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1. RESUMO 

O estresse diário pela pressão de bom desempenho escolar e em provas de 

vestibulares, juntamente com outros fatores, podem levar os alunos a apresentarem 

dificuldades de concentração em sala de aula. Uma das medidas que podem ser 

utilizadas para evitar tais problemas é a prática de exercício físico de forma regular, 

mas muitos alunos não se dedicam ao exercício por motivos como falta de tempo 

e dificuldade em encontrar alguma atividade ou esporte que lhe seja prazeroso. 

Assim, como medida preventiva de estresse e ansiedade, e visando a melhora da 

concentração e rendimento dos alunos, técnicas de relaxamento e alongamentos 

têm sido realizadas na própria sala de aula, como uma espécie de ginástica laboral. 

No entanto, pouco se encontra a respeito do tema na literatura e práticas anteriores 

nos fazem acreditar que programas de relaxamento podem ter efeito sobre a 

concentração de alunos. Portanto, o objetivo deste estudo foi verificar o efeito de 

um programa de relaxamento na concentração de estudantes do ensino 

fundamental e médio. Os alunos participaram de um programa de intervenção 

realizado com frequência semanal de três vezes, com dez minutos por dia, durante 

quatro meses. No início e final da aplicação do programa, os estudantes realizaram 

teste de atenção concentrada. Para a análise estatística, foram utilizadas 

porcentagens e, para comparação entre o momento pré e pós intervenção, foi 

utilizado o teste t pareado. Todas as análises foram realizadas com o programa 

SPSS, versão 17.0 (SPSS Inc, Chicago, IL) e a significância estatística foi 

estabelecida em 5%. Após o programa de intervenção, a maioria dos estudantes 

obteve uma classificação acima no teste de atenção. Houve uma diferença 

significativa entre os resultados dos momentos pré e pós-intervenção, tanto para 

os alunos do quinto ano do ensino fundamental quanto do terceiro do ensino médio, 

com maior pontuação e aumento do número de acertos, evidenciando maior 

atenção de ambos os grupos após a realização do programa de relaxamento.  
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2. Introdução  

 

Atualmente, a escola e os professores se deparam com um grande problema 

com relação aos alunos: as dificuldades de aprendizagem. Vários fatores podem 

colaborar para esses problemas como falta de interesse pelas aulas, dificuldades 

familiares e nível de escolaridade dos pais (ARAUJO et al.,2002), desordens de 

ansiedade (MOGG ET AL., 2015), pressão por parte da família para que o aluno 

alcance bom desempenho escolar e o uso excessivo da tecnologia (YEN et al., 

2009), principalmente dos aparelhos celulares que oferecem um gama de atrativos 

para todas as idades.  

Além disso, outro fator é bem conhecido por diminuir o rendimento escolar, 

principalmente nas fases em que os estudantes mais precisam alcançar um bom 

desempenho: o estresse. O estresse pode acontecer em diferentes etapas da vida, 

como na pré-adolescência e adolescência, em que a fase de transformação física 

(como as mudanças no corpo) e social (maiores responsabilidades e decisões) já 

se caracteriza como fator estressor (FARO et al., 2013). 

Ainda na fase do ensino médio, um fator agravante: os estudantes enfrentam 

os vestibulares, para os quais precisam estar preparados e vivem a pressão de ter 

em suas mãos a construção do próprio futuro (RODRIGUES, 2008). Todos esses 

fatores comprometem a atenção dos alunos e, consequentemente, o aprendizado. 

Assim, algumas medidas têm sido tomadas a fim de melhorar a concentração e o 

desempenho escolar. Pode-se citar algumas como: acompanhamento com 

psicólogos ou pedagogos especializados, uso da tecnologia (ESLAMI et al., 2016), 

e o mais comum, o uso de medicamentos, que têm sido utilizados de forma 

indiscriminada podendo prejudicar a saúde, causar dependência e apresentar 

efeitos colaterais. 

Outra alternativa para melhora do quadro é a prática de exercício físico, que 

tem se demonstrado eficaz para melhorar o estresse, a concentração e transtornos 

de aprendizagem (ZHANG, 2014). Estudos mostram que crianças e adolescentes 

que praticam esportes com frequência apresentam sua performance escolar 20% 

superior em relação à de alunos sedentários. Isso acontece porque quando a 

pessoa se exercita, a produção de neurônios aumenta. A prática de exercícios é 

capaz de promover neuroplasticidade, ou seja, tem o poder de desenvolver células 



cerebrais, criando novas conexões interneurais, facilitando o aprendizado de outras 

habilidades como as cognitivas, utilizadas no aprendizado escolar.  

