamente 
importante porque ela forma a base para a aprendizagem. Se não houvesse 
uma forma de armazenamento mental de representações do passado, não 
teríamos uma solução para tirar proveito da experiência. Assim, a memória 
envolve um complexo mecanismo que abrange o arquivo e a recuperação de 
experiências; portanto, está intimamente associada à aprendizagem, que é a 
habilidade de mudarmos o nosso comportamento através das experiências 
que foram armazenadas na memória; em outras palavras, a aprendizagem é a 
aquisição de novos conhecimentos e a memória é a retenção daqueles 
conhecimentos aprendidos. Esta intrigante faculdade mental forma a base de 
nosso conhecimento, estando envolvida com nossa orientação no tempo e no 
espaço e nossas habilidades intelectuais e mecânicas.  

 

                                                           
6
 Este quadro também foi elaborado a partir da necessidade de unir duas questões que compunham o questionário 

sobre a intervenção prática realizada no dia 26 nov. 2010. As perguntas utilizadas para compor esta tabela 
abordavam o mesmo assunto. 
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Acredita-se, pelas características apontadas pelo referido autor, que a memória tão 

presente no trabalho docente evidencia os índices levantados nos questionários, e expressos 

nos dois próximos gráficos (Figuras 16 e 17), nos quais se demonstra que esta aptidão e 

também a concentração em grande parte são consideradas boas pelas professoras.  

  

50%50%

nem ruim nem bom bom

 

Figura 16 - Avaliação da memória 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 
 

  

 

O gráfico (Figura 16) mostra que 50% das professoras que participaram da parte 

prática consideram boa sua memória, enquanto as outras 50% dizem não estar plenamente 

satisfeitas com ela; no entanto, pode-se em parte dizer que a consideram satisfatória, não a 

considerando de todo ruim. Já sobre a concentração demonstrada no gráfico seguinte (Figura 

17), as docentes parecem estar mais satisfeitas com sua capacidade de concentração do que 

com suas memórias. Destas, 75% dizem estar bastante satisfeitas com sua capacidade de se 

concentrar e 25%, extremamente satisfeitas com sua concentração.  
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75%

25%

bastante extremamente

 

Figura 17 - Concentração 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 

 

4.1.6 Posicionamentos perante a vida 

 

 Quando questionadas sobre alguns comportamentos, sensações e posicionamentos 

diante de situações de suas vidas, as respostas tiveram poucas variações, como se nota no 

quadro abaixo (Figura 18), apresentando o quão otimistas elas se sentem perante a vida, se 

têm bom-humor, disposição e energia para lidar com diferentes questões. Ao analisar as 

respostas, verifica-se certa instabilidade em relação a estes sentimentos. Grande parte dos 

aspectos abordados apresentou uma porcentagem maior nas respostas que correspondiam 

positivamente a estas questões. Ou seja, 50% das professoras se dizem mais ou menos 

otimistas perante a vida. Já 50% assumem ter bom-humor e contentamento somente às vezes. 

Quando se fala em disposição e energia, 75% assumem dizer que não se sentem 

constantemente dispostas. O dado que deve ser ressaltado positivamente em relação a estes 

questionamentos é em relação ao bom humor e contentamento: se somadas, as respostas 

positivas perfazem 50%.  
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Quadro7 18: Posicionamentos e sentimentos perante a vida 
Fonte: dados coletados pela pesquisadora. 

 

4.1.7 Uma preciosa aliada: a respiração 

 

Quando pensamos em algo importante que nos ajuda a melhorar a saúde, falamos de 

respiração, que, segundo Kaminof (2008, p. 7), significa o “processo de levar o ar para dentro 

e para fora dos pulmões, causado por uma mudança tridimensional no formato das cavidades 

torácica e abdominal.” Uma das grandes ferramentas da prática de yoga são as técnicas de 

exercícios respiratórios. O nome dado a estes exercícios é pranayama: 

 
A palavra pranayama consiste de duas partes: prana e ayama. Ayama 
significa “alongar”, “expandir” e descreve-se a ação do pranayama. Prana 
refere-se “aquilo que está infinitamente em todo lugar”. Com referência a 
nós, humanos, prana pode ser descrito como algo que flui continuamente de 
algum lugar dentro de nós, preenchendo-nos e nos mantendo vivos: é a 
vitalidade (DESIKACHAR, 2007, p. 99). 
 

 Pranayama são exercícios respiratórios que nos permitem exercitar o controle de 

nossa energia vital, o controle de nossa respiração. Esta ferramenta nos mantém vivos ao 

longo de nossas vidas: 

  
Nascer significa ter de se separar de nosso funículo umbilical – a linha da 
vida que nos sustentou durante nove meses. De repente, e pela primeira vez, 

                                                           
7
 Este quadro foi elaborado a partir de três perguntas que compunham o questionário feito com as professoras 

após a intervenção prática realizada dia 26 nov. 2010. Fez-se esta junção por compreender a relação entre os 
assuntos abordados nestas questões. 

OTIMISMO 50% EXTREMAMENTE 

PERANTE A VIDA 50% MAIS OU MENOS 

CONTENTAMENTO 25% SEMPRE 

BOM 25% REPETIDAMENTE 

HUMOR 50% AS VEZES 

ENERGIA 75% MAIS OU MENOS 

DISPOSIÇÃO 25% EXTREMAMENTE 
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o empenho para garantir a nossa sobrevivência terá de ser nosso. O 
primeiríssimo desses esforços declara nossa independência física e 
fisiológica. É o primeiro sopro, o fôlego mais importante e o mais forçoso da 
nossa vida. Essa primeira insuflação é a mais importante, porque promove 
mudanças essenciais em todo o sistema circulatório, que até então se 
ocupava exclusivamente de receber sangue e oxigênio da mãe. A primeira 
inspiração inunda os pulmões de sangue, os lados esquerdo e direito do 
coração se transformam em duas bombas, e os vasos que serviam 
especificamente para circulação fetal se fecham completamente 
(KAMINOFF, 2008, p. 4). 
 

A partir deste momento nossa respiração será um dos pilares mais importantes para 

manter-nos vivos. A nossa respiração é um poderoso instrumento capaz de demonstrar nosso 

estado de estresse, pois seu ritmo fica alterado. Por exemplo, quando estamos nervosos, 

ficamos mais ofegantes; quando estamos tranquilos, nossa respiração torna-se praticamente 

imperceptível. No entanto, a respiração pode ter uma utilidade muito maior do que apenas 

demonstrar nosso estado. Ela pode nos auxiliar, através de exercícios respiratórios, a 

recompor ou fortalecer nosso equilíbrio mental, psíquico e emocional. 

Estar consciente da respiração ao longo do dia, no entanto, ainda é um grande desafio 

para muitas pessoas. Por isso, a necessidade de treinar este controle para que ela possa nos 

beneficiar e não ser mais simplesmente um indicador de nosso estado interno, de nossas 

emoções. Por meio do próximo gráfico (Figura 19), pode-se perceber que das quatro 

professoras questionadas, apenas uma (25%) diz ter esta consciência em alguns momentos. 

Mas isto ainda não quer dizer que ela compreenda em que essa consciência a possa beneficiar.  

 

25%

75%

as vezes raramente

 

Figura 19: Consciência da respiração 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 
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 Na prática de yoga, fala-se frequentemente em estar concentrado no momento 

presente, em estar atento ao aqui e agora. Um ensinamento dado na prática que não trará 

benefícios só àquele momento, mas, se levado para além da prática para o cotidiano, fará a 

diferença. Esta tão falada atenção durante a prática é muito voltada à respiração, constituindo 

uma maneira de fazer com que a mente se tranquilize, tendo como foco a respiração: 

 

É admirável que alguns poucos minutos de concentração mental e 
conscientização de um fenômeno tão corriqueiro como a respiração possam 
criar condições de tranqüilidade e segurança psíquicas, possam tanto ajudar 
no controle do estresse. Todos nós, desde o momento em que nascemos até o 
último instante de nossas vidas, estamos fazendo algo que nem por dois 
minutos deixamos de fazer – respirar. Sendo um ato tão presente, tão íntimo, 
tão nosso, comumente se processa à nossa revelia, sem nossa participação, 
sem que interfiramos. A respiração funciona ao comando de nossas emoções 
e, portanto, normalmente, sob regulações neurovegetativas. No momento em 
que decidimos prestar-lhe atenção, alguma coisa verdadeiramente agradável 
acontece. Você deve experimentar em si mesmo (HERMÓGENES, 2006, p. 
400).  

 

É importante salientar, a partir desta reflexão, o que vem no gráfico seguinte (Figura 

20), em que as professoras falam se têm ou não conhecimento a respeito dos benefícios de 

exercícios respiratórios e do controle da respiração. Apesar do alto índice apresentado no 

gráfico anterior (sobre a falta de consciência da respiração), as professoras demonstram saber 

dos benefícios destas práticas. Apenas 25% dizem apresentar raramente este conhecimento, 

enquanto as outras 75% se dividem em possuir este conhecimento de forma consciente, 25%, 

repetidamente e 50%, sempre.  
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25 25

50

raramente repetidamente sempre

 

Figura 20 - Benefícios de exercícios respiratórios e do controle da respiração 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 

 

 É interessante perceber a disparidade existente nestes dois últimos gráficos (Figuras 19 

e 20). Ao mesmo tempo em que a maioria das professoras pesquisadas admite não ter 

consciência de sua respiração, isto é, não para para prestar atenção neste processo vital, elas 

mesmas dizem saber dos benefícios de realizar exercícios respiratórios e aprender a controlar 

a respiração. É como se elas possuíssem o conhecimento desta ferramenta que poderia 

beneficiá-las, ou tivessem à disposição para realizá-las. Cabe ressaltar que esta disposição 

citada pode ser ainda justificada de diferentes formas – tempo, aptidão física, interesse, entre 

outras.   

 

4.1.8 Aspectos abordados sobre a prática 

 

 A partir deste momento, falaremos diretamente da prática de yoga, do momento de sua 

real intervenção. Em relação à respiração, pode-se observar que existe certa dificuldade em 

realizar tais exercícios respiratórios. No entanto, é de suma importância salientar que algumas 

das professoras que participaram da aula de yoga estavam fazendo esta atividade pela 

primeira vez.  

 Conforme ficou constatado acima (Figura 20), de modo geral as professoras admitiram 

não se preocupar com o fator consciência da respiração, mesmo as que já haviam praticado 

yoga em suas vidas. Num primeiro momento, ou durante a realização destes exercícios, pela 
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primeira impressão é que apresentem dificuldade. No entanto, a continuidade da atividade 

demonstrará seus benefícios. No próximo gráfico (Figura 21), podem-se notar os dados em 

relação à dificuldade ou não em controlar a respiração no momento da prática. Da mesma 

forma, 50% das professoras não apresentaram nenhuma dificuldade, enquanto a outra metade 

(50%) disse ter bastante dificuldade em controlar a respiração. 

 

50%50%

nada bastante

 

Gráfico 21 - Dificuldade em controlar a respiração durante a prática de yoga 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 

 

 Convém ressaltar que houve o cuidado de questionar a relação da prática, principalmente 

pelo fato de se saber que algumas professoras não estavam em condições de realizar 

regularmente as atividades físicas. Como o yoga trabalha com bastante intensidade o 

alongamento, é comum, ao se iniciar a prática, que se sinta certo desconforto físico até que o 

corpo se adapte. Por mais que a pessoa realize movimentos aeróbicos, muitas vezes não tem a 

preocupação de se alongar antes e depois do exercício; embora ela se considere ativa em 

relação à resistência, poderá apresentar desconforto se não tiver o cuidado de se alongar, 

conforme recomendado acima. 

 O próximo gráfico (Figura 22) traz estes dados em relação aos possíveis desconfortos 

ou dores físicas sentidos durante a prática. Das professoras, 50% relataram não ter sentido 

nada; 25% disseram ter sentido mais ou menos e as outras 25%, terem sentido dores e 

desconfortos muito grandes ao longo da aula. 
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Figura 22 - Desconfortos ou dor física durante a prática 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 

 

O quadro abaixo (Figura 23) aborda como as professoras sentiram a prática de yoga 

durante a execução dos ásanas (posturas psicofísicas) que compõem a aula e durante o 

relaxamento. De modo geral, sentiram-se muito bem nas três situações. Os dados levantados 

são semelhantes nas três questões: 75% das professoras se sentiram extremamente bem, tanto 

durante a prática quanto no momento específico da execução das posturas psicofísicas – 

ásanas - e durante o relaxamento; 25% se sentiram bastante bem nestes três momentos. Um 

resultado 100% positivo com relação à atividade proposta no momento da intervenção prática 

nesta pesquisa é que todas as professoras se sentiram muito bem durante a prática de yoga em 

todos os seus momentos. 
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Figura 238 - Bem-estar durante a prática de yoga, de ásanas (posturas psicofísicas) e relaxamento 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 
 

 

Assim como a maior parte das professoras se sentiu extremamente bem durante a 

prática, os resultados também aparecem positivos no que diz respeito ao dia seguinte ao da 

prática. Conforme se pode observar abaixo (Figura 24), 50% da professoras sentiram-se 

extremamente bem; 50%, bastante bem. 

 

                                                           
8
 Este quadro foi elaborado a partir de três perguntas que compunham o questionário feito com as professoras 

após a intervenção prática realizada dia 26 nov. 2010. Fez-se esta junção por compreender a relação entre os 
assuntos abordados nestas questões. 

 

BEM–ESTAR 

DURANTE 

75% EXTREMAMENTE 

A PRÁTICA 

DE YOGA 

25% BASTANTE 

BEM-ESTAR 
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75% EXTREMAMENTE 

A PRÁTICA 
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25% BASTANTE 

BEM-ESTAR 

DURANTE 
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A PRÁTICA 

DE RELAXAMENTO 

25% BASTANTE 
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Figura 24 - Bem-estar  no dia seguinte à prática de Yoga 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 

 

Os gráficos seguintes demonstram dados a respeito da conduta das professoras durante 

a prática de yoga. O próximo gráfico (Figura 25) descreve as possíveis posturas às quais as 

professoras deverão se adaptar para superar os desconfortos que eventualmente surgirão na 

aula, de modo que todas possam executá-las confortavelmente. De acordo com os dados, elas 

ficaram satisfeitas com as instruções dadas pela professora. Do total das praticantes, 50% 

disseram ter tido bastante preocupação com estas informações durante a prática; as outras 

50% relataram que a professora mostrou expressamente este cuidado. Um dado positivo em 

relação à conduta da professora/instrutora. 

 

50%50%

bastante extremamente

 

Figura 25 - Instruções dadas pela professora sobre adaptações das posturas 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 
 

 O gráfico a seguir (Figura 26), traz dados referentes à conduta da professora de yoga 

ao longo da realização da aula. Conforme se pode verificar, as professoras praticantes ficaram 

100% satisfeitas com sua conduta. 
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Figura 26 - Conduta da professora durante a aula 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 

 

4.1.9 Opinião das professoras sobre possíveis resultados da prática  

 

 O próximo gráfico (Figura 27) mostra a opinião das professoras sobre s benefícios que 

elas mesmas possivelmente perceberam em decorrência da concentração proporcionada pelo 

yoga. Esta constatação ficou evidenciada pelas vivências das participantes. Os dados não são 

quantitativos, embora expressos em valores, mas expressam consenso. Ou seja, elas 

acreditam, sim, que o yoga pode beneficiar sua capacidade de se concentrar. Para 75% das 

professoras, o yoga pode beneficiar extremamente a concentração; para apenas 25% ele pode 

contribuir bastante.   
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Figura 27 - Benefícios do yoga sobre a concentração 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 

 

 Em relação ao sono, outro aspecto que se pôde constatar por meio de percentuais, 

(Figura 28), as professoras relatam que dormiram muito bem após a prática do yoga, sentindo 

sua interferências também sobre este ponto; 75%  delas mencionaram o fato de terem dormido 

bastante bem após a prática; 25%, extremamente bem. 

 

75%

25%

bastante extremamente

 

Figura 28 - Benefícios do yoga sobre o sono 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 
 

O gráfico a seguir (Figura 29) traz a opinião das professoras no que diz respeito a uma 

possível influência positiva sobre situações de estresse geradas pelo trabalho. Como se pode 

observar, 50% das docentes que participaram da intervenção prática desta pesquisa acreditam 
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que o yoga possa influenciar extremamente bem nestes acontecimentos do trabalho, enquanto 

as outras 50% acreditam que possa influenciar bastante bem.  

 

50%50%

extremamente bastante

 

Figura 29 - Benefícios do yoga sobre situações de estresse geradas pelo seu trabalho 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 
 

 Com relação à ideia de trazer o yoga para seus respectivos ambientes de trabalho, com 

o intuito de auxiliar e beneficiar suas funções, a apreciação das professoras foi: para 75% esta 

iniciativa pode ser extremamente benéfica; para 25%, bastante favorável (Figura 30). 

 

75%

25%
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Figura 30 - O yoga como uma modalidade a ser implantada no ambiente de trabalho para que auxilie e beneficie 
a função dos professores 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 
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4.1.10 Breves considerações acerca dos resultados 

 

 Aproveita-se este momento para breves considerações frente aos dados coletados e 

levantados após a prática por meio da aplicação de um questionário (Anexo E). Pode-se 

observar que as professoras se sentiram muito bem com a oportunidade de realizar uma 

prática de yoga e estariam disponíveis para introduzir esta atividade em seu local de trabalho. 

 Frisa-se que, diante dos dados levantados através da vivência das docentes, houve 

satisfação com os benefícios da prática, percebendo melhoras ou almejando possíveis 

contribuições no que diz respeito à concentração, ao sono e a possíveis desconfortos gerados 

pelo estresse. Em síntese, considera-se promissor o objetivo deste estudo na verificação da 

intervenção prática. Sem sombra de dúvidas, sua abrangência ainda necessita ser expandida; 

no entanto, com relação à opinião dos sujeitos levantada nesta investigação, obteve-se um 

primeiro respaldo e retorno bastante positivo e satisfatório. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Om bhūr bhuva svar 
tat savitur varenyam 
bhargo devasya dhīmahi 
dhiyo yo nah prachodayāt 
 
Ó Deus, Tu és o doador da vida, o removedor da 
dor e da tristeza, que garante a felicidade; Ó 
Criador do Universo, possamos nós receber a Tua 
suprema luz, destruidora dos pecados; possas Tu 
guiar o nosso intelecto no caminho certo. 

 (GAYATRI PARIWAR, 2003) 
 

É importante reforçar que as considerações aqui apresentadas não são conclusivas, 

pois o conhecimento não tem fim, aliás, tudo tem continuidade. No último item deste estudo 

serão salientados os principais resultados alcançados com a pesquisa, deixando o caminho 

aberto para novos olhares, novas investigações e novas ideias.  

  A presente pesquisa teve como questão norteadora inicial “identificar os fatores 

geradores de estresse no trabalho docente no curso de pedagogia, trazendo o yoga como uma 

prática em perspectiva”. No entanto, após a banca de qualificação, por contribuições das 

professoras doutoras que a integravam, a questão-problema da pesquisa sofreu modicação, 

passando a ser: “O impacto da prática de yoga sobre o estresse no trabalho docente no curso 

de pedagogia”. 

 Esta alteração foi sugerida por se entender que a principal contribuição da pesquisa é 

oferecer uma modalidade que vise ao gerenciamento do estresse. Entendeu-se que o foco 

principal estava no que o yoga poderia especificamente oferecer a este púplico.  

Outra razão para a alteração foi entender que muitas investigações já se preocuparam 

em apresentar o mal-estar na profissão docente, e portanto este não poderia ser o objeto da 

presente pesquisa. Mas a intenção não podia se finalizar neste fato. Objetivou-se constatar e 

oferecer algo que possibilitasse uma ação prática, na tentativa de modificar esta realidade do 

setor educacional. 

 Fortaleceu-se a intenção de uma intervenção direta. Após o levantamento de material 

teórico, bibliográfico e depois da aplicação da entrevista, o foco se direcionou para a 

intervenção. 
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 É de suma importância ressaltar que a realização desta prática foi uma parcela mínima 

do que ainda pode ser realizado; acredita-se, porém, ter-se dado o primeiro passo para que 

novas ações possam começar a acontecer. Foi mínimo, uma vez que ao mesmo tempo em que 

a pesquisa pretendia agir contra os males vingentes no trabalho docente, eles continuavam 

presentes.  

