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Intro
dução
Desacelerar. Em um mundo hiperconectado,
parar e focar no momento presente nunca
foi tão urgente. O excesso de informações, o
imediatismo, os relacionamentos baseados
em recompensas digitais e a pressão por
sermos cada vez mais multitarefas se
tornaram exigências rotineiras para a maioria
das pessoas no século XXI. Mas também têm
nos cobrado um alto preço: a nossa própria
saúde mental.
Segundo a Organização Mundial da Saúde,
a depressão será o segundo pior problema
de saúde em todo o mundo em 2020. Junto
dela, vem a ansiedade que, de acordo com
Mark Williams, professor de psicologia clínica
da Universidade de Oxford, e Danny Penman,
PhD em bioquímica, autores do livro “Atenção
Plena”, vem se tornando cada vez mais
comum, “com níveis médios em crianças e
adolescentes atingindo um patamar que seria
considerado clínico na década de 1950”.
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Na contramão da aceleração, vemos um movimento
crescente de pessoas em busca de alternativas para
o dia a dia frenético. Pesquisas do Centro de Controle e
Prevenção de Doenças (Centers for Disease Control and
Prevention), nos Estados Unidos, apontam que a prática
de yoga registrou um crescimento de 55% nos últimos
sete anos e que a procura por meditação triplicou no
mesmo período de tempo entre os adultos no país.
E as crianças não ficam para trás: em 2012, menos de
0,5% delas afirmavam meditar. Atualmente, o percentual
equivale a 5% das crianças americanas. A prática de yoga
entre os pequenos também aumentou de 3% para 8%, de
2012 para 2018.
O yoga e a meditação têm em comum um de seus
princípios mais importantes: a atenção plena – também
conhecida como mindfulness – ou a habilidade de se
concentrar no momento presente.
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MAS O QUE TUDO
ISSO TEM A VER
COM EDUCAÇÃO?
Especialistas afirmam que a prática
de exercícios de atenção plena é capaz
de reduzir os níveis de absenteísmo, de
desobediência às regras da instituição
de ensino e as suspensões, além de
proporcionar outros benefícios para
a saúde e aprendizado.
Vamos descobrir como?
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ANTES DE MAIS NADA, QUE TAL ENTENDERMOS
O QUE É O PRINCÍPIO DA ATENÇÃO PLENA?
Com origem no termo em inglês, o mindfulness
reúne um conjunto de práticas, ferramentas e
técnicas mentais para alcançar um estado pleno de
concentração, em que é possível treinar qualidades de
atenção no momento presente. Com isso, o praticante
desenvolve a capacidade de perceber pensamentos,
sensações e emoções sem reagir de maneira
automática a eles. O resultado são escolhas mais
conscientes e funcionais, além de mais sabedoria para
lidar com desafios e situações de tensão ou conflito.
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“A atenção plena consiste em observar sem criticar
e em ser compassivo consigo mesmo. Quando a
infelicidade e o estresse ocupam sua cabeça, em
vez de levá-los para o lado pessoal, você aprende
a tratá-los como se fossem apenas nuvens negras
e a observá-los com curiosidade. Na atenção plena,
começamos a ver o mundo como ele é, não como
esperamos que seja, como queremos que seja ou
como tememos que se torne”, Mark Williams e Danny
Penman, no livro “Atenção Plena”.
Os autores explicam que a mente humana pode
trabalhar de duas maneiras: no modo atuante e no
existente. Embora os dois sejam importantes para o
convívio social e o nosso dia a dia, o que a prática do
mindfulness faz é ajudar a mudar a marcha do modo
atuante para o existente nos momentos em que há
necessidade. Veja só alguns exemplos:

