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O TDAH é responsável 
por profundas altera-
ções no comportamen-
to das crianças. Por 

isso, alternativas que buscam ameni-
zar os efeitos do distúrbio são bem-
-vindas. O yoga é um exemplo. Uma 
das principais características de prá-
ticas contemplativas, como o yoga, é 
a ênfase dada ao processo de se tornar 
mais atento às sensações corporais, às 
experiências sensoriais e aos próprios 
pensamentos. O aumento da percep-
ção do corpo e dos processos mentais 
(atenção) pode ser benéfi co não só do 
ponto de vista cognitivo, mas para a 
saúde e para a autorregulação, pois 
refl ete uma melhor habilidade em ob-
servar sinais do corpo e da mente sem 
se envolver com eles. 

Comparado às práticas puramen-
te sentadas, o componente do movi-
mento, típico do yoga, pode aumentar 
a intensidade de sinais interoceptivos 
e proprioceptivos e subsequente-
mente facilitar o processamento e a 
integração desses sinais, melhorando 
a atenção. Esse, segundo Laura Sch-
malzl, da Universidade de Califórnia, 
nos Estados Unidos, é o principal 
diferencial do yoga. De acordo com 
a pesquisadora, a efi cácia da prática 

A prática do yoga em crianças, inclusive nas escolas, pode 
ajudar no tratamento de TDAH, pois as práticas contemplativas 

têm como uma das características deixar a pessoa mais 
atenta às sensações corporais e experiências sensoriais 

Acalmando as 
PEQUENAS MENTES

do yoga na atenção e na concentração 
decorre do fato de esta prática desen-
volver diversos tipos de atenção: a 
atenção alerta, necessária para rastre-
ar sensações corporais; a atenção de 
orientação, que envolve a leitura ativa 
do ambiente e dos estímulos, assim 
como a seleção de alvos específi cos 
para a execução de determinado mo-
vimento (no yoga, este tipo de aten-
ção ajuda o delicado processo de feed-
back neuromuscular e a consequente 
efi ciência do engajamento muscular, 
necessário para a execução do movi-
mento); e atenção executiva, que se 
refere à habilidade de prestar atenção 
de modo seletivo a estímulos relevan-
tes e inibir informação irrelevante 
(no yoga, a atenção executiva é usada 
para manter a atenção nos estados 
mentais e físicos e simultaneamente 
esquecer das distrações irrelevantes). 

Além disso, práticas contempla-
tivas também desenvolvem a percep-
ção de metacognição, defi nida como 
um monitoramento intencional dos 
processos mentais e comportamen-

tos. Um possível benefício desse 
monitoramento metacognitivo e não 
crítico do processamento espontâneo 
de pensamentos é a redução no autor-
referencial negativo e na ruminação, 
além da sensação de equanimidade, 
que, no caso específi co do yoga, pode 
ser resultado das sensações corporais 
e feedback proprioceptivo relacionado 
ao movimento e à respiração.

Estudos mostraram que as me-
lhoras nessas funções cognitivas 
estão relacionadas a alterações es-
truturais em áreas do cérebro envol-
vidas no processamento de sensações 
corporais, como os córtices sensório-
-motor primário e secundário, o giro 
cingulado anterior e, especialmente, 
a ínsula, uma estrutura-chave para a 
percepção extra e interoceptiva. Pes-
quisadores do National Institute of 
Health, nos Estados Unidos, lidera-
dos por Chantal Villemure, encontra-
ram um aumento de massa cinzenta e 
massa branca em praticantes de yoga.

Todas essas melhoras nos níveis 
de atenção fi zeram os pesquisadores 

Camila Ferreira Vorkapic é doutora em Psicologia pela UFRJ, com pós-doutorado 
em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe  e pesquisadora de 
Desenvolvimento Científico Regional CNPq\Fapitec no Laboratório de Neurofisiologia da 
Universidade Federal de Sergipe.
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O yoga proporciona às 
crianças uma melhora na 
habilidade em observar 

sinais, tanto do corpo 
quanto da mente, sendo, 

por isso, benéfico do  
ponto de vista cognitivo
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De acordo com um relatório das 
Nações Unidas (Programa de De-
senvolvimento das Nações Unidas, 
2007), crianças e adolescentes ao re-
dor do mundo passam, em média, 10 
a 15 anos na escola. Sendo assim, a ins-
tituição de ensino tem um grande po-
tencial para ensinar hábitos saudáveis, 
desde idades mais jovens, e promover 
o bem-estar e a saúde de crianças.

Para crianças que lidam com 
estressores extremos como trau-
mas, abuso, ansiedade, difi culdades 
de aprendizagem, evasão escolar e 
bullying, a prática de técnicas con-
templativas pode ser a diferença entre 
sucesso e fracasso, acadêmica, profi s-
sionalmente e na vida em geral. Além 
disso, o início da maioria dos trans-
tornos mentais em adultos ocorre 
numa idade muito jovem, com 7,5% 
dos adolescentes preenchendo crité-
rios para DSM-IV para uma ou mais 
condições mentais. 

