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Paulo Henrique Aguiar Mendes
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12.1 Introdução

Este texto descreverá o relato de experiência de atividades
empreendidas durante o desenvolvimento do projeto de Extensão
“Mindfulness (“Atenção Plena”) e Educação: narrativas de alunos do 4º
ano do Ensino Fundamental sobre participação em práticas de Mindfulness”, vinculado ao Programa de Extensão PsicoEducar 2016/2017,
da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e registrado junto à
Direção de Extensão, Pesquisa e Pós-graduação, do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste
MG), Campus São João del-Rei, no Programa Institucional de Apoio à
Extensão (PIAEX/ 2017).
O público-alvo foi constituído por 14 (catorze) alunos do 4º ano do
Ensino Fundamental, da Companhia Educacional Enlace, escola localizada na cidade de São João del-Rei.
Tivemos dois objetivos principais: apresentar e aplicar práticas
meditativas aos discentes, a fim de que tomassem contato com a noção
de “atenção plena”; e promover a análise discursiva dos relatos dos discentes participantes.
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Constituímos uma equipe interdisciplinar responsável pela condução das atividades, contando com:
a)

o coordenador, prof. Dr. Alex Mourão Terzi, docente do IF Sudeste
MG – Campus São João del-Rei –, atuante nas áreas de Estudos da
Linguagem e de Educação, e instrutor de mindfulness, certificado
pelo “Mente Aberta – Centro Brasileiro de Mindfulness e Promoção da Saúde”, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP);

b)

dois discentes bolsistas do curso de Letras do IF Sudeste MG: Diego
Tadeu Lima Silva e Maria Teresa de Resende Dias e;

c)

três alunas voluntárias do curso de Psicologia da UFSJ: Jéssica
Janete Nascimento, Luiza Santana Marques e Martha Lages
Rodrigues.

Participaram, ainda, da escrita do presente trabalho, a neurocientista Daniela Rodrigues de Oliveira, gerente de pesquisa do Centro Mente
Aberta; O prof. Dr. Marcelo Demarzo, coordenador desse Centro e docente da UNIFESP e o prof. Dr. Paulo Henrique Aguiar Mendes, docente da
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).

12.2 O que é mindfulness?

Mindfulness é um vocábulo em inglês, ainda sem tradução oficial
para a língua portuguesa, que designa “atenção plena”, “consciência plena” ou “estar atento” (DEMARZO, 2011, p. 09). A acepção da palavra tem
um contorno polissêmico, multifacetado.
Vinculado ao Departamento de Medicina Preventiva, da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), o “Mente Aberta – Centro Brasileiro
de Mindfulness e Promoção da Saúde” – desenvolve atividades de pesquisa, de extensão e de formação profissional. Em sua página institucional,
encontra-se uma descrição técnica do termo mindfulness como:1
1)

um estado mental ou psicológico,

2)

um conjunto de técnicas ou exercícios mentais (“Meditação Mindfulness”), e

3)

programas estruturados de treinamento baseados em mindfulness.

1

Disponível em: https://www.mindfulnessbrasil.com/mindfulness/ Acessado em: 23 set.
2017
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Javier García Campayo, do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Zaragoza, cita que “[...] uma das descrições de mindfulness mais
usadas é a do monge budista Thich Nhat Hanh, que a define como ‘manter
viva a própria consciência focalizada na realidade presente’” (CAMPAYO,
2008, p. 363, tradução nossa).
As técnicas de mindfulness são objeto de pesquisa de Mark Williams, professor de Psicologia Clínica da Universidade de Oxford. Em
sua obra “Atenção Plena – Mindfulness”, é descrita a operacionalização
de uma série de práticas, tendo ele desenvolvido um programa baseado
em mindfulness, com o objetivo de ajudar pessoas que sofriam de crises
repetidas de depressão a superar a doença (WILLIAMS, 2015). Trata-se
de um protocolo terapêutico específico denominado Mindfulness-Based
Cognitive Therapy (MBCT), sendo um tratamento psicológico em grupo,
desenvolvido para prevenir recaída em depressão, baseado no treinamento em mindfulness (CEBOLLA; DEMARZO, 2016).
Mindfulness, por conseguinte, pode ser definido como um “[...] estado ou traço que se refere à capacidade de estar atento ao que acontece no
presente, com abertura e aceitação” (CEBOLLA; DEMARZO, 2016, p. 20).
Nesse caso, aceitação não se confunde com resignação, aproximando-se
mais de uma tentativa de se abrir à experiência imediata, sem pré-julgamentos, numa postura de curiosidade.
As etapas do processo de mindfulness são: a) a identificação do
objeto da atenção (que pode ser variado) ou “ancoragem”; b) a divagação
mental, ou seja, a mente se distrai pelos pensamentos ou emoções, os
quais captam a atenção; c) a tomada de consciência de que a “âncora” foi
perdida, isto é, de que a atenção abandonou o objeto e; d) o retorno ao ponto de “ancoragem”, de forma suave e sem autojulgamentos (DEMARZO;
CAMPAYO, 2015).
Jon Kabat-Zinn, pioneiro do uso clínico de mindfulness no Ocidente,
aponta que sua prática se associa a “[...] qualidades de atenção e consciência
que podem ser cultivadas e desenvolvidas por meio da meditação” (KABAT-ZINN, 2003, p. 145, tradução nossa). Em termos mais simples, sugere que
mindfulness é apenas parar e estar presente (KABAT-ZINN, 2005).
Muito embora a meditação seja encontrada em diversas tradições
culturais, religiosas e filosóficas, como por exemplo, no budismo, sua prática de forma secular tem sido cada vez mais integrada em intervenções
clínicas contemporâneas (DEMARZO, 2011, p. 11).
Isso é confirmado por Williams, para o qual “[...] a meditação não é
uma religião”, sendo a atenção plena apenas um “método de treinamento
mental” (WILLIAMS, 2015, p. 14).
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Para Kabat-Zinn (2003), uma vez que mindfulness trata de “atenção”,
necessariamente tem um caráter universal. Todos os indivíduos fazem
uso desse traço atencional, em maior ou menor grau, sendo inerentemente uma capacidade humana.
No projeto de Extensão desenvolvido na Companhia Educacional
Enlace, as atividades de mindfulness (incluindo a meditação, que não é a
única técnica), foram aplicadas, exclusivamente, no contexto secular, de
forma laica, sem quaisquer contornos religiosos.

