
 

 

 

Maria Olivia Ortiz 

 

 

 

 

 

 

CalmaMente: Estudo piloto de adaptação e viabilidade de um 

programa de Mindfulness para escolas brasileiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 

Federal de São Paulo – Escola Paulista de 

Medicina, para obtenção do Título de 

Mestre em Ciências.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2021



 

 

 

 

Maria Olivia Ortiz 

 

 

 

 

 

CalmaMente: Estudo piloto de adaptação e viabilidade de um 

programa de Mindfulness para escolas brasileiras 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 

Federal de São Paulo – Escola Paulista de 

Medicina, para obtenção do Título de 

Mestre em Ciências.  

 

Orientador(a):  

Prof(a). Dr(a). Claudia Berlim de Mello 

 

Coorientador(a):  

Prof(a). Dr(a). Ana Regina Noto 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2021 



 

 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Prof. Antonio Rubino de Azevedo, Campus São Paulo da Universidade Federal 

de São Paulo, com os dados fornecidos pelo(a) autor(a) 

 

 

Ortiz, Maria Olivia 

      CalmaMente: Estudo piloto de adaptação e viabilidade de um programa de Mindfulness 
para escolas brasileiras / Maria Olivia Ortiz. - São Paulo, 2021. 
      XIX, 117f. 

      Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de 

Medicina. Programa de Pós-Graduação em Programa de Pós Graduação em Psicobiologia.  

      Título em inglês: CalmaMente: Pilot study of adaptation and feasibility of a 

Mindfulness program for Brazilian schools.  

      1. Mindfulness.  2. educação. 3. saúde mental. 4. estudo viabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iv 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

Chefe do Departamento: 

Prof. Dr. José Carlos Fernandes Galduróz  

 

 

Coordenador(a) do Curso de Pós-graduação:  

Prof. Dr. Carlos Eduardo Neves Girardi 

 

  



 

 

v 

 

Maria Olivia Ortiz 

 

 

 

CALMAMENTE: ESTUDO PILOTO DE ADAPTAÇÃO E VIABILIDADE 

DE UM PROGRAMA DE MINDFULNESS PARA ESCOLAS 

BRASILEIRAS 

 

 

 

Presidente da Banca: 

 

Profa. Dra. Claudia Berlim de Mello 

 

 

 

Banca Examinadora: 

 

Prof. Dr.  Alex Mourão Terzi 

 

Profa. Dra. Angelica Nickel Adamoli 

 

Profa. Dra. Chrissie Ferreira de Carvalho 

 

 

 

 

Data de aprovação: agosto/2021 

 



 

 

vi 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

Este trabalho é dedicado à  minha mãe, Georgina, que mesmo não estando comigo fisicamente, 

nunca deixou de estar em minha mente e coração. 

 

A Jean e Robin, meus filhos que me inspiraram sempre e que me mostraram o caminho a 

seguir.  

 

A Fillipe, meu neto, o motivo do meu sorriso diário e da renovação constante da minha 

esperança na vida.  

 

A Paulo Floriano, meu marido, companheiro de jornada, por sonhar comigo e por me 

ensinar a não levar a vida tão a sério. 

 

E em especial as todos os meus alunos, de ontem, hoje e amanhã, com quem aprendo mais 

que ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vii 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Na realização da presente dissertação, contei com o apoio direto ou indireto de 

múltiplas pessoas e instituições às quais estou profundamente grata. Correndo o risco 

de injustamente não mencionar algum dos contributos quero deixar expresso os meus 

agradecimentos:  

 

À orientadora desta dissertação, Profa. Dra. Claudia Berlim de Mello, pela orientação 

prestada, pelo seu incentivo, disponibilidade, por acreditar no projeto e em mim e pelo 

apoio que sempre demonstrou. Aqui lhe exprimo a minha imensa gratidão.  

 

À coorientadora, Profa. Dra. Ana Regina Noto, por me acolher de forma tão generosa, 

pela sua orientação sempre precisa, pelo seu incentivo, pela sua disponibilidade e 

igualmente pelo seu apoio na elaboração deste trabalho. 

 

À todos os professores do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal 

de São Paulo, por suas aulas, fundamentais a este trabalho. 

 

À André Luiz Souza, por me mostrar um novo mundo, me apresentando o 

Departamento de Psicobiologia e assim, modificar o curso da minha trajetória. À Profa. 

Dra. Monica Carolina Miranda, por ser a primeira a me acolher nesse novo mundo. À 

Mariana Gobbo e Natália Simionato, por sua parceria, ajuda e apoio. E a todos os 

amigos e colegas que de uma forma direta ou indireta, contribuíram, ou auxiliaram na 

elaboração do presente estudo. 