A solução para se lidar com an-
siedade, estresse e difi culdades de 
aprendizagem certamente depende 
de muitos fatores, mas as evidências 
sugerem que muitos ou todos esses 

Comparado às práticas 
sentadas, o componente 
do movimento, típico 
do yoga, pode aumentar 
a intensidade de 
sinais interoceptivos 
e proprioceptivos e 
subsequentemente 
facilitar o processamento 
e a integração desses 
sinais, melhorando 
a atenção

se perguntar se as práticas contempla-
tivas podiam auxiliar crianças com 
difi culdades de aprendizagem, como 
no transtorno de défi cit de atenção 
com hiperatividade (TDAH). Uma 
recente revisão sistemática feita por 
Gurjeet Birdee, da Universidade de 
Medicina de Harvard, mostrou que a 
quantidade de estudos de qualidade 
com crianças com TDAH era muito 
pequena. Os poucos estudos existen-

tes na literatura mostram resultados 
inconsistentes, mas sugerem benefí-
cios em potenciais da prática de yoga.

Pesquisas futuras com o yoga de-
vem observar a efi cácia destas práticas 
em defi ciências cognitivas diversas, 
mas os estudos atuais se restringem 
à observação em crianças saudáveis, 
talvez pela necessidade de primeiro 
se elucidarem os mecanismos de ação 
do yoga para depois se extrapolarem 
os estudos para crianças com difi cul-
dades de aprendizagem.

Nas escolas

Apesar dos conhecidos efeitos res-
taurativos do yoga na saúde men-

tal (principalmente em adultos), hoje 
essa prática não está limitada ao uso 
terapêutico e vem sendo utilizada em 
uma grande variedade de situações e 
condições, incluindo contextos edu-
cacionais e escolares, já que o bem-
-estar e a saúde constituem objetivos 
primários da própria educação. Além 
disso, o desempenho escolar depende 
diretamente dos níveis de atenção e 
concentração e, como mencionado, o 
yoga tem se mostrado efi caz no desen-
volvimento dessas variáveis.

• Pesquisa •
O National Institute of Health (Instituto 

Nacional da Saúde) é uma agência go-

vernamental do Departamento de Saú-

de e Serviços Humanos dos Estados 

Unidos. Com sede em Bethesda, Ma-

ryland, desenvolveu um trabalho com 

pessoas praticantes de yoga. A pes-

quisa concluiu que existe aumento de 

massa cinzenta na ínsula, córtex cingu-

lado e córtex pré-frontal, além de maior 

conectividade (massa branca) intrainsu-

lar em quem desenvolve essa prática.
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Pesquisas concluíram que avanços 
nas funções cognitivas se relacionam 

a alterações em áreas do cérebro 
envolvidas no processamento de 

sensações corporais
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Estudos atuais com 
yoga se restringem à 
observação em crianças 
saudáveis, talvez 
pela necessidade de 
primeiro se elucidarem 
os mecanismos de 
ação do yoga para 
depois extrapolar os 
estudos para crianças 
com dificuldades de 
aprendizagem

problemas podem ser amenizados 
pela prática de técnicas contemplati-
vas. A prática dessas técnicas em esco-
las é capaz de redirecionar a atenção, 
melhorar a concentração, aumentar o 
autocontrole e fornecer mecanismos 
mais saudáveis e confiáveis de se lidar 
com o estresse.

O Dr. Sat Bir Khalsa, professor as-
sociado da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Harvard, nos Estados 
Unidos, observou que a implementa-
ção de um programa de yoga nas es-
colas foi essencial na recuperação da 
autoestima, confiança e saúde mental 
das crianças, assim como na promo-
ção de atitudes positivas e melhoras na 
concentração, estresse e ansiedade.  

Uma revisão sistemática (no pre-
lo) deste ano conduzida por mim ana-
lisou apenas estudos controlados e 
randomizados sobre o ensino de yoga 
em escolas. O estudo observou o efei-
to de programas de yoga nas funções 
cognitivas e saúde mental de crianças 
e adolescentes. A revisão mostrou efei-
tos benéficos do ensino do yoga em 
escolas, mas afirmo que em alguns 
estudos os resultados são inconclu-
sivos e demandam a reaplicação dos 
resultados, pois em muitos deles não 
há padronização ou adequação ao 
tipo de prática que deve ser realizado 
em crianças.  Do mesmo modo, a fre-
quência e a duração das práticas tam-
bém não costumam ser apropriadas a 
uma faixa etária menor. Além disso, 
técnicas de yoga, como respiração e 
meditação, requerem alto controle 
atencional, uma função executiva que 
ainda não está madura em crianças e 
adolescentes. À medida que os lobos 
frontais do cérebro amadurecem, a 
capacidade de exercitar o controle da 
atenção aumenta, mas, ainda assim, as 
capacidades atencionais de crianças e 
adolescentes permanecem mais po-
bres comparadas às de adultos.