 Enquanto ainda estávamos elaborando a parte teórica, já na execução das entrevistas, 

tudo fluía com mais facilidade, pois os processos eram individuais. É importante ressaltar que, 

ao partir para a intervenção, onde foi preciso integrar um grupo maior, pode-se dizer que 

houve muito mais dificuldade em se conseguir aliar uma data e horário compatíveies para 

todas. Isto, em função de diversos compromissos pessoais, locais  de moradia e tempo, o tão 

falado tempo!!! 

 Por conta disto, o número de sujeitos da pesquisa que participaram da entrevista 

reduziu-se de seis para quatro quando chegamos na intervenção prática. A investigação, 

anteriormente às entrevistas e à intervenção, teve como um de seus objetivos específicos 

traçar um estudo referencial teórico para entender como se encontra o ambiente educacional 

em relação à saúde dos professores e quais os sintomas de estresse  por eles apresentados. 

Depois disso, criaram-se as categorias de estudo que nortearam o roteiro para compreender as 

principais evidências percebidas e geradas pelo acúmulo de estresse. 

Após este levantamento bibliográfico e teórico, procurou-se traçar um caminho para 

formatar o roteiro da entrevista, na qual se pudessem captar as informações desejadas. Na 

prática, além dos fatos, os sentimentos das docentes em relação às situações de estresse. As 

descobertas ou achados da pesquisa demostraram que, por meio das entrevistas, foi possível 

levantar problemas em relação à carga horária excessiva de trabalho, à falta de incentivo e à 

falta de material de apoio e didático. Estes aspectos acabam por gerar situações maçantes e 

desagradáveis e levar ao estresse. Esta afirmação se confirma no contexto analisado pela falta 

ao trabalho, por parte de algumas professoras, por conta deste desgaste. 

 Após as entrevistas, a pesquisa seguiria para a preparação da realização de uma 

intervenção prática – aula de yoga. A finalidade principal era oferecer às professoras uma 

vivência-experiência dessa prática, que lhes permitisse fazer suas considerações e as 

convencesse de sua oportunidade e relevância. 

Os resultados da intervenção, vindos através da aplicação dos questionários, puderam 

reforçar alguns dados já detectados nas entrevistas e, ao mesmo tempo, fazer com que as 

docentes tivessem respaldo concreto sobre a principal intenção da pesquisa: trazer o yoga para 
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o ambiente educacional, como prática capaz de contribuir para a qualidade de vida e bem-

estar dos professores. 

No questionário, reforçaram-se algumas questões relativas ao estresse instalado no 

profissional docente, o que era evidenciado por diversos sinais deste mal-estar - grande parte 

das docentes apresenta dores físicas, cansaço, sentimentos que as importunam ao longo do 

dia, entre outros sintomas. Este agravante, condição presente nas professoras objeto da 

pesquisa, na verdade contribuiu para que se evidenciasse com mais ênfase a eficácia do yoga 

em relação a estes males. Este fator (sinais de estresse) foi uma contribuição muito importante 

para o momento de transição da teoria para a prática, uma vez que deu respaldo mais 

convincente à ação da intervenção.  

Sobre o retorno da prática do yoga realizada com as professoras, houve um aspecto 

bastante positivo e significativo. As informações falam de benefícios em relação à 

concentração, ao sono, às situações incômodas geradas pelo trabalho e à disponibilidade por 

parte das docentes em aplicar a mesma prática em seus respectivos ambientes de trabalho. 

Estes dados foram de grande expressividade, de forma positiva em relação ao yoga. As 

professoras mostraram-se bastante satisfeitas com o impacto da prática sobre os aspectos 

profissionais, ampliando-se para o pessoal. 

 No entanto, tem-se total consciência da limitação dos resultados. De fato, restringem-

se ao grupo de professoras investigadas. Para outros resultados, será necessária outra 

pesquisa. Há muito ainda que se buscar, investigar e concluir.  

Em síntese, com o que se conseguiu, não se pode ter a pretensão de fazer afirmações 

absolutas. Admite-se, contudo, que foi mais um passo dado em favor desta profissão tão 

admirável que é o trabalho docente.  

Desejamos, ao final desta gratificante pesquisa, que se lancem novos olhares nesta 

direção, no sentido de favorecer e engrandecer a profissão de nossos educadores, seja através 

de nossos contínuos estudos, seja dos estudos de outros pesquisadores.   
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ANEXO A – ENTREVISTA 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISADORA: THAIS FONTES SCHRAMM BEHRENDT ROSA 

ORIENTADORA: Dra. TÂNIA REGINA RAITZ 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

1. Data da entrevista:___/___/____. 
2. Local da entrevista (residência, trabalho, outro) _________________. 

 

3. Dados Pessoais: 
Nome do entrevistado:_____________________________________. 
Data de Nascimento: ___/___/____. 
Local de Nascimento:____________________. 
Local de Residência:_____________________ 
Estado civil:_____________________. 
Sexo: Feminino (   )  Masculino (   ) 
Moradia: Sozinho (   )  Com a família (   ) Amigo (a) (   )  
Com Cônjuge (   ) Com os Pais (   ) Com outro membro da família (   ) 

4. Grau de Instrução: 
Graduação:________________________________________________. 
Especialização:_____________________________________________. 
Mestrado:_________________________________________________. 
Doutorado:________________________________________________. 
 

5. Há quanto tempo você está na profissão docente? 
 

6. Há quanto tempo você ministra aula no curso de Pedagogia da Univali? 
 

7. Você leciona em alguma outra instituição? Em quantas? 
 

8. Somando todos os lugares que você leciona, qual a sua carga horária semanal? 
 

9. Você sente que seu nível de instrução é suficiente para a disciplina que você leciona? 
10. Você sente que o seu nível de instrução do tempo em que você adquiriu seu diploma é 

suficiente para acompanhar o mundo dos seus alunos? Ou seja, o mundo dos jovens 
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de hoje muda rapidamente, seu aprendizado adquirido é suficiente para acompanhá-
los também? 
 

11. Você sente que o trabalho docente exige constante reciclagem, investimento nos 
estudos e aperfeiçoamento? 
 

12. A instituição que você trabalha lhe oferece aparatos suficientes que você considera 
necessários para ministrar suas aulas? 
 

13. Você se sente incentivado (a) para investir em sua profissão? 
 

14. Em algum momento no seu trabalho você já teve a sensação de estar fazendo alguma 
função que não caberia a você? Seja em sala de aula ou em outro departamento? 
 

15.  Você sempre tem trabalho para fazer em casa ou suas horas atividade são suficientes 
para fazê-lo? 

 
16. Você trabalha no final de semana realizando atividades da sua atuação profissional 

como educador? 
 

17. Você está satisfeito (a) com sua escolha profissional? 
 

18. Você está satisfeito (a) com sua remuneração profissional? 
 

19. Se você pudesse, você mudaria sua escolha profissional? Por quê? 
 

20. Qual a importância do trabalho na sua vida? 
 

21. Quais são seus projetos futuros em relação a sua vida profissional? 
 

22.  Para você qual o sentido do trabalho docente? 
 

23. Você se sente muito cansado (a) após dar uma aula? Se sim, como você percebe que 
este aspecto se manifesta? Quais os sinais?  
 

24. Você já faltou o trabalho por estar extremamente cansado (a) ou estressado (a) pela 
carga que a sua função exige? 
 

25. Você já tirou licença ou se afastou do trabalho por motivo de doença? Se sim 
especifique qual doença? 
 

26.  Como é o relacionamento com seus alunos? É sempre harmonioso ou você sente 
momentos de tensão? 
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27.  Aos finais de semana você tem disposição para o lazer? 
 

28. Você se considera estressado (a)? 
 

29.  Cite pelo menos três (3) situações que você sente que o (a) incomodam e ou o (a) 
deixam estressado (a) na sua rotina de trabalho? 
 

30. Você teria alguma sugestão sobre algo que poderia tornar sua rotina de trabalho mais 
agradável? 
 

31. Você pratica alguma atividade física? Qual? 
 

32. Se a resposta anterior foi sim, você sente que ela lhe alivia o estresse gerado por sua 
jornada de trabalho? 
 

33. Você estaria aberto (a) para uma atividade física no seu ambiente de trabalho que 
visasse a sua qualidade de vida? 
 

34. Existe alguma modalidade que você indicaria para este fim? 
 

35. Você conhece o Yoga?  
 

36. Se sua resposta anterior foi sim, você já praticou Yoga alguma vez? O que achou da 
prática, como se sentiu? 
 

37. Se sua reposta a pergunta 36 foi não, você tem curiosidade ou gostaria de conhecer 
esta modalidade? Por quê? 
 

38. Mesmo que você já pratique alguma atividade ou ainda não, você estaria disposto (a) a 
fazer uma atividade física se está acontecesse dentro do seu ambiente de trabalho? 
Justifique:  
 

39. Cite 3 (três) palavras que para você definem o papel do professor: 
 

40. Cite 3 (três) palavras que para você definem a educação: 
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ANEXO B – ENTREVISTA 1 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISADORA: THAIS FONTES SCHRAMM BEHRENDT ROSA 

ORIENTADORA: Dra. TÂNIA REGINA RAITZ 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

1. Data da entrevista: 29/06/2010. 
2. Local da entrevista (residência, trabalho, outro) na própria Faculdade UNIVALI. 
3. Dados Pessoais: 

Nome do entrevistado: Nome fictício: Laura. 
Data de Nascimento: 01/12/1963. 
Local de Nascimento: Dona Ema. 
Local de Residência: Itajaí. 
Estado civil: casada. 
Sexo: Feminino ( X )  Masculino (   ) 
Moradia: Com marido e filho. 
Grau de Instrução:  
Graduação: Ciências da Computação e Pedagogia. 
Especialização: Educação a Distância (concluída) e Supervisão e Inspeção Escolar 
(cursando). 
Mestrado: Educação. 
Doutorado: 
 

4. Há quanto tempo você está na profissão docente? 
Sou professora há 23 anos. 
 

6. Há quanto tempo você ministra aula no curso de Pedagogia da Univali? 
No ensino superior, e consequentemente no curso de pedagogia a partir de 2005. 
 
Começou no ensino superior em 2005 e neste curso? 
Sim. 

7. Você leciona em alguma outra instituição? Em quantas? 
Sim. Em uma eu faço orientação de TCC para pós-graduação e na outra eu trabalho 
durante o dia. 
 

8. Somando todos os lugares que você leciona, qual a sua carga horária semanal? 
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Olha, deve dar umas 60 horas, não todos os dias, mas se for pegar tudo o que eu faço, 
deve dar umas 60 horas. 
 

9. Você sente que seu nível de instrução é suficiente para a disciplina que você leciona? 
Eu considero que a minha formação ela me dá digamos o ferramental para que eu 
possa desenvolver minhas atividades, mas é fundamental estar sempre lendo, estar 
sempre pesquisando... Enquanto o doutorado não vem é imprescindível você fazer 
esse trabalho, estar sempre em contato com as novas publicações, os resultados de 
novas pesquisas, até para ter um olhar mais aproximado da realidade. Poder fazer com 
os alunos essa costura entre o teórico e o real. Porque que é tão diferente o teórico do 
real? Essa coisa de aluno ideal e aluno real? Quando eu saio da teoria eu não tenho o 
ideal, eu tenho o real. 
 
Quando chega a prática a realidade é outra? 
É, eu preciso fazer esse movimento com eles, porque eles tem consciência disso. 
 

10. Você sente que o seu nível de instrução do tempo em que você adquiriu seu diploma é 
suficiente para acompanhar o mundo dos seus alunos? Ou seja, o mundo dos jovens 
de hoje muda rapidamente, seu aprendizado adquirido é suficiente para acompanhá-
los também? 
Se eu tivesse ficado lá em 2003 quando eu terminei o mestrado eu diria que não, mas 
como eu estou sempre pesquisando, estou sempre buscando, até porque eu tenho dupla 
formação, tenho um pouco de formação nas exatas também, então a questão das 
mídias, fica muito mais fácil. 
 

11. Você sente que o trabalho docente exige constante reciclagem, investimento nos 
estudos e aperfeiçoamento? 
Com certeza, neste momento ainda estou fazendo mais uma especialização. 
 

12. A instituição que você trabalha lhe oferece aparatos suficientes que você considera 
necessários para ministrar suas aulas? 
Em partes. Porque, por exemplo, agora melhorou bastante, pois nós temos data shows 
instalados, mas, em nem todas as instituições é assim, às vezes você tem que carregar 
o equipamento para a sala. A questão do notebook, para a gente é fundamental, porque 
o nosso aluno, normalmente quando é das licenciaturas, da pedagogia, que são os 
cursos que eu trabalho, normalmente é um aluno carente, que se recente em pagar 
xérox. Não é mais possível você ficar em pleno século XXI dando aula com quadro e 
giz. Então você acaba utilizando e carregando sempre o leptop e então surgem os 
intempérios, por exemplo, em um dia desses em uma orientação eu peguei um vírus 
que eu tive que formatar meu computador, mas são os riscos. Por mais que a gente 
passe antivírus de vez em quando pega um. 
 

13. Você se sente incentivado (a) para investir em sua profissão? 
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O incentivo vem do próprio retorno que eu sempre quero ter em função do meu 
investimento pessoal. 
 

14. Em algum momento no seu trabalho você já teve a sensação de estar fazendo alguma 
função que não caberia a você? Seja em sala de aula ou em outro departamento? 
Várias vezes. Só que nós acabamos fazendo por conta de toda uma situação que se 
cria, por conta de um contexto e ai quando você vê você já esta envolvida e de repente 
dizer não é complicado, então você acaba se sobrecarregando. 
  

15.  Você sempre tem trabalho para fazer em casa ou suas horas atividade são suficientes 
para fazê-lo? 
Que hora atividade? (risos) É tudo em casa mesmo. Na outra instituição a gente até 
tem alguma coisa. Mas, é assim, é sempre muito corrido o tempo que você esta lá 
você precisa estar o tempo todo voltada para suas atividades, porque senão você não 
da conta. 

 
16. Você trabalha no final de semana realizando atividades da sua atuação profissional 

como educador? 
Quase todos os finais de semana. 
 

17. Você está satisfeito (a) com sua escolha profissional? 
Eu gosto. Eu sempre digo para os meus alunos que a sala de aula é um local que eu 
gosto de estar. Foi uma opção minha. Eu trabalhei estes 23 (vinte e três) anos e quase 
12 (doze) foram no ensino fundamental, depois é que eu sai, fiquei sempre vinculada à 
educação, mas a partir de 2005 mais especificamente que eu estou no ensino superior, 
mas sempre foi a minha opção.  

 
18. Você está satisfeito (a) com sua remuneração profissional? 

Não, ela poderia ser melhor, mas não é das piores. 
Agora no Ensino superior você a considera melhor? 
Sim, agora no ensino superior com certeza. 
 

19. Se você pudesse, você mudaria sua escolha profissional? Por quê? 
Não, inclusive eu tenho outra formação eu poderia ter buscado outros campos, mas até 
esta minha outra formação eu direcionei para a educação. Sempre estive muito ligada 
com a educação. 
 

20. Qual a importância do trabalho na sua vida? 
Olha, no meu trabalho eu sou exigente comigo e com os outros, então se é para fazer 
tem que ser bem feito e se é para uma orientação ou uma aula tem que sair bem feita. 
Então ele tem um lugar de destaque sim, não é a prioridade, não é tudo, mas ele tem 
sim um lugar destacado na minha vida, porque é a partir dele que eu tenho meu 
retorno. 
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Ele viria em primeiro lugar? 
Não, em primeiro lugar deveria ser a saúde que ultimamente anda bem abalada por 
conta do excesso de trabalho. E a gente acaba tendo consciência destas questões, mas 
é como eu digo, entra num lopping e você de repente não consegue parar isso, por 
conta das exigências. 
 

21. Quais são seus projetos futuros em relação a sua vida profissional? 
Já tenho uma especialização cursada, estou fazendo outra exatamente para abrir, para 
ampliar o campo de atuação e pretendo fazer doutorado. 
 

22.  Para você qual o sentido do trabalho docente? 
O trabalho docente ele é um trabalho extremamente importante na formação da 
pessoa. Porém, com um reconhecimento social muito baixo. Porque é a partir da 
educação que a gente pode realmente pensar em mudanças, só que a sociedade 
infelizmente não valoriza o trabalho do professor.  
 
E você diria que essa desvalorização vem de agora? 
Não, é uma valorização histórica, se nós olharmos o contexto histórico do Brasil, nós 
percebemos, isso é histórico, aparece à desvalorização do professor desde que o Brasil 
se constitui e depois, muito antes disso, no contexto mundial, quem era o professor? O 
escravo. Se nós voltarmos lá nos primórdios, então é uma desvalorização histórica. A 
maioria do tempo o professor sempre foi desvalorizado. 
 

23. Você se sente muito cansado (a) após dar uma aula? Se sim, como você percebe que 
este aspecto se manifesta? Quais os sinais?  
Não cansada não. Acho que dentro da normalidade. Depois de um dia que você 
levanta às 6 horas da manhã e acaba lá pelas 11 horas da noite, cansada e às vezes um 
pouco mais estressada por contas das situações que são necessárias para a mediação 
durante o trabalho. Muitas vezes fico extremamente irritada, extremamente com 
dificuldade de concentração, as você chega em casa, falam alguma coisa com você e 
você olha e diz: o que você falou mesmo, não entendi, fala de novo. Daí responde para 
você: oh mãe hoje está feio, hein!? 
 

24. Você já faltou o trabalho por estar extremamente cansado (a) ou estressado (a) pela 
carga que a sua função exige? 
Nunca. 
 

25. Você já tirou licença ou se afastou do trabalho por motivo de doença? Se sim 
especifique qual doença? 
Sim, já. Por estresse. Eu tive que pegar uma licença faz alguns anos. Eu sou hipertensa 
e a minha pressão é alta e quando eu fico extremamente estressada ela vai lá em cima 
e então teve um tempo que eu tive que tirar licença porque eu não conseguia baixar a 
pressão. 
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Ficou quanto tempo afastada? 
Fiquei quase um mês afastada. 
 

26.  Como é o relacionamento com seus alunos? É sempre harmonioso ou você sente 
momentos de tensão? 
Eu acho que a relação professor aluno ela sempre é uma relação que envolve às vezes 
um pouco de tensão. Porque ela não acontece numa linearidade, é sempre querendo ou 
não um jogo de poder. O professor solicita as atividades, nem sempre consegue 
negociar, nem sempre o aluno consegue cumprir, então tem que ter sempre uma boa 
dose de jogo de cintura. Então não é sempre linear que acontece assim tudo, às vezes 
você tem que negociar, o aluno diz: Oh professor não consegui entregar uma 
atividade... Mas, qual foi o motivo? Então estas questões você precisa negociar às 
vezes. 
 

27.  Aos finais de semana você tem disposição para o lazer? 
Pior é que não, quero mais é ficar com os pés para cima quando eu posso. 
 

28. Você se considera estressado (a)? 
Sim. 
 

29.  Cite pelo menos três (3) situações que você sente que o (a) incomodam e ou o (a) 
deixam estressado (a) na sua rotina de trabalho? 
Falta de reconhecimento quando eu faço o melhor possível e então as pessoas criticam 
sem fundamento. Às vezes, dificuldades que surgem que não são ocasionadas por 
mim, que por conta de outras situações você precisa ficar mediando. As outra pessoas 
deixam de fazer as atividades e então acaba sobrecarregando você. A terceira é que eu 
fico extremamente estressada seu eu estiver atrasada para alguma coisa, eu gosto de 
ser pontual, na hora da entrada da aula, na hora da pausa, na finalização, então eu 
gosto de pontualidade. 
 