 

À equipe pedagógica, pais e alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Cacilda Becker, sem a sua participação nada disso seria possível. À toda a Equipe do 

Center for Healthy Minds da Universidade Wisconsin-Madison, pela imensa 

generosidade ao compartilhar o Kindness Curriculum livremente. 

 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES), 

processo nº 88882.330610/2019-01 pelo financiamento do projeto de pesquisa. 



 

 

viii 

 

 

  



 

 

ix 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Componentes de Mindfulness ................................................................... 11 

Figura 2. Número de crianças que participaram do programa de MD, crianças 

avaliadas inicialmente, crianças que completaram o protocolo de avaliação .......... 24 

Figura 3. Esquema da tarefa de Teoria da Mente .................……………………….. 27 

Figura 4.  . Modelo de tela de computador, Teste Flanker ...................................... 28 

Figura 5. Modelo de atividade gráfica - Sharing Task ............................................. 29 

   Figura 6. Growing Friendship Wish - Kindness Curriculum ....................................  34 

   Figura 7. Aluno da turma do  1B lendo o Desejo de Amizade e Bondade  ............. 33 

   Figura 8. Boneco Zinn utilizado na prática meditativa  ............................................ 35 

Figura 9.  Intervalo de confiança para Sharing Task ............................................... 40 

Figura 10. Alunos da EMEF Cacilda Becker praticando meditação ........................ 46 

Figura 11. Alunos da EMEF Cacilda Becker com suas garrafas do pensamento ... 47 

Figura 12. Aluno com a pulseira .............................................................................. 47 

Figura 13. Amostra das cartinhas com pedido de desculpas .................................. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

x 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 As oito áreas de enfoque de estudos de viabilidade ................................ 30 

   Quadro 2. Livre tradução/adequação do Kindness Curriculum .................................. 32 

Quadro 3.  As 16 lições selecionadas para o programa CalmaMente ......................35 

Quadro 4. Comparação Kindness Curriculum versus CalmaMente ......................... 42 

 

 

 

 

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xi 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Medidas descritivas dos testes neuropsicológicos obtidas antes e após a 

participação no programa .......................................................................................  39 

Tabela 2. Comparações entre os escores nos testes neuropsicológicos obtidos antes 

e após a participação no programa ......................................................................... 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

xii 

 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

 

  

  

BNCC   

CASEL 

Base Nacional Comum Curricular 

The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning  

CEP Comitê de Ética em Pesquisa 

CM CalmaMente 

CPF Córtex Pré Frontal 

DP Desvio Padrão 

FE Funções Executivas 

HSE Habilidades Socioemocionais 

KC Kindness Curriculum 

MBCT Mindfulness-Based Cognitive Therapy 

MBRP Mindfulness como Base para Prevenção de Reatividades 

MBSR 

MD 

Mindfulness-Based Stress Reduction 

Mindfulness 

ONU Organização das Nações Unidas 

SDQ 

Tom 

The Strengths and Difficulties Questionnaire 

Scaling of Theory-of-Mind Tasks 

Unesco United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

  

 

           

 

 

 

 

 

  



 

 

xiii 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

“O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 

88882.330610/2019-01”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fecho meus olhos apenas por um momento, o momento se foi. 

Todos os meus sonhos passam diante dos meus olhos. 

Uma curiosidade, poeira ao vento.  

Tudo o que eles são é poeira ao vento.”  

(Kerry Livgren) 



 

 

xv 

 

RESUMO 

Introdução: Programas baseados em Mindfulness voltados para crianças em 

idade escolar têm recebido a atenção de pesquisadores de diversas áreas. Porém, 

poucos estudos têm se dedicado a avaliar aspectos de viabilidade desses programas, 

especialmente os implementados em escolas, e seus potenciais efeitos sobre 

habilidades cognitivas socioemocionais. Objetivo: O objetivo deste estudo foi adaptar 

e investigar a viabilidade do programa Kindness Curriculum a partir de um relato de 

experiência realizada com uma amostra de crianças de duas classes do 1º ano do 

Ensino Fundamental de uma escola municipal de São Paulo. Igualmente buscou 

analisar possíveis mudanças em habilidades de cognição social e funções executivas 

após a experiência, a partir da comparação do desempenho em testes padronizados 

que investigam estas habilidades. Método: Participaram da experiência 55 crianças, 

