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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é buscar informações na literatura e em pesquisas/trabalhos desenvolvidos 
que dão subsídios para a utilização do Mindfulness e da Comunicação Não-violenta com crianças, 
com a intenção de que possam ser utilizadas em espaços escolares e não escolares, no aprendizado 
da gestão de suas emoções para relacionar-se e comunicar-se melhor consigo mesmas e com o 
outro, sendo mais felizes. Autoconhecimento não é um assunto novo, a novidade é que existem mais 
pessoas interessadas neste assunto e, a partir do momento que mais adultos buscam conhecimento 
nesta área para melhorar-se, começou-se a falar em autoconhecimento infantil, logicamente que 
respeitando cognitivamente o que cada criança pode aprender e entender. 

 

 

PALAVRAS CHAVES: Mindfulness, Comunicação Não-violenta, Autoconhecimento.   
 

 

ABSTRACT  

The objective of this work is to seek information in the literature and in researches / works developed 
that give subsidies for the use of Mindfulness and Nonviolent Communication with children, with the 
intention that they can be used in school and non-school spaces, in learning Managing their emotions 
to relate and communicate better with themselves and with each other, being happier. Self-knowledge 
is not a new subject, the novelty is that there are more people interested in this subject and, from the 
moment that more adults seek knowledge in this area to improve themselves, began to speak in 
children's self-knowledge, logically than cognitively respecting what Every child can learn and 
understand. 
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INTRODUÇÃO  

 

 O tema inteligência emocional, finalmente, começa a fazer parte de estudos e 

pesquisas de uma forma mais abrangente e significativa para a vida das pessoas e a 

administração do emocional passa pelo Autoconhecimento. Conhecer-se não é um 

assunto novo, a novidade é que existem mais pessoas interessadas neste assunto 

e, a partir do momento que mais adultos buscam conhecimento nesta área para 

melhorar-se, começou-se a falar em autoconhecimento infantil, para começar a 

conhecer-se desde cedo, logicamente que respeitando cognitivamente o que cada 

criança pode aprender e entender. A frase “conhece-te a ti mesmo” atribuída ao 

filósofo grego Sócrates (479-399 a.C.) é, na verdade, a inscrição grafada na entrada 

do Oráculo de Delfos. Com esta frase ele desenvolveu sua teoria filosófica e a 

transmitia essencialmente pela oralidade. Através da palavra, procurava levar o 

conhecimento sobre as coisas do mundo e do ser humano, para ele, voltando-se 

para seu interior o homem chega à sabedoria e se realiza como pessoa, ou seja, 

através do autoconhecimento.  

 Lao-Tsé (SONHOSBR, 2016, p. 01), filósofo da China antiga, em uma de 

suas frases, afirma: “Aquele que conhece os outros é sábio, aquele que conhece a si 

próprio é iluminado.” O autoconhecimento pode ser o caminho para a tão sonhada 

paz e  felicidade. Pode-se encontrar afirmações semelhantes de outras pessoas 

famosas da antiguidade e da modernidade que acreditam no poder do conhecer-se.  

 Neste artigo, buscou-se informações na literatura e em pesquisas/trabalhos 

desenvolvidos que dão subsídios para a utilização do Mindfulness e da 

Comunicação Não-violenta com crianças, com a intenção de que possam ser 

utilizadas em espaços escolares e não escolares, no aprendizado da gestão de suas 

emoções para relacionar-se e  comunicar-se melhor consigo mesmas e com o outro.  

 Acredita-se que o equilíbrio emocional, quando trabalhado desde cedo, pode 

possibilitar um melhor aprendizado e felicidade para a criança.  O equilíbrio 

emocional também é importante para o desenvolvimento das habilidades 

intelectuais. Sem falar que é um caminho poderoso para a prevenção e/ou 

diminuição de situações graves, como a violência, o uso de drogas e o bullying que 

acontecem no mundo. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

1 - Mindfulness (Atenção Plena) 

 

 A tradução para o nosso idioma de Mindfulness é Atenção Plena. Trata-se de 

uma prática de meditação que surgiu há mais de quatro décadas e Jon Kabat-Zinn 

professor da Universidade do Massachusetts é um dos pioneiros no 

desenvolvimento de pesquisas experimentais nessa área, estudando os efeitos da 

meditação na saúde para a promoção da qualidade de vida. Atenção Plena é um 

estado psicológico onde observa-se corpo e mente, ao mesmo tempo, sem 

julgamentos e sem reagir. Para MARK (2015, p. 37): "A atenção plena surge 

espontaneamente do modo Existente quando aprendemos a prestar atenção 

deliberada, no momento presente e sem julgamento, nas coisas como de fato são". 

