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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é apresentar alguns benefícios da respiração correta, 

para alcançar o bem estar e prazer no processo de aprendizagem no âmbito 

escolar através de indicações de como proceder para que essa respiração seja 

eficiente e atinja os objetivos pertinentes a concentração. 

 

 

PALAVRAS CHAVES:  concentração, aprendizagem, respiração consciente, 
exercícios respiratórios. 
 
 
ABSTRACT 

The objective of this paper is to present some benefits of correct breathing, to 

achieve well being and pleasure in the learning process in schools through 

indications on how to proceed so that breathing is efficient and achieves the 

objectives relevant concentration.    

 

 

KEY WORDS: concentration, learning, conscious breathing, breathing 
exercises. 
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INTRODUÇÃO  

 

A  cada dia que o ser humano vive, aumenta mais e mais a velocidade  

em todos os sentidos. 

Tudo tem que ser feito muito rápido, o imediatismo, a busca pela 

perfeição, a exigência sem tamanho, resultam em seres cada vez mais 

manipulados pela máquina tempo. Atitudes são tomadas sem reflexão, sem 

ponderação, sem respiração. Faz-se tudo ao mesmo tempo, sem se dar conta. 

No meio de todo esse corre, corre, o ser humano tenta relacionar-se, casar, 

constituir família e enfim, nascem  os filhos que já sem entender nada, 

precocemente começam a entrar nessa loucura  da nossa vida. 

Ninguém se alimenta mais como deveria, não há mais diálogo, enfim, 

paciência para lidar uns com os outros respeitando os seus limites. Demorou, 

perdeu, não entendeu, ficou pra trás. No âmbito escolar, as crianças e 

adolescentes entram nesse processo como máquinas tendo que absorver de 

qualquer forma os conteúdos que lhe são apresentados, sem cautela, a partir 

de cobranças. Cobranças essas que vem de um sistema que também exige 

sem ponderação ao limite e tempo de cada um. Profissionais de áreas 

educacionais que deveriam promover um ambiente propício e tranquilo para as 

crianças,  acabam entrando na pressão doentia que é a falta de controle sobre 

o seu próprio organismo. Somos robotizados e consequentemente adoecidos. 

Então, começam as dificuldades. Como manter a atenção diante de tanta 

informação ao mesmo tempo. Consultórios cada vez mais lotados de gente a 

procura de medicamentos para a ansiedade, depressão, insônia, desatenção, 

entre outras, e para  crianças. 

O que fazer frente a todo esse processo acelerado sem adoecimento é 

um grande desafio. Diante dessas ansiedades e dúvidas, esse trabalho tem 

como motivação, abordar conceitos relacionados a respiração consciente e 

correta, posicionamentos e sugestões de técnicas que promovam  o bem estar, 

tanto dos educandos, quanto dos educadores que convivem dia a dia com 

essas situações. 

 



 

 
DESENVOLVIMENTO 

 

 1.A respiração 

 

A vida depende por completo do ato de respirar. Respirar é vida. 

A respiração pode ser considerada  como a mais importante dentre as 

funções do corpo, porque dela dependem de fato, todas as demais.O homem 

depende da respiração para viver, e em grande parte, dos hábitos corretos, que 

lhe proporciona vitalidade perfeita e imunidade contra as enfermidades. 

A porcentagem de homens civilizados que respiram corretamente é 

muito pequena, e o resultado pode ser observado no corpo do homem.  

Segundo, RAMACHÁCARA:2008, as autoridades eminentes afirmam 

que bastaria uma geração de pessoas respirando corretamente para a 

regeneração da raça, e que as doenças seriam tão raras que seriam vistas 

como objeto de cura. A respiração é o modo pelo qual transportamos o 

oxigênio do ar para as células do corpo,onde ele é usado para queimar 

carboidrato,proteínas e gorduras liberando as energias que nos mantém.                      

           Respirar faz parte de todos os segundos da vida. É um movimento tão 

presente que quase sempre, nem nos damos conta dele.  