30. Você teria alguma sugestão sobre algo que poderia tornar sua rotina de trabalho mais 
agradável? 
Se a gente tivesse muito bom seria, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer é 
caminhar, mas hoje eu não consigo conciliar horário. Porque eu vou caminhar às onze 
horas da noite? Eu até tentei, mas não da certo, você sai com medo porque é 
extremamente perigoso, então você acaba se sobrecarregando e vai criando algumas 
necessidades e então para você reduzir é difícil, é um movimento muito mais 
complexo do que para ampliar. 
 

31. Você pratica alguma atividade física? Qual? 
Como eu disse, eu gosto de caminhar, quando eu consigo é uma coisa que eu gosto de 
fazer, daí caminho uma hora por dia. Só que ultimamente chove tanto, que os dias que 
tenho para caminha não consigo devido às condições climáticas. Mas, a cada duas 
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semanas eu faço uma massagem relaxante que também me ajuda por conta do LER 
(lesão por esforço repetitivo). 
 

32. Se a resposta anterior foi sim, você sente que ela lhe alivia o estresse gerado por sua 
jornada de trabalho? 
Sim, tanto que eu me desligo. Eu moro na Fazenda, saio de traz da Citroen, daquela 
região, pego aquela rodovia de Balneário, passo ali por fora e vou até o mercado do 
peixe e volto, da uma hora. Então eu me desligo completamente de tudo, tanto que as 
pessoas dizem: te vi caminhando, buzinei, abanei... E eu nada... eu brinco, estou em 
alfa. 
 
E isto faz bem apenas naquele momento, ou se prolonga? 
Sim, você dorme melhor, você se sente melhor. E eu não gosto de academia, não 
gosto do ambiente de academia. 
 

33. Você estaria aberto (a) para uma atividade física no seu ambiente de trabalho que 
visasse a sua qualidade de vida? 
Sim, se tivesse tempo disponível sim. 
 

34. Existe alguma modalidade que você indicaria para este fim? 
Sei lá. Uma época eu fiz Yoga, não aqui, fazia Yoga no SESC, muito bacana. 
Também deixei por conta do tempo, não conseguia conciliar o tempo, mas era muito 
bom. Porque tinha a questão do relaxamento, do alongamento, muito bom mesmo o 
bem estar que a gente sente. 

 
35. Você conhece o Yoga?  

Sim conheço. 
 

36. Se sua resposta anterior foi sim, você já praticou Yoga alguma vez? O que achou da 
prática, como se sentiu? 
Meu Deus, é muito legal, eu tenho um problema até por conta de lesão por esforço 
repetitivo. Eu tenho um desgaste no ombro e nas vértebras da cervical. E agora eu faço 
de vez em quando uma massagem relaxante, mas o yoga também me ajudava muito. 
 

37. Se sua reposta a pergunta 36 foi não, você tem curiosidade ou gostaria de conhecer 
esta modalidade? Por quê? 
 

38. Mesmo que você já pratique alguma atividade ou ainda não, você estaria disposto (a) a 
fazer uma atividade física se está acontecesse dentro do seu ambiente de trabalho? 
Justifique:  
Sim, se nós tivéssemos tempo hábil, sim.  
 

39. Cite 3 (três) palavras que para você definem o papel do professor: 
Competência, responsabilidade e comprometimento. 
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40. Cite 3 (três) palavras que para você definem a educação: 

Conhecimento, sensatez e humanismo, porque educação é humana, é uma ação 
humana. 
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ANEXO B – ENTREVISTA 2 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISADORA: THAIS FONTES SCHRAMM BEHRENDT ROSA 

ORIENTADORA: Dra. TÂNIA REGINA RAITZ 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

1. Data da entrevista: 05/07/2010. 
2. Local da entrevista (residência, trabalho, outro) Campus da Univali – Itajaí. 
3. Dados Pessoais: 

Nome do entrevistado: Nome fictício – Maria Bernadete. 
Data de Nascimento: 24/06/1955. 
Local de Nascimento: 
Local de Residência: Camboriú.  
Estado civil: Divorciada. 
Sexo: Feminino ( X )  Masculino (   ) 
Moradia: Com a Filha. 
Grau de Instrução: 
Graduação: Pedagogia 
Especialização: Lacto Sensu em Administração escolar 
Mestrado: Educação. 
Doutorado: 
 

4. Há quanto tempo você está na profissão docente? 
Na profissão docente eu estou atuando desde 1974 na Educação Básica. E na 
Universidade a partir de 1987. 
 

5. Há quanto tempo você ministra aula no curso de Pedagogia da Univali? 
No curso de Pedagogia fazem 23 anos que eu trabalho. 
 

6. Você leciona em alguma outra instituição? Em quantas? 
Não, somente na Univali. 
 

7. Somando todos os lugares que você leciona, qual a sua carga horária semanal? 
Atualmente eu tenho 40 horas, mas varia entre 30 e 40 horas, de pende do semestre. 
Sempre tem uma variação. 
Procura não deixar exceder às 40 horas? 
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É porque o que permite a lei são 40 horas. Até 2005 eu trabalhava no estado, sou 
aposentada pelo estado e 19 (dezenove) eu trabalhei paralelamente o Estado e a 
Universidade. 
 

8. Você sente que seu nível de instrução é suficiente para a disciplina que você leciona? 
Eu penso que nada é suficiente nos dias atuais, nós temos que estar sempre 
procurando fazer formação continuada e buscando constantemente atualização através 
de leituras e pesquisas. A busca tem que ser constante senão nós não damos conta da 
própria disciplina.porque o processo é sempre em movimento e nós temos que 
acompanhar esse movimento. 
 

9. Você sente que o seu nível de instrução do tempo em que você adquiriu seu diploma é 
suficiente para acompanhar o mundo dos seus alunos? Ou seja, o mundo dos jovens de 
hoje muda rapidamente, seu aprendizado adquirido é suficiente para acompanhá-los 
também? 
Não, minha formação foi da década de 70, com uma concepção de educação e de 
ensino diferenciada, momentos totalmente diferentes dos vividos nos dias de hoje. 
Então se não viver em formação continuada você não acompanha as mudanças que 
ocorrem, as transformações que ocorrem na sociedade, à mudança é radical e o próprio 
curso não da conta de atender esta demanda. 
 
A professora considera a formação continuada somente aquele curso que te oferece 
um diploma? 
A formação continuada é uma constante em nossas vidas, é uma busca constante, o 
professor precisa ser professor reflexivo, professor que busca que pesquisa, professor 
que esta sempre desvendado o objeto do conhecimento,senão ele não acompanha este 
processo educacional. Ele tem que estar sempre na busca porque é uma mudança 
constante, se você não for um professor pesquisador, você não da conta do recado. Ser 
só professor de ensino não é suficiente, nós precisamos articular ensino e pesquisa 
para dar conta deste processo da educação. 
 

10. Você sente que o trabalho docente exige constante reciclagem, investimento nos 
estudos e aperfeiçoamento? 
Sim, eu penso que as mudanças que ocorrem são tão rápidas no mundo atual, essa 
comunicação global, esse processo informativo, essa quantidade de informação... Se o 
professor não buscar desenvolver habilidades e competências para gerenciar esse 
conhecimento, ele não dará conta do processo. Então o professor que busca 
desenvolver estas habilidades é um professor reflexivo, é um professor que está na 
busca, é um professor que pesquisa; é um professor que está sempre buscando analisar 
cada situação que aparece. Porque cada momento é de uma diversidade tremenda. 
Então se você não buscar as várias áreas do conhecimento, você não da conta da sua 
disciplina específica. Porque a disciplina específica está em um contexto maior e este 
processo contextual se não estivermos atentos a gente não dando conta de 
compreender este processo. 
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11. A instituição que você trabalha lhe oferece aparatos suficientes que você considera 

necessários para ministrar suas aulas? 
A universidade tem possibilitado, formação continuada com freqüência, que ocorre 
duas vezes por ano, no final de cada semestre. Desde 1999 que a Universidade vem 
possibilitando a formação continuada. Mas, mesmo assim ela não é suficiente para dar 
conta da disciplina. Nós temos que buscar outras leituras, ter outro compromissos, 
com outros cursos, congressos, simpósios... participar de vários eventos para poder 
estar atualizada para dar conta. 
 
E em sala de aula aparatos tecnológicos? 
Sim, a universidade atualmente ela dispõe de data show, dispõe de uma biblioteca bem 
equipada, os laboratórios tendem as nossas necessidades. Tecnologia de ponta nós não 
temos, mas nós já temos um material necessário para poder trabalhar que é suficiente e 
atende as nossas necessidades. 
 

12. Você se sente incentivado (a) para investir em sua profissão? 
Na verdade nós passamos por algumas modificações no semestre que nos deixam um 
pouco abalada, nós nunca temos muita certeza da carga horária. Mas, isso não 
significa que nós não estejamos incentivada, porque nós temos que pensar no aluno. 
Enquanto professora eu tenho um compromisso com o meu aluno, então eu tenho que 
buscar e fazer a diferença em sala de aula. Porque eu acho que a satisfação do meu 
aluno é a minha realização profissional. Então eu me realizo quando eu vejo a 
produção do grupo, vendo os alunos crescendo, aprendendo, elaborando conceitos. 
Então na verdade, mesmo as questões burocráticas, as questões de instituições, mesmo 
aquilo que te atrapalha, acho que tens que superar, porque quando chegas em sala de 
aula você tem que dar conta do teu recado. Você tem um grupo de pessoas na sua 
frente, são pessoas que pensam, que sentem, que já vem com vivências, com uma área 
de conhecimento já bem interessante e nós temos que produzir mais, para que haja 
satisfação do próprio grupo.  
 

13. Em algum momento no seu trabalho você já teve a sensação de estar fazendo alguma 
função que não caberia a você? Seja em sala de aula ou em outro departamento? 
Não, eu sempre atuei como professora na universidade, eu sempre fui professora e 
sempre trabalhei na profissão, em função da formação continuada, da minha 
disciplina, do meu próprio aperfeiçoamento...sempre fiz aquilo que a disciplina exige, 
então eu nunca me senti usada para outros serviços, eu sempre trabalhei em função 
daquilo que me foi designado pelas horas que eu ganho.e na verdade agente sabe que 
tem muito mais trabalho do que as horas que nós ganhamos.Porque na vida de 
professora, nos temos um processo de planejamento, o processo de dar aula ( de sala 
de aula) e o posterior que é correção, mas são três momentos inerentes a nossa 
profissão, que nós sabemos que todas as situações qualquer nível de ensino nenhum 
professor é pago para o planejar e para o corrigir, nós ganhamos as horas de sala de 
aula.Mas, nós de antemão já sabemos que se nós vamos assumir a profissão nós temos 
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que arcar com essa situação, então acaba sendo uma carga horária exaustiva, mas você  
tem que cumprir suas obrigações.  
 

14.  Você sempre tem trabalho para fazer em casa ou suas horas atividade são suficientes 
para fazê-lo? 
Não, nós não temos hora atividade na universidade, normalmente nós ganhamos pelas 
horas de aulas dadas e atualmente nós trabalhamos no ensino a distância e o ensino a 
distância é muito trabalhoso, ele é mais trabalhoso, dá muito mais trabalho do que o 
ensino presencial. E as horas de trabalho são prolongadas, finais de semana, feriados... 
não temos tempo nem para a família, nos dedicamos exclusivamente para o trabalho e 
nem sempre damos conta de dar resposta aos alunos no tempo determinado. Às vezes 
nós acabamos nos atrapalhamos, as atividades são muito trabalhosas e muito extensas 
tendo uma carga horária exaustiva na correção e na preparação.  

 
15. Você trabalha no final de semana realizando atividades da sua atuação profissional 

como educador? 
Sim, se não trabalhar nos finais de semana, nos feriados, nós não vencemos o trabalho 
que nós levamos para casa. 
 

16. Você está satisfeito (a) com sua escolha profissional? 
Sim, na verdade sobre a escolha profissional, eu gosto muito do que faço. Sempre fui 
apaixonada pela sala de aula. É o lugar que eu me identifico, que eu gosto... que eu 
tenho prazer. Eu posso chegar doente na sala de aula ou com problemas, mas à medida 
que eu vou trabalhando eu esqueço da vida. Eu me envolvo no processo. Quando eu 
saio da sala de aula, chego no corredor, os problemas me assaltam a cabeça, eles 
voltam. Mas, naquele momento em sala de aula eu tenho prazer imenso no trabalho 
que eu realizo. 
 
Você consegue então separar o pessoal do profissional, não deixa interferir? 
Com certeza, isso tem acontecido com freqüência, porque eu acho que é um ato 
prazeroso trabalhar com adulto, porque você trabalho com um pessoal que já tem 
vivência, tem um mundo de experiência na profissão e acaba sendo uma troca muito 
criativa entre professor e aluno, entre aluno e aluno e nós acabamos crescendo no 
processo. Então é uma contribuição valiosa a sala de aula.   
 

17. Você está satisfeito (a) com sua remuneração profissional? 
A remuneração na universidade não chega a ser excelente, nós sempre ganhamos e 
queremos ganhar mais, mas ela é boa. Posso considerar uma remuneração boa pela 
carga horária. Apesar dos descontos que são muito altos, imposto de renda, mas isso 
não tem haver com a universidade, nós pagamos muito imposto, pagamos a 
previdência particular, mas são questões de opção, mas o salário em si é bem 
interessante. 
 

18. Se você pudesse, você mudaria sua escolha profissional? Por quê? 
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Não, eu seguiria em frente no que eu faço, é o que eu sei fazer é o que eu gosto de 
fazer e não me vejo em outra profissão. 
 

19. Qual a importância do trabalho na sua vida? 
O ser humano se realiza pelo trabalho, então quando nós trabalhamos no que nós 
gostamos, nós nos tornamos um profissional realizado. Nós nos realizamos como 
pessoa, como profissional, um momento importante de nossas vidas é o trabalho e 
mais importante ainda é quando esse trabalho vem a contento, é um trabalho que nós 
fazemos porque gostamos, não porque não tivemos outra opção, mas por escolha 
própria. Então o trabalho se não fosse por gostar, nós enlouqueceríamos pela 
quantidade de trabalho que nós fazemos. Nós vivemos muito mais em função do 
trabalho do que da própria família, sobra pouco tempo para a família, a nossa função 
na universidade é envolvida de muito trabalho. 
 
A professora consideraria que o trabalho estaria então em primeiro lugar, devido à 
questão do tempo? 
Em questão do tempo é, mas não que ele seja o mais importante. É tanto trabalho que 
você acaba colocando em primeiro lugar para dar conta de suas obrigações. Então nós 
trabalhamos bastante. 
  

20. Quais são seus projetos futuros em relação a sua vida profissional? 
Na minha vida profissional eu fiz mestrado em Educação, não vou fazer doutorado, 
porque faltam dois anos para eu me aposentar. Eu penso em me aposentar, mas não 
abandonar o trabalho, acho que não saberei viver longe das salas de aulas, mas 
continuar em formação continuada, dando formação continuada nas prefeituras, 
fazendo trabalho voluntário com a alfabetização, tenho esse interesse inclusive de 
trabalhar articulando a questão da alfabetização, principalmente em Camboriu que é 
meu município e tem bastante gente analfabeta, acho que nós precisamos contribuir. 
Então com o tempo eu pretendo fazer uma ação social nesse processo. E talvez 
trabalhar com pós-graduação de vez em quando, além de continuar participando de 
congressos, de seminários, de simpósios para continuar atualizada e poder vivenciar as 
mudanças que sempre ocorrem, senão nós vamos ficando desatualizada e acaba não 
mais acompanhando o processo. 
 

21.  Para você qual o sentido do trabalho docente? 
O sentido do trabalho docente... é um trabalho de vida, é um trabalho de amor, porque 
nessa relação professor e aluno o que deve predominar é o amor, além da competência 
técnica, da sua formação, do seu compromisso técnico e político, mais o amor. Você 
tem que gostar do ser humano, você tem que gostar dessa relação, porque senão ela é 
difícil. O ser humano é um ser complexo, mundos diferentes, diferenciados, valores, 
formação e se nós não gostamos do que fazemos, nós acabamos não tendo uma relação 
prazerosa. Uma relação boa com o seu aluno é cinquenta por cento da aprendizagem 
efetivada. Por quê? Porque quando o aluno gosta do professor, o professor gosta do 
aluno, uma relação afetiva no processo rende mais. Mesmo que o aluno não goste da 
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disciplina, mas se o aluno gosta do professor ele acaba se envolvendo com a disciplina 
e passa a gostar da disciplina. Então é uma experiência e isso é significativo na vida, 
além da aprendizagem que claro a profissão exige, de um conhecimento interessante, 
de um conhecimento contextual, historicizado das diversas áreas, mas eu acho que a 
articulação dessas diversas áreas é o amor, é afetividade, é o gostar de fazer e fazer 
que o outro goste da situação. E então o processo é bem mais interessante. Então o 
trabalho resumindo, para mim é competência técnica, compromisso político, 
articulado ao amor, ao gostar do que faz, então essa relação para mim é primordial. 
 

22. Você se sente muito cansado (a) após dar uma aula? Se sim, como você percebe que 
este aspecto se manifesta? Quais os sinais?  
Não, pós aula eu não me sinto cansada eu saio da sala de aula satisfeita com a 
produção de sala de aula. Eu me sinto mesmo cansada com o processo da correção, eu 
acho ela muito exaustiva e muitas horas de correção. Para produzir um artigo técnico 
científico, um relatório, um projeto, são muitas horas de correção de idas e vindas. 
Corrige, coloca as alternativas, devolve para o aluno as sugestões, ele refaz, volta, 
então são trabalhos que nós corrigimos sete, oito vezes. Então acaba sempre 
acumulando um trabalho muito grande de correção, mas também é prazeroso quando 
você vê a obra final, quando você vê  aquele trabalho de como ele começou e como 
ele terminou, isso também lhe da prazer. Então quer dizer durante o processo que ele é 
mais exaustivo, o ir e vir que nós trabalhamos até duas, três da manhã, sábado à tarde, 
domingo, todos os momentos na correção, então acaba sendo exaustivo. Mas, assim 
nada que depois de um mês de férias nós não voltamos com a cabecinha boa para 
continuar o trabalho. 
 

23. Você já faltou o trabalho por estar extremamente cansado (a) ou estressado (a) pela 
carga que a sua função exige? 
Não, eu faltei na universidade uma vez que meu filho se acidentou, foi imediato eu 
tive que socorrer e no velório de um irmão meu. Mas, quanto a cansaço não, com 23 
anos de universidade eu tive uma licença de gestação nesse processo e tive uma outra 
licença para tratamento de saúde de 3 meses, eu tive câncer de tireóide e fiz a cirurgia 
e fiquei três meses afastada, mas fora eu não tive faltas na universidade. Foram 23 
anos de horário cumprido, de freqüência. 
 

24. Você já tirou licença ou se afastou do trabalho por motivo de doença? Se sim 
especifique qual doença? 
Gestação e tratamento de câncer de tireóide (3 meses). 
 

25.  Como é o relacionamento com seus alunos? É sempre harmonioso ou você sente 
momentos de tensão? 
Eu procuro ter um relacionamento harmonioso, porque se um relacionamento é 
afetivo, nós trabalhamos em paz, trabalha tranqüilo, a produção rende mais, o aluno 
faz com prazer, tanto o professor quanto o aluno faz com prazer. Mas nessa minha 
caminhada eu também já tive atritos com determinados alunos, mas é um percentual 
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muito pequeno, mas que também deixaram marcas, às vezes até num momento de nós 
como professoras, às vezes até por falta de um pouco de compreensão, já tive atritos. 
Mas, 90 por cento ela é uma relação harmoniosa, é uma relação de professor e aluno 
que depois fica uma relação de amizade, que eles reclamam que a professora é muito 
exigente, que a professora é muito ruim e quando começa dizem cuidem com ela, 
porque agora é essa professora então cuidado... mas,no final nós acabamos nos 
tornando amigos e eles começam a repensar o quanto foi boa minha exigência e o 
quanto eles cresceram no processo pela minha exigência, então isso também no fim da 
prazer, tanto para eles quanto para a gente. Acaba sendo um processo interessante. 
 