É muito comum encontrar as pessoas vivenciando pensamentos de situações mais 

no passado e/ou futuro e não no presente. Estar no aqui e agora é o que importa e é 

isso que esta técnica de meditação proporciona, aprender a controlar o estado 

mental vivendo o presente.   

 Em momentos de estresse, de problemas, de tristeza, de depressão, perde-se 

ainda mais o controle sobre o estado mental e fica-se mais propenso a reagir. 

Mindfulness vem se destacando na promoção da autoconsciência para o 

enfrentamento de situações desafiantes na vida, sejam elas, de doenças ou 

questões emocionais. Como afirma Mark: 

 

Quando entendemos como a mente funciona, fica claro por que temos surtos 
de infelicidade e estresse de tempos em tempos. Muitas vezes, se estamos 
tristes, procuramos meios de resolver o problema. Tentamos descobrir a 
causa da tristeza e encontrar uma solução. Nesse processo revivemos 
mágoas antigas e evocamos preocupações futuras - o que nos deixa ainda 
mais infelizes. Então começamos a nos sentir mal porque não conseguimos 
melhorar o nosso astral. Logo depois nosso "crítico interno" entra em ação, 
dizendo que deveríamos nos esforçar mais. Assim, nos afastamos das partes 
mais profundas de nosso ser e entramos num ciclo interminável de 
recriminação e autojulgamento. (MARK, 2015, p. 16) 

 

 A grande quantidade de pensamentos que ocupam o cérebro humano causa 

distração e dispersão, gerando um processo de desgaste emocional e mental ao 

longo do tempo. Com Mindfulness tranquiliza-se a mente para o momento presente. 
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No Mindfulness existe a intencionalidade de com a prática de estar consciente no 

momento presente, observando esta experiência sem fazer julgamento, isso traz 

liberdade. Na afirmação de Mark: 

 

A meditação da atenção plena ensina você a reconhecer lembranças e 
pensamentos prejudiciais assim que surgirem. Ela o faz se dar conta de que 
as lembranças não passam de lembranças, e que, portanto, não são reais. 
Não são você. Você aprende a observar os pensamentos negativos no 
momento em que surgem e a vê-los evaporar diante de seus olhos. Quando 
isso ocorre, uma sensação profunda de felicidade e paz o invade. (MARK, 
2015, p. 18) 

  

 Durante a prática da Atenção Plena, o meditante coloca atenção na 

respiração; realiza as atividades corporais com consciência; faz uma varredura do 

corpo e observa os pensamentos, as emoções e os sons, em todos os momentos 

sem julgamento. Na sequência, apresenta-se um pequeno exercício de Atenção 

Plena, postado no site Iniciativa Mindfulness:  

  

1- Pare no meio de alguma atividade cotidiana. Traga a atenção para a sua 
respiração, nas sensações em volta do seu estomago, a maneira que ele infla 
quando inspiramos, a sua volta a posição original quando expiramos. 
2- Sinta as sensações corporais que ocorrem nesse momento, tensões 
musculares, dores, qualquer sensação e não tente modifica-la, apenas tome 
nota da sua sensação. 
3- Tome nota das sensações que você esteja experienciando, por exemplo: 
“Estou agitado”  ou “Há agitação”. Não tente modifica-la, aceite-a. 
4- Traga a sua atenção ao seu corpo, às sensações e como você esta as 
experienciando. Conecte-se com elas, sem julgar ou comentar e apenas 
respire com elas. Permita-se apenas estar e relaxar com qualquer coisa que 
esteja presente.(INICIATIVA MINDFULNESS, 2016. p. 01) 

 

 A recomendação é que seja realizado por três vezes ao dia, reservando trinta 

segundos para cada um dos passos acima descritos. O leitor poderá obter muitos 

outros exercícios que são divulgados na internet e em literaturas sobre o tema.  