de ambos os sexos, entre 5 e 7 anos de idade, estudantes do 1º ano do Ensino 

Fundamental de uma escola pública. A investigação da viabilidade foi baseada em 

critérios específicos utilizados para estudos desta natureza. Para a avaliação de 

possíveis mudanças em funções cognitivas subsequentes à participação no 

programa, 19 crianças foram submetidas a uma avaliação neuropsicológica com foco 

em habilidades executivas e de cognição social. Os pais responderam a um inventário 

de comportamentos. Resultados: Adaptações envolveram redução do número de 

atividades, bem como e mudanças em materiais e instruções, sem comprometer a 

estrutura do programa original. O nome foi mudado para CalmaMente. Considerando 

os relatos dos participantes, todos os critérios de viabilidade foram contemplados, 

indicando que o programa apresenta potencialidades para sua implementação. 

Quanto aos possíveis efeitos em relação a mudanças comportamentais nas crianças, 

análises inferenciais revelaram diferença significativa e positiva entre escores obtidos 

pelas crianças na tarefa de empatia antes e após a intervenção. Conclusões: O 

presente estudo mostrou que o programa CalmaMente apresenta adequada 

viabilidade para implementação em escolas brasileiras, especialmente por ser de 

baixo investimento financeiro e ter sido bem aceito por crianças, pais e professores, e 

pode favorecer habilidades empáticas nas crianças. 

 

Descritores: Mindfulness, educação, estudos viabilidade, saúde mental 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Mindfulness-based programs aimed at school-age children have received 

the attention of researchers from different areas. However, few studies have been 

dedicated to evaluating aspects of the feasibility of these programs, especially those 

implemented in schools, and their potential effects on socio-emotional cognitive skills. 

Objective: The aim of this study was to adapt and investigate the feasibility of program 

Kindness Curriculum based on an experience report carried out with a sample of 

children from two classes of the 1st year of elementary school in a municipal school in 

São Paulo. It also sought to analyze possible changes in social cognition skills and 

executive functions after the experience, by comparing performance on standardized 

tests that investigate these skills. Method: Fifty-five children of both sexes, between 5 

and 7 years old, students from the 1st year of elementary school in a public school 

participated in the experiment. The feasibility investigation was based on specific 

criteria used for studies of this nature. To assess possible changes in cognitive 

functions after participation in the program, 19 children underwent a 

neuropsychological assessment focusing on executive skills and social cognition. 

Parents responded to a behavior inventory. Results: Adaptations involved reducing the 

number of activities, as well as changes in materials and instructions, without 

compromising the structure of the original program. The name was changed to 

CalmaMente. Considering the participants' reports, all feasibility criteria were 

considered, indicating that the program has potential for its implementation. As for 

possible effects in relation to behavioral changes in children, inferential analyzes 

revealed a significant and positive difference between scores obtained by children in 

the empathy task before and after the intervention. Conclusions: The present study 

showed that the CalmaMente program has adequate viability for implementation in 

Brazilian schools, especially because it has a low financial investment and has been 

well accepted by children, parents and teachers, and may favor empathic skills in 

children. 

 

Descriptors: Mindfulness, education, feasibility studies, mental health 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A educação básica nos tempos atuais mostra-se mais desafiadora que nunca 

em face aos fatores sociais, ambientais, econômicos e, mais recentemente, as 

questões de saúde pública trazidas pela pandemia de Covid-19. Tais fatores 

impactam diretamente a saúde mental de toda a cadeia educacional, especialmente 

as crianças no início de sua jornada acadêmica, que estão em fase de 

desenvolvimento das habilidades socioemocionais e cognitivas. Sob essas 

perspectivas, programas que favoreçam o desenvolvimento dessas habilidades no 

ambiente escolar podem impactar positivamente toda a cadeia educacional. 

A partir da segunda metade da década de 1990, a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), através da Comissão 

Internacional sobre Educação para o Século XXI, produziu um documento para 

nortear a educação em nível mundial e formar uma base comum de diretrizes, 

princípios e conhecimentos (PACHECO; DAROS JR., 2016). Neste documento, um 

ponto de convergência entre os pesquisadores é a preocupação com a saúde mental 

das crianças no mundo globalizado e formas para promovê-la. Em paralelo, há a 

indicação para que as escolas trabalhem uma série de competências e habilidades; 

dentre as apontadas como fundamentais para o pleno desenvolvimento de crianças 

em idade escolar, as competências socioemocionais têm obtido particular destaque 

(CASEL GUIDE, 2013). Além disso, muito se tem discutido acerca do grande desafio 

atual das escolas para investir nas competências cognitivas/acadêmicas e 

socioemocionais (BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2018). Uma questão 

importante é que não se privilegie nem uma nem outra, sempre abarcando-as de forma 

conjunta e integrando-as à rotina diária das escolas.  