Os efeitos negativos encontrados 
em alguns estudos podem ser explica-
dos pelos seguintes fatores: processo 

de adaptação, controle de atenção e 
inadequação da prática para crianças.

Desafio

O processo de se tornar consciente 
de tudo, incluindo as próprias 

emoções e sensações, e o fato de o yoga 
ser uma prática que demanda esforço 
e disciplina podem fazer com que o 
primeiro contato com o yoga seja de-
safiador. Quando a prática de yoga é 
adicionada às atividades extracurri-
culares, a criança pode experimentar 
níveis mais altos de estresse em curto 
prazo. De acordo com a pesquisado-
ra Adele Hayes, do Departamento de 
Psicologia da Universidade de Miami, 
nos Estados Unidos, esse aumento 
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YOGA: O QUE AS PESQUISAS MOSTRAM?

 para saber mais 

ADULTOS
• menores níveis de ansiedade e 
estresse

• menos depressão
• menos ataques de pânico
• maior autoregulação emocional
• melhoras cognitivas
• melhoras nos níveis de atenção
• maior resiliência

CRIANÇAS
• melhoras cognitivas
• melhoras na autoestima
• melhoras na capacidade de 
autorregulação

• maior autocontrole
• melhoras nos níveis de atenção e 
memória

• melhoras em capacidades mentais 
diversas como no teste de Stroop

As sensíveis melhoras nos níveis de atenção indicam que as chamadas práticas contemplativas podem 
ajudar crianças com dificuldades de aprendizagem
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temporário nos níveis de estresse pode 
fazer parte do processo de se tornar 
consciente de tudo (mindful), à me-
dida que as crianças começam a reco-
nhecer seus padrões típicos de reação 
ao estresse. Além disso, a realização 
no yoga depende de autoconfi ança 
adquirida. A princípio, tentar algo no 
qual não temos habilidade pode au-
mentar a sensação de inadequação.

Segundo Lisa Kaley-Isley, da Divi-
são de Psiquiatria da Escola de Medi-
cina da Universidade do Colorado, nos 
Estados Unidos, à medida que adultos 
e crianças passam de um estágio pré-
-contemplativo (início da prática) para 
o contemplativo, eles podem experi-
mentar mais distresse (afl ição, ansie-
dade e estresse), já que nesse momento 
há mais conscientização da necessida-
de de mudar, mas o indivíduo ainda 

não desenvolveu as ferramentas ne-
cessárias para realizar a mudança. Pes-
quisadores sugerem que esse achado 
seria revertido com uma intervenção 
de longa duração, mas estudos assim 
ainda não foram realizados. 

Ainda, no que diz respeito a al-
guns achados negativos, além do pro-
cesso de adaptação há também a ques-
tão do controle precário da atenção 
em crianças.  Técnicas de yoga, como 
as respirações e a meditação, requerem 
alto controle atencional, uma função 
executiva que ainda não está madura 
em crianças e adolescentes. À medi-
da que lobos frontais amadurecem, a 
capacidade de exercer o controle da 
atenção também aumenta, mas a ha-
bilidade ainda permanece muito mais 
precária em crianças e adultos.

Paradoxalmente, o yoga tem se 

demonstrado uma ferramenta im-
portante na melhora da atenção em 
adultos e crianças. Desse modo, a prá-
tica de yoga deve ser especifi camente 
adaptada para crianças, para que elas 
possam se benefi ciar dos efeitos posi-
tivos observados em adultos, levando 
em consideração a maturidade de 
seus cérebros.   

Ainda assim, de modo geral os 
estudos observaram reduções nos 
níveis de fadiga, raiva, inércia, ansie-
dade e estresse. Assim como aumen-
tos na autoestima, autorregulação e 
capacidade de autocontrole. No que 
diz respeito às funções cognitivas, a 
prática de yoga em contextos escola-
res mostrou efeitos signifi cativos na 
atenção, memória e habilidades de 
desenvolvimento, assim como me-
lhoras em capacidades mentais diver-
sas e no teste de Stroop (um conheci-
do teste de atenção). 

Alterações negativas do humor 
estão associadas a declínios na fun-
ção cognitiva. Então, é possível que 
os efeitos do yoga na saúde mental 
das crianças tenham refl etido nas 
melhoras de funções cognitivas como 
a atenção. O foco da atenção é um 
aspecto-chave da prática de yoga e 
produz efeitos similares aos do rela-
xamento, já que também promove 
o autocontrole, a concentração e a 
conscientização do corpo. 