Apesar de resultados favoráveis, a adesão à prática regular de exercícios é 

ainda muito baixa, por motivos como falta de tempo e dificuldade em encontrar 

alguma atividade ou esporte que lhe seja prazeroso. Assim, como medida 

preventiva de estresse e ansiedade, e visando a melhora da concentração e do 

rendimento de estudantes, técnicas de relaxamento e alongamentos têm sido 

realizadas na própria sala de aula, como uma espécie de ginástica laboral (Arrebola 

et al.,2008). 

Os poucos artigos relacionados à prática de programas de relaxamento em 

sala de aula sempre tratam o estresse e ansiedade como desfecho, no entanto, do 

nosso conhecimento, não foram encontrados até o momento artigos que 

relatassem o efeito desse tipo de programa de intervenção na concentração de 

crianças e adolescentes. Em anos anteriores, foram realizadas, como parte das 

atividades de uma escola da rede particular de ensino do município de Dracena/SP, 

um programa de relaxamento para os adolescentes e foi verificado que os próprios 

adolescentes e também os professores relatavam que, após a aplicação do 

programa, os alunos ficavam mais atentos, o que possibilitou a melhora do 

desempenho escolar; no entanto, trata-se apenas de relatos subjetivos. A fim de 

comprovar a efetividade de tal ação, o objetivo do presente estudo foi verificar de 

forma sistemática os efeitos de um programa de relaxamento realizado 

anteriormente às aulas na concentração de estudantes do ensino fundamental e 

ensino médio.  

 

3. Objetivo:  

O objetivo do presente estudo foi verificar o efeito de um programa de 

relaxamento na concentração de estudantes do ensino fundamental e ensino 

médio.  

 

4. Metodologia  

Participaram dessa pesquisa crianças estudantes do 5° ano do ensino 

fundamental, com idade entre 9 e dez anos, e adolescentes estudantes do 3º ano 

do ensino médio, com idade entre 16 e 17 anos, de uma escola da rede particular 



de ensino do município de Dracena/SP. Os pais ou responsáveis dos alunos 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram 

excluídas as crianças ou adolescentes que fizerem o uso de qualquer medicamento 

com o objetivo de melhorar os níveis da concentração ou que influenciem no 

estresse.  

 

5. Desenvolvimento 

 

5.a. Avaliação 

Anteriormente e após o programa de intervenção foi aplicado o teste de 

atenção concentrada (AC). O teste AC foi criado por Suzy Vijande (2003) e consiste 

em uma prova apresentando um triângulo estilizado, formando uma ponta de 

flecha, dirigidas para quatro posições básicas: acima, abaixo, esquerda e direita, 

podendo ser branca, preta ou ainda branca com ponto negro, permitindo doze 

combinações. A folha de resposta apresenta 21 linhas, cada qual com 21 símbolos. 

Na aplicação, o indivíduo deve cancelar com um traço os símbolos iguais ao modelo 

apresentado no alto da folha, sempre da esquerda para a direita, sem pular linhas, 

em no máximo cinco minutos. Foram utilizadas as variáveis: total de acertos (A), 

total de erros (E) e as omissões (O), dadas pela fórmula P = A-(E+O) (MANZANO 

et al., 2013). Após a contagem dos pontos, os estudantes foram classificados de 

acordo com uma das seguintes seis classificações: inferior, médio inferior, médio, 

médio superior, superior e muito superior. 

 

5.b. Intervenção 

As intervenções foram realizadas durante quatro meses, com uma 

frequência de três vezes por semana em dias intercalados (segunda-feira, quarta-

feira, sexta-feira) e duração de 10 minutos. As atividades consistiam em 

alongamentos para membros superiores e inferiores, técnicas de respiração,  

técnicas de massagem e orientações posturais e ergonômicas. 