Considerando essas questões, o presente estudo buscou verificar se um 

programa de Mindfulness poderia ser adequado para fornecer meios para que a 

escola suprisse essa demanda. Para atingir esse objetivo, foi necessário buscar um 

programa que fosse compatível com esses objetivos, levando-se em conta as 

características físicas e econômicas das escolas brasileiras, visto que no Brasil ainda 
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não há programas estruturados de Mindfulness concebidos para escolas. Dessa 

forma, optou-se por um programa que agregasse além das práticas clássicas de 

Mindfulness, práticas que favorecem a regulação das emoções, conciliando-as a 

exercícios de gentileza, empatia, gratidão e compaixão. O Kindness Curriculum 

apresentou as características buscadas, tendo sido alvo de estudo (FLOOK et al., 

2015) que buscou promover as habilidades socioemocionais e de autorregulação em 

crianças pré-escolares com resultados favoráveis. 

Todavia, antes de se verificar se o programa poderia obter resultados positivos 

em uma escola brasileira, se fez necessário realizar uma análise de viabilidade. Assim, 

o presente estudo tomou  por base os fatores propostos por Bowen e colaboradores 

(2010): a) aceitabilidade; b) demanda; c) adaptação; d) implementação; e) praticidade; 

f) integração; g) expansão e h) limites de eficácia. A análise desses fatores é crucial 

para se determinar se o programa de Mindfulness (MD) é pertinente ao contexto. 

Fornecendo assim, elementos mais sólidos para futuros estudos de eficácia do 

programa aplicado a uma amostra brasileira. 

 

1.2 Desenvolvimento cognitivo e socioemocional na infância 

 

A infância é uma fase de profundos eventos neurobiológicos, psicológicos e 

socioambientais que impactam diretamente o curso de vida do ser humano. Sendo 

também a fase de grandes desafios sociais para os seres que iniciam sua vida escolar 

nessa fase. Recentemente, tem-se buscado compreender o que ocorre nesta etapa 

da vida e a melhor forma de proporcionar um bom desenvolvimento das crianças, 

tanto para as famílias, como para as escolas.  Para isso, torna-se fundamental 

entender como se dá o desenvolvimento cerebral e suas particularidades.  

Durante o período intrauterino, o cérebro começa a se desenvolver entre a 

segunda e terceira semana após a concepção (KOLB; GIBB, 2011). Através da 

sinaptogênese, o número de sinapses entre os neurônios se multiplica rapidamente, 

podendo estabelecer centenas de novas conexões por segundo em algumas regiões 

cerebrais. Esse processo se dá principalmente durante o segundo ano de vida 

(BOURGEOIS, 1997), confirmando a importância desta fase para o curso de vida do 

ser humano. Apesar da diminuição na velocidade do surgimento das conexões entre 
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os neurônios após esse período inicial, este processo se mantém crescente durante 

toda a infância, passando por diversas fases até o total desenvolvimento (COSTA, 

2016). Dessa forma, as sinapses mais utilizadas se fortalecem e passam a carregar 

as informações de maneira mais eficiente; assim como as que não são 

frequentemente utilizadas gradualmente enfraquecem e desaparecem em um 

processo conhecido como poda sináptica (INFÂNCIA, 2014). Outro processo que 

ocorre após o nascimento, é a mielinização. Este processo torna a comunicação entre 

neurônios mais rápida e eficiente, pois a mielina é uma substância composta por 

proteína e gordura que, ao envolver o prolongamento dos neurônios, facilita a 

condução do impulso elétrico,  (BOURGEOIS, 1997; KOLB; GIBB, 2011).  A 

combinação desses processos ao longo dos primeiros anos de vida modifica a 

estrutura do cérebro sob a influência das experiências vividas, resultando no 

impressionante desenvolvimento neurológico que permite que a criança gradualmente 

adquira novas capacidades (INFÂNCIA, 2014; UEHARA, 2016) e interaja com as 

pessoas e o mundo em sua volta. 