12.3 Benefícios sugeridos pela prática de mindfulness

As terapias baseadas em mindfulness (TBMs), nos últimos trinta
anos, têm sido amplamente incorporadas – tanto na área da psicologia,
quanto na medicina –, em razão de benefícios proporcionados à saúde
física e mental.
A primeira TBM, originalmente proposta por Kabat-Zinn, o Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), é um protocolo baseado no
treinamento em mindfulness, que tem se mostrado útil para melhorar a
saúde mental em geral, para reduzir o estresse, a ansiedade e a depressão
e que tem sido aplicado também a públicos sem condições clínicas, em
contextos corporativos e educacionais (CEBOLLA, 2016).
Desde 2004, o sistema nacional de saúde inglês, National Health
Service (NHS), tem apoiado o uso de mindfulness associado à psicoterapia para o tratamento de adultos com um diagnóstico do transtorno
depressivo recorrente (DEMARZO, 2011, p. 18).
No Brasil, a Portaria nº 849, de 27 de março de 2017, do Ministério
da Saúde, incluiu a ‘meditação’ à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. De acordo com o texto de sua fundamentação,
profissionais reconhecem a meditação (e outras práticas, a exemplo de
Arteterapia, Ayurveda, Biodança, Musicoterapia e Yoga) como abordagem de cuidado e muitos estados e municípios têm esse tipo de prática
instituída em sua rede de saúde.
Pesquisas têm apontado para um efetivo benefício na qualidade de
vida das pessoas que são submetidas às intervenções de programas que
utilizam as técnicas de mindfulness.
Em se tratando de ganhos à saúde, Williams (2015) indica que a ansiedade, a depressão e a irritabilidade diminuem com sessões regulares
de meditação; a memória melhora; as reações se tornam mais rápidas e
os vigores mental e físico aumentam. Sugere, ainda, que há uma redução dos principais indicadores do estresse crônico, incluindo a hipertensão, tendo a meditação se mostrado eficaz para reduzir o impacto
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de doenças graves, como câncer, podendo, ainda, auxiliar no combate à
dependência de drogas e de álcool.
Demarzo e Campayo (2015) apontam alguns âmbitos em que mindfulness tem se mostrado eficaz: a) Tratamento de doenças cardiovasculares; b) Tratamento de doenças psiquiátricas (por exemplo, depressão,
transtornos de ansiedade, transtornos alimentares); c) Tratamento de
dependentes químicos; d) Tratamento da síndrome burnout (esgotamento profissional – decorrente de estresse prolongado no ambiente
de trabalho) e; e) Prevenção de estresse.

12.4 Mindfulness e plasticidade neural

As TBMs promovem modificações estruturais e funcionais no cérebro. Essas modificações representam um fenômeno cerebral muito
comum, conhecido como plasticidade neural. Ela é a capacidade que o
cérebro tem em se adaptar e se remodelar em função das experiências
do sujeito, reformulando as suas conexões, de acordo com as necessidades do meio ambiente (KANDEL, 2013). Todo esse “remodelamento”
ocorre não apenas em reação a experiências com o mundo exterior, mas
também ao mundo interior, aos nossos pensamentos.
A plasticidade neural acontece somente quando a mente está em
atividade neuronal coordenada. É preciso fazer algum esforço para
transformar o cérebro, estar atento e estar focado. Assim, ocorre uma
mudança persistente na força e eficácia da sinapse, além de modificações morfológicas nos neurônios, redes neurais e estruturas cerebrais
(KANDEL, 2013).
Inúmeros estudos funcionais e estruturais de ressonância
magnética investigaram o efeito de mindfulness nessa plasticidade
e apontam mudanças cerebrais associadas à memória, ao estresse
e à empatia. As imagens de ressonância magnética do cérebro dos
indivíduos submetidos às TBMs mostram um aumento da atividade
neuronal e da densidade de matéria cinzenta no hipocampo, área do
cérebro responsável pela memória, orientação espacial e navegação
(TANG, 2015). O aumento da atividade neuronal e da densidade da
matéria cinzenta representam as alterações estruturais decorrentes
do fenômeno de plasticidade neural.
Alterações relacionadas ao aumento da atividade neuronal foram
descritas em outras áreas cerebrais, a saber: a) córtex pré-frontal, área
associada com meta-awareness, atenção; b) córtex insular, área associada com empatia e com consciência corporal; c) córtex cingulado anterior
e medial, áreas associadas com autocontrole emocional e; d) fascículo
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longitudinal superior e corpo caloso, áreas envolvidas na comunicação
intra e inter-hemisférica. Outro ponto relevante é que se observa uma
down-regulation na área da amígdala, que está associada a respostas
emocionais negativas (TANG, 2015).
O fenômeno de plasticidade reforça a ideia de que as tendências
mentais que levam a emoções com teor negativo e ao estresse podem
ser “remodeladas” no cérebro. É possível aumentar voluntariamente o
padrão de ativação da área do córtex pré-frontal e suprimir o padrão de
ativação da amígdala através da prática de mindfulness. Promovendo,
assim, uma alteração no padrão de pensamento que reflete na alteração
do comportamento.
Por esse motivo, mindfulness pode se mostrar uma habilidade útil
para a autorregulação emocional no âmbito educacional.