 

5.c. Análise estatística  

Os dados foram apresentados de forma descritiva com a utilização da 

porcentagem para classificação no teste. Para comparação da quantidade de 



acertos, erros, omissões e pontos antes e após o programa de intervenção foi 

utilizado o teste t pareado. Todas as análises foram realizadas utilizando o 

programa SPSS, versão 17.0 (SPSS Inc, Chicago, IL) e a significância estatística 

foi estabelecida em 5%. 

 

 

6. RESULTADOS 

Os resultados foram apresentados separadamente para as duas turmas 

avaliadas: 

 

6.a. Resultados do 5º ano do ensino fundamental 

 

Vinte e cinco alunos participaram do estudo e foi possível observar uma 

modificação na classificação proposta com o resultado do teste após a intervenção 

como mostrado nas figuras 1 e 2. Tal modificação deve-se ao fato da maioria dos 

alunos ter obtido uma classificação acima no teste AC pós-intervenção. 

Anteriormente ao teste a maioria dos alunos encontravam-se na classificação 

“médio inferior”, já após a intervenção a maioria encontrava-se na “médio”. 

Também, na segunda avaliação, alguns alunos foram classificados como “médio-

superior” e “superior”, anteriormente não existentes. 
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Figura1: Classificação no teste de atenção concentrada dos estudantes do 

5º ano do ensino fundamental, no momento anterior à intervenção. 

 

 

Figura 2: Classificação no teste de atenção concentrada dos estudantes do 

5º ano do ensino fundamental, no momento posterior à intervenção. 

 

 

Com relação à pontuação, acertos, erros e omissões no teste foi observada 

uma mudança significativa na pontuação, com melhora dessa após o programa de 

intervenção, que ocorreu provavelmente devido ao maior número de acertos, que 

também foi significativo (tabela 1). 

 
 
Tabela 1: Valores obtidos no teste de atenção concentrada pelos estudantes do 5º ano do 
ensino fundamental antes e após intervenção 

 Pré-intervenção Pós-intervenção p-valor 

Acertos 52,48±13,33 68,9±15,8 0,000* 
Omissões 4,92±4,68 5,80±4,98 0,539 
Erros 0,60±0,87 0,320±1,07 0,347 
Pontos 47,20±13,13 63,00±15,36 0,000* 

*p<0,005 

 

 

6.b. Resultados do 3º ano do ensino médio 

Foram avaliados 34 alunos no momento pré e pós intervenção. Após a 

aplicação da intervenção, houve uma reclassificação da sala como apresentado 

Médio 

inferior

24%

Médio 

64%

Médio 

superior

8%

Superior

4%



nas figuras 3 e 4, que ocorreu provavelmente devido ao fato da maioria dos alunos 

subir uma classificação no teste. 

 

 

 

 

Figura 3: Classificação no teste de atenção concentrada dos estudantes do 

3º ano do ensino médio, no momento anterior à intervenção.  

 

 

 

Figura 4: Classificação no teste de atenção concentrada dos estudantes do 

3º ano do ensino médio, no momento posterior à intervenção. 
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O teste t pareado mostrou um aumento significativo na pontuação após a 

intervenção, ocorrido pelo aumento, também significativo, do número de acertos, 

como mostrado na tabela 2.  

 

Tabela 2: Valores obtidos no teste AC pelo terceiro ano do ensino médio antes e após 
intervenção 

 Pré-intervenção Pós-intervenção p-valor 

Acertos 87,85±21,12 102,71±18,60 0,000* 
Omissões 3,97±3,34 5,56±3,68 0,539 
Erros 0,38±0,60 0,35±0,95 0,347 
Pontos 83,50±20,84 96,80±19,48 0,000* 

*p<0,005 

 

  
 

7. Considerações finais 

 

O objetivo do presente estudo foi verificar o efeito de um programa de 

relaxamento na concentração de estudantes do ensino fundamental e médio e foi 

possível observar que as duas turmas apresentaram melhora na pontuação bem 

como na classificação do teste AC. Concordando com os achados desta pesquisa, 

Arrebola e Guarido (2008) também verificaram maior concentração dos alunos, 

segundo relatado pelos professores, após um programa de ginástica laboral 

composto de exercícios de alongamento, aplicado em 34 pré-vestibulandos, 

durante aproximadamente 9 meses, com 15 minutos de duração cada aula.  