Segundo Barros e Hazin (2013), ao longo de seu desenvolvimento, as crianças 

tornam-se capazes de controlar suas ações e pensamentos, direcionando-os a um 

objetivo. Tal habilidade é parte de um conjunto de aptidões atribuídas ao córtex pré 

frontal (CPF) conhecidas como funções executivas. O CPF apresenta níveis de 

especialização funcional , ou seja, cada um de seus sistemas neurais está envolvido 

em aspectos cognitivos e comportamentais específicos (BARROS; HAZIN, 2013). O 

CPF é a última estrutura do cérebro a atingir o ápice maturacional e este 

desenvolvimento tardio se relaciona com a grande complexidade das atividades 

funcionais executadas pelo lobo frontal (LURIA, 1976). Tal desenvolvimento é uma 

característica predominantemente humana (BARROS; HAZIN, 2013; COOLIDGE; 

WYNN, 2001), por isso o lobo pré-frontal foi chamado de órgão da civilização por 

Goldberg (2002). Além de responsável pela regulação da vigília e pelo controle de 

formas mais complexas de atividade humana dirigida a metas (LURIA,1981), o lobo 

pré-frontal também é responsável por uma série de comportamentos fundamentais 

para as relações humanas. 
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1.2.1 Funções Executivas 

 

As Funções executivas são habilidades particularmente relevantes para o 

indivíduo ao se defrontar com situações novas ou demandas ambientais que exijam 

ajustamento, adaptação ou flexibilidade, como, por exemplo, a situação de 

aprendizagem escolar (DIAMOND, 2013). As FE são funções mentais complexas 

responsáveis pela capacidade de autorregulação ou autogerenciamento, e seu 

desenvolvimento representa um importante marco adaptativo na espécie humana 

(BARROS; HAZIN, 2013; MALLOY-DINIZ, et al., 2006). Essas habilidades são 

consideradas como o controle do tipo top-down do comportamento, que inicia-se no 

córtex  e sobrepõe-se aos mecanismos de atenção instintivos (ARDILA, 2008; DIAS 

et al., 2015). Atuam no controle e regulação de processos comportamentais, como 

cognição e emoção (DIAS et al., 2015). Dentre os modelos vigentes (DIAMOND, 2013; 

MIYAKE et al., 2000; MIYAKE; FRIEDMAN, 2012) há um consenso acerca da 

existência de três domínios básicos: a) inibição, a capacidade do sujeito inibir 

respostas dominantes ou automáticas quando julgar necessário, de maneira 

controlada; b)  memória de trabalho, a manutenção, manipulação ativa e atualização 

da informação e c) flexibilidade cognitiva, a capacidade de mudar o foco atencional ou 

curso de ação. Miyake e colaboradores (2000) propõem que, apesar de particulares, 

os três componentes – inibição, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva –  não 

são totalmente independentes. Seus estudos (MIYAKE et al., 2000) mostraram que a 

organização dos componentes envolvidos nas FE mostra sinais tanto na unidade 

quanto na diversidade de tais habilidades. Diamond (2013) aponta que as FEs nos 

possibilitam “brincar mentalmente” (p.135) com as ideias, reservar tempo para pensar 

antes de agir, enfrentar desafios novos e inesperados, resistir às tentações e manter 

o foco. São as FEs que nos permitem interagir com o ambiente e pessoas à nossa 

volta, avaliando o momento vivido e produzindo uma resposta que pode ser mais ou 

menos assertiva, dependendo do quanto elas foram estimuladas durante nosso 

desenvolvimento.  

As FE são sustentadas por um sistema neural de processamento distribuído no 

qual o córtex pré-frontal (CPF) tem papel fundamental, mediando diferentes processos 

abarcados pelo funcionamento executivo (BARROS; HAZIN, 2013). Apesar do papel 



5 

 

 

 

fundamental do CPF no intermédio das FE, estas funções são produto da atividade 

de múltiplos circuitos neurais, sendo primordial para seu funcionamento eficiente do 

cérebro (BARROS; HAZIN, 2013; UEHARA, 2016). Assim como proposto por 

Diamond (2013), é de suma importância auxiliar as crianças a terem um bom 

funcionamento executivo no início da vida, uma vez que isso pode prever conquistas, 

saúde, riqueza e qualidade de vida a longo prazo. Ademais, segundo o apontado por 

Costa (2016, p.14) “além do estímulo direto ao desenvolvimento do funcionamento 

executivo, é importante dar atenção às condições que indiretamente afetam as 

funções executivas”. Sabendo-se que o corpo humano funciona de maneira integrada, 

as atividades que englobem as necessidades físicas, sociais e emocionais das 

crianças colaboram para o desenvolvimento das FEs (COSTA, 2016). Dessa forma, é 

importante o olhar para estes aspectos do desenvolvimento humano de forma 

abrangente, principalmente nas crianças no início da vida escolar. 

