
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CAMPUS JATAÍ 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

OS FATORES QUE INFLUENCIAM A PROCURA PELO YOGA 

ENQUANTO ATIVIDADE FÍSICA 

 

JANAÍNA GOUVEIA DE MORAES   

PROF.ª MS. LILIAN FERREIRA RODRIGUES BRAIT     

 

RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo verificar os fatores que influenciam a 

procura pelo yoga enquanto atividade física. O yoga vem da raiz sânscrita ‘’yuy’’ que 

significa unir, refere-se à união entre corpo, mente e espírito. É uma filosofia de vida 

que trabalha com simbologias, sons, gestos e posturas. Essa prática milenar é oriunda 

da Índia. Procuramos fazer uma abordagem teórica para verificarmos o que é essa 

atividade denominada de yoga, bem como seu histórico, suas ramificações e seus 

benefícios. Para atingirmos nossos objetivos, desenvolvemos nosso trabalho 

monográfico, através de uma pesquisa qualitativa e também exploratória, iniciada com 

uma pesquisa bibliográfica buscando a visão de vários autores sobre assuntos 

discutidos. O instrumento de coleta de dados foi a entrevista semi-estruturada, 

realizada com duas professoras e dez praticantes de yoga em uma escola e uma 

academia da cidade de Jataí – GO. Através das respostas obtidas por estes sujeitos, 

foram formuladas três categorias de análise, sendo que a primeira refere-se a 

influência pela procura do yoga com a atividade física, ou seja, os motivos que levam 

os sujeitos a procurarem essa atividade; a segunda categoria corresponde às 

dificuldades encontradas durante a prática do yoga. Por fim, a terceira categoria 

aborda as condições necessárias para se praticar yoga. Ao analisamos os dados com 

o da teoria estudada, verificamos que os fatores que influenciam a procura pelo yoga 

como atividade física são, principalmente, por ser uma atividade física que trabalha o 

corpo e mente, contribuindo para uma melhor qualidade de vida. Percebemos também 

que os sujeitos procuram tal atividade por esta ser muito benéfica contra os problemas 

de saúde, não só do corpo, como problemas de coluna, mas também de mente, como 

redução do estresse, ansiedade entres outros, além é claro, de proporcionar um bom 

alongamento. Constatamos ainda, as dificuldades encontradas, bem como as 

orientações que são passadas durante a aula e analisamos as recomendações feitas 

pelas professoras. 


