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1. RESUMO 

O objetivo do presente trabalho foi detectar a incidência de estresse em escolares 

dos últimos anos do ensino médio e identificar em qual fase do estresse eles se 

encontram para posteriormente apresentar intervenções e analisar os efeitos das 

técnicas de relaxamento na redução e controle do estresse. Este trabalho descreveu 

os benefícios de três tipos de relaxamento: relaxamento progressivo, respiração 

diafragmática e tratamento autógeno, todos sendo técnicas a serem utilizadas antes, 

durante ou depois dos agentes estressores. A descrição feita em todo trabalho 

desenvolvido, nos convenceu que associar as técnicas de relaxamento antes, 

durante ou depois de agentes estressores é uma das maneiras de combater e 

intervir nos agentes causadores do estresse e principalmente manter o equilíbrio 

físico e mental para uma melhor qualidade de vida. 

 

Palavras-chave: Estresse. Escolares. Relaxamento progressivo. Respiração 

diafragmática. Relaxamento passivo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Devido à necessidade de se adaptar ao ritmo da vida moderna, os indivíduos estão 

sofrendo com um mal invisível chamado estresse1, principalmente os alunos dos 

últimos anos do ensino médio, tudo isso devido à carga de responsabilidade que 

antes não lhes eram atribuídos. 

Um dos objetivos da educação física na escola citado por Darido; Rangel (2005), “é 

a saúde enquanto uma das possibilidades da Educação Física na Escola”. 

Trabalhando a saúde dentro das possibilidades da educação física escolar podemos 

utiliza – la como meio de combate ao estresse que é o conjunto de reações do 

organismo a agressões de origens diversas, capazes de perturbar o equilíbrio 

interno (FERREIRA, 2001). 

Segundo Selye2 (1959 apud Fagundes; Aquino; Paula, 2010), o estresse também 

não é necessariamente um mau, é também essencial para a vida, visto que qualquer 

emoção ou qualquer atividade causam estresse, mas o organismo deve estar 

preparado para administrá-lo. 

                                                           
1
 A palavra stress tem um termo correspondente em português: estresse. Neste trabalho optou-se pelo uso da 

palavra na língua portuguesa. 

 
2
 Selye, H. Stress – a tensão da vida. São Paulo: Ibrasa, 1959.   



Este estudo é de caráter descritivo e transversal, realizado com 30 escolares que 

responderam ao Inventário de Sintomas de Estresse para Adulto de Lipp (ISSL).  

É considerado com estresse o indivíduo que assinalar sete ou mais itens na primeira 

parte; ou quatro ou mais sintomas na segunda parte; ou nove ou mais sintomas na 

terceira parte. Constatando-se a presença de estresse, é possível avaliar a fase em 

que ele se encontra e identificar a predominância de sintomas físicos, psicológicos 

ou quadros mistos. 

O ISSL foi aplicado pré e pós-intervenção do relaxamento no grupo controle (15 

escolares) que se referem às quatro fases do estresse que é o modelo quadrifásico 

do estresse (LIPP, 2017). 

Este levantamento de dados foi realizado para mapear e identificar possíveis níveis 

de estresse em escolares dos últimos anos do ensino médio, visando uma futura 

proposta de intervenção com relaxamento. 

Utilizaram-se três tipos de relaxamento na intervenção do estresse com o grupo 

controle: o relaxamento progressivo de Jacobson que implica num processo de dois 

passos em que é necessário contrair e relaxar sistematicamente/progressivamente 

diferentes grupos musculares; respiração diafragmática que é uma técnica de 

respiração abdominal deve-se ficar numa posição confortável (sentado ou deitado) e 

colocar uma das mãos sobre o abdômen, a fim de perceber o diafragma dilatando, 

inspire pelo nariz, inflando o abdômen e solte o ar bem devagar murchando o 

abdômen, inspire contando até três e solte o ar contando até seis, ressaltando que é 

mais importante soltar o ar mais devagar do que ele entra; relaxamento autógeno 

utilizou-se as seguintes frases elaboradas por Schultz: ‟‟Sinto‐me perfeitamente 

calmo (a) e relaxado (a) ‟‟, “Sinto meu braço direito relaxado”, “Estou completamente 

tranquilo” (a) „‟, ”Sinto meu braço esquerdo relaxado”, “Respiro calmamente”, “Sinto 

meus dois braços pesados”, “Sinto meus dois braços quentes” repita a mesma 

sequência com as pernas, „‟Sinto meu corpo pesado‟‟, repita cada frase por três 

vezes ao expirar. 

Foram três sessões de 50 minutos, cada sessão foi realizado um dos tipos de 

relaxamento ou combinando dois tipos, acompanhado do pedido da realização dos 

mesmos em casa pelo menos uma vez ao dia, de preferência à noite antes de 

dormir. 