26.  Aos finais de semana você tem disposição para o lazer? 
Aos finais de semana faz muito tempo que eu não tenho lazer, eu passo nas correções 
na verdade, então quando me sinto cansada eu paro dou uma caminhada volto, mas 
ultimamente eu tenho vivido papa o trabalho sem momentos para o lazer. 
 

27. Você se considera estressado (a)? 
Sim, eu me sinto estressada, às vezes muito ansiosa, às vezes tenho que tomar um 
“calmantezinho” para relaxar para continuar as correções no computador. Porque 
agora é ambiente virtual, então nós cansamos muito com esse exercício repetitivo, 
começa a doer às costas, os braços, ai você toma um dorflex, da uma voltinha, senta de 
novo... então isso tem sido bastante estressante. O computador, eu levanto de manhã já 
ligo, tomo um banho, já volto e já começo, tem sido uma luta bem árdua de processo 
no computador. 
 

28.  Cite pelo menos três (3) situações que você sente que o (a) incomodam e ou o (a) 
deixam estressado (a) na sua rotina de trabalho? 
Uma das situações, a pior, é quando eu tenho que devolver trabalhos corrigidos, 
provas, naquele dia e eu não consegui. Então, para mim...atrasar o meu compromisso 
é o que me deixa mais estressada. Como também se tem uma reunião e se eu chego 
atrasada, isso é o que mais me deixa estressada. Eu tenho um incomodo, tenho que 
chegar sempre com antecedência. A pontualidade para mim é ponto chave. Outra 
coisa que me deixa estressada é quando você acha que preparou um boa aula, você 
considera uma excelente aula e quando vai para sala de aula você vê que o rendimento 
não foi o esperado, isso também me deixa estressada, porque nós queríamos mais e 
não conseguimos. E outra coisa que me deixa muito estressada mesmo, são poucos os 
casos, mas quando acontece incomoda, é quando o aluno não é compromissado, 
quando é aluno de corredor, quando é aluno que não cumpre as tarefas, quando é 
aluno que reclama mas não faz, mas assim, com o passar dos dias eu vou 
conquistando. Eu me sento no banco do lado de fora do corredor, eu converso, então 
eu resgato muitos alunos nessa caminhada, mas isso me deixa estressada e geralmente 
o aluno que não faz, que não estuda é o que mais reclama esse aluno e isso me 
estressa muito. 
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29. Você teria alguma sugestão sobre algo que poderia tornar sua rotina de trabalho mais 
agradável? 
Sim, mas eu acho que isso é uma coisa impossível. É ter uma carga menor de trabalho 
efetivo, com hora atividade que compensasse com salário para correção, para 
planejamento... que tivesse uma carga horário de hora atividade para estas produções. 
Daí nós teríamos menos horas de aula de sala de aula e teríamos mais tempo para 
produzir melhor, para lapidar melhor todo esse seu trabalho. Tempo para organização, 
para planejamento, para as leituras, isso sim iria ser muito eficiente. A questão tempo 
é bastante complicada. 
 

30. Você pratica alguma atividade física? Qual? 
Pois é, eu começo a caminhar e desisto, por falta mesmo de hábito. Eu alego que é 
tempo, talvez se eu fosse mais organizada poderia ser. Tentei ir para a academia foi 
um passo muito difícil, estou muito acima do peso, foi muito difícil até chegar lá foi 
um ensaio de um ano, indo lá voltando... até que efetivei a matrícula e na verdade 
tenho freqüentado muito pouco, mas pretendo voltar a freqüentar no mínimo três 
vezes por semana para poder organizar meu físico. Porque minha condição física é 
bastante precária. 
 

31. Se a resposta anterior foi sim, você sente que ela lhe alivia o estresse gerado por sua 
jornada de trabalho? 
Com certeza. Os dias que eu vou a academia eu volto com o corpo bem aliviado, mais 
disposição e eu percebo que em menos tempo eu faço mais correção, meu trabalho 
rende mais quando eu faço exercício físico. Isso eu tenho notado bastante, um 
momento bem interessante é quando eu volto da academia, eu fico com agilidade com 
prazer de fazer as atividades. Dá mais rapidez, fico mais esperta, tudo é mais rápido. 
Rapidamente o texto na condução, na correção, nas sugestões, esse momento fica bem 
mais interessante. 
 

32. Você estaria aberto (a) para uma atividade física no seu ambiente de trabalho que 
visasse a sua qualidade de vida? 
Com certeza, seria ideal. Se no trabalho nós tivéssemos um momento para fazer essas 
atividades, seria ideal. Porque nós temos que estar aqui, então aqui acontece essa 
atividade. Seria o ideal para qualquer profissional e para qualquer área de atuação. 
Seria muito bom. 
 

33. Existe alguma modalidade que você indicaria para este fim? 
Eu penso que o Yoga seria interessante. Porque eu tinha um problema bem sério de 
afogamento, eu me afogava com muita facilidade. E quando eu fui à aula de yoga, eu 
fui uma vez, o professor começou a trabalhar com a questão da respiração eu aprendi 
a controlar meu afogamento. Eu não me afoguei mais, com o modo como se respira. E 
me facilitou bastante, acho que se fosse uma atividade mais intensa, no mínimo umas 
duas ou três vezes por semana ela iria ajudar bastante. 
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34. Você conhece o Yoga?  
Sim., conheço. 
 

35. Se sua resposta anterior foi sim, você já praticou Yoga alguma vez? O que achou da 
prática, como se sentiu? 
Achei muito interessante, pesada, exaustiva, porque minha condição física é precária, 
então achei que ela exige muito esforço, é intensa. E eu tinha um problema de que 
quando eu abaixava a cabeça, quando eu voltava, eu ficava tonta então eu não 
consegui fazer todas as atividades na aula, mas também fui apenas em uma aula, não 
continuei, na verdade acabei desistindo. Continuei na musculação, fui umas vezes na 
hidroginástica e no alongamento que também gostei bastante, acabei fazendo este tipo 
de atividade. 
   

36. Se sua reposta a pergunta 36 foi não, você tem curiosidade ou gostaria de conhecer 
esta modalidade? Por quê? 
 

37. Mesmo que você já pratique alguma atividade ou ainda não, você estaria disposto (a) a 
fazer uma atividade física se está acontecesse dentro do seu ambiente de trabalho? 
Justifique:  
Com certeza, estaria disponível se fosse no ambiente de trabalho, porque seria um 
tempo integrado ao trabalho, então não teria como não ir. Seria interessante, seria uma 
grande oportunidade na vida de qualquer profissional, ter esta vantagem no trabalho. 
É uma vantagem porque é beneficio para o profissional, para o empregado e para 
empresa, porque você vai produzir mais, seria muito bom se isso acontecesse. 
 
 

38. Cite 3 (três) palavras que para você definem o papel do professor: 
Persistente, reflexivo e pesquisador, eu acho que o professor ele esta impregnado 
nestas três situações, acho que são mais relevantes, muitas outras dariam significado. 
Mas, eu acho que ser persistente, porque ser professor é ser persistente, é persistir. É 
ter compromisso, é ter força para ir em frente, porque o trabalho é um trabalho árduo, 
o trabalho do professor é um trabalho exaustivo, de compromisso, de seriedade, de 
responsabilidade, e acima de tudo a reflexão e a pesquisa, são duas coisas que vão dar 
complemento a característica de um professor, para ele ser esse professor pensante. 
 

39. Cite 3 (três) palavras que para você definem a educação: 

A educação para mim é possibilidade, é garantia e é formação. Então na educação 
você tem que passar por ai, porque aquele professor que não tem formação, acaba não 
tendo possibilidade. Então são estes três momentos que são importantes na educação. 
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ANEXO B – ENTREVISTA 3 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISADORA: THAIS FONTES SCHRAMM BEHRENDT ROSA 

ORIENTADORA: Dra. TÂNIA REGINA RAITZ 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

1. Data da entrevista:09/07/2010. 
2. Local da entrevista (residência, trabalho, outro) Campus da Univali de Itajaí.  

 
 

3. Dados Pessoais: 
Nome do entrevistado: Nome fictício – Maria. 
Data de Nascimento: 24/11/1966. 
Local de Nascimento: Joaçaba. 
Local de Residência: Itajaí. 
Estado civil: casada. 
Sexo: Feminino ( X )  Masculino (   ) 
Moradia: com marido e filho. 

4. Grau de Instrução: 
Graduação: Habilitação em Pedagogia, series iniciais Educação Infantil. 
Especialização: 
Mestrado: em Educação. 
Doutorado:Psicologia da Educação. 
 

5. Há quanto tempo você está na profissão docente? 
25 nos. 
 

6. Há quanto tempo você ministra aula no curso de Pedagogia da Univali? 
Faz 12 anos que eu estou trabalhando no ensino superior,agora na Pedagogia eu não 
sei precisar porque tiveram alguns semestres que eu por causa de horário e outras 
coisas eu acabei lecionando em outros cursos. Então eu não sei precisar, mas são cerca 
de oito anos. 
 

7. Você leciona em alguma outra instituição? Em quantas? 
Não. 
  

8. Somando todos os lugares que você leciona, qual a sua carga horária semanal? 
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Tenho 40 horas na Univali. 
 

9. Você sente que seu nível de instrução é suficiente para a disciplina que você leciona? 
Hoje eu estou com uma disciplina nova, eu sinto que sim. Mas, sempre tem que se 
atualizar pela questão das políticas públicas que eu estou trabalhando com prática 
docente e ensino profissionalizante. Então eu tive que me atualizar nas questões 
relativas às políticas públicas para o ensino profissionalizante. Para entender como 
isso vem acontecendo no decorrer porque eu não estava muito atualizada, então isto 
eu necessitei. 
 

10. Você sente que o seu nível de instrução do tempo em que você adquiriu seu diploma é 
suficiente para acompanhar o mundo dos seus alunos? Ou seja, o mundo dos jovens de 
hoje muda rapidamente, seu aprendizado adquirido é suficiente para acompanhá-los 
também? 
Não, com certeza, agora já falando do ensino profissionalizante, o movimento das 
políticas públicas mudou completamente. Ainda mais os alunos atualmente, uma coisa 
que eles tem que eu sinto diferença, é que os alunos uns anos atrás, eles não tinham 
muito acesso a informação, sobre tudo os das licenciaturas. Não liam jornal, não tinha 
acesso a muitas revistas, periódicos e agora nós percebemos que eles tem um acesso 
mais fácil, não tem um aprofundamento, mas tem um acesso, conhecem e também 
sabem procurar. Não é a maioria, mas tem uma boa parte que está bem diferente o 
perfil dos alunos.  
 
Com isso diferencia também o preparo que o professor tem que ter?  
Além do preparo as suas estratégias de ensino também. Antes você ficava trabalhando 
em cima de um texto, você procurava o texto, a gente contava que o aluno não tinha 
lido nada. Hoje, tem uma boa parte que já vem com o texto na mão, que te traz mais 
informações, que vai procurara mais coisas. Ainda não são todos, mas tem uma boa 
parte que já faz a gente ter uma percepção que esta mudando. 
 

11. Você sente que o trabalho docente exige constante reciclagem, investimento nos 
estudos e aperfeiçoamento? 
Com certeza, o tempo inteiro.  Cada periódico que sai novo, cada evento científico 
que nós vamos, quando ouvimos falar de um novo autor, ou alguma coisa que nós nos 
sentimos mobilizados a buscar para se aperfeiçoar. 
 

12. A instituição que você trabalha lhe oferece aparatos suficientes que você considera 
necessários para ministrar suas aulas? 
Neste mesmo perfil eu acho que sim. O que poderia a universidade dar é apoio para os 
eventos, que isso tem para quem produz e o resto depende muito de nós mesmos 
também. Você tem uma boa biblioteca, você tem laboratório de informática, não se 
atualiza quem não quer. Claro que nós sempre esperamos que pode melhorar, claro 
pode melhorar, mas eu acho que tem condições para o professor que deseja tem, nós 
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temos curso de formação continuada, uma série de estratégias e de condições que daria 
sim, eu penso que sim. 
 

13. Você se sente incentivado (a) para investir em sua profissão? 
Eu em especial sim, eu sou incentivada, nós somos induzidos pelas políticas da pós-
graduação, então eu vivo nesse meio, então é o tempo inteiro, nós temos que publicar, 
quero publicar. Vem os eventos isso é de certa forma é até natural para nós, porque 
vem o próximo evento você quer publicar neste evento, você quer ir lá para encontrar 
os colegas e isso mobiliza você a fazer uma outra produção e nós somos avaliados 
pelo triênio. A avaliação no curso pesa muito na produção dos professores. Então tem 
uma motivação intrínseca a função. 
   

14. Em algum momento no seu trabalho você já teve a sensação de estar fazendo alguma 
função que não caberia a você? Seja em sala de aula ou em outro departamento? 
Isso acontece o tempo inteiro, acho que o professor é assim. Os limites da nossa 
atuação não são fixos e fáceis de reconhecer. Então a gente tem, sempre uma sensação 
de que às vezes poderia ter uma outra pessoas para fazer isso ou estou fazendo que não 
é da minha ossada. Só que quando nós lidamos com pessoas nós acabamos fazendo 
outras funções, então faz parte de ser educador, faz parte nós trabalharmos nas 
instituições que às vezes falta alguma coisa, que se você ficar esperando pelo outro 
atinge teu trabalho. Vou dar um exemplo bem prático disso, às vezes você vem e 
estragou uma aparelhagem, isso não é da minha conta, mas daí eu vou atrapalhar a 
minha aula. Eu vou atrás, se tiver que carregar televisão, isso não tem problema 
nenhum, embora nós sempre comunicássemos a quem tem a competência de fazer 
isso. Mas, eu não vou esperar por isso. Então sobre isso eu não tenho problema 
nenhum. Embora a gente tenha a sensação de que realmente todo trabalho eu creio tem 
as pessoas que sentam... assim como tem aquele que proativo tem aquele que também 
passa a bola para os outro que é da sua competência e nós acabamos trabalhando mais 
que os outros. Mas, eu acho que isso faz parte também, não deveria mas faz. 
 

15.  Você sempre tem trabalho para fazer em casa ou suas horas atividade são suficientes 
para fazê-lo? 
Bom, eu tenho também uma condição diferente, porque eu tenho 40 horas, então eu 
trabalho muito aqui, aproveito muito meu tempo. E então de uns anos para cá eu tenho 
um acordo comigo de não levar mais trabalho para casa. Mas, isso é irreal dentro da 
nossa profissão, porque lógico, terá um período que terá mais provas para corrigir, 
mais trabalho para ler, chega uma dissertação em cima da hora e você tem que 
aproveitar o horário noturno, final de semana e tem um evento para ir e eu tenho a 
data limite e sempre eu estou sempre fazendo alguma coisa em casa. Ontem a noite 
mesmo eu fiquei até altas horas trabalhando. 

 
16. Você trabalha no final de semana realizando atividades da sua atuação profissional 

como educador? 
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Não sempre, mas muitas vezes nós temos alguma coisa para cumprir sim. Muitas 
vezes não exatamente aqui da instituição, às vezes um outro convite que nós 
recebemos ou daqui da instituição mesmo algum evento, não é sempre mas tem. 
 

17. Você está satisfeito (a) com sua escolha profissional? 
Sim eu sou satisfeita, mesmo nos momentos que nós estamos mais desanimados, eu 
faço o que eu gosto. Agora a insatisfação vem também, pois eu acho que nós não 
podemos estar satisfeito completamente se não nós entramos em uma zona de conforto 
e nos acomodamos. Mas, eu não sei bem se é insatisfação, mas eu tenho um desejo de 
um dia para, gosto do que eu faço, acho que eu escolhi bem, acho que poderia até ter 
escolhido outras coisas, me sinto capaz de realizar outro caminho, mas não é uma 
coisa que eu penso em parar bem velhinha, eu tenho o desejo de parar. Ter outra vida. 
 

18. Você está satisfeito (a) com sua remuneração profissional? 
Não posso reclamar, eu acho que das pessoas que seguem este caminho, essa vida 
acadêmica, é muito sacrifício. Então eu agora, depois de 25 anos, que eu já passei por 
tudo, eu acho que sim. Até porque eu nem tenho tempo de gastar muita coisa que eu 
ganho. 
   

19. Se você pudesse, você mudaria sua escolha profissional? Por quê? 
Não é que se eu pudesse eu mudaria, eu acho que eu não mudaria. Mas, eu sei que eu 
tenho capacidade de fazer outra coisa. Eu acho que se eu fosse para o lado da 
arquitetura eu também me daria bem, se eu fosse para o lado das relações públicas eu 
também me daria bem, do jornalismo. Estou satisfeita, mas eu tenho essa sensação de 
que poderia fazer outra coisa sim. 
 
E a professora pretende tentar seguir alguma destas áreas depois? 
Sim, eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa na área de decoração, agora não sei 
se vou seguir porque eu quero ter mais sossego. Talvez como hobby, gosto de 
jardinagem, mas tudo como hobby.  
 

20. Qual a importância do trabalho na sua vida? 
É tudo, para mim é muito importante. Porque é o que lhe mobiliza, é o que lhe da um 
gás para viver. Tive oportunidade de viajar, oportunidade de conhecer muita gente 
interessante. Tem oportunidade de conhecer e entender o mundo, embora tenha 
momentos que nós temos vontade de ser bem ignorante, porque nós estamos sempre 
estabelecendo muitas relações e isso é muito bom por uma lado, por outro é ruim 
porque nós acabamos tendo um senso crítico que atrapalha. Mas, também não é só 
isso, eu quero cada vez mais ter tempo para o meu filho, quero ter tempo para mim. 
Acho que não só na profissão de professor, na vida acadêmica, mas todas profissões 
estão exigindo muito da pessoa hoje, o tipo de vida que nós estamos levando não é 
muito saudável. Há uma exigência muito grande de que você se dedique plenamente 
ao trabalho a ponto de que você não tenha vida particular. É como se fosse um pecado, 
hoje falar que você tem um filho pequeno, por exemplo, em alguns lugares, não se vê 
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com bons olhos. Você tem que atender alguém doente na família, também não é tão 
compreensível. Se for um dia tudo bem, dois, três, quatro já não é mais. Então esse 
complicador não é legal da profissão, mas o restante é bom. 
 
Ele estaria em que lugar em uma escala de um a cinco? 
Quatro.  
 

21. Quais são seus projetos futuros em relação a sua vida profissional? 
Eu fiz 25 anos de trabalho, com trinta eu posso me aposentar e eu agora neste 
momento, até porque eu estou muito mobilizada por conta da doença da minha mãe, 
eu penso em me aposentar. E até lá que ainda falta 5 anos, eu ainda vou fazer um 
estágio docente pós doc. Isso é para o futuro, então estou muito mobilizada com isso, 
para poder dar mais atenção para ela, para meu filho. Fazer outras coisas que ainda 
não sei. Por enquanto, hoje, eu tenho este sentimento. 
 

22.  Para você qual o sentido do trabalho docente? 
Isso da uma dissertação. Ela é recompensador, é difícil, mas ele é recompensador. Se 
nós olhamos para trás, os alunos que nós já tivemos, eu já tive alunos de todas as 
idades. E quando eu olho para trás, acho que pelo meu estilo, meu perfil de ser eu só 
vejo as coisas boas. Eu lembro só de coisas boas. Embora tenha muitos percalços, mas 
eu lembro das coisas boas e é muito positivo, então fez sentido para a minha vida. Eu 
não me vejo diferente disso, deste caminho, desta trajetória. E é uma trajetória bonita, 
embora difícil, mas as relações, os vínculos que nós temos, eu trabalhei como 
alfabetizadora de crianças de educação infantil, ao saber isso que formei tantas 
professoras, nós vamos dar cursos na rede e é muita gente. Então saber que fez a 
diferença para algumas pessoas, então isso é importante, é positivo.  
   