Técnicas corporais podem beneficiar a saúde mental (DALTRO et al., 2016), 

facilitando a manutenção da atenção. Pesquisas atuais têm se preocupado com 

crianças que já apresentam algum déficit, como o déficit de atenção e 

hiperatividade; no entanto, acredita-se ser igualmente importante intervenções que 

melhorem a concentração de crianças e adolescentes aparentemente sem nenhum 

diagnóstico, em virtude da presença de tantas tecnologias atrativas, além do 

estresse e cobranças como o vestibular. Com maior concentração, as crianças e 

adolescentes podem estar melhor preparadas para provas como ENEM e 



vestibulares, facilitando o seu futuro profissional, o que justifica a importância deste 

estudo, que pode ser aplicado em diferentes anos escolares e diferentes escolas. 

Podemos citar como limitação desse estudo o fato de não ser utilizado grupo 

controle. No entanto, como a hipótese inicial era a de que o programa de 

relaxamento poderia trazer benefícios para os estudantes, não considerou-se ético 

privar alguns estudantes para controle.  

 

8. Fontes consultadas 

 

ARAUJO, A, P, Q, C. Management of learning disorders and attention deficit 

in children. Jornal de Pediatria, v.78, n.1, p.104-110, 2002.  

 

ARREBOLA, T. L. C. C.; GUARIDO, E. A. Estudo Piloto de um Programa de 

Ginástica Laboral para Vestibulandos. UNOPAR Cient., Ciênc. Biol. Saúde, 

Londrina, v. 10, n. 1, p. 65-75, 2008. 

 

CAMBRAIA SV. Teste AC. Ed. Vetor, São Paulo, 2003. 

 

DALTRO, M. C. D. S. L., et al. Effectiveness of Physiotherapy Techniques in 

Children with Attention Deficit Disorder/Hyperactivity. International Archives of 

Medicine, v.9, n.1, p.1-6, 2016. 

 

ESLAMI, A.A.; RABIEI, L.; MOHAMMAD, A.; HAMIDIZADEH, S.; MASOUDI, 

R. The Effectiveness of Assertiveness Training on the Levels of Stress, Anxiety, and 

Depression of High School Students. Iran Red Crescent Med J., v. 18, n. 1, p.1-10, 

2016. 

 

FARO, A. Estresse e Estressores na Pós-Graduação: Estudo com 

Mestrandos e Doutorandos no Brasil. Psic: Teor.e Pesq. Brasília, v. 29, n.1, p. 51-

60, 2013. 

 

MANZANO, M, R.; AMBROZIN, P, R, A.; RUIZ, S, N.; CARLETTI, O, C.; 

RAMIREZ, P, A.; SPIGOLLON, P, G, S, N.; OLIVEIRA, C, L.; BELANCIERI, F, M. 



Avaliação da atenção concentrada e memória em tabagistas com baixa carga 

tabágica. Revista Terapia Manual, v. 11, n. 51, p. 85-89, 2013. 

 

MOGG, K.; SALUM, G. A.; BRADLEY, B. P.; GADELHA, A.; PAN, P.; 

ALVARENGA, A.; ROHDE, L. A.; PINE, D. S.; MANFRO, G. G. Attention network 

functioning in children with anxiety disorders, attention-deficit/hyperactivity disorder 

and non-clinical anxiety. Psychological Medicine, v. 45, n.12, p.2633-2646, 2015. 

 

RODRIGUES, D.G.; PELISOLI, C. Ansiedade em vestibulandos: um estudo 

exploratório. Rev Psiq Clín., v.35, n.5, p.171-177, 2008. 

 

YEN, J.Y.; YEN, C.F.; CHEN, C.S.; TANG, T.C.; KO, C.H. The Association 

between Adult ADHD Symptoms and Internet Addiction among College Students: 

The Gender Difference. CyberPsychology & Behavior, v.12, n.2, p.187-191, 2009. 

 

ZHANG, J.;  WEN, F.; XIAO, J.; ZHANG, W.;  ZHOU, K.; CHEN, Y. 

Therapeutic effects of exercise-based treatment programme on children 

with attention-deficit/hyperactivity disorder. Zhonghua Er Ke Za Zhi, v.52, n.4, 

p.287-91, 2014. 

 

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=PSM
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yen%20CF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19072077
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19072077
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tang%20TC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19072077
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ko%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19072077
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24915917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wen%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24915917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xiao%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24915917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24915917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhou%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24915917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24915917