O grupo placebo realizou somente as aulas de educação física normal e não teve 

nenhum contato com as técnicas de relaxamento. 



Para assegurar o sigilo dos dados apresentou-se um termo de autorização 

juntamente ao Diretor da escola e aos escolares explicitando os objetivos e 

procedimentos da pesquisa e cuidados éticos para sua realização. Os escolares 

estavam cientes da pesquisa desenvolvida na escola e aceitaram participar e 

responder o questionário apresentado (ISSL). 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Identificar a incidência de estresse em escolares dos últimos anos do ensino médio. 

3.2  Objetivos específicos 

Como objetivo específico verificar e detectar em qual fase o escolar se encontra do 

estresse; indicar propostas de intervenção com a finalidade de diminuir o nível de 

estresse dos escolares; descrever os efeitos do relaxamento nos escolares dos 

últimos anos do ensino médio (pré-vestibulandos); associar os efeitos da prática do 

relaxamento dentro das aulas de educação física do ensino médio; descrever as 

consequências da agitada vida moderna, principalmente os pré-vestibulandos e as 

possíveis intervenções dentro das aulas de educação física. 

 

4. METODOLOGIA 

Aplicação de questionários, pesquisa transversal de caráter qualitativo e quantitativo, 

no qual a revisão bibliográfica foi feita mediante leitura sistemática, ressaltando os 

pontos abordados pelos autores pertinentes ao assunto em questão, sendo 

realizada leitura exploratória, por meio do qual o assunto foi delimitado, partindo de 

informações coletadas em artigos, periódicos e sites acadêmicos. 

Este estudo contou com a participação de 30 escolares, sendo 16 do sexo 

masculino e 14 do sexo feminino, com idade de 16 a 18 anos que cursam o segundo 

e terceiro ano do ensino médio de uma escola pública da cidade de Machado – MG. 

Estes foram divididos em dois grupos sendo o grupo controle com 15 escolares (10 

escolares do sexo masculino e 5 escolares do sexo feminino) e o grupo placebo 

contou 15 escolares (6 escolares do sexo masculino e 9 escolares do sexo feminino) 

O instrumento de pesquisa foi o Inventário de Sintomas de Estresse para Adulto de 

Lipp (ISSL), no qual tem como objetivo identificar a sintomatologia apresentada 

pelos escolares, avaliando se essas possuem sintomas de estresse existentes, 

somático ou psicológico, e a fase do estresse em que se encontram (alerta, 



resistência, quase exaustão e exaustão) (LIPP, 2000). O ISSL é composto por três 

quadros de três partes relativas às quatro fases do estresse. A primeira parte é 

composta por 15 itens - fase de alerta, o participante assinala os sintomas que tenha 

experimentado nas últimas 24 horas; a segunda parte é composta por 15 itens – 

fase de resistência e quase exaustão de sintomas experimentados no último mês; na 

terceira parte o participante relata dentre os 22 itens experimentado por ele nos 

últimos três meses – fase de exaustão. O instrumento foi aplicado coletivamente em 

dias e horários variados, de acordo com o horário da aula de educação física dos 

escolares.Insira aqui a explicação dos métodos utilizados na pesquisa. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1  O estresse da vida moderna 

A agitada vida moderna tem trazido mudanças nos hábitos de vida do homem. 

Juntamente com esses hábitos esta o estresse, que se acumula diariamente 

tornando o indivíduo sujeito a doenças psicossomáticas, como ansiedade, frustração 

e depressão, ou até um sentimento generalizado de insatisfação, prejudicando as 

relações interpessoais.  

O estresse para os cientistas é um termo de difícil definição, devido às diferenças 

individuais, algumas pessoas podem considerar determinada situação estressante, 

enquanto outras não, dependendo da percepção e da reação emocional de cada 

pessoa (CARLSON, 2002). 

Na vida escolar, muitos são os fatores estressantes que acometem os alunos dos 

últimos anos do ensino médio, assim podendo ser eles vítimas de uma enorme 

carga de ansiedade e estresse sofrido diariamente. 

Selye (1965) apud Lengert (2017, p.5) definiu estresse como o estado que se 

manifesta pela Síndrome de Adaptação Geral, que se desenvolve por meio de três 

fases distintas: 1. Reação de alarme – 2. Fase de resistência – 3. Fase de exaustão.  

