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RESUMO 
Este trabalho investiga os benefícios que a prática da M

ambiente escolar.Fez-se uma pesquisa

cunho bibliográfico, utilizando

ano do Ensino Fundamental de uma escola filantrópica

Alegre/MG. Utilizou-seo T

SCARED,disponível por Nádia Bossa (2

aumento da Atenção e um controle maior da Ansiedade por parte dos alunos, que 

vivenciaram as técnicas. 
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1 INTRODUÇÃO 
Considerando o crescente de

na escola, com crianças, pode tr

Sabemos que a estimulação escolar, ambiental, fa

necessários, mas seu exces

psicológicos. Daí, ter lugar

desenvolvimento integral, em âmbito escolar

dizem que esta prática pode deixar o

para resolver seus conflitos

Pautado em bases de dados

“Meditação na Escola”, usando como 

início e no final do ano letivo 

Assim, o objetivo foi

que a Meditação pode trazer para as crian

Neuropsicologia econtribuir

clínicas epais de alunos. 

A Meditação, cada vez mais usada em nosso meio, tem sua história e tradição 

fortemente relacionada ao oriente. Segundo

inserção, na escola, pode ser

de técnicas que treina o cérebro a se concentrar e prestar ate

específico. 

Já Ansiedade é uma neurof

e Estatístico de Transtornos Mentais, (DSM

ameaça iminente real ou percebida, enquanto 
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RESULTADO DE PESQUISA  

Meire Aparecida Rosa de Faria

os benefícios que a prática da Meditação pode oferecer no 

uma pesquisa de natureza quantitativa de análise dos

utilizandoas obras referenciadas. Os sujeitos foram alunos do

ano do Ensino Fundamental de uma escola filantrópica, do muni

o Teste de Atenção por Cancelamento (TAC)

disponível por Nádia Bossa (2017). A partir das análises 

aumento da Atenção e um controle maior da Ansiedade por parte dos alunos, que 
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o crescente desajuste educacional, questiona-se: M

pode trazer benefícios relacionados à Atenção e A

estimulação escolar, ambiental, familiar, de jogos e eletrônicos são 

excesso pode causar cansaço mental, levando

ter lugar um trabalho diferenciado que priorize a criança e 

em âmbito escolar. Sendo cada vez mais abordada, algumas 

pode deixar o indivíduo mais saudável, obtendo

itos. Maeda (2001) afirma que sua eficiência está na ação diária.

bases de dados do Google Acadêmico, Scielo

usando como parâmetro os instrumentos já citados,

o ano letivo para comparação dos dados.  

foi ampliar o campo de conhecimento sobre as contribuições 

que a Meditação pode trazer para as crianças; usando os conhecimentos

contribuir para a ação dos profissionais que atuam na

ada vez mais usada em nosso meio, tem sua história e tradição 

rtemente relacionada ao oriente. Segundo Flores, Marques, Rocha (20

pode ser desde os 18 meses da criança; pois se trata de

o cérebro a se concentrar e prestar atenção em um es

nsiedade é uma neurofisiologia do medo. Segundo o Manual de Di

e Estatístico de Transtornos Mentais, (DSM-5), o “medo é a resposta emocional a 

ameaça iminente real ou percebida, enquanto ansiedade é a antecipação de ameaça 
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Os sujeitos foram alunos do 4º 

do município de Pouso 

(TAC) e a escala de 
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: Meditação diária, 

azer benefícios relacionados à Atenção e Ansiedade? 

miliar, de jogos e eletrônicos são 

so pode causar cansaço mental, levando a desajustes 

diferenciado que priorize a criança e seu 

vez mais abordada, algumas 

, obtendo clareza mental 

ência está na ação diária. 

Google Acadêmico, Scielo, focou-se em 

os instrumentos já citados, aplicadosno 

ampliar o campo de conhecimento sobre as contribuições 

usando os conhecimentos da 

para a ação dos profissionais que atuam nas escolas, 

ada vez mais usada em nosso meio, tem sua história e tradição 

ques, Rocha (2015),sua 

; pois se trata deum conjunto 

nção em um estímulo 
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futura”. Sendo assim, não é difícil entender o surgimento da ansiedade, mas Lent

p. 727) alerta que este pode se tornar uma patologia quando provoca sofrimento no 

indivíduo, “[...] daí em diante ocorrem ansiedade patológica generalizada e outros 

distúrbios emocionais, como a síndrome de pânico e fobias [...]

A Atenção é revelada em estudos e pesquisas como a grande queixa por parte do 

professor e dos familiares dos alunos. Essa nem sempre se concretiza

atencional, podendo ser só momentâneo ou de puro interesse pessoal. 

COUTINHO E MATTOS,

Alternadae Sustentada ou Concentrada.

A avaliação neuropsicológica

recebe, processa e assimila, levando em co

testes padronizados. Com o TAC

Alternada, para a faixa etária

atenção seletiva, enquanto 

 
MATERIAL E MÉTODO

As intervenções ocorreram

atividades da professora, contando

Os alunos foram preparados para 

segunda, depois dela. Por meio

respeito do sono, fome, apreensão, estado de saúde como dores, resfriado, febre e 

problemas emocionais graves. A segunda

mesmos TAC e a escala de ansiedade SCARED (versão para a criança). 

