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Informações detalhadas sobre a prática 



 

Descrição da Prática 

 

A Qualidade de Vida – QV reflete um grau de bem-estar consigo e com o ambiente, com 

interação direta com a saúde individual e coletiva. O estresse cotidiano pessoal e profissional afeta 

negativamente a QV, necessitando de intervenções que priorizem o seu restabelecimento, como a 

meditação. A meditação é um termo que engloba práticas descritas como auto-regulatórias do corpo 

e da mente. O objetivo principal deste estudo foi avaliar os efeitos da meditação antes e após um 

período estipulado de prática com os servidores do Fórum Clóvis Beviláqua. Tratou-se de um projeto 

pré-experimental com grupo único e pré e pós-teste, composto por um facilitador e 06 servidores, e 

aplicação da escala de qualidade de vida WHOQOL-BREVE. Teve duração de dois meses e meio, 

com dois encontros semanais de 20 minutos, totalizando 20 sessões.  

 

 

Finalidade 

 

Inserção da meditação como prática de saúde multidisciplinar na promoção da qualidade de 

vida dos servidores do Fórum Clóvis Beviláqua, bem como apresentar os resultados da 1ª fase do 

projeto de meditação no ambiente de trabalho para os servidores do Fórum Clóvis Beviláqua 

ocorrido no período de 20 de Abril a 15 de Julho de 2010. 

  

 

Resultados alcançados 

 

Verificamos que 06 participantes concluíram as atividades perfazendo 40% do total inicial. 

Em se tratando de atividades que requeiram regularidade e disciplina, consideramos um grau de 

adesão bastante satisfatório para se obter resultados desejados neste tipo de abordagem.Os resultados 

apontam que a intervenção obteve êxito em diversos fatores que contribuem para a QV dos 

servidores. Com relação à saúde física, houve melhora no nível de energia (67%), melhora do sono 

(50%) e das dores físicas (67%), aumentando o nível de satisfação com a saúde e disposição para o 

trabalho (50%) e diminuindo a necessidade de intervenções médicas com conseqüentes licenças e 

abstenções ao serviço. A melhora do nível de concentração (50%) proporciona maior clareza nas 

tomadas de decisões e resolução de problemas. Advém, pois, uma melhora no desempenho das 

atividades relatadas por 50% das participantes com elaboração de ações apropriadas a cada situação 

em particular e desenvolvimento de relações interpessoais harmônicas (17%). A prática da meditação 

indica transformações no aspecto emocional dos servidores como maior aceitação de si mesmo 

(18%), satisfação pessoal (33%) refletindo uma baixa freqüência de sentimentos negativos, um fator 

psicossocial desencadeador de ambiente profissional conflituoso e não-cooperativo. Com relação à 

técnica empregada, houve satisfação pelo modo como foi aplicada juntamente com feedbacks 

pontuais no início de cada sessão. Portanto, houve efeitos positivos nas dimensões psicológica, 

emocional e social dos servidores na forma de lidar com as circunstâncias conflituosas no trabalho, 

propiciando relações interpessoais e profissionais estáveis, com melhor desempenho e produtividade 

e prestação jurisdicional eficiente. A meditação como estratégia promotora de qualidade de vida é 

aplicável no contexto de empresas e instituições públicas e privadas, sem ônus de planejamento e 

implementação e com a possibilidade de integração a outras intervenções neste contexto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