Porém Lipp (2000), ao validar o Inventário de Sintomas de Estresse para adulto de 

Lipp (ISSL), identificou, tanto clínica como estatisticamente, uma quarta fase, a qual 

denominou de quase exaustão, por se encontrar entre as fases de resistência e 

exaustão. As pessoas não entram em exaustão subitamente, portanto, é de supor a 

existência de um período de transição antes dessa fase, período em que a pessoa 

não esteja mais sendo capaz de resistir, mas ainda não tenha atingido a exaustão 



completa (LIPP, 2004). Vale salientar que o questionário pode ser aplicado em 

jovens a partir de 15 anos e adultos. 

Com base nos estudos de Selye (1965), Lipp (2000) estabelece uma classificação 

do estresse em quatro fases e sua sintomatologia: 

1. Fase de alerta: caracteriza o momento do contato do sujeito com a situação 

estressora, com manifestações somáticas e psíquicas, tais como taquicardia, suor e 

tensão muscular; 

2. Fase de resistência: quando o estressor é de longa duração, ou sua 

intensidade é em demasia para a resistência da pessoa, o organismo tenta 

reequilibrar a homeostase interna e para isso utiliza sua energia adaptativa. Alguns 

sintomas podem ocorrer, como dificuldades com a memória, irritabilidade e cansaço 

excessivo; 

3. Fase de quase exaustão: manifestada quando as defesas do organismo 

começam a ceder e ele já não consegue resistir às tensões ou restabelecer o 

equilíbrio interior. É comum a pessoa sentir que oscila entre momentos de bem-estar 

e tranquilidade e momentos de desconforto, cansaço e ansiedade. As doenças 

podem aparecer nessa etapa ou, caso a pessoa já esteja doente, pode haver um 

agravamento do quadro; 

Fase de exaustão: caracteriza-se pela permanência dos agentes estressores de 

forma constante e intensa, com agravamento dos sintomas físicos e psicológicos e 

pela impossibilidade de lidar de forma efetiva com tal situação. Alguns sintomas 

mais comuns dessa fase podem ser: perda do senso de humor, alteração do apetite, 

apatia, depressão, raiva e desgaste físico (LIPP, 2000).Insira aqui a pesquisa e 

como se deu o desenvolvimento do trabalho. 

 

5.2 O relaxamento como intervenção do estresse 

Sabendo-se que o estresse é um fator que influência nas escolhas diárias e na 

qualidade de vida dos alunos, a educação física dentro de suas possibilidades 

apresenta intervenções para amenizar o quadro do estresse gerado pelos vários 

fatores estressantes, dentre estas intervenções que podem ser utilizadas destaca-se 

o relaxamento, um dos métodos mais fáceis e utilizados atualmente, tendo como 

finalidade obter o alívio aos fatores estressantes. 



Conforme Ribeiro (2011) “No que diz respeito à origem da própria palavra 

“relaxamento”: a palavra “relaxatione” significa em latim – ação de relaxar, descanso, 

repouso; em grego significa alongar, estender”. 

O relaxamento segundo Artemiadis3 et al. (2012 apud Novais, 2015) “é considerado 

um dos métodos mais simples e mais facilmente administrados utilizados para a 

gestão do estresse”. 

Conforme Titlebaum (1988 apud Novais, 2015), o relaxamento 

[...] procura reduzir a dor ou a percepção da dor, reduz a tensão, cria 

uma agradável condição afetiva, reduz a antecipação da ansiedade, 

diminui a ansiedade como uma resposta ao estresse, aumenta as 

atividades parassimpáticas, melhora o conhecimento a respeito da 

tensão do músculo e os estímulos autônomos, melhora a 

concentração, aumenta o sentimento de controle, energiza e melhora 

o sono, diminui a frequência cardiorrespiratória, potencializa o 

desempenho de atividades físicas e estimulam o relacionamento com 

outro (TITLEBAUM, 1988). 

Existem várias técnicas de relaxamento, todas têm em comum o local tranquilo, 

olhos fechados, atividade muscular reduzida, atividade do sistema nervoso reduzido, 

respiração regular e profunda, focar a atenção dentro de si (no corpo ou em um 

pensamento escolhido). 

O relaxamento combina os aspectos físicos e psicológicos, com o intuito de 

proporcionar sensações agradáveis e ausência de pensamento geradores de 

estresse. 

 

6. RESULTADOS 

Na coleta de dados, os escolares não foram questionados se sofriam de alguma 

patologia que pudesse influenciar seus níveis de estresse ou se estava em algum 

tratamento psicológico ou farmacológico, o que é um fator a considerar no presente 

trabalho. 