23. Você se sente muito cansado (a) após dar uma aula? Se sim, como você percebe que 
este aspecto se manifesta? Quais os sinais?  
Eu me sinto exausta, sempre me senti, eu sinto que a minha energia foi embora, me 
sinto muito, muito cansada. Independente se a aula foi boa ou se você se incomodou 
ou não, eu me sinto cansada, exausta, com sono, com o corpo dolorido, como se 
tirassem a minha energia mesmo. E se além disso tudo você passou algum tipo de 
incomodo, ou não deu certo alguma coisa na aula ou você teve algum tipo de atrito 
com aluno, então vem dores mesmo, corporais, você dorme e acorda com dores no 
ombro no pescoço, com dor de cabeça. Olha se as pessoas soubessem como elas fazem 
mal para a gente, sinto vontade de vomitar, dor no estomago, me atinge tudo. E eu 
também me sinto às vezes como uma “esponja”, capto muito a energia das pessoas. 
Como tem também algumas turmas enormes que é tão boa que você se sente 
revigorado, mas a grande parte do tempo não é isso que acontece. Muito cansaço, 
muito estresse.  
 

24. Você já faltou o trabalho por estar extremamente cansado (a) ou estressado (a) pela 
carga que a sua função exige? 
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Não. Licença médica eu só peguei na ocasião da gravidez, porque eu passei muito mau 
durante a gravidez, com enjôos. Agora uma vez que eu passei mal aqui a tarde com 
vômitos e eu tive que ir embora no meio da tarde. E agora há umas duas semanas eu 
estava sentindo como se fosse gripar e eu tive que ir embora, porque eu não agüentei. 
Mas, no geral não, eu nunca tive problemas assim. Embora tenha épocas que tenho 
muito cansaço a ponto de pensar em pedir uma licença, de tão exausta, o cansaço é 
físico, mas muito mental, se fosse fazer certo o negócio teria que dar uma parada 
algumas épocas, porque eu começo a perder a memória, começo a esquecer as coisas, 
eu cometo erros básicos no transito eu vejo que eu estou exausta e então da vontade de 
parar mesmo, ainda bem que eu me recupero fácil. Mas, eu me sinto, muito, muito 
cansada.  
 
Mas, chega a ser uma recuperação 100 por cento? 
Com o vai e volta, vai e volta... daí você pensa que no período de férias você vai ter 
algum sossego, daí tem algum problema na família. Faz umas duas ou três férias que 
eu não tenho completamente sossegado. Porque acontece alguma coisa na família, 
uma doença... E ai você tem que dedicar também lá e então você não descansa. Uma 
coisa que é da instituição, não só da Univali, mas de todos os lugares, a grande 
maioria tirou esse período de julho para parar, a grande maioria não para mais em 
julho. Eu acho muito salutar, para nós termos gás para continuar até o final do ano. 
Então se é uma coisa da condição do trabalho do professor eu acho que deve ter pelo 
menos uma parada de uns 10 dias em julho. Acho que isso era salutar, porque assim eu 
chego muito cansada em dezembro, muitíssimo. E esse mês eu estava me 
programando para ficar pelo menos um pouco mais devagar e estou tendo 
compromisso direto, um cima do outro. E eu estou vendo que eu não vou ter este 
tempo, aliás eu não tenho oficialmente, mas assim fica mais devagar a coisa, mas é 
horrível. Isso é a única coisa ruim. 
    

25. Você já tirou licença ou se afastou do trabalho por motivo de doença? Se sim 
especifique qual doença? 
Licença maternidade. 
 

26.  Como é o relacionamento com seus alunos? É sempre harmonioso ou você sente 
momentos de tensão? 
A grande maioria é harmonioso, sim. Tem tensão sempre, porque nós lidamos com 
pessoas nem todo mundo vai com a sua cara. Tem sempre um ou outro que também já 
está com outros problemas, mas em geral é muito bom. Claro que tem conflito sim, as 
pessoas são diferentes, lidam diferente com a pressão, principalmente com a pressão. 
Eu vejo nas licenciaturas o pessoal muito frágil na sua condição emocional de lidar 
com pressão. Então são pessoas que talvez por serem pressionadas muito durante o dia 
no trabalho, ter uma vida mais complicada, mas são muito frágeis para ter pressão. O 
que é que  eu estou chamando de pressão? Agüentar a demanda de estudo, agüentar 
uma nota baixa, agüentar cumprir prazos. Ou agüentar alguém que faça algum tipo de 
critica, vejo que eles são muito frágeis na pedagogia. Sobretudo na pedagogia, mas 
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acho que isto esta ficando um pouco generalizado nos outros cursos também. Acho 
que pelo tipo de educação que foi mudando, por as pessoas exigirem mais atenção. E 
isso começa a se refletir no ensino superior, as pessoas muito imaturas, não todo 
mundo, mas uma boa parte.  
 

27.  Aos finais de semana você tem disposição para o lazer? 
Tem algumas épocas que não, meu melhor programa é ficar em casa dormindo, sou 
muito dorminhoca, preciso muito de um bom sono. Meu relógio biológico precisa 
recarregar mais tempo, do que outras pessoas. Mas, de uma maneira geral o lazer eu 
gosto mais de dia, de noite eu vou pelo social, mas a noite eu não tenho condições de 
fazer mais nada.  
 

28. Você se considera estressado (a)? 
Eu sou estressada. Aquilo que eu digo a respeito do senso crítico, porque a gente 
estressa com o transito, com gente mal educada na rua, nós nos estressamos porque 
estamos vendo uma natureza ser degradada, você estressa com as noticias na 
televisão, você estressa com as políticas publicas. Então tem dia que você esta com 
isso como uma bomba relógio, então você estressa no seu trabalho com as pessoas que 
não cumprem prazo, com as pessoas que não fazem o que quer fazer... É neste sentido 
que eu sou estressada, embora quando eu me comparo com outras pessoas eu percebo 
que tenho um nível de tolerância maior, porque eu sei que tem pessoas mais 
intolerantes, mais estressadas que não lidam bem. Então às vezes eu vejo que eu ainda 
lido bem, eu tenho muita crises momentâneas, sou daquela estressada estourada, eu 
estouro, mas me da um tempinho e eu já volto ao normal. Mas, eu tenho medo destas 
crises. 
 

29.  Cite pelo menos três (3) situações que você sente que o (a) incomodam e ou o (a) 
deixam estressado (a) na sua rotina de trabalho? 
Primeiro, teus colegas de trabalho, se você depende de um trabalho do outro, que o 
outro de conta daquilo que faz parte da competência dele e ele não faz, isso me deixa 
super estressada. Em geral é isso, porque às vezes é teu colega de trabalho, às vezes é 
na estrutura física, desde trocar uma lâmpada. Você fica dependendo de um que passa 
para outro, que passa para outro, então isso me deixa estressada. Porque eu considero 
muito o trabalho do outro e de quem depende de mim, então quando isso não acontece 
é uma coisa que me afeta muito.  
 

30. Você teria alguma sugestão sobre algo que poderia tornar sua rotina de trabalho mais 
agradável? 
Se as pessoas fossem mais bem humoradas, acho que o bom humor é tudo, você 
conviver com pessoas bem humoradas, que olhas as coisas e acha graça, que brinque 
sem perder a seriedade é o ideal. Porque ou você tem as pessoas que brincam, mas 
nunca levam nada a serio, que também estressa. Como aquele que faz tudo certo, mas 
é muito mal humorado também não ajuda. Porque com o bom humor, você lidar com 
os outros, entender, de uma certa forma ser solidário, o ambiente de trabalho fica bem 
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melhor. Embora também tenha que dizer que estou em uma situação de mais 
privilegio, porque aqui o ambiente é muito bom, entre uma coisa e outra, o amos 
professores ambiente é muito bom. Então no geral eu sei que isso é um fator de 
reclamação de outros professores, mas eu acho que o bom humor é tudo,se todo 
mundo conseguisse... E eu tento o máximo na função que eu estou de dar condições 
para que os outros tenham um ambiente agradável, gostoso, se eu pudesse mais eu 
faria mais, porque eu acho que você estar em um ambiente todo feio, com coisas 
velhas, vai nos deixando mau humorado sem percebermos. O lugar muito barulhento, 
porque eu sou uma pessoa muito sensível a barulho, não gosto de barulho, então eu 
tento fazer isso para ter essa harmonia. E o que depende das pessoas para ter esse 
clima bom, é o bom humor. 
 

31. Você pratica alguma atividade física? Qual? 
Pratico. Eu faço academia de duas a três vezes na semana, eu tento fazer um exercício 
aeróbico, geralmente esteira ou step e musculação. E faço duas vezes na semana yoga. 
 

32. Se a resposta anterior foi sim, você sente que ela lhe alivia o estresse gerado por sua 
jornada de trabalho? 
Completamente. Se eu não fizesse isso eu acho que não agüentaria, agora além de 
todo meu trabalho tenho mais a carga de ajudar na família com doença, eu acho que 
eu estaria destruída se não fosse. Eu acho que é tudo, até esse controle emocional que 
eu tenho essas crises me ajuda muito. E fisicamente eu me sinto melhor, mais forte, eu 
preciso disso, porque sempre na minha vida eu fiz exercício. O ano passado em julho 
eu fiquei muito cansada. Eu tava cansada de ter uma rotina muito apertada, com 
horários, então eu ia para a academia muito cedo, então eu parei tudo. E o que 
aconteceu, eu engordei, fiquei com muita dor na coluna, dor nas pernas, dor no corpo, 
em todo corpo, tinha muita crise de dor de cabeça. Então eu voltei agora em janeiro 
com tudo, disse, vou cuidar de mim, é imprescindível para o professor, porque além 
de tudo que você passa, você ainda se olhar, no meu caso, quando eu começo a 
engordar, que eu me sinto pesada, lenta e esteticamente não tão agradável, eu fico 
muito mau, então isso vai lhe puxando para baixo, vai te enterrando. Precisa ter... 
precisa ter energia para ficar em pé, para dar atenção para os alunos, para falar, para 
penar, eu noto muito que meu raciocínio melhora muito, eu tenho um raciocínio mais 
rápido, mais claro, então não adianta nós investirmos tanto em aprender coisas, em 
pensar, em reflexão se o teu corpo não esta ajudando, a guardar isso, a memorizar, a 
assimilar, a analisar tudo que você tem que viver no dia dia. Então eu acho que é 
imprescindível para mim. Eu sei que eu não posso ficar sem exercício físico, para 
mim é uma questão de qualidade de vida. 
 

33. Você estaria aberto (a) para uma atividade física no seu ambiente de trabalho que 
visasse a sua qualidade de vida? 
Se eles dessem um tempo, sim, porque acho imprescindível. Eu acho que nós vamos 
chegar em uma época que isso vai fazer parte já do contrato de trabalho. Cada vez 
mais. Porque uma coisa leva a outra. As pessoas estão muito jovens e já com 
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problemas cardíacos, até com doenças psicológicas. Eu acho que é interessante sim ter 
um tempo de lazer, de exercício dentro da carga horária.  
 

34. Existe alguma modalidade que você indicaria para este fim? 
Acho que qualquer atividade física em geral, porque vai depender muito do 
temperamento das pessoas. Seria interessante que envolvesse essa questão de 
respiração, de fortalecimento muscular, nós aqui em cima vemos isso, tem pessoas 
que quase “morrem” para chegar aqui em cima.  

 
35. Você conhece o Yoga?  

Já há muito tempo eu fiz yoga, porque o meu marido era instrutor de yoga, quando eu 
tinha uns 22 anos é que eu conheci. E com a vida agitada nós acabamos deixando e 
agora eu estou retomando e eu acho essencial, eu pretendo nunca parar, porque os 
exercícios me fortalecem rápido, melhora a respiração principalmente, melhorando a 
respiração melhora o controle dos teus batimentos cardíacos, melhora tua emoção, 
melhora tua capacidade de respirar, melhora tudo, o corpo começa a funciona mais 
harmônico, o conjunto, eu acho muito importante, para mim é importante e para o meu 
temperamento também, porque eu sou calma, mas eu tenho crises explosivas, eu que 
isso é importante também, acho que é fundamental, para mim pelo menos é 
fundamental.  
 

36. Se sua resposta anterior foi sim, você já praticou Yoga alguma vez? O que achou da 
prática, como se sentiu? 
 

37. Se sua reposta a pergunta 36 foi não, você tem curiosidade ou gostaria de conhecer 
esta modalidade? Por quê? 
 

38. Mesmo que você já pratique alguma atividade ou ainda não, você estaria disposto (a) a 
fazer uma atividade física se está acontecesse dentro do seu ambiente de trabalho? 
Justifique:  
Dependendo de como fosse o horário sim, porque agora eu já tenho o meu grupo, etc. 
depende a forma  como isso seria oferecido. 
 

39. Cite 3 (três) palavras que para você definem o papel do professor: 
Emoção, intelectualidade e compromisso, são as principais. 
 

40. Cite 3 (três) palavras que para você definem a educação: 
Desafio, prioridade e responsabilidade. 
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ANEXO B – ENTREVISTA 4 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISADORA: THAIS FONTES SCHRAMM BEHRENDT ROSA 

ORIENTADORA: Dra. TÂNIA REGINA RAITZ 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

1. Data da entrevista: 09/07/2010.  
2. Local da entrevista (residência, trabalho, outro) Campus Univali de Itajaí. 

 

3. Dados Pessoais: 
Nome do entrevistado: Nome fictício – Mari. 
Data de Nascimento: 13/12/1964. 
Local de Nascimento: Barra Velha. 
Local de Residência: Barra Velha. 
Estado civil: Casada. 
Sexo: Feminino (X)  Masculino (   ) 
Moradia: Com marido e os filhos.  
Grau de Instrução: 
Graduação: Letras.  
Especialização:  
Mestrado: Literatura. 
Doutorado: Literatura. 
 

4. Há quanto tempo você está na profissão docente? 
Há 25 anos. 
 

5. Há quanto tempo você ministra aula no curso de Pedagogia da Univali? 
No curso de Pedagogia desde 2001. 
 

6. Você leciona em alguma outra instituição? Em quantas? 
Atualmente não, somente na Univali. 
 

7. Somando todos os lugares que você leciona, qual a sua carga horária semanal? 
40 horas. 
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8. Você sente que seu nível de instrução é suficiente para a disciplina que você leciona? 

Acho que nós sempre aprendemos muito na disciplina que leciona. Então se nós 
aprendemos muito é sinal de que nós não estamos cheios, nós temos sempre lugar 
para se construir mais coisas, então eu me sinto preparada para as disciplinas que eu 
dou, mas eu sempre tenho que estudar muito para estas disciplinas. Porque eu sempre 
procuro textos novos para levar para os alunos, é sempre um desafio a disciplina. 
Porque dependendo do público você tem que organizar de um jeito ou de outro. Então 
preparada eu me sinto preparada, mas é sempre toda uma função em torno daquela 
disciplina.  
 

9. Você sente que o seu nível de instrução do tempo em que você adquiriu seu diploma é 
suficiente para acompanhar o mundo dos seus alunos? Ou seja, o mundo dos jovens de 
hoje muda rapidamente, seu aprendizado adquirido é suficiente para acompanhá-los 
também? 
Acho que  o aprendizado que nós adquirimos durante a formação, seja na graduação, 
seja no mestrado ou no doutorado, ele nunca é suficiente, porque o mundo 
principalmente depois da década de 80 o mundo muda muito rápido. E o perfil do 
jovem atualmente é um perfil diferente. Agora o que eu percebo que os conhecimentos 
básicos que eu tive, principalmente no mestrado e no doutorado, eles são fundamentais 
para as aulas que eu ministro, então assim, todo o conhecimento que adquiri durante 
esse tempo é o meu suporte. Mas, se você me pergunta se é suficiente? Nunca é 
suficiente, por conta das mudanças do mundo e como surgem muitas publicações na 
área e nas áreas interdisciplinares, nós precisamos estar sempre lendo. Então não tem 
como ser suficiente não. 
  

10. Você sente que o trabalho docente exige constante reciclagem, investimento nos 
estudos e aperfeiçoamento? 
Demais, acho que a área docente é meio parecida com a medicina. Você não pode 
parar nunca de ler. Isso é muito bom, porque à medida que você vai se atualizando, 
você consegue organizar e programar aulas melhores. Você consegue fazer com que 
seus alunos se apropriem melhor daqueles conhecimentos. 
 

11. A instituição que você trabalha lhe oferece aparatos suficientes que você considera 
necessários para ministrar suas aulas? 
Acho que a Univali oferece tudo o que eu preciso, se eu preciso de um equipamento, 
se eu preciso de salas, nunca tive dificuldades, acho que ela fornece sim. 
 

12. Você se sente incentivado (a) para investir em sua profissão? 
Sim, bastante. 
 

13. Em algum momento no seu trabalho você já teve a sensação de estar fazendo alguma 
função que não caberia a você? Seja em sala de aula ou em outro departamento? 
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Olhas, nas funções que eu exerço eu faço muitas coisas. Eu não sou apenas professora 
de sala de aula. Não sendo apenas professora em sala de aula nós temos muitas 
funções. O próprio professor de mestrado como pesquisador ele está sempre muito 
atribulado de coisas, ele precisa ministrar aulas na graduação, no mestrado, ele precisa 
ter uma boa produção, mas paralelamente a isso também tenho projetos de extensão, 
eu desenvolvo projetos de ensino, já tive funções na administração. Então, assim, são 
tudo coisas que eu faço paralelamente, então eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. 
E para mim, fazem parte de minha função, outras pessoas podem pensar que não, 
porque eu faço muitas coisas juntas. Mas, para mim isso faz parte, porque eu faço 
muitas coisas, já é do meu perfil, eu consigo gerenciar isso bem. 
  

14.  Você sempre tem trabalho para fazer em casa ou suas horas atividade são suficientes 
para fazê-lo? 
É isso é um problema, como eu faço muitas coisas eu sempre tenho. 

 
15. Você trabalha no final de semana realizando atividades da sua atuação profissional 

como educador? 
Eu divido meu final de semana, durante o dia eu não faço, a não ser que eu realmente 
tenha um prazo estipulado para algum projeto, uma coisa assim esporádica, daí eu faço 
durante o dia. Mas, eu reservo domingo à noite, eu sento e faço minhas atividades de 
trabalho. 
 

16. Você está satisfeito (a) com sua escolha profissional? 
Muito. 
 

17. Você está satisfeito (a) com sua remuneração profissional? 
Também estou. 
 

18. Se você pudesse, você mudaria sua escolha profissional? Por quê? 
Não de fora alguma. 
 

19. Qual a importância do trabalho na sua vida? 
Acho que o trabalho é muito importante para o ser humano, porque ele da realização 
para o ser humano. Eu fico imaginando as pessoas que tem depressão que elas não tem 
o que fazer, acho que a solução da depressão não é isso, mas eu sempre brinco que é 
isso, porque o trabalho ocupa uma boa parte da minha vida e como eu faço muito o 
que eu gosto, então ele é muito importante para mim. Então, se eu não trabalhasse eu 
iria obviamente fazer coisas ligadas ao meu trabalho. Como por exemplo, eu iria ficar 
hoje em casa lendo, que é o que eu faço muito no meu trabalho, eu leio bastante. Ou 
eu iria estar em casa escrevendo, que é o que eu faço no meu trabalho. Então eu não 
separo muito na verdade o meu trabalho da minha vida, eu acho que a minha vida é o 
meu trabalho. Em uma escala de um a cinco se o um for o principal, o trabalho seria o 
um. 
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20. Quais são seus projetos futuros em relação a sua vida profissional? 
Pretendo fazer pós doutorado em 2012 em Paris e continuar trabalhando na Univali. 
 

21.  Para você qual o sentido do trabalho docente? 
O ser professor tem uma gratificação muito grande, eu acho que por conta da relação 
que você estabelece com o aluno. Uma relação de troca que você estabelece com o 
aluno, você tem algumas coisas e o aluno tem outras coisas e nessa troca sua com o 
aluno, você acaba aprendendo muito, o aluno aprendendo muito. E isso faz com que a 
gente cresça e cresça bastante. E é isso que eu gosto no ser docente, eu aprendo muito 
a cada dia que eu estou em sala de aula, a cada disciplina que eu dou, eu estudo e eu 
aprendo muito. Então o trabalho de docência é um trabalho gratificante nesse sentido, 
no sentido de que você esta sempre aprendendo e eu não me sinto desatualizada nesse 
sentido. 
 