A respiração é o melhor remédio natural para controlar a ansiedade e o 

estresse. Respirar garante que podemos realmente vivenciar o momento 

presente, nos livrar das tensões e mais que tudo., possibilita uma elevação de 

consciência. A respiração consciente reduz os níveis de cortisol e adrenalina, 

hormônios associados  ao estresse, além de fortalecer o sistema imunológico, 

aliviar dores crônicas, amenizar síndromes como o pânico, entre outros 

benefícios. 

A respiração nos traz para o 

momento presente, 

estabelecendo uma relação 

entre o pensamento  

e o corpo.(DAVID: 2012) 

 



Mudando a maneira de respirar mudamos o trabalho do cérebro e 

ganhamos controle sobre o sistema imunológico e a saúde mental. É a 

respiração do cérebro. Quando antecipamos algum acontecimento importante 

para nossas vidas, vou suspira-se de alívio, ofega-se de dor ou prende-se a 

respiração, sentindo falta de ar. Todas essas sensações estão diretamente 

ligadas a respiração. Sabe-se dessa realidade, porém nada faz-se  para 

aprimorar esse conhecimento quanto à influência da respiração. 

 A respiração se restabelece 

espontaneamente quando o 

corpo estiver bem 

harmonizado, bem relaxado . 

(BERGER:1986) 

 

O ritmo  respiratório sofre influência das emoções.A partir do momento  

em que o ser humano passa a ter consciência das emoções, começa a respirar 

de uma forma diferente, geralmente pior. 

Enquanto não tem consciência 

na infância, mantém a 

respiração espontânea e 

natural.  
Raiva, frustração, medo, tudo 

interfere na entrada e na saída 

do ar.(AMARAL:1984) 

 

 2.Como  respirar. 

            A primeira coisa que faz-se ao nascer é inspirar e fechando o ciclo a 

última coisa  antes de nossa vida se esvair é expirar. 

Quando fala-se em respiração não pode-se deixar de falar do nariz. As 

narinas são a entrada mais estreita do aparelho respiratório e apresenta maior 

resistência ao fluxo de ar. Respirar pelo nariz exige o dobro do esforço 

empregado ao aspirar pela boca.  

Segundo AMARAL:1984, o nariz realiza trinta funções diferentes e 

importantes. Entre outras, filtra o ar para remover a sujeira, umedece, esquenta 

e dirige o fluxo de ar, registra o cheiro e cria muco.  

O aparelho respiratório humano é construído de tal maneira que tanto se 

pode respirar pela boca como pelos tubos nasais. Respirar pelos tubos nasais 



nos traz força e saúde. Muitas das enfermidades que o homem está sujeito, 

estão ligadas ao hábito comum de respirar pela boca. 

O respirar é humilde, submete-se e descobre-se o respirar  a cada 

momento. 

Não é um processo em quatro tempos: 

inspiração-pausa, expiração-pausa, 

nem o ritmo rápido que poderá ser 

utilizado para um exercício. A 

respiração consciente convida a 

reencontrar uma respiração igual, lenta. 

Na medida em que desaparece o 

esforço para respirar bem, descobrimos 

pouco a pouco que somos respirados. 

(BERGER:1986). 
 

 Os exercícios utilizados para trabalhar adequadamente a 

respiração podem liberar emoções contidas, sendo usados muitas vezes em 

sessões psicoterápicas. 

Mesmo sem terapia, as vezes o corpo 

automaticamente libera a tensão, ao 

liberar  a respiração na forma de um 

suspiro,  um riso nervoso, um gemido.  

Conhecemos bem as instruções dadas 

a uma criança descontrolada: Respira 

fundo e acalme-se.(AMARAL:1984) 
 

Não há nada que acalme mais a mente do que respirar lenta e 

profundamente, com pequenas pausas entre a inspiração e a expiração. A 

quantidade de homens civilizados que respiram corretamente é muito pequena, 

tendo seus peitos estreitos, ombros caídos e aumento de enfermidades dos 

órgãos respiratórios.Os orientais ressaltam que a saúde física  depende de 

uma respiração correta.  