 

1.2.2 Habilidades Socioemocionais 

 

Além do bom desenvolvimento das FE, as habilidades socioemocionais (HSE)  

são fundamentais tanto para o sucesso acadêmico quanto para o curso de vida dos 

seres humanos. Estas habilidades  se  têm sido compreendidas como um construto 

multidimensional, que, segundo o proposto por Damásio (2017), inclui variáveis 

emocionais, cognitivas e comportamentais que auxiliam no desenvolvimento saudável 

ao longo do ciclo vital. Del Prete & Del Prete (2002) as descreveram como sendo a 

noção de existência de diferentes classes de comportamentos sociais no repertório 

do indivíduo para lidar com as demandas das situações interpessoais. Assim sendo, 

as HSE também se referem a um construto descritivo dos comportamentos sociais 

valorizados em determinada cultura com alta probabilidade de resultados favoráveis 

para o indivíduo, seu grupo e sua comunidade (GOMES, 2015; MOLINA; DEL 

PRETTE, 2006).  

Sob esse aspecto, as HSE desempenharam papel evolutivo fundamental nos 

relacionamentos humanos, tendo sido decisivas para a sobrevivência da espécie 

humana ao longo dos tempos. Uma vez que dentro de uma estrutura social o ser 

humano encontrou o apoio e o suporte para realização de seus feitos, a relação entre 



6 

 

 

 

seus membros é o ponto crucial de toda estrutura social. Além disso, a maior parte 

das necessidades humanas é mediada por outros indivíduos e está altamente 

relacionada às interações entre eles (BANDEIRA et al., 2006; LEME et al., 2015). 

 

1.2.3 Habilidades Socioemocionais na Escola 

 

 Uma das concepções a respeito das HSE foi proposta por Lev Vygotsky  em 

sua teoria histórico-cultural, que pressupõe o aprendizado humano possui  natureza 

social específica, sendo um processo através do qual as crianças penetram na vida 

intelectual daqueles que as cercam  (2007, p.100). Dessa forma, a teoria compreende 

o desenvolvimento socioemocional como um sistema de reações influenciado pelo 

meio social em que cada sujeito está inserido (MARIN et al., 2017).  

Sob essa perspectiva as HSE são aprendidas pelo ser humano com seus pares 

em cada ambiente social no qual fará parte ao longo de sua vida. Considerando a 

infância como a fase em que as crianças enfrentam seu primeiro desafio social fora 

do eixo familiar, as relações estabelecidas neste contexto impactam diretamente todas 

as outras ao longo da vida.  

Outro ponto importante a ser considerado é que a infância é um período no qual 

estas habilidades são essenciais para aquisição de diversos outros domínios, 

principalmente o aprendizado escolar, além de ser um período de construção cultural, 

social e histórica do ser humano, sujeito a muitas mudanças. Nelson e colaboradores 

(2007) apontam que a “baixa estimulação das habilidades socioemocionais durante 

essa fase pode comprometer o desenvolvimento infantil de forma significativa e, em 

alguns casos, de forma permanente” (2007, apud MIRANDA et al., 2019). Assim, a 

escola sendo o espaço de convivência social central da maioria das crianças, é 

imprescindível que os gestores educacionais se preocupem em investir nessas 

habilidades, buscando desenvolver estas competências nos alunos desde a Educação 

Infantil. 

Atualmente configura-se um grande desafio investir nas competências 

cognitivas/acadêmicas e nas competências socioemocionais em conjunto. Dalla-Nora 

e colaboradores (2018) pontuam que o desenvolvimento das duas classes de 

habilidades em paralelo é o grande desafio da educação do século 21. Oferecer uma 
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educação que conduza os alunos a desenvolver as competências e habilidades 

necessárias para aprender, ter autonomia, expressar e gerir emoções, construir 

relações saudáveis, atingir objetivos, conviver e trabalhar (ROCHA; AUGUSTA; 

SAMPAIO, 2018) sem privilegiar um aspecto ou outro é desafiador. 

A família é o primeiro círculo social do ser humano, destinado essencialmente 

ao cuidado da vida. Nesse grupo, no qual a criança convive quase que exclusivamente 

até por volta de 7 anos, os relacionamentos entre pais e filhos permitem ou não uma 

boa formação de identidade e autoestima (COSTA, 2011). Atualmente, o conceito de 

família tem sofrido modificações profundas, como a entrada da mulher no mercado de 

trabalho e o decréscimo no número de filhos (TAVARES et al., 2004) ao longo dos 

tempos. Assim, a criança passa a conviver cada vez mais cedo e a receber educação 

em instituições extrafamiliares, tais como os berçários e creches (COSTA, 2011). 