22. Você se sente muito cansado (a) após dar uma aula? Se sim, como você percebe que 
este aspecto se manifesta? Quais os sinais?  
Não, normalmente eu não me sinto muito estressada. Quando eu dou tele aula sim, que 
a tele aula exige uma dinâmica diferente. Mas, assim se é uma turma mais tranquila, 
nós ficamos mais tranqüilos, tudo depende do grupo. Quando é um grupo que você 
conhece os pares, que colaboram, que já é uma turma de quinto ou sexto período, um 
grupo que já esta mais maduro, nós nos incomodamos menos, não tem um desgaste 
corporal. Às vezes num primeiro período nós temos um embate corporal, desgasta 
mais, são alunos iniciantes, mas assim não saio exaurida, saio cansada como sairia de 
qualquer outro trabalho, não é algo sofrido não. 
 

23. Você já faltou o trabalho por estar extremamente cansado (a) ou estressado (a) pela 
carga que a sua função exige? 
Nunca. 

24. Você já tirou licença ou se afastou do trabalho por motivo de doença? Se sim 
especifique qual doença? 
Nunca. 
 

25.  Como é o relacionamento com seus alunos? É sempre harmonioso ou você sente 
momentos de tensão? 
Hoje acredito que seja mais harmonioso, porque eu tenho mais jogo de cintura, mas 
quando iniciei meu percurso na Univali em 2001 eu tinha um embates corporais com 
os alunos, porque eu era muito rigorosa, no sentido de nota, no sentido de exigir deles 
a presença sempre, de não entender que eles tinham família, tinham vários problemas. 
Então acho que eu comecei me estressando muito com eles porque cobrava demais. 
Hoje eu procuro ser mais maleável e acho que fico mais tranqüila em me relacionar 
com eles assim. 
 

26.  Aos finais de semana você tem disposição para o lazer? 
Eu tenho, tenho muita energia. 
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27. Você se considera estressado (a)? 

Nenhum pouco. Aliás meu marido diz que eu sou um pouco estressada porque eu 
estou sempre pensando em trabalho. Eu sou muito ativa, então se isso é conceito de 
estressada eu até poderia dizer que sou, mas eu não me sinto estressada, não me sinto 
cansada. Qual é o sinônimo de estressada? É cansada, é fadigada, exaurida… se esse é 
o conceito de estressada não, não sou. Se ser estressada é você estar sempre fazendo 
alguma coisa, ai eu vou dizer que eu sou estressada, porque eu estou sempre fazendo 
alguma coisa. Mas, fadigada não. 
 

28.  Cite pelo menos três (3) situações que você sente que o (a) incomodam e ou o (a) 
deixam estressado (a) na sua rotina de trabalho? 
Uma discussão com um aluno, uma discussão com um colega pode me deixar 
incomodada. Ou um erro cometido e ter que arrumar aquilo, aquilo me incomoda. 
Mas, normalmente não tenho muitos incômodos no trabalho não. Por exemplo, o 
xérox, que você tem que ficar em uma fila para estar tirando xérox, isso já irrita um 
pouco. Mas, isso não é uma coisa normal do dia dia. O dia dia normalmente é 
tranquilo, não posso reclamar.  
   

29. Você teria alguma sugestão sobre algo que poderia tornar sua rotina de trabalho mais 
agradável? 
Eu ter mais tempo. Acho que eu diria menos trabalho, porque eu estou sempre com 
muita coisa para fazer e pouco tempo para relaxar. Mas, na verdade são muitas frentes 
de trabalho que eu acabo assumindo, então eu teria que assumir menos, mas isso é 
uma coisa que eu teria que tomar como prioridade, eu teria que ter menos coisas para 
fazer. Uma postura que eu teria que mudar, dizer... não isso eu não fazer, não vou 
participar desse projeto, não contem comigo para isso, mas eu estou sempre me 
envolvendo nessas coisas, então estou tendo sempre um monte de coisas para fazer. 
  

30. Você pratica alguma atividade física? Qual? 
Faço caminhadas duas vezes por semana no final da tarde e nos sábados e domingos 
também durante uma hora. 
 

31. Se a resposta anterior foi sim, você sente que ela lhe alivia o estresse gerado por sua 
jornada de trabalho? 
Muito, ela é muito relaxante. Eu caminho a mais de 15 anos e a caminhada faz muito 
bem para mim. E quando eu vou para academia isso também me faz bem. Porque eu 
sei que a atividade física ela faz bem e nos deixa mais relaxada.  

32. Você estaria aberto (a) para uma atividade física no seu ambiente de trabalho que 
visasse a sua qualidade de vida? 
Claro. 
 

33. Existe alguma modalidade que você indicaria para este fim? 
Exercícios de relaxamento. 
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34. Você conhece o Yoga?  

Conheço só o Pilates, que tem uma semelhança. Pilattes eu já fiz o Yoga ainda não. 
 

35. Se sua resposta anterior foi sim, você já praticou Yoga alguma vez? O que achou da 
prática, como se sentiu? 
 

36. Se sua reposta a pergunta 36 foi não, você tem curiosidade ou gostaria de conhecer 
esta modalidade? Por quê? 
Gostaria. 
 

37. Mesmo que você já pratique alguma atividade ou ainda não, você estaria disposto (a) a 
fazer uma atividade física se está acontecesse dentro do seu ambiente de trabalho? 
Justifique:  
Se tivesse disponibilidade de tempo sim. 
 

38. Cite 3 (três) palavras que para você definem o papel do professor: 
Competência, leitura e pesquisa. 
 

39. Cite 3 (três) palavras que para você definem a educação: 
Leitura, competência e compreensão. Porque a educação envolve muito a questão de 
você compreender o outro sujeito. Compreender o outro. Essa compreensão envolve a 
afetividade também, é uma compreensão da relações afetivas. Que não dá só para 
você lhe dar com o conhecimento, que é o cognitivo, tem que ter alguma coisa ai que 
medie esse conhecimento. Então vou falar em compreensão pensando também em 
afetividade, nas relações, relacionada com as interações.  
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ANEXO B – ENTREVISTA 5 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISADORA: THAIS FONTES SCHRAMM BEHRENDT ROSA 

ORIENTADORA: Dra. TÂNIA REGINA RAITZ 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

1. Data da entrevista: 13/07/2010. 
2. Local da entrevista (residência, trabalho, outro) Campus da Univali de Itajaí. 

 

3. Dados Pessoais: 
Nome do entrevistado: Nome fictício – Renata 
Data de Nascimento: 26/03/1970. 
Local de Nascimento: Itajaí.  
Local de Residência: Itajaí. 
Estado civil: Casada. 
Sexo: Feminino (X)  Masculino (   ) 
Moradia: Com marido e filho. 
Grau de Instrução: 
Graduação: Pedagogia. 
Especialização: Alfabetização e Metodologia das séries iniciais.  
Mestrado: Educação. 
Doutorado:  
 

4. Há quanto tempo você está na profissão docente? 
De educação básica 18 anos e de ensino superior 8 anos. 
 

5. Há quanto tempo você ministra aula no curso de Pedagogia da Univali? 
8 anos. 
 

6. Você leciona em alguma outra instituição? Em quantas? 
Não. 
 

7. Somando todos os lugares que você leciona, qual a sua carga horária semanal? 
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29 horas, dependendo do semestre, tem semestre que da 24, tem semestre que da 25 
horas, 29 horas. Há uma variação de acordo com o semestre, com o número de alunos, 
de turmas. 
  

8. Você sente que seu nível de instrução é suficiente para a disciplina que você leciona? 
Em alguns pontos eu tenho que buscar um aprofundamento teórico maior. E também 
para poder renovar, rever os planos, rever as aulas. Claro que é o suficiente, mas você 
sempre precisa de um aprofundamento teórico para melhorar. 
 

9. Você sente que o seu nível de instrução do tempo em que você adquiriu seu diploma é 
suficiente para acompanhar o mundo dos seus alunos? Ou seja, o mundo dos jovens de 
hoje muda rapidamente, seu aprendizado adquirido é suficiente para acompanhá-los 
também? 
Não, em hipótese nenhuma. Exige uma constante reciclagem de leitura, de livro, de 
um ano para o outro, de uma turma para outra você já percebe o diferencial no que diz 
respeito principalmente às novas tecnologias. E até das próprias conversas dos alunos, 
se às vezes você não esta atualizada, não só no sentido da disciplina, mas atualizada no 
sentido social, você também não consegue estabelecer uma relação com  o aluno. 
Então não a relação não é só teórica, mas é uma relação social também. 
 

10. Você sente que o trabalho docente exige constante reciclagem, investimento nos 
estudos e aperfeiçoamento? 
Meu Deus... e bota investimento nisso e nem sempre você tem apoio da instituição na 
qual você trabalha. Até eu e outra professora estávamos conversando agora sobre 
isso... como é bom você ter livros, porque você vai buscar, sempre esta modificando. 
Não tem como não comprar livros, como não ir a cursos, não tem como não fazer 
pesquisa, é constante. É fundamental ter um acervo em casa. 
  

11. A instituição que você trabalha lhe oferece aparatos suficientes que você considera 
necessários para ministrar suas aulas? 
O básico sim. Às vezes eu sinto falta de um laboratório, de um lugar para fazer aulas 
práticas com os alunos, pois eu tenho uma disciplina de laboratório. Então do básico 
eu não posso reclamar, xérox, data show, ar condicionado nas salas, um conforto, a 
biblioteca é uma biblioteca bem equipada. Mas, outras coisas como um laboratório, 
um material mais alternativo para trabalhar com diferentes linguagens, muitas vezes 
não. 
 

12. Você se sente incentivado (a) para investir em sua profissão? 
Sim. Existe o incentivo financeiro também, porque a cada grau de instrução que você 
vai galgando você recebe isso. E também a valorização. Por exemplo, hoje eu fui 
convidada para fazer uma formação para outros professores, isso eu acho que é 
valorizar o seu trabalho. Vejo o reconhecimento também quando aumentam a sua 
carga horária por exemplo. 
 



165 

 

13. Em algum momento no seu trabalho você já teve a sensação de estar fazendo alguma 
função que não caberia a você? Seja em sala de aula ou em outro departamento? 
Sim, mas nada que fosse forçado também, eu fiz porque quis. Não foi assim, eu tenho 
medo de perder o emprego por isso eu vou fazer. Eu fiz porque eu acho que tinha que 
fazer e eu gostei de fazer. 
 

14.  Você sempre tem trabalho para fazer em casa ou suas horas atividade são suficientes 
para fazê-lo? 
Não, eu sempre tenho trabalho para fazer em casa e bastante. Não é suficiente. E eu 
não tenho hora atividade. Na EAD nós temos uma hora complementar, conforme a 
carga horária dos alunos, mas não é suficiente ainda, porque o volume de trabalho é 
muito intenso. 

 
15. Você trabalha no final de semana realizando atividades da sua atuação profissional 

como educador? 
Sim, sempre. 
 

16. Você está satisfeito (a) com sua escolha profissional? 
Muito.  
 

17. Você está satisfeito (a) com sua remuneração profissional? 
Satisfeita, poderia ser melhor, obvio. Porque sempre nós acreditamos que poderíamos 
ganhar um pouco mais, mas é satisfatório, não é um salário ruim. É um salário que da 
condição d éter uma vida boa, confortável, carro, uma casa boa, eu posso fazer, eu 
posso comprar um livro, eu posso comprar supérfluos sem me preocupar de ficar 
apertada no orçamento, mas não é um salário que seja para aquilo que eu faço. E essa 
satisfação veio após o ingresso no ensino superior, porque na educação básica o que eu 
ganho para trabalhar 40 horas eu ganho para trabalhar vinte aqui. Por isso que eu 
procurei o ensino superior. Eu gosto de dar aula na educação básica, eu gosto dos 
pequenos, gosto de trabalhar no ensino superior também, mas o que me levou a 
procura para o ensino superior, foi à questão salarial e status também. O professor da 
universidade tem um status diferenciado do professor da educação básica. Querendo 
ou não infelizmente é uma realidade. 
  

18. Se você pudesse, você mudaria sua escolha profissional? Por quê? 
Não.  
 

19. Qual a importância do trabalho na sua vida? 
Para mim é muito importante, em algumas épocas eu até coloquei o trabalho em 
primeiro lugar. Hoje não, mas eu gosto de trabalhar, eu sinto falta do meu trabalho. Eu 
não falto, dificilmente. Me irrita não poder cumprir um compromisso do meu trabalho, 
me irrita pensar que as pessoas podem ser prejudicadas por conta da minha falta, eu 
gosto de trabalhar, eu gosto daquilo que faço. 
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20. Quais são seus projetos futuros em relação a sua vida profissional? 
Eu quero fazer doutorado. 
 

21.  Para você qual o sentido do trabalho docente? 
Eu acho que o trabalho docente é tudo, a educação é que move... é a instituição, é a 
escola que vai dar conta de formar a sociedade, de formar um sujeito que seja 
compreensivo. E hoje nós estávamos falando isso na formação, as minhas escolhas 
como professora vão influenciar esse sujeito, não é só a família. É fundamental, 
antigamente a família dava conta de fazer essa educação, de fazer esse sujeito ser 
melhor ou não, de respeitar a natureza ou não. Hoje a escola faz isso, a escola da conta 
também de fazer com que esse cidadão seja melhor. E muitas vezes a escola é a única 
escolha. A escola é o único lugar, deveria e muitas vezes não é, mas a escola seria o 
único lugar onde esse sujeito estabeleceria um vinculo com um adulto, onde ele 
pudesse encontrar essa idéia de sustentabilidade e de humanidade, de vida melhor, 
mas às vezes não acontece. Então ser professor, além de ser difícil, é fundamental por 
conta de que ele é formador de opinião. E se ele é formador de opinião, aquilo que eu 
digo e principalmente para os pequenos, professor de pequeno nota muito isso, aquilo 
que você diz é lei. O aluno chega em casa às vezes a mãe contesta, não a professora 
disse e é lei. Então eu acho isso fundamental e o professor às vezes não se da conta 
disso. 
 

22. Você se sente muito cansado (a) após dar uma aula? Se sim, como você percebe que 
este aspecto se manifesta? Quais os sinais?  
Muito, bastante. A atividade intelectual cansa fisicamente. E isso se manifesta como 
dores no corpo, dores na cabeça, fadiga... cansa, cansa bastante dar aula. Na educação 
básica você tem que estar constantemente interagindo com os alunos, indo de carteira 
em carteira, olhando, fazendo rever o erro e com os alunos adultos, sua organização 
mental para conceituar, para fazer com que o aluno entenda, desprende uma energia 
muito grande e os alunos sugam essa energia, e eu me sinto sugada. Então as 
perguntas as duvidas, a fala, você falar constantemente, a ênfase que eu dou, porque 
daí eu me envolvo na atividade. Hoje a hora que a professora foi se despedir de mim 
na formação ela disse: é lindo ver o teu entusiasmo. Porque eu dou aula que tem horas 
que parasse como se eu entrasse em êxtase. E o teu pensamento vai encadeando e você 
vai falando, depois você pensa, como eu consegui fazer essa organização de tudo isso? 
Por isso que cansa. Porque é muita energia que desprende. 
 

23. Você já faltou o trabalho por estar extremamente cansado (a) ou estressado (a) pela 
carga que a sua função exige? 
Sim, já. E doente também, que foi o que aconteceu agora. 
 

24. Você já tirou licença ou se afastou do trabalho por motivo de doença? Se sim 
especifique qual doença? 
Não, licença não. Foi um atestado, mas me afastar, tirar licença de dois, três meses, 15 
dias, nunca. Quando me afastei agora nessa ultima vez tive arritmia. Mas, já aconteceu 
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dor de garganta, gripe forte, uma indigestão, virose. Quando eu dava aula para os 
pequenos catapora. Então quando você trabalha com os pequenos você pega muitas 
doenças comuns da infância que você não teve, você pega e daí você tem que ficar 
afastada. 
 

25.  Como é o relacionamento com seus alunos? É sempre harmonioso ou você sente 
momentos de tensão? 
Existem momentos de tensão, porque às vezes eu sou meio intransigente por não 
admitir que não leve a sério. Eu quero que leve a serio, por conta o que eu penso do 
que é ser professor, eu me estresso bastante com as alunas que não consideram. Às 
vezes eu não sou tão tolerante quanto deveria ser.  
 

26.  Aos finais de semana você tem disposição para o lazer? 
Tenho. 
 

27. Você se considera estressado (a)? 
Sim. Agora nesse momento sim. 
 

28.  Cite pelo menos três (3) situações que você sente que o (a) incomodam e ou o (a) 
deixam estressado (a) na sua rotina de trabalho? 
A falta de interesse das pessoas por aquilo que você esta propondo. A desmotivação. E 
a irresponsabilidade, a mentira, me deixa muito irritada. 
 

29. Você teria alguma sugestão sobre algo que poderia tornar sua rotina de trabalho mais 
agradável? 
Aqui na universidade eu acho que os professores conversam pouco. Fora a formação 
continuada que nem sempre é com o seu grupo, mas eu acho que nós nos encontramos 
pouco, discutimos pouco sobre os alunos. Então seria melhor se os professores 
pudessem se encontrar mais. Nós temos amizade fora daqui. Mas, aqui o grupo pensa 
pouco, às vezes eu sinto que não tem um projeto, falta um projeto de curso. Tem um 
projeto, mas os professores não pensam juntos, eu acho que isso melhoraria. 
  

30. Você pratica alguma atividade física? Qual? 
Não.  
 

31. Se a resposta anterior foi sim, você sente que ela lhe alivia o estresse gerado por sua 
jornada de trabalho? 
 

32. Você estaria aberto (a) para uma atividade física no seu ambiente de trabalho que 
visasse a sua qualidade de vida? 
Sim. 
  

33. Existe alguma modalidade que você indicaria para este fim? 
Pilates. 
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34. Você conhece o Yoga?  

Conheço, mas nunca fiz. 
 

35. Se sua resposta anterior foi sim, você já praticou Yoga alguma vez? O que achou da 
prática, como se sentiu? 
 

36. Se sua reposta a pergunta 36 foi não, você tem curiosidade ou gostaria de conhecer 
esta modalidade? Por quê? 
Sim, muito. 
 

37. Mesmo que você já pratique alguma atividade ou ainda não, você estaria disposto (a) a 
fazer uma atividade física se está acontecesse dentro do seu ambiente de trabalho? 
Justifique:  
Estaria. 
 

38. Cite 3 (três) palavras que para você definem o papel do professor: 
Compromisso, responsabilidade e ética. 
 

39. Cite 3 (três) palavras que para você definem a educação: 
Futuro, sustentabilidade e humanização. 
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ANEXO B – ENTREVISTA 6 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISADORA: THAIS FONTES SCHRAMM BEHRENDT ROSA 

ORIENTADORA: Dra. TÂNIA REGINA RAITZ 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

1. Data da entrevista: 13/07/2010. 
2. Local da entrevista (residência, trabalho, outro) Campus da Univali de Itajaí. 

 

3. Dados Pessoais: 
Nome do entrevistado: Nome fictício – Paula. 
Data de Nascimento: 30/10/1972. 
Local de Nascimento: Blumenau. 
Local de Residência: Blumenau. 
Estado civil: Casada. 
Sexo: Feminino (X)  Masculino (   ) 
Moradia: Com marido. 
Grau de Instrução: 
Graduação: Pedagogia, tendo anteriormente magistério. 
Especialização: Alfabetização. Cursando Gestão empresarial. 
Mestrado: Educação. 
Doutorado: 
 

4. Há quanto tempo você está na profissão docente? 
20 anos. 
 

5. Há quanto tempo você ministra aula no curso de Pedagogia da Univali? 
Desde 2001. 
 

6. Você leciona em alguma outra instituição? Em quantas? 
Trabalho também na Unifebe em Brusque. 
 

7. Somando todos os lugares que você leciona, qual a sua carga horária semanal? 
Esse semestre eu tenho 23 horas. 
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8. Você sente que seu nível de instrução é suficiente para a disciplina que você leciona? 
Sim. 
 