 Em suas pesquisas, Jon Kabat-Zinn, verificou com oito semanas de meditação, 

mudanças significativas no cérebro, no comportamento e na qualidade de vida das 

pessoas do programa de pesquisa. Verificou-se um aumento no córtex da região 

pré-frontal esquerda, responsável pela cognição, meta-cognição e do pensamento 

abstrato. E uma diminuição da área do cérebro reptiliano, que controla o lado mais 

animal e instintivo do ser humano. Esse resultado, mostra que as práticas de 

meditação são capazes de aumentar o estímulo de certas áreas cerebrais e diminuir 
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outras, ou seja, o pensamento é capaz de mudar a matéria. O processo emocional 

interfere na bioquímica do corpo. O Mindfulness permite às pessoas administrar 

melhor seus processos emocionais reduzindo a postura reativa/instintiva. Estes 

resultados são comentados por Sara Lazar, neurocientista do Hospital Geral de 

Massachusetts e da Escola de Medicina de Harvard, em entrevista postada por 

Carolina Senna em seu Blog:  

 

Descobrimos diferenças no volume do cérebro depois de oito semanas em 
cinco regiões diferentes dos cérebros dos dois grupos. No grupo que 
aprendeu meditação, encontramos um aumento do volume em quatro 
regiões: 1) A diferença principal encontramos no giro cingulado posterior, o 
qual está relacionado às lembranças e auto- regulação. 2) O hipocampo da 
esquerda, o qual dá suporte ao aprendizado, cognição, memória e regulação 
emocional. 3) A junção temporoparietal, ou JTP, à qual está associada a 
tomada de decisões, empatia e compaixão. 4) Uma área do tronco do cérebro 
chamada de Ponte, onde muitos neurotransmissores reguladores são 
produzidos. A amígdala, a parte do cérebro responsável pelo instinto de 
ataque ou fuga, e que é importante nos aspectos da ansiedade, medo e 
estresse em geral. Essa área ficou menor no grupo que participou do 
programa de oito semanas de atenção plena com foco na redução de 
estresse. A alteração na amígdala também foi associada a uma redução nos 
níveis de estresse. (SENNA, 2016, p.01) 

 

 Com esse resultado a Neurociência comprova que pensamentos e emoções 

têm efeitos sobre nosso corpo, então, o ser humano possui um potencial imenso a 

sua disposição, internamente, mas a maioria das pessoas não sabe utilizá-lo, muito 

provavelmente por falta de conhecimento. Só ciência não basta, precisa-se utilizar 

isso na prática para que as mudanças possam ocorrer. 

 Outro fator importante é que o sentimento de compaixão também se fortalece. 

MARK (2015, p. 45) coloca: "No longo prazo, a atenção plena o encoraja a tratar a 

sim mesmo e aos outros com compaixão." Relacionar-se bem consigo mesmo para 

poder relacionar-se bem com o outro. Neste sentido, a prática de meditação 

Mindfulness pode estimular a ampliação da consciência das crianças, possibilitando 

o aprendizado e desenvolvimento de aspectos e habilidades importantes como a 

atenção, a concentração e o foco, que levarão para sua vida, e principalmente a lidar 

com suas emoções. Entre os talentos emocionais, para Goleman, estão: 

 

http://www.nmr.mgh.harvard.edu/~lazar/
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(...) autoconsciência, identificar, expressar e controlar sentimentos; controle de 
impulso e adiamento de satisfação; e controlar a tensão e ansiedade. Um 
talento-chave no controle de impulso é saber a diferença entre sentimentos e 
ações e aprender a tomar melhores decisões emocionais controlando primeiro 
o impulso para agir, depois identificando ações alternativas e suas 
consequências antes de agir. Muita aptidões são interpessoais: interpretar 
sinais sociais e emocionais, ouvir, ser capaz de resistir a influencias negativas, 
considerar as perspectivas dos outros e compreender qual comportamento é 
aceitável numa determinada situação. (GOLEMAN, 2012, p. 275-276) 

 

 No vídeo: Simplesmente Respire - Meditação Mindfulness,  disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=QbnL009xmGA>. Acesso em: 03 de dezembro 

de 2016, observa-se o depoimento de crianças falando a respeito de seus 

sentimentos em situações emocionais desafiantes para cada um deles. Cada um 

reconhecendo o que sente e como se sente na situação e utilizando-se de recursos 

para acalmar-se e lidar com o que está ocorrendo. Seja com as práticas de 

meditação e/ou por meio de atividades lúdicas pode-se trazer sua presença para o 

aqui e agora, trabalhando a consciência de si mesmo, e também do meio externo. 