Dessa forma, torna-se necessário pensar em formas de desenvolver as HSEs para 

crianças de faixas etárias cada vez menores, criando uma demanda crescente para 

as escolas de educação básica.  

Além da demanda constante nas escolas, outro ponto que tem suscitado a 

discussão sobre formas de estímulo às HSE no ambiente escolar é o fato de que 

talvez, essas habilidades possam alcançar patamares mais amplos que apenas 

favorecer questões de relacionamentos entre as crianças. Estudos recentes  apontam 

que  investir em competências socioemocionais no ambiente escolar além de 

beneficiar os alunos em seu processo de aprendizagem favorecendo o desempenho 

escolar, também pode atuar na manutenção de uma sociedade pró-social, oferecendo 

ganhos sociais a longo prazo  (CASEL GUIDE, 2013; PAYTON; WEISSBERG, 2008). 

Sob esta perspectiva, a última versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

afirma que também é função da escola o desenvolvimento de competências que 

transcendam o enfoque cognitivo e proporcionem o envolvimento mais amplo dos 

aspectos emocional e psicológico dos alunos (BRASIL. MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2018). Dessa forma, todas as propostas educacionais no Brasil devem 

incluir as competências socioemocionais, almejando que estas competências possam 

contribuir para uma sociedade menos desigual. Porém, isso não tem sido uma tarefa 

fácil devido a uma série de questões que podem ser vistas como impedimento, como 

por exemplo a formação inadequada do professor da educação básica para promover 
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essas habilidades e a alta carga horária a que são submetidos, deixando-os pouco 

motivados a buscarem novos saberes. Outro ponto importante é a grade curricular 

extensa, que abre pouco ou nenhum espaço para disciplinas que possam abarcar 

essas habilidades. Sendo assim, criou-se a tendência de buscar a ajuda de programas 

estruturados que vem sendo desenvolvidos em várias partes do mundo, inclusive no 

Brasil, com foco nas HSEs. 

 

 

1.2.4  Programas de promoção de  habilidades socioemocionais 

para escolas 

 

  Muitos programas têm se dedicado a estimular as HSEs de forma lúdica 

dentro do ambiente escolar. Um dos pioneiros, chamado I Can Problem Solve (ICPS), 

que tem o propósito de promover a consciência e sensibilidade aos sentimentos das 

pessoas, capacidade de gerar uma variedade de soluções para problemas 

interpessoais e de reconhecer o impacto do próprio comportamento sobre os outros 

(SHURE; ABERSON, 2013) . Em estudo, o programa apontou  melhora nas 

habilidades de resolução de conflitos, nos níveis de impulsividade, habilidades de lidar 

com dificuldades e retraimento de crianças em idade pré-escolar (SHURE; 

ABERSON, 2013). Outro programa para pré-escolares, chamado de Promoting 

Alternative Thinking Strategies baseado no modelo de desenvolvimento ABCD 

(Afetivo-Comportamental-Cognitivo-Dinâmico), confere importância à integração do 

desenvolvimento do afeto através da compreensão cognitiva no que se refere à 

competência social e emocional (KAM; GREENBERG; KUSCHÉ, 2004). Este 

programa foi analisado em estudo no qual foram obtidas evidências de mudanças 

positivas em avaliações padronizadas após a exposição às suas atividades 

(LOCHMAN, 2003). No Brasil começa-se a pensar em promover HSEs em escolas e 

um programa que tem esse objetivo é o Amigos do Zippy, objeto da pesquisa de 

Gomes (2015). Este estudo teve por objetivo verificar o impacto da implantação do 

programa sobre o desenvolvimento das habilidades sociais em crianças dos dois 

primeiros anos do Ensino Fundamental, considerando indicadores de mudanças 

comportamentais e de metacognição na percepção de professores, pais e alunos 
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(GOMES, 2015, p. 60). Estes estudos demonstraram que programas voltados para a 

promoção das HSEs têm obtido bons resultados para auxiliar as escolas a atender à 

crescente demanda envolvendo problemas socioemocionais nos alunos, melhorando 

o relacionamento entre os alunos, professores e família.  