9. Você sente que o seu nível de instrução do tempo em que você adquiriu seu diploma é 
suficiente para acompanhar o mundo dos seus alunos? Ou seja, o mundo dos jovens de 
hoje muda rapidamente, seu aprendizado adquirido é suficiente para acompanhá-los 
também? 
Não. Porque eu também faço formação continuada, eu tenho desejo de entrar no 
doutorado, faço formação em gestão e outros cursos que eu venho fazendo para me 
adaptar a esse novo mundo a essa nova realidade. Sempre reciclando. 
 

10. Você sente que o trabalho docente exige constante reciclagem, investimento nos 
estudos e aperfeiçoamento? 
Sim. 
  

11. A instituição que você trabalha lhe oferece aparatos suficientes que você considera 
necessários para ministrar suas aulas? 
Em parte. Tem horas que essa tecnologia não funciona, não tem um apoio para estar 
atendendo, então em partes eu sinto dificuldades. 
 

12. Você se sente incentivado (a) para investir em sua profissão? 
Ultimamente não muito. Tanto que eu estou fazendo este curso em gestão empresarial 
buscando um outro olhar para minha profissão. 
 

13. Em algum momento no seu trabalho você já teve a sensação de estar fazendo alguma 
função que não caberia a você? Seja em sala de aula ou em outro departamento? 
Já, mas eu não sei especificar em que momentos. Mas, eu já tive a sensação de estar 
fazendo coisas que seriam dos outros. Principalmente quando envolve coisas 
burocráticas. Mas, eu acho que foi um processo natural da profissão, podia ser naquele 
momento inexperiência, de certa forma não saber dizer um não na hora certa, então na 
perspectiva de querer ajudar eu deixava invadir esse espaço fazendo coisas que não 
eram minhas. 
 

14.  Você sempre tem trabalho para fazer em casa ou suas horas atividade são suficientes 
para fazê-lo? 
Nas horas atividades em Universidade eu estou em sala de aula, estudo dirigido. Então 
em casa ou estou sobre minhas atividades domésticas ou estou na frente do 
computador. Frequentemente eu percebo que meu lazer é estar trabalhando, não ocupo 
meu tempo de lazer. 

 
15. Você trabalha no final de semana realizando atividades da sua atuação profissional 

como educador? 
Eu tento não trabalhar, mas frequentemente domingo à noite eu trabalho. Pelo menos 
eu consegui estipular para domingo à noite. 
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16. Você está satisfeito (a) com sua escolha profissional? 

Em parte. Eu estou tentando buscar outra perspectiva para minha profissão, de não só 
ser um agente em sala de aula, mas em outros espaços para como educador poder estar 
atuando. 
 

17. Você está satisfeito (a) com sua remuneração profissional? 
Não. Eu acho que nós trabalhamos muito, muitas horas além do que nós 
desenvolvemos em sala de aula, tanto em produção de material didático, preparando 
aulas, para receber pouco. Eu vejo que quando eu iniciei no ensino superior era outra 
relação com o trabalho. Hoje eu vejo que está defasado.  
 

18. Se você pudesse, você mudaria sua escolha profissional? Por quê? 
Tem horas que eu mudaria sim. Tem dias, quando eu sinto que a turma não colaborou, 
que o trabalho não rendeu, eu fico pensando, o que eu estou fazendo aqui? Porém, tem 
dias que eu me sinto realizada. Mas às vezes... Já pensei muito nessa possibilidade de 
ver outros espaços para atuação. 
 

19. Qual a importância do trabalho na sua vida? 
Estou tentando colocar em segundo e terceiro lugar, tentando. Isso com terapia. Ele já 
foi o foco principal da minha vida, hoje eu tento colocar em segundo, terceiro lugar na 
minha vida. Ainda estou nesse processo, pois eu sai da terapia e acabei deixando isso 
um pouco de lado, mas eu fazer com que não seja o foco principal, porque as 
mudanças são muito bruscas. Principalmente no cenário que nós estamos vivendo 
nessa universidade. Então eu sinto que eu não posso colocar minhas expectativas todas 
no trabalho.  
 

20. Quais são seus projetos futuros em relação a sua vida profissional? 
Eu estou atuando no meu projeto futuro. Eu abri uma empresa de assessoria e 
consultoria na área da educação. E percebo que estou procurando outros espaços de 
atuação para o professor, por isso que eu também estou fazendo o curso de gestão. E 
um desejo bem longe é que eu quero ter uma escola. 
 

21.  Para você qual o sentido do trabalho docente? 
Ele é um trabalho extremamente importante, ele é à base de todas as profissões. Eu 
vejo que ele é fundamental, porque ele esta ligado diretamente a outras profissões, a 
formação dos sujeitos. Por conta disso eu acho que ele tem uma relevância muito 
grande.  
 

22. Você se sente muito cansado (a) após dar uma aula? Se sim, como você percebe que 
este aspecto se manifesta? Quais os sinais?  
Tem dias sim. Esse semestre não tanto, já tiveram semestres que eu me sentia mais 
cansada ao sair da aula. Até porque eu tirei um pouco meu olhar só do foco de sala de 
aula. Vendo outras possibilidades da profissão. Com isso não me sinto tão mau como 
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eu já me senti. Hoje eu me sinto cansada, mas acho que não é nada. Tanto que eu 
dirijo para Blumenau depois, mas é tranqüilo. Quando sentia cansaço, os sinais que 
apareciam era o choro, eu entrava no carro e ia até Blumenau chorando, me sentia 
muito angustiada, como eu como muito, daí eu comia muito. Agora estou tentando dar 
uma equilibrada. 
 

23. Você já faltou o trabalho por estar extremamente cansado (a) ou estressado (a) pela 
carga que a sua função exige? 
Não. Só quando caia mesmo. Com crises de labirintite, que é uma consequência. Não 
acontecia de faltar, estou cansada eu não vou. Só quando ocorria uma consequência 
mais grave no meu corpo. Faltei uma vez esse ano porque fiquei “toda dura”, tive uma 
tensão, não mexia pescoço, não mexia braço, fiquei assim durante uma semana. 
 

24. Você já tirou licença ou se afastou do trabalho por motivo de doença? Se sim 
especifique qual doença? 
Já. Mas, por períodos curtos, três dias, quatro dias. Por crise de labirintite, como o 
meu órgão de impacto é o estomago... Problemas intestinais, estomacais. Pressão alta 
nunca tive, não tenho esse problema. Calculo renal.  
 

25.  Como é o relacionamento com seus alunos? É sempre harmonioso ou você sente 
momentos de tensão? 
Frequentemente harmonioso. Nesse semestre até me vi e estranhei uma vez que eu 
criei um momento de tensão. O aluno falou alguma coisa e eu peguei a fala dele e 
discordei. Até a turma me viu de uma outra forma, porque eu nunca tive esse 
posicionamento de criar tensão. Mas, geralmente é harmonioso. 
 

26.  Aos finais de semana você tem disposição para o lazer? 
Não. O lazer se restringe muito a ficar em casa. É descansar que eu sei que também 
não é lazer. 
 

27. Você se considera estressado (a)? 
Estressada não, acho eu sou ansiosa. Eu coloco mais como ansiosa, estressada não. 
 

28.  Cite pelo menos três (3) situações que você sente que o (a) incomodam e ou o (a) 
deixam estressado (a) na sua rotina de trabalho? 
Na minha rotina de trabalho. o dirigir para vir trabalhar, é um estresse, a vinda. Porque 
na volta eu estou tranqüila, até porque o trânsito é outro. As situações de conflito com 
a turma, como aconteceu esse semestre que normalmente não é comum. E a relação 
com chefia. 
 

29. Você teria alguma sugestão sobre algo que poderia tornar sua rotina de trabalho mais 
agradável? 
Não trabalhar. O que eu busco fazer hoje que eu me sinto um pouco melhor, é fazer 
atividades físicas, eu tenho que estar fazendo atividades físicas, eu tenho que tentar 
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planejar com antecedência, não gosto das coisas em cima da hora, daí eu consigo 
perceber que o meu desempenho é melhor. 
 

30. Você pratica alguma atividade física? Qual? 
Eu faço ginástica. Eu participo de um grupo de ginástica três vezes por semana. 
Localizada, aeróbico, em sala tem um espaço livre. 
 

31. Se a resposta anterior foi sim, você sente que ela lhe alivia o estresse gerado por sua 
jornada de trabalho? 
Sim. Porque eu voltei em abril, maio e depois disso eu não tive mais dores nas costas, 
não mais dor nenhuma, estou dormindo bem. Bem tranqüila. 
 

32. Você estaria aberto (a) para uma atividade física no seu ambiente de trabalho que 
visasse a sua qualidade de vida? 
Sim.  
 

33. Existe alguma modalidade que você indicaria para este fim? 
Eu gosto muito de atividade com água. Então eu acho que atividade com água seria 
bem gostoso. 

 
34. Você conhece o Yoga?  

De ouvir falar, eu nunca pratiquei. Minha mãe praticava, meu irmão pratica, dizem 
que é muito bom, mas conceitualmente o que faz eu não sei. Eu sei que trabalha 
concentração. Conheço em parte. 
 

35. Se sua resposta anterior foi sim, você já praticou Yoga alguma vez? O que achou da 
prática, como se sentiu? 
 

36. Se sua reposta a pergunta 36 foi não, você tem curiosidade ou gostaria de conhecer 
esta modalidade? Por quê? 
Sim. 
 

37. Mesmo que você já pratique alguma atividade ou ainda não, você estaria disposto (a) a 
fazer uma atividade física se está acontecesse dentro do seu ambiente de trabalho? 
Justifique:  
Sim. Se a universidade contribuísse para que nós pudéssemos se organizar sim. 
 

38. Cite 3 (três) palavras que para você definem o papel do professor: 
Compromisso, compromisso social. Sujeito de relevância, relevância. Empreendedor, 
porque ele empreende a formação de diferentes sujeitos. Ele tenta fazer com que estes 
sujeitos progridam em suas vidas. 
 

39. Cite 3 (três) palavras que para você definem a educação: 
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Patrimônio humano. Educação é uma forma de emancipação do sujeito. Democrática, 
exerce democracia. 
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ANEXO C 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário, de uma pesquisa em que 
seu anonimato será preservado. Após ser esclarecida (o) sobre as informações a seguir, no 
caso de aceitar fazer parte deste estudo, assine ao final deste documento, que está em duas 
vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. 
 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

Titulo do Projeto: Fatores Geradores de Estresse no Trabalho Docente no Curso de 
Pedagogia: o Yoga como uma prática em perspectiva. 
Pesquisadora Responsável/Mestranda: Thais Fontes Schramm Behrendt Rosa 
Telefone para contato: (47) 99628020 
Orientadora: Profa. Dra. Tânia Regina Raitz 
 

1. NATUREZA DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa na qual você está sendo convidado (a) a participar, pretende 
compreender e analisar os fatores geradores de estresse no trabalho docente de nível superior 
no curso de Pedagogia da Univali, campus Itajaí, no sentido de propor o Yoga como possível 
ferramenta para gerenciar este desgaste na profissão. Esta pesquisa está vinculada ao curso de 
Mestrado em Educação e integra a linha “Práticas Docentes e Formação Profissional” do 
grupo de pesquisa “Educação e Trabalho” do PMAE – Univali. 

 

2. PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Professores que façam parte atualmente da grade de professores do curso de pedagogia 
da Univali, campus Itajaí. Lembrando que dentre os professores entrevistados serão 
selecionado aqueles que serão os sujeitos pilotos da pesquisa. 

 

3. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 

 

Para participar deste estudo você deve permitir ser entrevistado pela pesquisadora 
responsável. Tal entrevista tem como objetivo conhecer mais sobre você e como você lida 
com a relação pessoal/profissional, buscando identificar possíveis sinais de estresse gerados 
por sua jornada profissional. Ao todo deverão acontecer de 1 (uma) a 2 (duas) entrevistas com 
duração de no máximo 1 (uma) hora cada uma delas. Além disso, é importante que você se 
disponibilize a participar de uma prática de intervenção onde serão utilizadas técnicas do 
Yoga que devem ocorrer de 3 (três) a 5 (cinco) vezes.  Ressalta-se que sua participação é 
voluntária. Você tem a liberdade de recusar a participar, ou ainda, em qualquer fase da 
pesquisa, pode se recusar a continuar participando, sem qualquer prejuízo para você. 

  
4. AS ENTREVISTAS  
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As entrevistas serão marcadas com antecedência, procurando agendar um horário que 
não altere sua rotina diária e um lugar de sua preferência.  

 

5. O REGISTRO 

As entrevistas serão gravadas e transcritas posteriormente. Os dados gerados serão 
utilizados na referida dissertação de mestrado, bem como poderão ser utilizados para fins de 
publicação científica, ensino e encontros científicos. 

 

6. CONFIDENCIALIDADE 

Todas as informações coletadas nesta pesquisa serão estritamente confidenciais, de 
forma que a sua identidade será preservada. Os relatos da entrevista serão identificados por 
códigos ou nomes fictícios, preservando, portanto, a sua identificação. 

 

7. BENEFICIOS 

Os professores serão beneficiados através da apresentação de uma modalidade (Yoga) 
que pretende agir para o gerenciamento do estresse, ocasionado pela carga do trabalho destes, 
além de permitir se apropriar desta técnica para ser utilizada com seus alunos, beneficiando 
suas aulas. Além de permitir que o corpo docente tenha um momento para cuidar da própria 
saúde dentro de seu ambiente de trabalho, para que se sintam mais valorizados e valorizem a 
profissão.  

 

8. PAGAMENTO 

Você não terá nenhum tipo de despesa por participar desta pesquisa. E nada será pago 
por sua participação. Ademais, sempre que quiser e achar necessário você pode pedir mais 
informações sobre a pesquisa. 
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CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 

 

 

Eu,____________________________________________, RG___________________, CPF 

_________________ abaixo assinado, concordo em participar do presente estudo como 

sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. 

Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto 

contabilize qualquer penalidade ou interrupção no processo. 

Local e data:____________________________________________________________ 

Nome: ________________________________________________________________ 

Assinatura do Sujeito o Responsável:________________________________________ 

Telefone para contato:____________________________________________________ 

Nome do Pesquisador:____________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador:_________________________________________________ 

 

 

Muito Obrigada! 
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ANEXO D 

ROTEIRO DA AULA PRÁTICA - INTERVENÇÃO 
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ANEXO D 

INTERVENÇÃO – AULA PRÁTICA DE YOGA 

 

Tema da aula: Ahimsa (Não Violência) 

"A não-violência absoluta é a ausência absoluta de danos provocados a todo o ser vivo. A 
não-violência, na sua forma ativa, é uma boa disposição para tudo o que vive. É o amor na sua 

perfeição." (Mahatma Gandhi) 

 

1° momento – Sukhasana (Postura Fácil Sentada): a aula inicia nesta postura para que se faça 

um breve aquietamento e também para trazer a atenção para o momento presente. 

 

 

Benefícios: é calmante, relaxante e aumenta a concentração. 

 

2° momento – Kathuspadasana (Postura do Gato - com variações): soltura muscular e breve 

aquecimento das articulações. 

 

 

Benefícios: é um movimento sedativo e proporciona melhor concentração. 

 

 



181 

 

3° momento: Adho Mukha Svanasana (Postura do Cachorro olhando para baixo) postura de 

transição para ficarmos em pé. 

 

 

Benefícios: remove a fadiga, rejuvenesce, aumenta a circulação no cérebro, revigorante. 

 

 

4° momento – sequência introdutória Surya Namaskar (Saudação ao Sol): com esta sequência 

pretende-se tomar consciência da respiração trazendo mais concentração para a prática. 

Abaixo a sequência completa, serão executadas apenas as quatro primeiras posturas. 

 

 

Benefícios: estabilidade, expansão e consciência da capacidade respiratória, fortalecimento da 

coluna e alongamento dos músculos inferiores das pernas. 

 

5° momento: Virabhadrasana (Postura do Herói): sequência de 3 (três) variações da postura 

do herói. Abaixo ilustrada apenas a postura do herói I. 
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Benefícios: determinação, significa lutar, ter coragem, determinação 

Trabalha com a força interna – espiritual, estimulando abertura para vida. 

 

 

6° momento: Parsvakonasana (Postura de ângulo lateral estendida). 

 

 

Benefícios: Fortalece os tornozelos, joelhos e coxas, desenvolve o tórax e reduz a gordura à 

volta da cintura e quadris, alivia dores ciáticas e artríticas.  

 

 

7° momento: Parshvottanasana (Postura de intenso alongamento) 

 

 

Benefícios: ativa circulação, massageia órgão do ventre regularizando suas funções, ativa 

consciência e equilíbrio corporal, fortalece as pernas. 
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8° momento: Vrkshasana (Postura da Árvore) 

 

 

Benefícios: é uma postura muito importante para a coluna, devido à suavidade e a profunda 

massagem em todas as vértebras. Aumenta a abertura torácica durante a inspiração, 

melhorando a respiração. Reforça a lucidez e a estabilidade, melhora o sentido de equilíbrio, 

melhorando a coordenação neuromuscular, o estado de vigilância e a concentração. 

Harmoniza os músculos dos membros inferiores. Reforça as articulações das costas, dos 

quadris, dos joelhos e dos tornozelos. Muito eficaz contra o sedentarismo.  

 

9° momento: Ardha Matsyendrásana (meia postura de torção) 

 

 

Benefícios: Aumenta o sentido de equilíbrio, de autodomínio e de segurança. Combate 

insônia. Desenvolve o poder da vontade e a alegria interior. Em resumo, é um dos ásanas mais 

completos. A torção da coluna vertebral provoca uma intensa irrigação sanguínea nessa 

região, resultando vantagens para o corpo e para o sistema nervoso. Combate e supera o 

complexo de inferioridade, o de frustração e a falta de confiança em si mesmo. 
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10° Momento: Viparita Karani (Postura Invertida de Rejuvenescimento)   

 

Benefícios: melhora a visão, o olfato e a audição. Desobstrui os canais respiratórios. 

Rejuvenesce a pele e os músculos da face. Combate varizes, artrites, reumatismo e hérnias. 

Trabalha intensamente a tireóide, beneficiando possíveis disfunções. Evita amigdalite. Atua 

nos rins e nas glândulas supra-renais. Indicada para dores lombares, pois intensifica o fluxo de 

sangue nesta região. Desenvolve segurança, autocontrole emocional, confiança, tranqüilidade 

e calma. 

 

11° Momento: aquietamento em postura de decúbito dorsal. Nesta postura será feito um 

exercício respiratório com a utilização da respiração completa. 

 

Benefícios: envolve a parte baixa, média e alta dos pulmões. Massageando o coração, 
rejuvenesce-o e o estimula; equilibra o sistema endócrino; vitaliza o nervoso; desenvolve e 
tonifica todo o aparelho respiratório. Melhora a qualidade do sangue pela maior eliminação do 
gás carbônico e absorção de oxigênio, beneficiando, portanto o estado de todos os órgãos e 
tecidos, desenvolvendo sensivelmente a resistência e a defesa orgânica, aumentando 
notavelmente a energia. Aumenta em muito a energia psíquica. Desenvolve autoconfiança, 
autodomínio e entusiasmo para viver.  

11° momento: Relaxamento em Savasana (Postura do Cadáver) 
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Benefícios: momento de entrega absoluta, relaxamento e absorção dos benefícios de toda a 
prática. 

12° momento – Sukhasana (Postura Fácil Sentada): a aula finaliza novamente nesta postura 
para uma breve meditação e nova conscientização dos temas e valores trabalhados durante a 
prática. 

 

Benefícios: Reduz a ansiedade. Equilibra a respiração e os batimentos cardíacos. Melhora o 

sono. Descanso físico, mental e emocional.  

 

Por fim todos se saúdam com o comprimento Namastê, que quer dizer: “Deus que está em 

mim, saúda Deus que está em você!” 

