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RESUMO: A meditação é uma prática de relaxamento que nos ajuda com muitos tipos de 

problemas diários, como o estresse, cansaço, ansiedade, ou até mesmo se formos mais a 

fundo, depressão. Queremos utilizar os benefícios da meditação para ajudar os professores 

do Ensino Fundamental I do Colégio Interativa, a melhorar esses problemas e mostrar com 

os resultados, para as pessoas, que ela pode nos ajudar. A prática da meditação será 

conduzida em alguns dos encontros que o grupo de professores se reúnem. Posteriormente 

será disponibilizado um link, com um vídeo de meditação guiada para que o grupo possa 

acessar em seus momentos de intervalo e relaxamento.  
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INTRODUÇÃO 

A meditação pode ser definida como uma prática que utiliza técnicas para focar sua 

mente num objeto, pensamento ou atividade particular, para alcançar um estado de clareza 

mental e emocional. 

Meditar contribui na produção de serotonina e melatonina e diminui a produção de 

cortisol, o hormônio do estresse. Isso significa que mulheres que praticam a meditação 

regularmente sofrem menos com os sintomas da TPM (Tensão pré-menstrual), como a 

alteração do humor, por exemplo. Essa prática pode ajudar ainda a retardar o 

envelhecimento precoce, já que a capacidade biológica, a pressão sanguínea, a visão de 

perto e a capacidade de escutar de quem pratica a atenção plena regularmente é 

considerada melhor em relação aos indivíduos que não praticam a meditação. 



 
 Existem alguns tipos de meditação, uma delas é o mindfulness, termo que significa 

atenção plena. Já na meditação transcendental você ensina a sua mente a mergulhar no 

campo transcendental. Dizem que você não tem o futuro, nem o passado, nem o agora. É 

a experiência da consciência conhecendo a si mesma. Eliana Humenco, instrutora da 

técnica, diz que existem etapas para esse aprendizado. É uma técnica de experiência 

prática, a pessoa aprende a atingir este campo e a alcançar de forma sistemática o estágio 

consciência pura. Nesse tipo de meditação não temos técnicas focais. Outra delas é a Raja 

Yoga, uma técnica de meditação pautada no autoconhecimento. O principal objetivo é a 

compreensão de quem você é e qual é o seu estado original. Essa é a primeira pergunta de 

quem pratica essa meditação. Ela também não utiliza técnicas focais e tampouco utiliza as 

asanas, posturas da yoga. Ela pode ser feita sentada ou em movimento e o importante é 

seguir quatro passos definidos que levam a pessoa a atingir esse estado original de 

plenitude. Alguns estudos dizem que a meditação também pode melhorar condições físicas, 

como controlar a pressão arterial. Isso porque a meditação relaxa o sistema cardiovascular 

e os batimentos cardíacos desaceleram. 

 Todos os seres humanos têm a capacidade de direcionar a sua atenção ao ponto de 

seu interesse, só reparar em casais apaixonados para confirmar essa afirmação. Sabemos 

que a criança, ao aprender a andar, vai cair, tropeçar até conseguir. É isso que é a 

meditação, você precisa aprender para conseguir. Para isso, temos um exemplo, a 

meditação guiada, consiste em alguém que guia a sua meditação, te orienta. Ela pode ser 

feita através de áudio, ou presencial. O instrutor da meditação conduz a prática.  

 

OBJETIVO  

Apresentar a meditação como uma prática na qual um indivíduo pode usar para 

alcançar o equilíbrio mental e emocional.   

Estudar o estado emocional de um grupo de profissionais da educação, expor a 

meditação como método alternativo para relaxamento e equilíbrio do corpo e incentivá-los 

a praticar meditação.   

 

 

 

 

 



 
 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

O que moveu a ideia do projeto foi saber que hoje, no contexto que envolve a 

pandemia, os indivíduos estão com sobrecarga de trabalho e / ou atividades diárias em 

excesso. E pensando que os benefícios da meditação podem aliviar esse quadro, seria 

possível apresentar a prática da meditação para um grupo de profissionais da educação? A 

meditação influencia muito na vida das pessoas, e pode ajudar com vários problemas como 

depressão, estresse, cansaço, dores no corpo, etc. Sendo assim, pretende-se apresentar 

para as pessoas o quanto a meditação é importante para a vida delas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Acredita-se que ao passar um formulário que foi criado para os funcionários da 

escola, serão obtidas informações sobre o dia a dia deles, por exemplo: O estresse, 

cansaço, etc, serão aplicadas meditações que vão ser gravadas, e o grupo irá praticar entre 

4 à 8 semanas (o tempo que dará efeito) Depois passar outro formulário criado para eles 

responderem como a meditação ajudou. exemplo: Se o estresse diminuiu e o cansaço 

diário, etc. E serão apresentadas, as pesquisas para o público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Obtivemos alguns resultados em relação ao primeiro formulário que passamos, a fim 

de descobrir os problemas diários dos professores como estresse, cansaço, dor de cabeça, 

dor no corpo, etc. conseguimos 12 respostas inesperadas, pois o grupo se apresentou 

exausto, todas as informações adquiridas foram essenciais e contribuíram muito com o 

projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 2: Respostas sobre nível de cansaço 

Fonte: autor, 2021. 

 

IMAGEM 1: Gráfico sobre meditação 

Fonte: autor, 2021.  

 



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando as respostas obtidas através do formulário aplicado, o grupo se 

apresentou cansado, desanimado e atarefado.  

O projeto está em fase de determinar as datas das intervenções que consistirá em 

levar a prática da meditação nos encontros semanais do grupo de professores do 

fundamental I do Colégio Interativa.  
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