Perceber e aceitar as emoções é o primeiro passo para aprender a melhor lidar com 

elas, e assim, aos poucos as crianças desenvolvem a inteligência emocional.  

  

 

2 - Comunicação Não-violenta 

 

 O criador da Comunicação Não-violenta (CNV) é Marshall B. Rosenberg que 

conviveu, desde a infância, com clima de violência e discriminação. Sua busca por 

uma forma de comunicação de para mediar e superar conflitos. No livro 

Comunicação Não-Violenta: Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e 

profissionais, ele ensina seu método e relata situações que acontecem 

cotidianamente nos relacionamentos pessoais e profissionais e que podem ser 

resolvidos ao desenvolver a habilidade de criar uma comunicação cheia de empatia 

e compaixão, fundamentada na ideia de uma vida mais rica e harmoniosa com os 

outros. Por ser uma abordagem muito abrangente a CNV é muito útil no 

relacionamento de uma pessoa consigo mesma e com o(s) outro(s), seja no âmbito 

familiar, escolar, organizacional, terapêutico, enfim, em diversas situações. Para 

Arun Gandhi, neto de Gandhi e fundador do Instituto Gandhi pela Não-violência: 
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(...) significa permitirmos que venha à tona aquilo que existe de positivo em 
nós e que sejamos dominados pelo amor, respeito, compreensão, gratidão, 
compaixão e preocupação com os outros, em vez de o sermos pelas 
atitudes egocêntricas, egoístas, gananciosas, odientas, preconceituosas, 
suspeitosas e agressivas que costumam dominar nosso pensamento. (...) O 

mundo em que vivemos é aquilo que fazemos dele. (ROSENBERG, p. 15-

16, 2006) 

 

 A educação formal e informal em diversas culturas, propaga julgamentos 

moralizadores como culpa, insulto, depreciação, rotulação, crítica e comparação, 

classificando e separando as pessoas e seus atos. A mudança desse contexto é 

fundamental para que se estabeleça uma cultura de paz. A Comunicação Não-

violenta tem o objetivo de resgatar nas pessoas suas emoções, valores e a 

capacidade de expressão com honestidade, de forma a ajudar os outros com real 

empatia, ou seja, observando as verdadeiras necessidades do outro. Para 

ROSENBERG (2006, p. 21), a CNV é uma abordagem que: "(...) nos leva a nos 

entregarmos de coração, ligando-nos a nós mesmos e aos outros de maneira tal que 

permite que nossa compaixão natural floresça." 

 A CNV ajuda a estabelecer uma forma mais natural de viver, onde as 

necessidades de cada pessoa precisa ser atendida. Basicamente, numa situação de 

conflito, identifica-se a necessidade de cada pessoa, o que não é nada simples de 

ser feito, por vezes, isto é bastante complexo. Para início de conversa, duas 

dificuldades surgem de imediato: 1) expressar a própria necessidade e 2) entender a 

necessidade do outro. A partir do momento que se tem clareza da necessidade de 

cada pessoa, o conflito começa a ser resolvido. Para facilitar o processo de 

comunicação, Marshall Rosenberg identificou quatro componentes que diminui a 

postura defensiva e cria um espaço receptivo aos outros. São eles: observação, 

sentimento, necessidades e pedido. Descrevendo esses componentes, tem-se: 

 1) Observar o que está acontecendo de fato sem julgamentos e sem juízo de 

valor. 

 2) Identificar o que está sentindo em relação ao que se observa. Nomear para 

si mesmo o que está sentindo. 