12.5 Mindfulness e Educação

No que tange especificamente à área da educação – objeto de nossa
problematização, os trabalhos publicados igualmente sugerem que o
emprego de técnicas de mindfulness no ambiente educativo tem gerado
benefícios.
Criadora do Programa “MindEduca”, Regina Migliori (2013, p. 64)
diz que “[...] a educação formal ou familiar deve incluir o desenvolvimento
de processos de aprendizagem sobre aspectos relativos à nossa responsividade e impulsividade.”
Segundo ela, é possível subordinar a atenção à própria intenção,
sem abandoná-la à mercê de estímulos e distratores, sejam eles internos
(pensamentos e emoções) ou externos (estímulos do ambiente). Nesse
sentido, mindfulness teria um papel importante, uma vez que pode ser
considerado uma metodologia para a prática intencional de experienciação do momento presente.
Migliori (2013) ainda elenca resultados de pesquisas na área de
neurociências, tendo por objeto a aplicação de mindfulness, dentre os
quais citamos: a melhora dos níveis de atenção e aprendizagem; o fortalecimento da memória operacional; a diminuição dos níveis de desatenção
e impulsividade - o que, conforme a mesma autora, tende a fortalecer os
níveis de felicidade e possibilidade de transformação de comportamentos e ações no mundo.
Em se tratando do âmbito educacional, Demarzo e Campayo (2015,
p. 38) expõem que a prática regular de mindfulness tem se mostrado útil
no aumento da capacidade de concentração, no aprimoramento das relações interpessoais e na melhora do ambiente nas salas de aula.
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Foram desenvolvidos projetos isolados em escolas brasileiras,
nos quais a meditação foi utilizada como prática regular. São os casos
do Centro de Apoio O Visconde (São Paulo)2, da Escola Municipal Nossa
Senhora de Fátima (Gramado – RS)3 e do Departamento Regional do
SESI/Alagoas.4
Outras iniciativas em que práticas de mindfulness foram ensinadas a estudantes e a professores têm tomado lugar no cenário educativo brasileiro.
Entre os trabalhos desenvolvidos para crianças e adolescentes,
há o Programa SENTE, Mindfulness e Aprendizagem Socioemocional, oferecido desde 2007 pelo Instituto da Família de Porto Alegre
(INFAPA), uma escola de Psicoterapia e Clínica Social. Um estudo de
Waldemar et al. (2016) apresentou os resultados iniciais desse programa, aplicado a estudantes, apontando para: uma melhora da qualidade
de vida; efeitos positivos na saúde mental (diminuição de problemas
emocionais e de conduta); melhora nas relações interpessoais e comportamento pró-social.
Já o programa “¡Atención Funciona!” também indica uma série de
benefícios trazidos pela prática de mindfulness no contexto escolar,
aplicado ao público de alunos infanto-juvenis: aumento de concentração e redução de comportamento impulsivo; menor quantidade
de pensamentos negativos e preocupações; maior facilidade para
relaxar, descansar e dormir bem; redução de medo e dos sintomas
depressivos e aumento da bondade e respeito por si mesmo e pelos
demais (TERZI et al., 2016, p. 112).
Entretanto, é importante assinalar que ainda há uma escassez de
estudos no que se refere à aplicação de mindfulness para discentes do
Ensino Fundamental no Brasil. Tal fator contribuiu para justificar o
desenvolvimento do presente trabalho, buscando-se, por sua consecução, novos patamares para a discussão teórico-prática de mindfulness
na seara educacional.

2

Disponível em: <http://app.folha.uol.com.br/#noticia/493128> Acesso em: 15 jul. 2017.

3

Disponível em: <http://globotv.globo.com/rede-globo/bem-estar/v/escola-do-rs-ensinameditacao-para-os-alunos/3319393/> Acesso em: 16 jul. 2017.

4

Disponível em: <http://mindeduca.com.br/midia-exibir.asp?id=293> Acesso em 16 jul. 2017.
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12.6 Descrição das atividades do projeto e algumas
observações da equipe

Inicialmente, foi feita uma reunião, na escola, em 17 de abril de
2017, com os pais dos discentes, para que pudessem conhecer a temática,
as etapas da metodologia adotada, bem como para que autorizassem a
participação de seus filhos5.
Havia para nós uma dimensão a ser privilegiada no trabalho: a aplicação das técnicas de mindfulness junto aos alunos, para que pudéssemos, posteriormente, relatar como fora conduzido o trabalho. A percepção dos alunos quanto à sua participação também era importante, motivo
pelo qual decidimos que seria realizada uma entrevista individual com os
discentes participantes, para posterior análise discursiva das narrativas.
Elaboramos para a Companhia Educacional Enlace, um programa
de práticas que foram realizadas durante o período de dois meses, de 24
de abril a 21 de junho de 2017, com encontros semanais (oito sessões ao
todo), durando 30 minutos cada, no horário regular de aula, com a presença da professora regente.
Pensamos que, dessa forma, poderíamos criar um ambiente de
maior conforto e confiança com as crianças.
Duas obras embasaram a estruturação das práticas:
a)

o Manual Prático de MINDFULNESS: Curiosidade e Aceitação, de
Marcelo Demarzo e Javier García Campayo (2015), em que é descrito
o protocolo de mindfulness proposto pela UNIFESP;

b)

Quietinho feito um sapo, de Eline Snel (2016), o qual trata de práticas voltadas para crianças de diferentes faixas etárias. Nesse caso,
buscamos aquelas que guardavam relação com nosso público-alvo,
ou seja, crianças com nove anos, em média.6

Nosso intuito foi o de variar os pontos de ancoragem, para oportunizar experiências diversas aos discentes. Por essa razão, e como se verá a
seguir, distintas práticas foram realizadas. Todas elas foram conduzidas
pelo professor coordenador do projeto.
Passamos a relatar como os encontros tomaram lugar, elencando
algumas observações percebidas pela equipe.
5

Esta reunião ocorreu na própria escola, em 17/04/17.

6

Vale ressaltar que não aplicamos o programa regular proposto por Eline Snel, tendo,
tão somente, nos inspirado em algumas práticas descritas em seu livro, com as devidas
referências bibliográficas.
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12.6.1 Primeiro encontro

