
A pandemia pela qual estamos passando tem trazido uma série de
dificuldades a todos nós, que temos o mesmo desafio: fazer/viver o
diferente! Situações como esta em que temos que nos reinventar
diariamente e adequar nossas rotinas a nova realidade, geram desconforto,
situações de estresse, cansaço e/ou ansiedade. Diante disso, precisamos
cuidar da nossa saúde mental.

Nesse momento em que os pais estão tendo que auxiliar seus filhos na
realização das atividades escolares não presenciais, algumas famílias tem
encontrado algumas dificuldades, o que pode gerar situações não favoráveis
para a aprendizagem das crianças, como estresse e ansiedade.

Uma das formas de nos acalmarmos e de acalmarmos as crianças é através
da respiração “controlada”. Através de estudos, sabe-se que a respiração
controlada reduz o estresse, aumenta o estado de alerta/concentração,
melhora o sistema imunológico e sintomas relacionados a ansiedade, etc.  Ou
seja, além de acalmar os envolvidos, também irá favorecer a atenção da
criança para o momento de realização das atividades.

Para trabalhar a respiração é importante que você comece dando-se conta
dela, do ar que entra, por onde passa e como sai, veja como ele é
transportado dentro de você, sinta isso. A respiração vem da alma e a
irregularidade dela é causada pela inquietude do coração, dos desejos. É por
meio da respiração que nos conectamos às nossas potencialidades mais
superiores (CALLARI; JARDINI, 2010).

A respiração de maior abrangência encontra-se instaurada na parte inferior
dos pulmões, ou seja, respiração abdominal ou diafragmática. A parte
inferior dos pulmões recebe maior quantidade de ar e pode propiciar mais
trocas gasosas, principalmente porque tem toda a musculatura da região
diafragmática para trabalhar. Assim, inspire pelas narinas, levando o
abdômen a se dilatar e, quando expirar murche-o. Muitas pessoas agitadas ou
ansiosas têm o que chamamos de processo respiratório invertido, isto é, ao
inspirar, murcham a barriga e enchem o peito, que seria a respiração torácica
superior. É comum na presença de respirações invertidas sofrermos de
ansiedade, falta de ar, batedeira, ou mesmo alterações na voz, como as
disfonias. Portanto, treine sua respiração mais inferior. Comece devagar,
estando deitado, depois de dominado o exercício, faça-o em pé e por último
sentado (CALLARI; JARDINI, 2010, p. 86-87).
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Devemos direcionar nossos esforços (durante o treino da respiração) para a
consciência do ar entrando e saindo, e, principalmente o quê esse ar “carrega” (...).
Coloque ritmo em sua respiração e, se preciso for, comece a conta-la. No início vai
ficar mais ansioso e tenso, apenas continue, até que sua respiração se torne calma e
inaudível. Quando atingir esse estado de serenidade, coloque em sua respiração
energias boas, como paz, alegria, calma, serenidade, equilíbrio, amor. Respire cada
uma dessas energias (...). Apenas respire, sem direcionar os pensamentos para este ou
aquele lugar, ou pessoa (CALLARI; JARDINI, 2010, p.87).

Segue alguns exercícios que você pode fazer diariamente com seu filho antes de
realizar as atividades escolares ou quando sentir que precisa (lembrando das dicas
acima):

EXERCÍCIO 1: Primeiramente deitado (se não puder, faça o exercício em pé ou
sentado com as costas eretas), coloque as mãos sobre a barriga e faça a respiração
diafragmática: inspire devagar, aumentando a barriga, contando até quatro (4), dê
uma pausa de dois (2) segundos (segurando o ar) e expire lentamente, contando até
seis (6). Repita o procedimento;

EXERCÍCIO 2: Com a ajuda do dedo indicador tampe a narina esquerda e inspire pela
outra narina (contando até quatro), na sequência, a narina que “puxou” o ar deve ser
usada para “soltá-lo” (em seis segundos). Repita o procedimento.

E lembre-se: estas técnicas podem ser utilizadas por todos da família, o que irá
proporcionar benefícios como: redução do estresse e da ansiedade, autoconhecimento,
potencialização dos aspectos cognitivos, criatividade, atenção, memória e
concentração, além de melhorar a atividade cerebral, o sistema imunológico e a
capacidade de equilíbrio para o ser humano.
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https://lojong.com.br/blog/video/respirar-fundo-realmente-acalma-e-a-ciencia-provou-seus-
beneficios/ - Para ajudar na respiração

https://www.youtube.com/watch?v=c8CeNSIdtWs – Respiração alternada

https://soundcloud.com/eurekka/respiracao-diafragmatica-guiada-exercicio-contra-ansiedade -
Respiração guiada

https://www.youtube.com/watch?v=SiFNOQzRagk – Música relaxante para estudar e trabalhar
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