 
RESULTADOS E DISCUSS

No TAC vinte e dois alunos foram avaliados por meio do

respeito à pontuação bruta adquirida pela criançacomparando o 

sem a prática meditativa), 

comparativo permitiu evidenciar o aumen

que pontuação-padrão é a padronização da pontuação da criança (escore bruto), segundo 

a normativa de correção do autor, classificada em: muito baixa, baixa, média, alta ou 

muito alta. 

Como resultado, destaca

do escore bruto aumentou

diminuiu,quando convertida em pontuação

completado 10 anos no decorrer da pesquisa

O mesmo aconteceu com os “alunos 10; 16; 19; 21”. 

Por meio dos resultados 

significativas no teste, tendo como resultado o aumento (crescimento) de 77% da 

Atenção na sala do 4º ano do Ensino Fundamental. 

Para análise dos níveis de A

eDepois. Cabe destacar que o “aluno 6” te

chegou ao ponto de corte que caract

houve uma redução na Ansiedade, pois pulou de 4 para 6 o número de alunos que não 

se mostraram ansiosos. Evidenciou

pontuação, 1 aluno aumentou um pouco e 5 aumentaram,

também que o controle teve redução ou

casos classificados como Transtornos

 

futura”. Sendo assim, não é difícil entender o surgimento da ansiedade, mas Lent

p. 727) alerta que este pode se tornar uma patologia quando provoca sofrimento no 

indivíduo, “[...] daí em diante ocorrem ansiedade patológica generalizada e outros 

distúrbios emocionais, como a síndrome de pânico e fobias [...]”. 

ada em estudos e pesquisas como a grande queixa por parte do 

iliares dos alunos. Essa nem sempre se concretiza

atencional, podendo ser só momentâneo ou de puro interesse pessoal. 

TOS, 2010), dividida em quatro tipos: Seletiva

Sustentada ou Concentrada. 

A avaliação neuropsicológica mostra como o cérebro do indivíduo avaliado 

recebe, processa e assimila, levando em consideração o comportamento e resultados dos

o TAC, que tem três etapas, avaliou-se  a atenção Seletiva e a 

a faixa etária de 5 a 14 anos. A primeira e a segunda parte avalia

enquanto que a terceira a alternada. 

MATERIAL E MÉTODO 
ocorreram durante 4 meses, com Meditação diária antes das 

professora, contando com o auxílio de uma psicóloga e terapeuta holística

alunos foram preparados para a primeira testagem, antes da Meditação e para

. Por meio de conversa foi possível coletar dados relevantes a 

respeito do sono, fome, apreensão, estado de saúde como dores, resfriado, febre e 

onais graves. A segunda permitiu reavaliar todos os alunos

e a escala de ansiedade SCARED (versão para a criança). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
inte e dois alunos foram avaliados por meio doescore b

respeito à pontuação bruta adquirida pela criançacomparando o antes 
 com o depois (2ª testagem – após a prática meditativa). O 

evidenciar o aumento ou a redução do escore bruto; 

padrão é a padronização da pontuação da criança (escore bruto), segundo 

reção do autor, classificada em: muito baixa, baixa, média, alta ou 

, destaca-se que os dados do “aluno 15” evidenciados

oude “antes para depois”. Contudo, a pontuação

convertida em pontuação-padrão, o que se explica por ele

anos no decorrer da pesquisa,passando a seguir à normativade

O mesmo aconteceu com os “alunos 10; 16; 19; 21”.  
Por meio dos resultados obtidospode-se perceber que houve al

, tendo como resultado o aumento (crescimento) de 77% da 

Atenção na sala do 4º ano do Ensino Fundamental.  
os níveis de Ansiedade, os dadosforam tomados segundo o 

destacar que o “aluno 6” teve aumento na sua ansiedade, porém não 

chegou ao ponto de corte que caracterizasse Transtorno. De modo geral 

nsiedade, pois pulou de 4 para 6 o número de alunos que não 

Evidenciou-se que dos 22 alunos, 16 não aumentaram

1 aluno aumentou um pouco e 5 aumentaram,na segunda testagem.

teve redução ou estagnação, em 73% ehouve

os como Transtornos.    

futura”. Sendo assim, não é difícil entender o surgimento da ansiedade, mas Lent (2010, 

p. 727) alerta que este pode se tornar uma patologia quando provoca sofrimento no 

indivíduo, “[...] daí em diante ocorrem ansiedade patológica generalizada e outros 

ada em estudos e pesquisas como a grande queixa por parte do 

iliares dos alunos. Essa nem sempre se concretiza como déficit 

atencional, podendo ser só momentâneo ou de puro interesse pessoal. (ABREU, 

eletiva -Dividida- 

como o cérebro do indivíduo avaliado 

nsideração o comportamento e resultados dos 

a atenção Seletiva e a 
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durante 4 meses, com Meditação diária antes das 

cóloga e terapeuta holística. 
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foi possível coletar dados relevantes a 

respeito do sono, fome, apreensão, estado de saúde como dores, resfriado, febre e 
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CONCLUSÃO 
Durante o trabalho foram evidenciados, teoricamente, os benefícios

Meditação; a Atenção ou a falta dela como queixa freq

Ansiedade que por sua vez dificulta no processo atencional e causa patolog

graves, caso não seja tratada.

O objetivo deste estud

benefícios no ambiente escolar,

se, que mesmo em curto período de tem

Atenção e Ansiedade dos estudante

Concluiu-se que há 

emocionais e fisiológicas e que a Meditação diária

Atenção e o controle da Ansiedade

fértil as futuras pesquisas.  
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