A princípio nos apresentamos e pedimos aos alunos que fizessem
o mesmo. Explicamos o que era a Extensão, como um processo educativo, cultural e científico, o qual se articula com o ensino e a pesquisa
e que busca construir uma relação transformadora entre a universidade e sociedade.
Explicitamos de forma mais específica o que era nosso projeto e que
a participação dos discentes era voluntária, sendo, de fato, um convite
feito a eles – uma vez que mindfulness estaria associado à ideia de autogentileza, de autocuidado e de autocompaixão – e que eles estariam
livres, em cada encontro, para executar as atividades ou não.
Apresentamos o conceito de mindfulness e apontamos que este
estado ou qualidade da mente pode ser cultivado por meio de práticas:
formais, para a quais dedicamos um tempo específico; e informais, em
que se usa a atenção para as atividades do cotidiano.
Fizemos um comentário sobre a postura meditativa da prática formal, dentro do contexto de mindfulness, informando que geralmente se
dá na posição sentada ou deitada. Ela deve ser confortável e ao mesmo
tempo permitir o estado de alerta. A coluna permanece ereta, os olhos
ficam fechados ou abertos (voltados para baixo); os pés tocam o chão, se a
pessoa estiver sentada; as mãos repousam suavemente sobre as pernas.
A tensão não é necessária.
A primeira prática formal que fizemos foi a atenção plena com foco
na respiração: uma das técnicas mais conhecidas e aplicadas, consistindo
em utilizar a própria respiração como âncora, baseando-se nas experiências e sensações de “[...] respirar sabendo que se está respirando”, isto é,
com atenção na respiração, momento a momento (DEMARZO; CAMPAYO, 2015, p. 91).
Adotamos a postura assentada em cadeira (alguns alunos pediram
para sentar no chão).
Uma das características da prática de mindfulness para crianças
é que o tempo de sua duração deve ser reduzido. Nesse caso, fizemos
a prática por aproximadamente 3 minutos. Percebemos que houve um
engajamento por parte de todos os alunos, os quais, ao escutarem o som
do sino que iniciava a técnica, fecharam os olhos e se silenciaram.
Também realizamos um exercício de comer com atenção plena,
para o qual utilizamos balas de goma coloridas. A instrução era de
que os alunos vissem a bala apenas como um ‘objeto’, levando a atenção às sensações e aos sentidos (tato do peso, da textura; visão da
forma, da cor; olfato; paladar, sentindo a mudança da estrutura da
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bala, de rígida para mais amolecida, bem como seu gosto). O objetivo
era mostrar como mindfulness pode se contrapor às ações executadas automaticamente (ou, como comumente se menciona, em ‘piloto
automático’).

12.6.2 Segundo encontro

No segundo dia, fizemos o que é chamado de “escaneamento corporal” (DEMARZO; CAMPAYO, 2015, p. 92), cuja âncora é manter a atenção
às sensações de cada parte de nosso corpo. Pode-se imaginar que se trata
de escanear, com a mente, todo o corpo, com atenção plena. A fim de auxiliar os alunos, sugerimos que eles escolhessem uma luz colorida, que
ia percorrendo seus corpos, à medida que o professor conduzia a prática.
Finalizamos com outra prática de consciência plena na respiração,
por aproximadamente 3 minutos.

12.6.3 Terceiro encontro

O exercício da terceira semana foi inspirado na obra de Snel (2016).
Introduzimos o tema aos alunos com o seguinte texto da autora:
O sapo é uma criatura incrível. É capaz de enormes
saltos, mas também é capaz de sentar muito, muito
quieto. Apesar de estar ciente de tudo o que lhe
acontece e à sua volta, ele não reage rápido. O sapo
senta quieto e respira, guardando sua energia em
vez de se deixar levar por todas as ideias que passam
por sua cabeça.
O sapo é quieto, muito quieto, enquanto respira. Sua
barriga de sapo sobe um pouquinho e desce. Sobe e
desce.
Tudo o que o sapo pode fazer você também pode.
Tudo o que você precisa é de atenção. Atenção à sua
respiração. Atenção, paz e tranquilidade (SNEL,
2016, p. 44).

A prática teve a seguinte dinâmica de condução:
Vamos nos sentar, com a coluna reta. Mas bem
confortável.
O sapo é um animal muito curioso. Ele dá grandes saltos. Mas, quando quer, ele senta e fica bem quieto. Ele
observa tudo ao seu redor. E fica tranquilo.
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Nós podemos, às vezes, fazer como o sapo: sentar,
observar; bem calmo e quieto.
Agora vamos fazer como um sapo: só sentados,
calmos. E começamos a perceber a respiração. O ar
entrando e saindo. E nosso corpo também vai ficando
cada vez mais relaxado.
Você pode pôr a mão na sua barriga e notar como ela
se mexe quando você respira. E ficamos assim; quietinho feito um sapo. Só sentindo a barriga.

Segundo Snel (2016, p. 45), ao fazerem o exercício do sapo, as
crianças podem aprender a melhorar suas habilidades de concentração; a reagir com menos impulsividade com relação ao que pensam
ou sentem; e a ter algum tipo de controle sobre seu mundo interior.
Sentar quieto, conforme a autora, é “um importante exercício de base”.

12.6.4 Quarto encontro

Esta atividade também seguiu um roteiro apresentado pela autora
Snel (2016, p. 49). O assunto foi assim introduzido: “Os nossos sentidos
têm um papel importante no desenvolvimento da consciência plena.
Tudo o que você vê, escuta, cheira, toca ou prova em um determinado
momento não pode ser experimentado de forma igual mais tarde. É algo
que você tem que fazer na hora”.
A partir daí, iniciamos uma prática, pela autora denominada “Sou de
Marte”. Nós a conduzimos dando as seguintes orientações:
Vamos nos sentar, com a coluna reta. Mas bem
confortável.
Imagine que você é de Marte. Feche os olhos. Vou
entregar para vocês um objeto, mas não precisa dar
nome, afinal, você nunca viu esse objeto.
Agora, pode abrir os olhos e olhar esse objeto. Veja a
forma dele. Você pode cheirar esse objeto. Perceba
se escuta algum barulho desse objeto, quando você
aperta perto do ouvido. Sinta se ele é áspero. Agora
ponha na boca. Pode morder uma vez e veja o que sente. Preste atenção no sabor. Perceba como sua boca
saliva.
Aos poucos, você pode engoli-lo.
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O objeto em questão era uma uva passa. Foi interessante perceber a
reação das crianças, porque algumas não tinham o costume de comer uva
passa e permitiram a si mesmas ter essa experiência pela primeira vez.
Produzimos um pequeno texto, que foi lido aos estudantes após a
prática:
“Atenção Plena” pode ser treinada

A meditação da “Consciência Plena” é como
praticar esportes ou tocar instrumentos, você
aprende se dedicar tempo.
Você pode começar a praticar quando acorda.
Ali você tem um novo dia cheio de coisas para
acontecer. Você pode observar suas pernas e o
caminho que você faz para o banheiro.
Perceber como a água toca suas mãos e seu rosto. Pode notar se está cansado ou não.
Se você está prestando a atenção ao que está fazendo e sente o que está acontecendo, enquanto
está acontecendo, você está presente. Não no
passado (pensando como aconteceu), mas no
agora.
Ao final, sugerimos uma pequena tarefa para a semana: no caminho
da escola para casa, o aluno deveria tentar se lembrar de cinco coisas com
que ele se deparava (uma árvore, uma casa, uma praça, dentre outros), a
fim de se ancorar no momento presente.