 3) Informar suas necessidades, valores e desejos que estão conectados com 

os sentimentos que nomeou anteriormente. Ou seja, quais são as reais 

necessidades que lhe fizeram sentir daquela maneira? 
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 4) Pedir o que deseja, de forma concreta, para que atenda suas 

necessidades. Não esperar que o outro adivinhe as suas necessidades e desejos. 

 Com isso, a conexão será a nível de necessidades humanas. Seguir estes 

quatro passos mecanicamente, não significa que será estabelecida uma CNV. Há 

todo um entendimento necessário para se atingir esse objetivo. Este artigo 

apresenta alguns aspectos importantes desta teoria, mas não dispensa estudo e 

outras leituras sobre a CNV. A habilidade virá da prática, ao expressar estas quatro 

informações de forma clara, seja verbalmente, ou utilizando-se de outros meios e 

também estar atento ao receber do outro estas informações. Para ROSENBERG 

(2006, p. 37): "Culpa, insulto, depreciação, rotulação, crítica, comparação e 

diagnósticos são todos formas de julgamento." Somente quando a atenção das 

pessoas está focada nas necessidades a serem satisfeitas, não ouvirão críticas e 

nem exigências. 

  Uma distinção importante a se fazer é entre os conceitos de juízos de valor e 

de julgamentos moralizadores: 

 

Todos fazemos juízos de valores sobre qualidades que admiramos na vida; 
por exemplo, podemos valorizar a honestidade, a liberdade ou a paz. Os 
juízos de valor refletem o que acreditamos ser melhor para a vida. Fazemos 
julgamentos moralizadores de pessoas e comportamentos que estão em 
desacordo com nossos juízos de valor; por exemplo, "A violência é ruim; 
pessoas que matam são más. Se tivéssemos sido criados falando uma 
linguagem que facilitasse exprimir compaixão, teríamos aprendido a articular 
diretamente nossas necessidades e nossos valores, em vez de insinuarmos 
que algo é ou está errado quando eles não são atendidos. Por exemplo, em 
vez de "A violência é ruim", poderíamos dizer: "Tenho medo do uso da 
violência para resolver conflitos; valorizo a resolução de conflitos por outros 
meios." (ROSENBERG, p. 39-40, 2006) 

 

 Essa diferenciação é importante para que a CNV aconteça plenamente, 

senão haverá bloqueios. Num primeiro momento pode parecer um grande desafio 

estabelecer uma comunicação seguindo "uma receita", mas a compreensão desse 

passo a passo, será importante para o processo acontecer e para exemplificar como 

utilizar tudo isso, apresenta-se o diálogo: 

  
 

“Filho, quando vejo sua cama desarrumada e suas roupas espalhadas pelo 
chão – Observação  
Eu me sinto irritada – Sentimento  
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Porque eu preciso de mais organização no quarto, pois o ambiente se torna 
mais agradável – Necessidade  
Será que você pode arrumar a cama e guardar as roupas?” – Pedido 
(REVISTA NA MOCHILA, 2016, p. 01) 
 

 
 Logicamente, o pedido poderá ser atendido ou não, isso dependerá da outra 

parte, das suas necessidades, aqui apresentamos uma proposta de comunicação 

que tem por objetivo melhorar as relações, respeitando as necessidades de todos os 

envolvidos. Em entrevista para a Revista na Mochila, Letícia Naomi Savitsky, mãe de 

Helena, 5 anos, e de Heitor, 3 anos, utiliza as técnicas de CNV.  Comenta: 

 

“Sempre me pergunto por que precisa ser de um determinado jeito ou por que 
precisa ser agora. Depois, verifico os meus sentimentos e, então, vou para a 
investigação dos sentimentos aliado às necessidades das crianças”, explica. A 
mãe então procura conversar com as crianças, perguntando sobre o 
sentimento de cada uma e por que aquele momento ou situação a desagradou. 
“Só não busco esse diálogo quando as crianças estão num momento de 
explosão. Sempre espero que se acalmem, respeitando o tempo deles”, conta. 
(REVISTA NA MOCHILA, 2016, p. 01) 
 

 