 

 

NAMASTÊ! 
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ANEXO E 

QUESTIONÁRIO PÓS-PRÁTICA DE YOGA  
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ANEXO E 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISADORA: THAIS FONTES SCHRAMM BEHRENDT ROSA 

ORIENTADORA: Dra. TÂNIA REGINA RAITZ 

 

ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO REALIZADO APÓS A PRÁTICA DE YOGA 

 

Instruções 

Este questionário levanta algumas questões a respeito de sua saúde e qualidade de vida, bem 
como pretende conhecer como você se sentiu durante e após a prática de yoga. Por favor, 
responda todas as questões prestando atenção que em alguns momentos as alternativas das 
respostas serão diferentes. Se você não tem certeza sobre que resposta dar em uma questão, 
por favor, escolha entre as alternativas a que lhe parece mais apropriada.   
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Você deve circular o número que melhor corresponde à sua resposta. Por favor, leia cada 
questão e faça um círculo no número que lhe parece a melhor resposta.  

1- Você se preocupa com a sua saúde? 

nada muito pouco mais ou menos bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

2- Você se preocupa com possíveis dores ou desconfortos (físicos)?  

nada muito pouco mais ou menos bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

3- Você se cansa facilmente?  

nada muito pouco mais ou menos bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

4-  Você sente dificuldade para dormir?  

nada muito pouco mais ou menos bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

5- Você se sente otimista perante sua vida? 

nada muito pouco mais ou menos bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

6-  O quanto você consegue se concentrar?  

nada muito pouco mais ou menos bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

7- Quão estressado(a) você se sente?  

nada muito pouco mais ou menos bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
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8-  Algum sentimento de tristeza, angústia, ansiedade ou depressão interfere no seu dia-a-
dia?  

nada muito pouco mais ou menos bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

9-  Você tem necessidade de uso de algum tipo de medicação para aliviar alguma 
situação ou sentimento que lhe incomoda? 

nada muito pouco mais ou menos bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

10-  Você tem energia suficiente para o seu dia-a-dia?  

nada muito pouco mais ou menos bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

11-  Quanto você é capaz de relaxar e se desligar dos problemas?  

nada muito pouco mais ou menos bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

12-  Quão satisfeito(a) você está com a qualidade de sua vida?  

nada muito pouco mais ou menos bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

13-  Como você avalia o seu sono?  

muito ruim Ruim nem ruim / nem bom bom muito bom 

1 2 3 4 5 

14- Como você avalia sua memória?  

muito ruim ruim nem ruim / nem boa boa muito boa 

1 2 3 4 5 

15-  Em geral, você se sente contente, bem humorado (a)?  
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nunca raramente às vezes repetidamente Sempre 

1 2 3 4 5 

16- Durante o dia você tem consciência de sua respiração? 

nunca raramente às vezes repetidamente Sempre 

1 2 3 4 5 

17- Você tem conhecimento dos benefícios de exercícios respiratórios e do controle de sua 
respiração? 

nunca raramente às vezes repetidamente Sempre 

1 2 3 4 5 

18- Você se sentiu bem durante a prática de yoga? 

nada muito pouco mais ou menos bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

19- Você dormiu bem ou melhor após a prática de yoga? 

nada muito pouco mais ou menos bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

20- Você sentiu algum desconforto ou dor física durante a prática? 

nada muito pouco mais ou menos bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

21- A professora soube instruir possíveis adaptações das posturas quando necessário para 
que todos pudessem executá-las confortavelmente? 

nada muito pouco mais ou menos bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

22- Você se sentiu bem com a conduta da professora durante a aula? 
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nada muito pouco mais ou menos bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

23- Você se sentiu bem durante a prática de ásanas (posturas psicofísicas)? 

nada muito pouco mais ou menos bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

24- Você se sentiu bem durante o relaxamento? 

nada muito pouco mais ou menos bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

25- Você se sentiu bem no dia seguinte a prática de Yoga? 

nada muito pouco mais ou menos bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

26- Você sentiu dificuldade em controlar sua respiração durante a prática de Yoga? 

nada muito pouco mais ou menos bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

27- Você sentiu que a prática de Yoga pode beneficiar sua concentração? 

nada muito pouco mais ou menos bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

28- Você acredita que a prática de Yoga pode influenciar positivamente possíveis 
situações de estresse geradas pelo seu trabalho? 

nada muito pouco mais ou menos bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
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29- Você acha que o Yoga pode ser uma modalidade adequada para ser implantada em seu 
ambiente de trabalho para que auxilie e beneficie sua função? 

nada muito pouco mais ou menos bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 
Muito obrigada por sua atenção e participação em minha pesquisa. Sua contribuição 

foi de grande importância para que esta realmente pudesse se concretizar este estudo. Peço, 
por favor, para que se você quiser compartilhar mais algumas sugestões, consideração ou 
crítica que fique a vontade, pois cada gesto seu será de grande valor para esta investigação.   

Namastê !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS 
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ANEXO F 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISADORA: THAIS FONTES SCHRAMM BEHRENDT ROSA 

ORIENTADORA: Dra. TÂNIA REGINA RAITZ 

PROFESSORA (nome fictício): LAURA 

 

ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO REALIZADO APÓS A PRÁTICA DE YOGA 

Instruções 

Este questionário levanta algumas questões a respeito de sua saúde e qualidade de vida, bem 
como pretende conhecer como você se sentiu durante e após a prática de yoga. Por favor, 
responda todas as questões prestando atenção que em alguns momentos as alternativas das 
respostas serão diferentes. Se você não tem certeza sobre que resposta dar em uma questão, 
por favor, escolha entre as alternativas a que lhe parece mais apropriada.   

Você deve circular o número que melhor corresponde à sua resposta. Por favor, leia cada 
questão e faça um círculo no número que lhe parece a melhor resposta.  
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1- Você se preocupa com a sua saúde? 

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

2- Você se preocupa com possíveis dores ou desconfortos (físicos)?  

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

3- Você se cansa facilmente?  

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

4-  Você sente dificuldade para dormir?  

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

5- Você se sente otimista perante sua vida? 

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

6-  O quanto você consegue se concentrar?  

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

7- Quão estressado(a) você se sente?  

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

8-  Algum sentimento de tristeza, angústia, ansiedade ou depressão interfere no seu dia-a-
dia?  
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nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

9-  Você tem necessidade de uso de algum tipo de medicação para aliviar alguma 
situação ou sentimento que lhe incomoda? 

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

10-  Você tem energia suficiente para o seu dia-a-dia?  

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

11-  Quanto você é capaz de relaxar e se desligar dos problemas?  

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

12-  Quão satisfeito(a) você está com a qualidade de sua vida?  

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

13-  Como você avalia o seu sono?  

muito ruim Ruim nem ruim / nem bom bom muito bom 

1 2 3 4 5 

14- Como você avalia sua memória?  

muito ruim ruim nem ruim / nem boa boa muito boa 

1 2 3 4 5 

15-  Em geral, você se sente contente, bem humorado (a)?  

nunca raramente às vezes repetidamente sempre 
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1 2 3 4 5 

16- Durante o dia você tem consciência de sua respiração? 

nunca raramente às vezes repetidamente sempre 

1 2 3 4 5 

17- Você tem conhecimento dos benefícios de exercícios respiratórios e do controle de sua 
respiração? 

nunca raramente às vezes repetidamente sempre 

1 2 3 4 5 

18- Você se sentiu bem durante a prática de yoga? 

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

19- Você dormiu bem ou melhor após a prática de yoga? 

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

20- Você sentiu algum desconforto ou dor física durante a prática? 

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

21- A professora soube instruir possíveis adaptações das posturas quando necessário para 
que todos pudessem executá-las confortavelmente? 

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

22- Você se sentiu bem com a conduta da professora durante a aula? 

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 
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1 2 3 4 5 

 

23- Você se sentiu bem durante a prática de ásanas (posturas psicofísicas)? 

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

24- Você se sentiu bem durante o relaxamento? 

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

25- Você se sentiu bem no dia seguinte a prática de Yoga? 

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

26- Você sentiu dificuldade em controlar sua respiração durante a prática de Yoga? 

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

27- Você sentiu que a prática de Yoga pode beneficiar sua concentração? 

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

28- Você acredita que a prática de Yoga pode influenciar positivamente possíveis 
situações de estresse geradas pelo seu trabalho? 

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 
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29- Você acha que o Yoga pode ser uma modalidade adequada para ser implantada em seu 
ambiente de trabalho para que auxilie e beneficie sua função? 

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 
Muito obrigada por sua atenção e participação em minha pesquisa. Sua contribuição 

foi de grande importância para que esta realmente pudesse se concretizar este estudo. Peço, 
por favor, para que se você quiser compartilhar mais algumas sugestões, consideração ou 
crítica que fique a vontade, pois cada gesto seu será de grande valor para esta investigação.   

Namastê !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISADORA: THAIS FONTES SCHRAMM BEHRENDT ROSA 

ORIENTADORA: Dra. TÂNIA REGINA RAITZ 

PROFESSORA (nome fictício): MARI 

 

ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO REALIZADO APÓS A PRÁTICA DE YOGA 

Instruções 

Este questionário levanta algumas questões a respeito de sua saúde e qualidade de vida, bem 
como pretende conhecer como você se sentiu durante e após a prática de yoga. Por favor, 
responda todas as questões prestando atenção que em alguns momentos as alternativas das 
respostas serão diferentes. Se você não tem certeza sobre que resposta dar em uma questão, 
por favor, escolha entre as alternativas a que lhe parece mais apropriada.   

Você deve circular o número que melhor corresponde à sua resposta. Por favor, leia cada 
questão e faça um círculo no número que lhe parece a melhor resposta.  
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1- Você se preocupa com a sua saúde? 

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

2- Você se preocupa com possíveis dores ou desconfortos (físicos)?  

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

3- Você se cansa facilmente?  

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

4-  Você sente dificuldade para dormir?  

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

5- Você se sente otimista perante sua vida? 

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

6-  O quanto você consegue se concentrar?  

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

7- Quão estressado(a) você se sente?  

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

8-  Algum sentimento de tristeza, angústia, ansiedade ou depressão interfere no seu dia-a-
dia?  
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nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

9-  Você tem necessidade de uso de algum tipo de medicação para aliviar alguma 
situação ou sentimento que lhe incomoda? 

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

10-  Você tem energia suficiente para o seu dia-a-dia?  

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

11-  Quanto você é capaz de relaxar e se desligar dos problemas?  

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

12-  Quão satisfeito(a) você está com a qualidade de sua vida?  

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

13-  Como você avalia o seu sono?  

muito ruim Ruim nem ruim / nem bom bom muito bom 

1 2 3 4 5 

14- Como você avalia sua memória?  

muito ruim ruim nem ruim / nem boa boa muito boa 

1 2 3 4 5 

15-  Em geral, você se sente contente, bem humorado (a)?  

nunca raramente às vezes repetidamente sempre 
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1 2 3 4 5 

16- Durante o dia você tem consciência de sua respiração? 

nunca raramente às vezes repetidamente sempre 

1 2 3 4 5 

17- Você tem conhecimento dos benefícios de exercícios respiratórios e do controle de sua 
respiração? 

nunca raramente às vezes repetidamente sempre 

1 2 3 4 5 

18- Você se sentiu bem durante a prática de yoga? 

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

19- Você dormiu bem ou melhor após a prática de yoga? 

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

20- Você sentiu algum desconforto ou dor física durante a prática? 

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

21- A professora soube instruir possíveis adaptações das posturas quando necessário para 
que todos pudessem executá-las confortavelmente? 

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

22- Você se sentiu bem com a conduta da professora durante a aula? 

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 
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1 2 3 4 5 

 

23- Você se sentiu bem durante a prática de ásanas (posturas psicofísicas)? 

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

24- Você se sentiu bem durante o relaxamento? 

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

25- Você se sentiu bem no dia seguinte a prática de Yoga? 

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

26- Você sentiu dificuldade em controlar sua respiração durante a prática de Yoga? 

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

27- Você sentiu que a prática de Yoga pode beneficiar sua concentração? 

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

28- Você acredita que a prática de Yoga pode influenciar positivamente possíveis 
situações de estresse geradas pelo seu trabalho? 

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 
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29- Você acha que o Yoga pode ser uma modalidade adequada para ser implantada em seu 
ambiente de trabalho para que auxilie e beneficie sua função? 

nada muito pouco mais ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 
Muito obrigada por sua atenção e participação em minha pesquisa. Sua contribuição 

foi de grande importância para que esta realmente pudesse se concretizar este estud. Peço, por 
favor, para que se você quiser compartilhar mais algumas sugestão, consideração ou crítica 
que fique a vontade, pois cada gesto seu será de grande valor para esta investigação.   

Namastê !!! 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISADORA: THAIS FONTES SCHRAMM BEHRENDT ROSA 

ORIENTADORA: Dra. TÂNIA REGINA RAITZ 

PROFESSORA (nome fictício): MARIA BERNADETE 

 

ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO REALIZADO APÓS A PRÁTICA DE YOGA 

Instruções 

Este questionário levanta algumas questões a respeito de sua saúde e qualidade de vida, bem 
como pretende conhecer como você se sentiu durante e após a prática de yoga. Por favor, 
responda todas as questões prestando atenção que em alguns momentos as alternativas das 
respostas serão diferentes. Se você não tem certeza sobre que resposta dar em uma questão, 
por favor, escolha entre as alternativas a que lhe parece mais apropriada.   
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Você deve circular o número que melhor corresponde à sua resposta. Por favor, leia cada 
questão e faça um círculo no número que lhe parece a melhor resposta.  

1- Você se preocupa com a sua saúde? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

2- Você se preocupa com possíveis dores ou desconfortos (físicos)?  

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

3- Você se cansa facilmente?  

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3  4 5 

 

4-  Você sente dificuldade para dormir?  

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2  3 4 5 

5- Você se sente otimista perante sua vida? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

6-  O quanto você consegue se concentrar?  

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

7- Quão estressado(a) você se sente?  

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 
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8-  Algum sentimento de tristeza, angústia, ansiedade ou depressão interfere no seu dia-a-
dia?  

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

9-  Você tem necessidade de uso de algum tipo de medicação para aliviar alguma 
situação ou sentimento que lhe incomoda? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

10-  Você tem energia suficiente para o seu dia-a-dia?  

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

11-  Quanto você é capaz de relaxar e se desligar dos problemas?  

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

12-  Quão satisfeito(a) você está com a qualidade de sua vida?  

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

13-  Como você avalia o seu sono?  

muito ruim Ruim nem ruim / nem bom bom muito bom 

1 2 3 4 5 

14- Como você avalia sua memória?  

muito ruim ruim nem ruim / nem boa boa muito boa 

1 2 3 4 5 

15-  Em geral, você se sente contente, bem humorado (a)?  
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nunca raramente às vezes repetidamente sempre 

1 2 3 4 5 

16- Durante o dia você tem consciência de sua respiração? 

nunca raramente às vezes repetidamente sempre 

1  2 3 4 5 

17- Você tem conhecimento dos benefícios de exercícios respiratórios e do controle de sua 
respiração? 

nunca raramente às vezes repetidamente sempre 

1 2 3 4 5 

18- Você se sentiu bem durante a prática de yoga? 

nada muito pouco mais ou menos  bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

19- Você dormiu bem ou melhor após a prática de yoga? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

20- Você sentiu algum desconforto ou dor física durante a prática? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

21- A professora soube instruir possíveis adaptações das posturas quando necessário para 
que todos pudessem executá-las confortavelmente? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

22- Você se sentiu bem com a conduta da professora durante a aula? 
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nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

23- Você se sentiu bem durante a prática de ásanas (posturas psicofísicas)? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

24- Você se sentiu bem durante o relaxamento? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

25- Você se sentiu bem no dia seguinte a prática de Yoga? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

26- Você sentiu dificuldade em controlar sua respiração durante a prática de Yoga? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3  4 5 

 

27- Você sentiu que a prática de Yoga pode beneficiar sua concentração? 

nada muito pouco mais ou menos bastante Extremamente 

1 2 3 4  5 

 

28- Você acredita que a prática de Yoga pode influenciar positivamente possíveis 
situações de estresse geradas pelo seu trabalho? 

nada muito pouco mais ou menos bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
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29- Você acha que o Yoga pode ser uma modalidade adequada para ser implantada em seu 
ambiente de trabalho para que auxilie e beneficie sua função? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 
Muito obrigada por sua atenção e participação em minha pesquisa. Sua contribuição 

foi de grande importância para que esta realmente pudesse se concretizar este estud. Peço, por 
favor, para que se você quiser compartilhar mais algumas sugestão, consideração ou crítica 
que fique a vontade, pois cada gesto seu será de grande valor para esta investigação.   

Namastê !!! 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISADORA: THAIS FONTES SCHRAMM BEHRENDT ROSA 

ORIENTADORA: Dra. TÂNIA REGINA RAITZ 

PROFESSORA (nome fictício): MARIA 

 

ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO REALIZADO APÓS A PRÁTICA DE YOGA 

Instruções 

Este questionário levanta algumas questões a respeito de sua saúde e qualidade de vida, bem 
como pretende conhecer como você se sentiu durante e após a prática de yoga. Por favor, 
responda todas as questões prestando atenção que em alguns momentos as alternativas das 
respostas serão diferentes. Se você não tem certeza sobre que resposta dar em uma questão, 
por favor, escolha entre as alternativas a que lhe parece mais apropriada.   

Você deve circular o número que melhor corresponde à sua resposta. Por favor, leia cada 
questão e faça um círculo no número que lhe parece a melhor resposta.  
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1- Você se preocupa com a sua saúde? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

2- Você se preocupa com possíveis dores ou desconfortos (físicos)?  

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

3- Você se cansa facilmente?  

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

4-  Você sente dificuldade para dormir?  

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

5- Você se sente otimista perante sua vida? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

6-  O quanto você consegue se concentrar?  

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

7- Quão estressado(a) você se sente?  

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

8-  Algum sentimento de tristeza, angústia, ansiedade ou depressão interfere no seu dia-a-
dia?  
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nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

9-  Você tem necessidade de uso de algum tipo de medicação para aliviar alguma 
situação ou sentimento que lhe incomoda? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

10-  Você tem energia suficiente para o seu dia-a-dia?  

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

11-  Quanto você é capaz de relaxar e se desligar dos problemas?  

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

12-  Quão satisfeito(a) você está com a qualidade de sua vida?  

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

13-  Como você avalia o seu sono?  

muito ruim Ruim nem ruim / nem bom bom muito bom 

1 2 3 4 5 

14- Como você avalia sua memória?  

muito ruim ruim nem ruim / nem boa boa muito boa 

1 2 3 4 5 

15-  Em geral, você se sente contente, bem humorado (a)?  

nunca raramente às vezes repetidamente sempre 
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1 2 3 4 5 

16- Durante o dia você tem consciência de sua respiração? 

nunca raramente às vezes repetidamente sempre 

1 2 3 4 5 

17- Você tem conhecimento dos benefícios de exercícios respiratórios e do controle de sua 
respiração? 

nunca raramente às vezes repetidamente sempre 

1 2 3 4 5 

18- Você se sentiu bem durante a prática de yoga? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

19- Você dormiu bem ou melhor após a prática de yoga? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

20- Você sentiu algum desconforto ou dor física durante a prática? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

21- A professora soube instruir possíveis adaptações das posturas quando necessário para 
que todos pudessem executá-las confortavelmente? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

22- Você se sentiu bem com a conduta da professora durante a aula? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 
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1 2 3 4 5 

 

23- Você se sentiu bem durante a prática de ásanas (posturas psicofísicas)? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

24- Você se sentiu bem durante o relaxamento? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

25- Você se sentiu bem no dia seguinte a prática de Yoga? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

26- Você sentiu dificuldade em controlar sua respiração durante a prática de Yoga? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

27- Você sentiu que a prática de Yoga pode beneficiar sua concentração? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

28- Você acredita que a prática de Yoga pode influenciar positivamente possíveis 
situações de estresse geradas pelo seu trabalho? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 
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29- Você acha que o Yoga pode ser uma modalidade adequada para ser implantada em seu 
ambiente de trabalho para que auxilie e beneficie sua função? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 
Muito obrigada por sua atenção e participação em minha pesquisa. Sua contribuição 

foi de grande importância para que esta realmente pudesse se concretizar este estudo. Peço, 
por favor, para que se você quiser compartilhar mais algumas sugestões, consideração ou 
crítica que fique a vontade, pois cada gesto seu será de grande valor para esta investigação.   

Namastê !!! 
 

 

 

 