12.6.5 Quinto encontro

Baseando-nos em Snel (2016, p. 61), elaboramos um texto introdutório para este encontro:
Você sabia que seu corpo lhe “diz” muitas coisas?
A maior parte das vezes você escuta seu corpo. Quando está tudo bem, você quer caminhar, e seu corpo
começa a caminhada; quando quer brincar, você vai
e brinca; quando quer comer, sua boca se abre, você
mastiga e engole.
Mas você percebe quando está cansado porque dormiu pouco? Ou então percebe as sensações de dor no
corpo? Ou, ainda, percebe como seu corpo responde
quando está triste ou alegre?
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Com a meditação, nós podemos nos tornar mais conscientes disso tudo, dando atenção às sensações do
corpo.
Deu atenção ao corpo? Agora você tem uma escolha: o
que fazer com o que está sentindo?

Logo depois, dirigimos a prática que Snel (2016, p. 67) chama de
“Teste de Espaguete”, que se trata de um exercício de relaxamento
progressivo, o qual foi originalmente desenvolvido por Jacobson (apud
RANGÉ, 2005). A ideia é que a criança tenha a habilidade de relaxar seu
corpo conscientemente. Metaforicamente, orientamos que o aluno saiba
transformar “pedaços duros e crus de espaguete em seu corpo em tiras de
massa macias e flexíveis”, bem “cozidas”.
A atividade teve a seguinte condução em sala de aula:
Este exercício ensina você a relaxar totalmente o seu
corpo, como se fosse um fio de espaguete.
O relaxamento é importante. Ele ajuda a acalmar seu
corpo. Você pode fazer sentado ou deitado; concentrado no seu corpo.
Assim que você ouvir o sino, nós vamos começar.
Você consegue perceber que está sentado. O que você
está sentindo no seu corpo neste momento? Cansado,
calmo?
Agora sinta seus olhos e aperte-os bem; sua boca, feche com força também; pode ser que sua respiração
fique um pouco presa... agora vá soltando, prestando
a atenção no relaxamento.
Perceba agora suas mãos: feche bem suas mãos, com
força; seus braços, também faça os músculos ficarem
duros; agora, aos poucos, vá soltando, relaxando tudo;
deixando a força ir embora.
Note nesse momento sua barriga: encolha até ficar
“reta” e dura como uma tábua. Segure mais um pouco... e vá soltando, tranquilamente...
Agora leve a atenção para suas pernas: comece apertando os dedinhos dos pés, um joelho contra o outro;
sinta a tensão; e em seguida vá soltando, levemente...
Se quiser, você pode focar um pouco a respiração, veja
como ela flui, tranquila.

217
MINDFULNESS (“ATENÇÃO PLENA”) EM SALA DE AULA:
NARRATIVAS DE ALUNOS DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Você fez o “teste do espaguete” muito bem! Pode
fazê-lo antes de algo difícil ou quando quiser! Tenha
um lindo dia! (Tocamos o sino para encerramento da
prática)

Propusemos aos discentes que fizessem o “teste do espaguete” em
casa, durante a semana.

12.6.6 Sexto encontro

Nesse dia, trouxemos aos alunos uma nova prática de mindfulness
na respiração7. Convidamos os discentes a se sentarem comodamente,
com a coluna ereta, e o restante do corpo num estado de conforto. As
etapas do exercício foram as que seguem:
“O que, para vocês, é o mais importante na vida?”
−‘A família!’
− ‘Jogar tênis!’
− ‘Minha vida!’
− ‘Os amigos, a família!’
Ótimo! Então, por favor, levantem a mão direita (todos
assim o fizeram), agora a levem até a boca, tampando
a boca. Agora levantem a mão esquerda. Tampem o
nariz (esperamos alguns segundos). Podem soltar as
mãos (todos fazem uma inalação profunda para retomar o ar). E agora, o que era mais importante para
vocês?
− ‘Ah, o ar...’, ‘claro que o ar...’
Então, respirar é muito importante, né?! Estamos o
tempo inteiro com a respiração.
Percebam o movimento da barriga (o coordenador dirigiu a mão até sua própria barriga). Notem o ar perto
do nariz de vocês. Apenas sintam...
Pessoal, o que é uma âncora? Para que ela serve?
− ‘Pra parar o navio’.

7

A proposta deste exercício foi discutida no workshop “Mindfulness en el contexto educativo:
Programa Crecer Respirando” (ministrado por Carlos García-Rubio Teodoro Luna Jarillo),
por ocasião do IV International Meeting on Mindfulness, realizado em São Paulo, de 07 a 10
de junho de 2017, do qual participou o coordenador deste projeto de extensão.
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− ‘De ferro’.
Nossa respiração também pode ser como uma âncora.
Sempre que precisarmos, podemos nos focar nela.
Quando vocês acham que podemos fazer isso?
– ‘Quando a gente ficar nervoso’.
− ‘Pra relaxar’.
− ‘Quando for dormir’.
Podemos, sim, usar esse exercício para quando estivermos cansados, nervosos, ansiosos