 Dessa forma, a pessoa pode dizer o que precisa ser dito de uma forma que o 

o outro não se sinta magoado ou agredido e auxiliando na melhoria dos 

relacionamentos. O foco de atenção está nas necessidades humanas. Isso mostra 

não só como conectar-se com as próprias necessidades, mas também como ouvir o 

que está por trás daquilo que os outros falam, independentemente da maneira como 

se expressem. Conectar-se com aquilo que é verdadeiro para si e expressar-se de 

uma forma que haverá entendimento pelo outro, da mesma forma que escuta-se o 

outro para entendê-lo, colocando-se no lugar do outro com o "olhar do outro" e não 

com o seu próprio olhar. Destacando que a empatia será imprescindível neste 

processo. Aprender a expressar suas necessidades com respeito fazendo-se 

entender pelo outro, muda qualquer ambiente e o(s) relacionamento(s) para melhor. 

  

 

3 - Projetos de Sala de Aula  

 

 A inspiração para este artigo veio do documentário Free The Mind, sobre os 

benefícios do Mindfulness (Atenção Plena) e exercícios de Yoga, para superação de 
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situações emocionais traumáticas em veteranos de guerra e de uma criança com 

TDHA, realizados por Richard Davidson (neurocientista da Universidade de 

Wisconsin Madison) e sua equipe. Realizaram um estudo universitário de Pré-

escolares numa pré-escola de ensino regular com inclusão de crianças com 

necessidades especiais.  Na fala de DAVIDSON durante o documentário: 

"Pesquisas indicam que a inteligência emocional é de longe um ingrediente mais 

importante na vida do que a inteligência cognitiva tradicional."  

 Observou-se no documentário um trabalho da equipe com as crianças da pré-

escola, ensinando o que é o cérebro e sua importância, utilizando-se de uma 

linguagem  e recursos favorecendo o entendimento.  O neurocientista comenta: 

 

Há diferentes partes do cérebro que se ativam quando temos sentimentos de 
tristeza e sentimentos de frustração e de felicidade. E podemos mudar nossos 
cérebros para melhor. Isso é possível para todas as pessoas. E uma das 
coisas realmente legais é que a Laura vai ensinar alguns desses exercícios que 
podem ajudar a mudar nossos sentimentos. Vocês podem ser mais felizes, 
mais amáveis com todos os seus amigos de um modo muito mais fácil. 
(DOCUMENTÁRIO FREE MIND, 2016) 

  

 Neste grupo tem um menino diagnosticado com Transtorno do Déficit de 

Atenção com Hiperatividade (TDAH) e que seus pais adotivos buscaram outras 

formas de trabalhar com ele e não aceitaram o tratamento com a medicação 

recomentado que se iniciasse a partir dos 3 anos de idade. Durante a pesquisa é 

muito evidente os avanços obtidos com relação à interação com os colegas e 

administração melhor das emoções, reduzindo a ansiedade, com envolvimento da 

família e escola nesse sucesso. 

 Laura Pinger, professora de Mindfulness apresentou-se para as turmas 

dizendo-se feliz e emocionada em ter sido convidada pelas professoras para 

ensinar-lhes algumas coisas. Explica que Atenção Plena significa prestar atenção e 

observar o seu corpo quando se presta atenção. Nas palavras de LAURA 

(DOCUMENTÁRIO FREE MIND, 2016): "- Sabem o que acontece com o corpo 

quando prestam atenção? Fica devagar. Dá para prestar atenção do lado de fora e 

também por dentro." E começa com uma atividade de meditação. 

 Por tratar-se de crianças, tempo e conteúdo precisam ser adaptados para 

elas. Para que houvesse entendimento de como é a mente agitada de uma pessoa, 

Laura usou como recurso o que chamou de "Jarra da Mente", semelhante a um 
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Globo de Neve. Um recipiente fechado, com água, glicerina e glitter, que ao ser 

agitado, o glitter movimenta-se muito, como os pensamentos, mas que com o passar 

do tempo vão descendo para o fundo do recipiente e acalmando. Com exercícios de  

respiração e meditação, consegue-se, da mesma forma, acalmar a mente.  

 Quando LAURA (DOCUMENTÁRIO FREE MIND, 2016) entrega a "Jarra da 

Mente" para uma das crianças, pede que a agite bastante e isso é como se ele 

estivesse bem irritado. Explica: "E veja como param. Veja como tudo desce. 