Evolução

Estudos com crianças que sofrem 
de transtorno de défi cit de aten-

ção com hiperatividade demonstra-
ram melhoras signifi cativas em escalas 
e tarefas de atenção após a prática de 
yoga. Estudos de neuroimagem mos-
traram que a meditação (uma das 
técnicas do yoga) tem efeitos mais 
signifi cativos no putâmen e no córtex 
cingulado, estruturas cerebrais envol-
vidas no processamento da atenção. 
Melhoras na memória seguidas da 
prática de yoga também foram de-
monstradas extensivamente. Estudos 

Crianças e adolescentes ao redor do mundo passam, 
em média, 10 a 15 anos na escola. Sendo assim, a 
instituição tem um grande potencial para ensinar 
hábitos saudáveis desde idades mais jovens, e 
promover o bem-estar e a saúde de crianças
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TESTE STROOP AVALIA 
CAPACIDADE DE ATENÇÃO

 para saber mais 

O psicólogo norte-americano John Ridley Stroop (1897-1973), especialista em 
Psicologia Experimental, desenvolveu o teste Stroop em 1935, com o ob-

jetivo de avaliar a atenção seletiva, a capacidade de manter a concentração e 
a meta em uma atividade e inibir a tendência de fornecer respostas impulsivas, 
além da velocidade no processamento das informações. O teste exercita os lo-
bos frontais do cérebro, responsáveis pelo planejamento e pela ação elaborados 
e desenvolvidos pelas pessoas. Tem sido muito difundido na Neuropsicologia 
no sentido de avaliar, além da atenção seletiva, os aspectos de funções execu-
tivas, como fl exibilidade cognitiva e suscetibilidade à interferência, relacionadas 
às disfunções do lobo frontal. Relaciona-se, também, com a chamada memória 
de trabalho, ativação semântica e habilidade para resistir a uma resposta carac-
terística. O teste consiste em que a pessoa precise ler a cor do que está escrito, 
independentemente das palavras que estão pintadas com essas cores. Em suas 
pesquisas, Stroop descobriu que os dados sensoriais confl itantes retardam o 
processo de percepção e aumentam as possibilidades de erro.
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mum, embora escolas em São Paulo 
e no Rio Grande do Sul já estejam 
utilizando com sucesso essas técni-
cas no dia a dia das crianças. Infeliz-
mente, o currículo tradicional foca 
primariamente no desenvolvimento 
intelectual, e as escolas vêm progres-
sivamente perdendo a capacidade de 
adotar programas que promovam a 
saúde. A habilidade em lidar com o 
estresse, a ansiedade e a manutenção 
da saúde física, todas consequências 
da prática de yoga, é de valor inesti-
mável em todas as esferas da vida de 
um individuo, incluindo a educação. 
Além disso, os estudantes precisam 

O Dr. Sat Bir Khalsa, 
professor da Faculdade 
de Medicina da 
Universidade de 
Harvard, observou que 
a implementação de 
um programa de yoga 
nas escolas foi essencial 
na recuperação da 
autoestima, confi ança 
e saúde mental 
das crianças estar saudáveis para ser educados, e 

o desempenho escolar está direta-
mente relacionado ao status de saúde. 
Consequentemente, há uma necessi-
dade cada vez maior e urgente de se 
desenvolver e investigar programas 
de saúde efi cazes, de baixo custo e ba-
seado em evidências, que possam ser 
utilizados em contextos escolares. 

É preciso lembrar que as crian-
ças saudáveis de hoje serão os adultos 
equilibrados de amanhã. Como disse 
o Dalai Lama: “Se a meditação fosse 
ensinada a toda criança, a violência 
estaria eliminada do mundo em ape-
nas uma geração”.
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• Exemplo  •
Existem exemplos práticos de que o 

yoga nas escolas traz efeitos bem in-

teressantes. Um deles pode ser obser-

vado no Centro de Apoio O Visconde, 

localizado em São Paulo. Desde o final 

de 2014, os alunos são submetidos a 

20 minutos de yoga antes das aulas. 

Os resultados são tão animadores 

que os alunos melhoraram suas notas 

e seus desempenhos em sala de aula, 

além de demonstrarem um comporta-

mento mais calmo.

observaram a ativação do hipocam-
po durante estados meditativos, uma 
estrutura subcortical responsável pela 
formação de novas memórias. 

Apesar da grande quantidade de 
evidências acerca dos efeitos bené-
fi cos das técnicas contemplativas, a 
inserção de um programa de yoga em 
escolas para crianças e adolescentes 
está longe de ser uma realidade co-
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A prática de técnicas 
contemplativas pode ser 
determinante entre sucesso 
e fracasso para crianças que 
estão expostas a fatores 
estressores
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