12.6.7 Sétimo encontro

Foram desenvolvidas duas práticas nesse encontro: a de atenção
plena aos sons e a do escaneamento corporal compassivo.
Na primeira, trabalhamos com o chamado “sino pin”, constituído por
um tubo metálico afixado num suporte de madeira. Com um martelinho,
também de madeira, bate-se no tubo para a produção do som. Convidamos os alunos a levarem sua consciência à percepção auditiva: o comando foi para a criança notar o som e levantar o braço quando não mais o
escutasse. O exercício poderia ser feito de olhos abertos ou fechados. A
participação foi unânime. Todos ficavam atentos ao som, para erguer o
braço no momento em que não ouvissem mais o barulho do sino. Fizemos
por três vezes e, posteriormente, pedimos que os discentes notassem os
sons à sua volta. Percebendo-os apenas como sons, sem buscar relacioná-los e sem julgamentos sobre o que escutavam. Todos aquiesceram em
participar em bastante silêncio. Possivelmente porque havia um caráter
lúdico no ato de prestar a atenção.
Logo após, iniciamos o denominado escaneamento corporal compassivo:8 um exercício que busca trazer o cultivo da autocompaixão.
Começamos a atividade, solicitando aos alunos que adotassem a
postura meditativa, fechando os olhos. Procuramos levá-los a considerar
três dimensões: a da função das partes do corpo; do apreço (desejando
que estejam saudáveis, e a da gratidão pelo próprio corpo. Essa prática foi
assim conduzida:

8

O coordenador deste projeto conheceu esta prática no workshop “Haciéndote amigo de
ti mismo: Una introdución al programa de Mindful Self-Compassion para adolescentes
diseñado en la Universidad de California en San Diego”, que ocorreu no IV International
Meeting on Mindfulness (SP, junho 2017).
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Sentem-se, por favor, com as costas retas. As mãos
descansam sobre as pernas. Relaxem o corpo. Eu vou
falando de umas partes do corpo e vocês me seguem
com a atenção, ok?
Sintam seus pés. Como vocês são importantes! Me
levam para todos os lados. Posso correr, brincar... Que
vocês estejam saudáveis, fortes... Muito obrigado,
meus pés...

Na sequência, fomos orientando os discentes a sentirem cada parte
do seu corpo: pernas, barriga (e os órgãos aí localizados), o peito (também
o pulmão, o coração), os braços, o pescoço, a língua, a boca, o nariz, os olhos,
a cabeça (o cérebro), passando pelas diferentes dimensões da função, do
apreço e da gratidão.
Em seguida, convidamos todos a fazerem o movimento de um “autoabraço”, entrelaçando os braços sobre o peito. E dissemos:
Podemos fazer uma amizade com nós mesmos. Temos
esse corpo maravilhoso com que sentimos, brincamos. Da mesma forma que temos amigos, podemos
ser nossos amigos.
Sinta esse abraço como um ato de carinho, de amor a
você, que é tão importante. E como você quer ser feliz e
evitar o sofrimento, todas as pessoas também pensam
assim: seus coleguinhas, seus pais, seus irmãos, amigos.
Assim, podemos desejar que todos estejam bem, em
paz, com o coração tranquilo. Que sintam o calor desse
abraço. Que sejam felizes também, como eu quero ser.

Nessa última parte da prática, visamos a trabalhar a noção de “humanidade compartilhada”, no sentido de levar a reflexão de que todos
temos uma aspiração por felicidade (obviamente, com uma multiplicidade enorme de significados do que isso venha a ser para cada pessoa)
e queremos evitar o sofrimento (igualmente relativizado, dependendo
do que é o sofrimento individualmente). A questão da humanidade compartilhada pode se contrapor às ideias de ‘isolamento’ e, talvez, de baixa
autoestima. Igualmente, pode contribuir para o aumento de uma postura
mais prossocial, de pertença ao coletivo.

12.6.8 Oitavo encontro

No último encontro – com duração mais extensa que os demais,
totalizando 2 horas, em princípio, desenvolveu-se a prática de atenção
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plena aos sons (com o sino pin). Em seguida, fizemos novamente o escaneamento corporal compassivo.
Nesse dia, havíamos programado com a professora da turma do 4º
ano, a realização de uma entrevista com os alunos, a fim de coletar as
suas falas. Cada membro da equipe entrevistou em média 3 crianças.
A pergunta que norteou o início da entrevista foi: “Se você fosse contar para um amigo que não estuda aqui sobre as práticas de mindfulness, o
que você falaria?” Perguntas secundárias poderiam ser feitas, no intuito
de o discente sentir-se encorajado a tecer comentários adicionais: “Você
acha que aprendeu alguma coisa nesse tempo?”, “Se quiser, você pode dar
um exemplo”, “Há mais algo que queira falar?”
Para aqueles que permaneciam em sala enquanto os demais concediam seus relatos, foi solicitada a produção de um desenho, que simbolizasse mindfulness para eles.9

12.7 Nossa proposta metodológica de análise linguística
e alguns resultados

Ao tratar da linguagem, Charaudeau (2009, p. 07) afirma que se trata
de um fenômeno complexo, que envolve inúmeros componentes, dentre
os quais o da competência semântica, que trata do conhecimento acerca
da construção do sentido, utilizando-se os elementos gramaticais ou lexicais, a partir dos “saberes de conhecimento e de crença que circulam na
sociedade”.
Na análise das narrativas das crianças do 4º ano, a consideração
dos aspectos semânticos é importante, uma vez que buscamos perceber
a ocorrência de regularidades semânticas, a partir do estudo de certos
efeitos de discurso (op. cit., p. 50) ou, dito de outro modo, efeitos de sentido, presentes nos enunciados.
Outra categoria importante é a referente aos “imaginários sociodiscursivos”, discutidos por Charaudeau (2006). Para ele, podemos descrever
sistemas de pensamento, tomando por base a organização dos saberes
em que é realizada a demarcação das ideias e dos valores considerados
como relevantes por uma determinada comunidade de falantes. Vejamos
sua noção de imaginários sociodiscursivos:

9

Nesse artigo não faremos maiores referências a esses desenhos, uma vez que tal
atividade se desenvolveu como forma de deixar os alunos confortáveis em sala de aula
(como proposta lúdica), enquanto seus colegas participavam da entrevista, não sendo,
pois, nosso objetivo analisá-los.
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À medida que esses saberes, enquanto representações sociais, constroem o real como universo
de significação, segundo o princípio de coerência,
falaremos de “imaginários”. E tendo em vista que
estes são identificados por enunciados linguageiros produzidos de diferentes formas, mas semanticamente reagrupáveis, nós os chamaremos de
“imaginários discursivos”. Enfim, considerando que
circulam no interior de um grupo social, instituindo-se em normas de referência por seus membros,
falaremos de “imaginários sociodiscursivos”(CHARAUDEAU, 2006, p. 203).