Observe bem de perto. Esta jarra é como sua mente quando está muito irritado. 

Agitação por todos os lados. E vemos os pensamentos acalmando-se, certo?". A 

sugestão é que a jarra fique na escola e que seja utilizada nas situações em que vir 

a se sentir irritado. 

 No quadro abaixo, apresenta-se o passo a passo ilustrativo de como fazer 

uma "Jarra da Mente" com Materiais Caseiros: 

 

QUADRO 2 - PASSO A PASSO DA "JARRA DA MENTE'' 

   

1 - Arrumar pequeno frasco de 
plástico (ou vidro) com uma 
tampa que feche bem. 
 2 - Colocar a purpurina no 
frasco e enche-lo com água. 
3 - Colocar cuidadosamente a 
tampa no lugar. 

4 - Aqui o frasco após ser 
agitado, as purpurinas em 
movimento representam a 
mente agitada. 

5 - Colocando o frasco em 
repouso, as purpurinas 
descerão para o fundo do 
recipiente, representando a 
mente que estava agitada, 
agora, acalmando. 

FONTE: AUTORA DO ARTIGO, 2016 
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 Outra situação interessante apresentada no documentário é o momento em 

que existe um conflito entre duas crianças, há uma intervenção da Laura, utilizando-

se do Mindfulness e da Comunicação Não-violenta para a resolução. Orienta-se que 

as crianças observem e identifiquem os sentimentos e como eles se manifestam no 

corpo, nestes momentos. O diálogo entre as partes,  para o entendimento, é 

incentivado. 

 Mais uma experiência com Atenção Plena realizada no Brasil é divulgada no 

vídeo: Meditação nas Escolas - Reportagem BAND CIDADE. Trata-se de um projeto 

realizado em Porto Alegre, por iniciativa de uma médica especialista em psiquiatria, 

cujo objetivo é o auto-conhecimento e a prevenção da violência na escola e em 

casa. Segundo depoimento da médica (REPORTAGEM BAND CIDADE, 2013), os 

exercícios visam "um trabalho de dentro para fora, buscando a paz no pensamento e 

no sentimento e, depois na fala e na ação." Como resultados perceptíveis, tanto de 

professores como de alunos, houve mudança no comportamento e nas interações. 

Como alterações no metabolismo, observou-se: aumento na capacidade de 

concentração e de atenção, redução do stress e da ansiedade. Melhorou o respeito 

e a cooperação. Sabe-se que o relaxamento revitaliza o sistema imunológico, 

promovendo uma interação entre os aspectos físico, mental, emociomal e espiritual 

do ser humano. Além disso, acalma os pensamentos, trazendo serenidade e criando 

um ambiente favorável para o autoconhecimento. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Capacitar o ser humano, desde cedo, a lidar com suas emoções e a 

comunicar-se melhor com os outros, em relacionamentos mais saudáveis, pode-se 

dizer que é a base para uma vida mais feliz e de qualidade. Para que se possa 

estabelecer relacionamentos mais saudáveis, então, é necessário olhar para a 

comunicação. Tanto Mindfulness (Atenção Plena) quanto a Comunicação Não-

Violenta podem contribuir para que se atinja esse objetivo.   Pode-se confundir não-

violência com passividade, mas é justamente o contrário. Trata-se de praticar 
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persistência, escuta ativa e ações conectadas com as necessidades de cada ser 

humano. Conexão é uma das principais necessidades humanas, por ser um ser 

social, necessita de amor. A CNV pode ser entendida como uma filosofia de vida que 

estimula a empatia, ao enfocar a necessidade de se assumir a responsabilidade por 

aquilo que se sente, tendo a coragem de investigar a fundo suas próprias emoções e 

sentimentos, com a intenção de integrá-los e assumi-los, posicionando-se frente a si 

e ao mundo. Isso é autoconhecimento.  A construção de uma Cultura de Paz 

valorizando o diálogo e a cooperação é o que trará a contribuição para um mundo 

melhor, essa construção começa a partir de uma atitude pessoal e se reflete no 

coletivo. 
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