8

MODO ATUANTE

MODO EXISTENTE

Piloto automático

Escolha consciente

Analisar

Sentir

Lutar

Aceitar

Ver os
pensamentos
como reais

Tratá-los como
eventos mentais

Evitar

Aproximar-se

Tempo mental

Tempo presente

Atividades
exaustivas

Tarefas
revigorantes

9

Já deu para perceber que a atenção plena tem tudo
a ver com manter o foco no momento atual, não é
mesmo? Mas como fazer isso?
Há inúmeros mitos em torno da prática da meditação,
principalmente em relação ao exercício de “esvaziar
a mente”. Muitos acreditam que meditar é algo para
monges ou pessoas “espiritualmente evoluídas”, outros
acham que é impossível colocar o exercício em prática
na correria do dia a dia em uma cidade grande, por
exemplo. Mas a atenção plena é muito mais simples do
que se imagina e vai além de se sentar em posição de
lótus com os olhos fechados recitando um mantra.
É possível estar em estado de mindfulness ao praticar
exercício físico, comer, pintar ou desenhar e, é claro,
com os olhos fechados durante uma sessão de
meditação. Por ser tão flexível e adaptável e trazer
tantos benefícios à saúde, o exercício tem sido
aplicado no ensino com sucesso nos últimos anos.
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Atençao plena
na educaçao
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De acordo com um estudo da Universidade de Harvard,
47% do tempo que passamos acordados é gasto com
dispersão, o que causa cansaço e nos rouba energia. E
as crianças também são impactadas por essas distrações.
Imagine poder reverter esse cenário, colhendo frutos
como mais produtividade, empatia, inteligência emocional
e colaboração.
Google, Target e Trello são exemplos de algumas
empresas que têm usado o mindfulness como aliado
da produtividade e do bem-estar no ambiente de trabalho.
A prática é corroborada por especialistas: um estudo da
Escola de Negócios Kenan-Flager, da Universidade do
Norte da Califórnia, sugere que programas de atenção
plena não sejam apenas encorajados, mas obrigatórios
nas empresas.
Assim como nas organizações, instituições de ensino
em todo o mundo também têm transformado o
mindfulness em ferramenta importante para a qualidade
do aprendizado. Desde 2015, ele faz parte das políticas
públicas de educação no Reino Unido, e a Inglaterra é um
dos países de referência no assunto, tendo treinado mais
de 4 mil professores, em cinco anos, para o ensino de
atenção plena no ensino básico.
De acordo com a organização Mindful Education, os
benefícios comprovados em pesquisa vão desde o
aumento da atenção, a autoestima, a qualidade do sono,
e o autocontrole emocional até a diminuição nos níveis de
depressão, ansiedade e raiva. Estudantes que praticam
exercícios de atenção plena também apresentam menos
comportamentos relacionados a distúrbios de atenção,
especialmente hiperatividade e impulsividade, e são
capazes de demonstrar mais preocupação com o outro.
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MINDFULNESS
NA EDUCAÇÃO*:

Melhoria de

15%

Redução de

24%

no desempenho
dos alunos em
matemática

nos níveis de
agressividade

Aumento da
capacidade de
socialização em

Redução de

20%

40%

nos níveis de
estresse e
agressividade

86%
menos
suspensões

*Números relacionados a estudantes que foram público-alvo
da pesquisa Developmental Psychology e do estudo da
Fundação David Lynch.
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PALAVRA DE ESPECIALISTA

REFLEXÃO, RELACIONAMENTO
E RESILIÊNCIA
Segundo Daniel Siegel, professor clínico de psiquiatria
da University of California Los Angeles (UCLA), mente
e cérebro são diferentes. Entender essa diferença é
importante para compreender como a capacidade de
autocontrole pode impactar positivamente o bem-estar.
“As escolas podem ensinar não só leitura, escrita, aritmética,
mas também reflexão, relacionamentos e resiliência”, afirma.
O professor defende que esses três Rs estão
interconectados. A capacidade de reflexão possibilita
às crianças mensurar seus sentimentos e gerenciá-los.
“Quando você entende seus sentimentos e consegue
gerenciá-los, você é capaz de compreender o outro
também”, acrescenta.
Já os relacionamentos são apontados pelas pesquisas
como o fator que mais contribui para o bem-estar e as
melhorias na saúde mental e física, além dos índices de
felicidade e longevidade. “Quando você tem reflexão e
relacionamentos atenciosos e próximos, você estimula
o crescimento das fibras responsáveis pela integração
no cérebro. E são elas que te permitem ter resiliência”,
completa Daniel.
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IDEIAS PARA PRÁTICA
Sarah Rudell Beach, educadora e criadora do Brilliant
Midfulness, compartilha dicas sobre como aplicar a atenção em
sala de aula em seu blog Left Brain Buddha. Algumas dessas
dicas foram reproduzidas por Ana Maria Diniz, em publicação
no portal Estadão sobre o tema. Elas são fáceis de serem
realizadas por meio de objetos simples do dia a dia. Confira:

sino
Em um ambiente silencioso, o professor toca um sino e pede
que os alunos se concentrem no som e levantem a mão assim
que não for mais possível ouvir o sino tocar. Em seguida, as
crianças devem, também, prestar atenção aos demais sons
que surgem no ambiente e compartilhar suas impressões e
sensações com os colegas.

Bicho de pelúcia
Deitadas no chão, as crianças devem colocar um bicho de
pelúcia sobre a barriga, observando o brinquedo se movimentar
enquanto respiram em silêncio. Se os pensamentos insistirem
em perturbar a mente, o professor deve orientá-las a
transformar cada um deles em uma bolha e observar as que se
formarem voando para longe.

perfume
Passe um objeto perfumado (sachê, casca de fruta, flor)
para as crianças e peça que, de olhos fechados, elas
se concentrem no cheiro exalado.
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Batidas do coração
Após se movimentarem durante um minuto, peça que as
crianças coloquem as mãos sobre o coração e mantenham
os olhos fechados. Oriente-as a prestar atenção nas batidas
do coração, no ritmo do corpo e nas demais sensações
que surgirem.

