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RESUMO
O estresse é tema de várias discussões, seja em ambiente escolar ou fora dele, 

o presente estudo teve como objetivo a educação e por consequência prevenção 

do estresse em alunos da Escola Municipal Patotinha do quinto ano do ensino 

fundamental. O trabalho foi iniciado com uma aula interdisciplinar, trazendo para os 

alunos  informações necessárias como: a origem do estresse, o que é estresse, 

estresse ou stress, efeitos do estresse, estresse e desempenho físico, doenças 

causadas por excesso de estresse, dicas para combate ao estresse, o estresse 

e a escola, a música e o estresse, como a alimentação é importante para o combate 

do estresse. Foram trabalhadas informações importantes para a prevenção deste 

mal que atinge a sociedade e a escola, pois é um espaço aonde as regras, o 

tempo, e até mesmo a convivência com outras pessoas acaba gerando situações 

estressantes. Após a parte teórica, foi iniciada uma parte pratica aonde se utilizou a 

música como ferramenta de combate ao estresse, através de duas paródias 

produzidas pelo grupo de pesquisa do PIBID de músicas do cotidiano dos alunos 

com o intuito de gerar interesse e complementar a aula interdisciplinar ministrada 

sobre o tema, ao fim deste primeiro encontro houve a oportunidade de discussões

sobre  o  sentimento  de  bem  estar  ou  incomodo,  assim  como  um  relato  escrito

realizado pelos alunos sobre os benefícios sentidos e o que foi aprendido com as

atividades  realizadas.  Em  um  segundo  encontro  com  os  alunos  da  escola
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supracitada,  houve  o  desenvolvimento  de  uma  aula  lúdica,  com  o  objetivo  de
interação  baseado  nos  princípios  da  interdisciplinaridade,  realizando  abordagem

através de perguntas e respostas a todos os alunos em sala, perpassando por

disciplinas como ciências, inglês, matemática e português. Pensando no 

envolvimento dos alunos, utilizou-se músicas a fim de ditar o ritmo da atividade e 

uma bola a qual era repassada um a um, de modo que ao se pausar a música o 

aluno com a bola em mãos deveria responder uma das questões interdisciplinares 

citadas acima, selecionada aleatoriamente através de sorteio por um dos integrantes 

do grupo de pesquisa. Quanto à disposição física dos indivíduos, foram organizados 

em um círculo todos de costas para o centro, para que a bola passasse um a um de 

modo que todos os alunos presentes pudessem participar energicamente da 

atividade proposta. As atividades além de promover o ensino e causar mudanças no 

cotidiano da sala de aula, foram possíveis perceber que alguns alunos possuem 

dificuldade de interação com outras pessoas gerando certos níveis de ansiedade e 

estresse. Ao final da aula entregou-se um questionário para cada aluno a fim de 

identificar o sentimento e a percepção sobre o desenvolvimento da aula podendo 

verificar se houve estresse dos mesmos em relação à dinâmica realizada. Com os 

questionários das duas aulas em  mãos foi  possível concluir  que alcançamos o 

objetivo de promover o ensino e também a prevenção ao estresse, pois os alunos 

aprenderam métodos e descobriram que coisas simples podem mudar a rotina 

tornando-os mais produtivos e menos estressados.

Palavras-Chave: Estresse, Ensino Fundamental, Interdisciplinaridade
Apoio:CAPES

ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.22; p.                   201515