Para o autor, os imaginários sociodiscursivos circulam “[...] em um
espaço de interdiscursividade”, dando testemunho da “[...] percepção que
os indivíduos e os grupos têm dos acontecimentos, dos julgamentos que
fazem de suas atividades sociais” (CHARAUDEAU, 2006, p. 207).
Nessa direção, tivemos o intuito de analisar como os alunos do 4º
ano perceberam sua experiência de realizar práticas de mindfulness.
Nessa perspectiva, perguntamo-nos se poderia haver em suas falas
a ocorrência de possíveis regularidades semânticas e de que forma o
sentido se construía em seus relatos. Ainda, quais saberes de conhecimento – que circulam nos ideários de mindfulness – estariam marcados
no discurso das crianças.
Ancorando-nos nessa proposta de construção analítica, chegamos
aos seguintes imaginários sociodiscursivos:
a)

Maior percepção das práticas com foco nos sentidos físicos:
Enunciados:
• O dia que ele pediu pra gente respirar e colocar a mão na barriga.
(aluno 04)10
• Eu gostei muito da do sino. (...) demora mais pra acabar. (aluno 08)
• acho que a (...) é (...) deixa eu ver (...) a da jujuba. (aluno 09)
• Eu contaria que foi muito legal! Que, assim, foi bem na paz. Eu
gostei mais (...) a da jujuba, que foi a primeira e que eu também
achei legal todas as outras meditações. (aluno 13).

10

Por uma questão ética, a fim de resguardar a identidade dos participantes, optamos por
indicar os enunciados de cada aluno por números de 01 a 14.
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Para Williams (2015, pp. 40-41), “[...] estar plenamente atento é entrar
em contato com seus sentidos, de modo que possa ver, ouvir, tocar, cheirar
e degustar as coisas que você já conhece como se fosse a primeira vez”.
Esse autor expõe que podemos experimentar o mundo diretamente
por meio dos sentidos: “[...] somos capazes de ouvir o som dos pássaros, de
sentir o perfume das flores e de ver o sorriso da pessoa amada” (op. cit.,
p. 18).
Com as práticas que privilegiaram as percepções sensoriais, os alunos puderam novamente entrar em contato com esse mundo, mas de uma
forma consciente. O convite para que se engajassem nas práticas da “bala
de goma”, do “sino” e do toque na barriga ao respirar, pôs a criança em
contato com um universo que ela já conhece, mas que passa muitas vezes
despercebido.
Em se tratando do espaço escolar, essa percepção mais apurada dos
sentidos pode ser funcional para aguçar a curiosidade e a criatividade dos
alunos. Talvez seja possível trabalhar conteúdos que tratem da relação da
criança com os alimentos; da necessidade de se escutar o outro com atenção e empatia; ou ainda, do olhar que o aluno tem do seu próprio corpo,
discutindo-se, assim, a importância da autoaceitação e do autocuidado.
b)

Integração entre os discentes e familiares:
Enunciados:
• Eu já praticava lá com meu pai. (aluno 07)
• Eu, meu pai e minha mãe (...) Eles estão fazendo comigo. (aluno 08).

Para Santos e Toniosso (2014, p. 123), “[...] a educação sempre ocupou
um espaço importante na sociedade, na qual a escola e a família desempenham papéis fundamentais na transmissão dos conhecimentos.” Por
essa razão, acredita-se que o bom desempenho escolar da criança esteja
diretamente ligado à participação dos pais na vida escolar do indivíduo.
Mindfulness, no caso específico desse projeto de extensão, não foi
tratado como conteúdo curricular, mas tão somente como uma experiência compartilhada com os alunos pelo período de 8 semanas.
Entretanto, mesmo tendo feito parte das atividades escolares por
pouco tempo, a partir dos relatos apresentados nos enunciados acima,
notamos que a atenção plena guarda um caráter promissor no desenvolvimento de uma maior interação entre pais e filhos estudantes, já que
eles viram sentido em levar a prática para suas casas, em momentos de
convívio familiar.
223
MINDFULNESS (“ATENÇÃO PLENA”) EM SALA DE AULA:
NARRATIVAS DE ALUNOS DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

c)

Traços de maior autorregulação emocional:
Enunciados:
• Pra você fazer isso você tem que (...) você pode fazer qualquer
hora ou até no momento difícil, assim... (aluno 01).
• É muito legal (...) mas (...) você (...), como entender você mesmo.
Você fica mais calmo. É bom! (aluno 02).
• Todas as noites, eu tenho medo de dormir na minha cama de cima,
durmo quase num beliche. Aí eu tô fazendo mindfulness, que eu
tenho medo. (aluno 11).

Cebolla (2016, p. 67) compila os resultados da eficácia científica da
prática regular de mindfulness, indicando, primeiramente, a ocorrência
de mudanças na atenção (autorregulação da atenção).
Outro mecanismo da prática de mindfulness diz respeito a mudanças
cognitivas: o cultivo do “descentramento”, isto é, a capacidade de apenas
observar e raciocinar sobre as próprias cognições, gerando uma distância
da própria experiência, num movimento de metacognição. Isso permite
que o sujeito se aproxime de sua forma de pensar e de seus padrões, o
que reduz os estilos cognitivos “dasadaptativos”, tais como ruminação e
preocupação.
Por fim, o autor aponta para mudanças emocionais, como a capacidade de regular emoções negativas por meio da “revalorização”, ou seja,
um processo adaptativo por meio do qual os eventos estressantes são
reconstruídos como benéficos ou significativos (o autor cita o exemplo
de “pensar que podemos aprender algo a partir de uma situação difícil”),
atribuindo novos significados ao sofrimento. Essa alteração tem uma
relação direta com a diminuição dos níveis de estresse.
Outro efeito emocional trabalhado em mindfulness se refere à prática de se expor às emoções, sem identificar-se. Nesse caso, ao se expor
às emoções ou sensações desagradáveis, sem fugir delas, o sujeito teria
melhores condições de, a longo prazo, aumentar a capacidade de regular
suas respostas emocionais (autorregulação das emoções).
Nos três relatos acima indicados, é possível perceber um desenvolvimento da habilidade de autorregulação emocional, à medida que a
prática de mindfulness poderia proporcionar um processo de autoconhecimento, no sentido de “entender você mesmo” e de lidar de forma mais
funcional com o medo no momento de dormir.
Ressaltamos a fala do aluno 01, quando menciona que a atenção
plena pode ser aplicada “a qualquer hora” ou “até no momento difícil”.
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A criança compreende um mecanismo importante: a relevância de se
cultivar o estado mindful no seu cotidiano e também – mas não só – em
momentos desafiadores.
d)