Contração muscular
Deitadas, as crianças devem contrair os músculos do
corpo, parte por parte, relaxando em seguida, formando
uma espécie de onda que percorre todo o organismo.
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ARTIGOS CIENTÍFICOS
A revista científica Greater Good, produzida na Berkeley
University, publicou uma lista de artigos científicos sobre
os principais resultados de experiência de mindfulness na
educação. A relação inclui publicações que tratam da relação
entre a atenção plena e os estudantes e também entre os
professores. Os textos, em inglês, são excelentes fontes de
consulta para quem está estudando maneiras de implementar a
atenção plena em instituições de ensino.

LIVROS
Atenção Plena – Como encontrar a paz em um mundo frenético
A obra funciona como um guia prático para quem quer
descobrir e desmistificar o universo da atenção plena.
Recomendado pelo Instituto Nacional de Excelência Clínica do
Reino Unido, o livro reúne uma série de práticas simples para
quebrar o ciclo de ansiedade e estresse, desenvolvendo um
estilo de vida mais presente.
Alphabreaths – The ABCs of mindful breathing
A publicação apresenta uma série de exercícios divertidos para
que as crianças pratiquem o alfabeto enquanto aprendem
os conceitos básicos de mindfulness, com exercícios simples
como abrir os braços como uma borboleta ou permanecer
firme e em silêncio como um ninja.
The Way of Mindful Education – Cultivating Well-Being in
Teachers and Students
Do mesmo autor de Alphabreaths, o livro também funciona
como um guia prático, só que para professores. Com planos
de aula e exercícios, a publicação tem o objetivo de ajudar a
cultivar a atenção, a compaixão e o bem-estar nas escolas.
As práticas consideram cada etapa do desenvolvimento dos
alunos, inclusive daqueles com necessidades especiais.
atraente e memorável.
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TED TALKS
Amy Burke – TED Ed Amsterdam
Amy compartilha sua experiência como professora, sua rotina
exaustiva e a consequente dificuldade em se conectar com
seus estudantes. A educadora dá um testemunho de como o
mindfulness a ajudou a ter mais controle sobre sua vida pessoal
e lhe deu mais energia para se dedicar aos alunos. Ela também
desmistifica alguns estereótipos frequentemente relacionados
à prática.
Richard Burnett – TED X White Chapel
Também educador, Richard Burnett aborda os desafios de
“ensinar” mindfulness para adolescentes. Ele defende que
a prática deve ser apresentada como capaz de desenvolver
competências essenciais para a vida e pode ser divertida,
atraente e memorável.
As práticas consideram cada etapa do desenvolvimento dos
alunos, inclusive daqueles com necessidades especiais.
atraente e memorável.
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Empresas têm o poder de mudar realidades individuais e
coletivas gerando oportunidades com muita velocidade,
e os agentes de ensino são muito importantes para
disseminar a Cultura Empreendedora.
Por isso, o Sebrae criou o Centro Sebrae de Referência em
Educação Empreendedora, uma iniciativa para produzir e
compartilhar conhecimento e elaborar estudos, pesquisas
e ferramentas com foco no desenvolvimento e fomento da
Cultura Empreendedora. O CER tem como um dos seus
objetivos ser uma ponte entre o universo acadêmico e o
mercado.
Já somos aproximadamente 52 milhões de
empreendedores. De cada 100 brasileiros que iniciam o
próprio negócio, 56 são motivados por uma oportunidade e
não pela necessidade. Contudo 85% deles não procuraram
o apoio de nenhum órgão para auxiliar estrategicamente o
seu negócio.
Como mudar esse quadro e potencializar as chances de
sucesso dos empreendedores brasileiros? Acreditamos que
a disseminação da Educação Empreendedora em diversos
níveis (indivíduo, empresas, educação, sociedade e políticas
públicas) é fundamental para isso.
TEMOS COMO UM DOS NOSSOS OBJETIVOS SER UMA
PONTE ENTRE O UNIVERSO ACADÊMICO E O MERCADO.

22

Um ambiente em que a produção de conhecimento será
fomentada por parcerias estratégicas com universidades,
empresas, além de centros de pesquisas e profissionais
renomados nacional e internacionalmente.
Queremos inspirar acadêmicos e empreendedores por
meio de conteúdo de alta qualidade, capaz de impactar
positivamente o ensino empreendedor e a cultura
empreendedora no Brasil.
É aqui que você irá encontrar todo o conteúdo necessário
para inovar na sua empresa ou na sala de aula, inspirar
pessoas e difundir a Educação Empreendedora.
O que achou? Entre em contato conosco. Queremos
conhecer a sua opinião e as suas ideias!

ENTRAR EM CONTATO COM O CER

QUER SABER MAIS?
CONFIRA OUTRO DE
NOSSOS ASSUNTOS?
E-BOOK ATIVIDADES AO AR LIVRE –
A NATUREZA COMO SALA DE AULA

EDUCAÇÃO 4.0 – O ENSINO TRANSFORMADO
PELA TECNOLOGIA

EDUCAR COM O CORAÇÃO – ENTREVISTA
COM MOZART NEVES RAMOS
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