 

Por meio de uma respiração 

diafragmática e rítmica,  pode-se 

colocar vibração harmônica com a 

natureza e   ajudar o desenvolvimento 

de seus poderes latentes. Controlando 



sua respiração, não só pode curar-se a 

si   mesmo e a outros, mas afastar o 

medo, as preocupações e as emoções.  

(RAMACHÁCARA:2008) 

 

 

 3. A respiração consciente como prática na sala de aula. 

 

A  primórdios, os iogues afirmam que a respiração adequada é a chave 

para o bem-estar mental e físico. O modo pelo qual respira-se pode ser 

diretamente ligado ao modo pelo qual o nosso cérebro funciona.  

 

Se mudarmos o padrão da respiração,  

poderemos também mudar o modo 

pelo qual  nosso cérebro funciona e 

mudar o nosso equilíbrio fisiológico e 

psicológico.(AMARAL:1984) 

 

No processo de ensino aprendizagem, há possibilidades de exercícios 

que promovem esses equilíbrios levando o educando a relaxar e elevar o seu 

potencial de concentração. Segundo Slaviero, (2004): 

a respiração consciente fixa a atenção 

e aumenta a concentração, 

desenvolvendo a  

capacidade  de ouvir bem, estimula a 

criatividade,melhora as habilidades 

escolares, artísticas e atléticas, 

cultivando a paz interior e a harmonia 

do corpo. Os educadores  percebem o 

desenvolvimento de maior autonomia 

nos estudos, oferecendo a técnica 

respiratória um caminho para a riqueza 

de criatividade e sabedoria. 

 

Há relatos de educadores que participaram de vivências das técnicas de 

respiração consciente em que admitem que após a mesma, os alunos ficam 

mais calmos, concentrados e se percebem no espaço em que se encontram. O 



silêncio é a melhor forma para iniciar a técnica, tendo um grande valor 

educativo, levando ao domínio de si mesmo. 

             Os exercícios de respiração e consequentemente de relaxamento, que 

podem ser praticados, alguns minutos, durante as aulas. Estes exercícios 

beneficiam a atividade cerebral, aumentando a concentração e a memória. Os 

alunos, cansados de ficarem sentados em sala de aula, logo descobrem seus 

benefícios e solicitam sua prática. Já para os docentes, que muitas vezes 

chegam tensos na sala de aula, a técnica lhes proporciona um importante 

momento de relaxamento. 

             Para que a técnica seja eficiente, o professor deve observar na classe, 

o silêncio, evitar interrupções e manter a voz suave, num tom agradável, mas 

que todos o ouçam.  

.  

 

4. Sugestões de técnicas de diferentes autores para uma respiração 

consciente e bem estar  em sala de aula.  

 

1) Sentar-se em postura ereta, em silêncio, sem interrupções. Inspirar e 

expirar lentamente, prestando atenção nos espaços internos do corpo 

por onde passa o ar. Trazer a consciência para o abdômen colocando a 

mão sobre ele. Ao inspirar ampliar a musculatura como se um balão 

estivesse enchendo. Ao expirar contraia o abdômen como se um balão 

estivesse esvaziando. Repita esse movimento várias vezes. Vá 

explorando outras partes do corpo como as costelas, o tórax superior, 

sentindo o ar lentamente e colocando as mãos sobre cada parte e 

mantendo a respiração totalmente nasal.(Técnica dos pranayamas da  

ioga). 

 

2) Em pé deixe os pés levemente afastados, os braços soltos ao longo do 

corpo e os ombros relaxados. Mantenha a mente vazia de pensamentos, 

focando a atenção na respiração. Prolongue a expiração de forma a 

esvaziar os pulmões. Estenda  os braços com as palmas das mãos a 

frente do corpo na altura dos olhos, inspirando.Volte as palmas das 



mãos para baixo, flexione os  braços  apontando os cotovelos para fora 

e leve as palmas até a altura do umbigo. Expire. Volte as palmas para o 

umbigo. Apoie os polegares nele, risque uma linha para a lateral e solte 

os braços. Fechar os olhos durante alguns segundos, para deixar a 

energia circular pelo corpo.(Técnica originária da China). 

. 