Calma e relaxamento:
Enunciados:
• Calma (...) É (...) saber quando parar, e (...) e algumas outras coisas
que eu não sei explicar muito bem (aluno 06).
• Você fica mais calmo. É bom! (aluno 05).
• Ficar mais calma e (...) é (...) eu aprendi que devo ter o costume de
fazer todos os dias. (aluno 08).
• Assim (...) várias coisas, porque eu ficava relaxado. (aluno 09)
• Porque eu sou muito agitada, né? Daí eu fiquei mais relaxada
(aluno 01).

O Protocolo espanhol TREVA (Técnicas de Relajación Vivencial
Aplicadas al Aula), do Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona, procura analisar os benefícios das técnicas de relaxamento, de meditação e de mindfulness, voltados para a comunidade
educativa, como recursos psicopedagógicos tanto para docentes quanto
para alunos (LÓPES-GONZÁLEZ , 2017).
Seu criador Lópes-González (2017, p. 65) aponta que “[...] educar na
calma é vital” (tradução nossa) e uma das competências que favorecem
essa postura é o relaxamento, sendo imprescindível aprender a cultivar a
própria presença, enraizando-se no solo e liberando o peso do corpo.
Nessa perspectiva, a combinação de mindfulness com o processo
de relaxamento apresentada aos alunos pode ter sido útil para proporcionar-lhes um estado de maior calma. Talvez se configure uma equação
benéfica para o âmbito educativo: maior relaxamento e maior calma que
podem levar a um estado mais propício à participação ativa e consciente
dos alunos nas atividades escolares.
e)

Senso de autocompaixão:
Enunciados:
• E também aprendi algumas coisas, como tipo (...) você tem que gostar, assim, você tem que gostar do que você é e também. (aluno 13).
• Aquela de se abraçar. (aluno 14).
• Que dá pra você viver uma nova vida. (aluno 07).
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No capítulo “O reencontro científico com a compaixão”, Simón
(2016, p. 190) sintetiza a relevância da compaixão:
O interesse que a compaixão desperta no mundo
científico e no mundo da saúde provém, em grande
parte, de que a atitude compassiva é algo extraordinariamente benéfico ao ser humano, tanto para a
saúde mental como seu bem-estar fisiológico [...]
Além de recuperar ou manter a saúde individual,
as atitudes compassivas também têm importantes
repercussões sociais [...] de reduzir a violência e de
promover uma convivência amável e pacífica.

Em Mindfulness y Compassión, Campayo e Demarzo tratam de modo
específico de um protocolo inteiramente voltado para a prática da compaixão. Eles apontam a importância das técnicas de mindfulness para o
cultivo desse afeto: “[...] para praticar a compaixão é necessário mindfulness porque há que se tomar consciência do sofrimento próprio e do dos
outros, sem julgamento, apego ou rechaço, para sentir compaixão pela
pessoa que sofre” (CAMPAYO; DEMARZO, 2015, p. 38, tradução nossa).
Dessa forma, consideramos a noção de compaixão como algo fundamental ao trabalharmos com mindfulness. No meio educativo, a nosso
ver, isso tem de ser levado em conta de forma ainda mais contundente,
dado o caráter relacional que permeia o ato de estar inserido na escola: os
alunos convivem uns com os outros, com professores, com os familiares
envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem. Cultivar a autocompaixão e a compaixão no contexto escolar pode nos levar à construção de
relacionamentos mais próximos, mais sinceros e mais humanos.

12.8 Considerações finais

As experiências de aplicação de mindfulness no contexto escolar, sobretudo, no Brasil, ainda carecem de uma sistematização e consolidação
em termos do desenvolvimento de trabalhos de pesquisa e de extensão.
Nesse trabalho, apresentamos o relato de uma experiência relacionada a uma proposta de práticas de mindfulness aos anos iniciais do
ensino fundamental, cujos resultados foram avaliados por meio de uma
análise discursiva.
Todavia, uma questão referente à promoção da saúde dos alunos
deve ser considerada: acreditamos que as práticas podem atuar em termos da chamada “prevenção primária”, ou seja, aquela que se verifica antes que alguma patologia se instale. Não precisamos esperar que traços
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de ansiedade, de estresse excessivo ou de depressão se expressem. A
vivência das técnicas de mindfulness por crianças e adolescentes pode,
portanto, guardar um relevante caráter preventivo11, o que justifica sua
aplicação no espaço educacional.
Com relação às narrativas dos alunos, foi possível perceber a demarcação da emergência de imaginários sociodiscursivos de uma “maior
percepção das práticas com foco nos sentidos”; de “integração entre os
discentes e os familiares”; de “traços de maior autorregulação emocional”; de “calma e relaxamento” e de um “senso de autocompaixão”. Referidos imaginários, de cunho qualitativo, sugerem que a experienciação
dos exercícios da atenção plena nos espaços educacionais é bastante
promissora, pois pode, por um lado, promover o incremento de melhores
habilidades na construção de sadias relações interpessoais; e, por outro,
permitir que os alunos se reconheçam como partícipes efetivos do processo ensino / aprendizagem.
Assim, a vivência de práticas meditativas nas escolas pode, ainda,
contribuir para que as crianças construam uma dimensão da consciência
de si mesmas, de seus processos mentais, emocionais e relacionais, permitindo uma inserção no mundo mais humana e mais compassiva.

11

Isso pôde ser mensurado nos trabalhos publicados por Weijer-Bergsma et. al.(The
effectiveness of a school-based mindfulness training as a program to prevent stress in
Elementary School Children, 2014) e Raes et. al. (School-based prevention and reduction
of depression in adolescents: a cluster-randomized controlled trial of a mindfulness
group program, 2014).
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