Realizada a coleta dos dados e a tabulação dos mesmos, o próximo passo deste 

estudo foi a sua analise. Dos 30 escolares participantes da pesquisa, 16 deles 

(53,3%) apresentavam-se com quadro de estresse, tendo predominância de 

                                                           
3
 Artemiadis AK, Vervainioti AA, Alexopoulos EC, Rombos A, Anagnostouli MC, Darviri C. (2012). Stress 

management and multiple sclerosis: a randomized controlled trial. Archives of clinical neuropsychology 2012 Jun; 
27(4): 406-16. 



incidência na fase de resistência 11 (36,6%) escolares, seguido de 4 (13,4%) 

escolares na fase de exaustão, 1 (3,4%) na fase de alerta e 14 (46,6%) sem 

apresentar estresse, tabela 1. 

 

TABELA 1: Fase de estresse pré-intervenção de todos os escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a intervenção do relaxamento, o quadro de todos escolares com estresse 

reduziu para 11 (36,6%), sendo 8 (26,6%) escolares na fase de resistência, 2 (6,6%) 

na fase de exaustão e 1 (3,4%) na fase de alerta, tabela 2. Um dado importante e 

que merece ressalva é o fato que dois escolares que se encontravam na fase de 

exaustão, após a intervenção do relaxamento ambos deixaram esta condição, assim 

fazendo parte dos alunos que não apresentavam estresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE ESTRESSE FREQUÊNCIA (n) PERCENTUAL (%) 

ALERTA 1 3,4 

RESISTENCIA 11 36,6 

QUASE EXAUSTÃO 0 0 

EXAUSTÃO 4 13,4 

SEM ESTRESSE 14 46,6 

TOTAL 30 100 



TABELA 2: Fase de estresse pós-intervenção de todos os escolares 

 

 

 

 

 

 

A incidência predominante do estresse apresentado na pesquisa foi na fase de 

resistência em ambos os grupos, pois é a fase que o corpo tenta atingir a harmonia 

interna novamente através da adaptação ou da eliminação dos agentes estressores. 

Nesta tentativa de harmonia nosso corpo gasta uma grande quantidade de energia, 

por isso é possível haver desgastes e cansaço excessivos, esquecimentos e dúvidas 

sobre si. Se este reequilíbrio não for restabelecido, o individuo pode passar para as 

fases seguintes do estresse (quase exaustão e exaustão) e assim podendo ter 

maiores comprometimentos físicos e psicológicos resultando ou desencadeando 

outras doenças (LIPP, 2000).  

Contudo um número bastante expressivo de escolares não apresentou forma 

alguma de estresse ao longo da pesquisa, mostrando, dessa forma, que o estresse 

não é sempre uma manifestação recorrente nos escolares dos últimos anos do 

ensino médio e que as técnicas de relaxamento aqui apresentado foram efetivas 

para prevenir e diminuir o número de escolares com estresse. 

É importante destacar aqui as limitações deste estudo, devido às poucas aulas de 

educação física em cada turma, ao período acadêmico conturbado devido às 

paralisações e greves que houveram na época da realização deste. Por se tratar de 

um estudo transversal, não é possível traçar relações de causalidade. Estudos 

longitudinais que acompanhem os escolares ao longo dos últimos anos do ensino 

médio podem trazer resultados mais robustos que confirmem alguns desses dados. 

 

 

 

 

FASE DE ESTRESSE FREQUÊNCIA (n) PERCENTUAL (%) 

ALERTA 1 3,4 

RESISTENCIA 8 26,6 

QUASE EXAUSTÃO 0 0 

EXAUSTÃO 2 6,6 

SEM ESTRESSE 19 63,4 

TOTAL 30 100 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ficou evidente que o estresse em excesso é prejudicial à saúde física, mental e 

psicológica do indivíduo, podendo ser ação agravante ou desencadeadora de 

doenças psicossomáticas ou somáticas (MALAGRIS, 2006 e LIPP, 2000). 

Através deste trabalho, foi possível verificar os níveis de estresse dos escolares do 

último ano do ensino médio antes e depois de intervenções de relaxamento, assim 

podendo indicar técnicas de relaxamento para diminuir e reduzir a incidência de 

estresse. 

Constatou-se que na pré-intervenção do relaxamento mais da metade dos escolares 

sofria com estresse e predominava a fase de resistência entre eles, dados que 

mudaram após as 3 sessões de relaxamentos, diminuindo a incidência de estresse e 

principalmente tirando escolares da fase da exaustão do estresse (a mais critica) e 

assim contribuindo para melhoria da qualidade de vida dos mesmos. 

As técnicas de relaxamento aqui apresentados foram medidas de tratamento e 

prevenção do estresse, consideradas econômicas, de fácil pratica, rápidas e 

eficazes na contribuição para a redução e o controle do estresse. 

Finalizando o presente trabalho e ciente de nossas limitações quanto às 

possibilidades de aprofundamento em algumas questões que poderiam render 

outras reflexões, cabe enfatizar os benefícios da intervenção do relaxamento em 

escolares dos últimos anos do ensino médio. 
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