3) Sente-se em posição confortável e respire suavemente pelo nariz. Feche 

um pouco a garganta em movimento semelhando ao que se faz para 

engolir, mas sem fechá-la totalmente.  Sua respiração parecerá um 

ronco, mas suave. Continue inspirando e expirando pelo nariz. Aumente 

o tempo da respiração. Comece contando até quatro para inspirar e até 

quatro para inspirar. Ouça o som da sua respiração. Agora ao inspirar 

levante   os braços até o alto da cabeça, ao expirar deixe-os cair ao lado 

do corpo. Repita cinco vezes. (Técnica dos pranayamas da ioga). 

 

4) Em pé, com o corpo ereto. Em posição de sentido, como soldado, 

cabeça elevada, olhos a frente, ombros para trás, joelhos firmes e 

braços paralelos ao corpo. Eleve lentamente o corpo sobre os dedos dos 

pés, inalando uma respiração completa e lenta e continuamente. Prenda 

a respiração por poucos segundos mantendo a mesma posição. Baixe 

lentamente primeira posição, exalando vagarosamente o ar pelas fossas 

nasais, enquanto isso execute a respiração profunda. Repita várias 

vezes. (Fonte:O segredo  para a auto-cura- Iogue Ramachácara) 

 

5) Alinhe a postura, ereta, mas relaxada. Feche os olhos ou deixe-os 

semicerrados. Apenas ouça sem julgar, os sons do ambiente, 

aproximadamente um minuto. Coloque sua mão para sentir a pulsação 

do coração, pode ser no pulso, no pescoço ou no peito. Relaxe cada 

parte do corpo enquanto sente a pulsação, por aproximadamente três 

minutos. Sinta a mensagem que seu coração está lhe enviando. 

Espreguice-se e respire profundamente três vezes. (Fonte:De bem com 

a vida na escola-Vania Lucia Slaviero) 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O mais importante é que quando o ser humano entrega-se para um 

relaxamento, a respiração será a princípio a única atividade perceptível. É a 

função que obedece, ao mesmo tempo, aos centros neurovegetativo 

inconscientes e incontrolados, e à  vontade.  

 Portanto, é a função  que liga o  

mundo exterior ao mundo interior, o 

“eu” e o “isto” , o corpo e o ser,  
agindo estreitamente sobre a base 

química da vida.(BERGER:1986) 

 

  Acima de tudo, é a responsabilidade que o educador tem sobre seus 

educandos no âmbito educacional, aonde ele promoverá  a melhor forma de 

transformar suas aulas num ambiente acolhedor e tranquilo. Através de 

técnicas de propiciem o bem estar e consequentemente prazer, os resultados 

serão benéficos para todos inseridos no processo de aprendizagem. 

 

Para se obter resultados desejados,é 

necessário que ele seja  aplicado 

semanalmente, de preferência   

diariamente. São vivências simples, 

que enriquecem a 

aula.(SLAVIERO:2004) 
 

Da mesma forma que seus conteúdos ministrados, as técnicas de respiração 

consciente precisam fazer parte do processo escolar, para que aja 

engajamento de todos e se torne uma prática cotidiana, pois a respiração não 

se ensina. 

 

Pela respiração consciente e tranquila 

é que descobrimos não mais o corpo 

que temos, mas aquele que 

somos.(BERGER:1986) 

 



  Sugere-se também outra forma de relaxamento que segundo DAVID:2012, 

funciona muito bem.  

 

Olhar para cima estimula sistema 

nervoso, o que ajuda a reduzir a 

pressão arterial e diminui o ritmo da 

respiração, causando a sensação de 

relaxamento. Tudo que faz-se para 

diminuir os batimentos cardíacos 

ajudará a controlar a ansiedade, 

inclusive adotar técnicas de postura e 

concentração. 

 

 

         Acima de todas as necessidades que envolvem o dia a dia, o que 

realmente tem importância é o que se  faz para preservar o corpo e a mente. 

Quando ambos estiverem funcionando bem, todos os objetivos serão atingidos 

com harmonia e bem estar e os educadores terão em mãos  ferramentas que 

contribuirão no processo de aprendizagem: as técnicas para uma respiração 

consciente. 
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