Além dos programas com foco no desenvolvimento de HSEs e promoção do 

bem estar entre as crianças, os programas baseados Mindfulness (MD) têm ganhado 

amplo espaço (FLOOK et al., 2010; RIX; BERNAY, 2015). Estes programas, além das 

atividades clássicas de atenção plena, buscam agregar atividades de estimulação às 

HSEs, como o reconhecimento de emoções, atividades que promovem a 

autorregulação, compreensão sociocognitiva e interação com outros. Estes 

programas têm sido considerados estratégias eficazes para a promoção de saúde e 

bem-estar generalizado e para a prevenção de sintomas de depressão e ansiedade 

em crianças (MEIKLEJOHN et al., 2012; TATTON-RAMOS et al., 2016). De fato, há 

uma miríade de estudos (BLACK, 2011; FLOOK et al., 2015; MEIKLEJOHN et al., 

2012; RAHAL, 2018; ZELAZO; LYONS, 2012) sugerindo que as práticas de MD 

podem favorecer os relacionamentos sociais, habilidades e qualidades emocionais, 

incluindo autoconsciência, autorregulação, resiliência, habilidades de relacionamento, 

empatia, compaixão e um sentido de responsabilidade social (WEARE; BETHUNE, 

2021). Apesar disso, as investigações de efeitos potenciais de intervenções em HSEs 

associadas a práticas de Mindfulness, na maioria das vezes, baseiam-se em medidas 

de auto relatos de pais e professores e necessitam de sistematização em termos do 

desenvolvimento de trabalhos de pesquisa e de extensão (RIX; BERNAY, 2015). Além 

disso, há ainda as particularidades estruturais e culturais de cada programa, o que 

dificulta a universalização de seus efeitos. Assim, buscar um programa que agregue 

as expectativas de promoção da saúde mental dos alunos, que seja viável às escolas 

no Brasil e que envolva o uso de poucos recursos financeiros é desejável. Além disso, 

antes da implementação é crucial avaliar se o programa apresenta potencial de 

viabilidade e a efetividade que se busca. Há necessidade de cuidadosa adaptação da 

intervenção e a sistematização de procedimentos na forma de protocolo de 

intervenção que possa ser disseminado e acompanhado objetivamente nas escolas, 

bem como análise de viabilidade (AMATO, 2015). 
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1.3 Mindfulness  

 

1.3.1 Origens e definições de Mindfulness 

 

Mindfulness (MD) é um termo em inglês que tem sido traduzido como “atenção 

plena”, algumas vezes como “consciência plena”. Segundo Kabat-Zinn (1990), o 

responsável pela introdução do MD no ocidente, MD refere-se a uma consciência 

sincera, de momento a momento, não julgadora. Outra definição de MD é o ato de 

prestar atenção de forma consciente para experimentar o momento presente, com 

interesse, curiosidade e aceitação, ou seja, é estar sempre em concentração no 

momento atual, de forma intencional e sem julgamento, ou ainda, estar plenamente 

em contato com a vivência do momento, sem estar absorvido por ela (KABAT-ZINN, 

2003; SHAPIRO et al., 2006; SHAPIRO; SCHWARTZ; BONNER, 1998).  

As práticas da atenção plena são encontradas em diversas tradições culturais, 

religiosas e filosóficas (DEMARZO; GARCIA-CAMPAYO, 2017; FORTNEY; TAYLOR, 

2010) em muitos países da Ásia, além de serem praticadas de forma secular 

principalmente em países de tradição budista. Apesar disso, registros mostram que 

tais práticas também estiveram presentes em outras culturas, como na filosofia grega 

antiga (DEMARZO; GARCIA-CAMPAYO, 2017). Embora venha sendo praticada por 

povos (principalmente no oriente) e sendo parte de muitas de suas terapias de 

medicina tradicional há pelo menos 3.000 anos, apenas nos últimos 30 anos as 

práticas de MD vem sendo incorporadas às práticas médicas e terapêuticas ocidentais 

(CARDOSO; DEMARZO, 2019).  

A partir do final da década de 1970, o professor da escola de medicina da 

Universidade Massachusetts, Jon Kabat-Zinn (1990), criou um programa de redução 

de stress - Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) - baseado na atenção plena, 

sendo atualmente a intervenção mais utilizada (BAER et al., 2008; KABAT-ZINN, 

1982; RIBEIRO, 2017). O MBSR foi utilizado primeiramente em pacientes com dores 

crônicas, tendo resultados positivos e abrindo caminho para outros usos do MD com 

finalidade terapêutica. Kabat-Zinn (1990) define a consciência como algo que é 

desenvolvido através do foco da atenção no momento presente, evidenciando a 
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prática contemplativa e reflexiva através de exercícios de meditação Mindfulness. 

“Estar no momento presente” contribui não só para a regulação da atenção, tão 

importante no desenvolvimento da autorregulação, como também para um melhor 

relacionamento consigo próprio e com os que estão ao redor (BISHOP, 2002; 

WILLIAMS; KABAT-ZINN, 2011). 

A atenção plena é uma habilidade natural do ser humano e está presente desde o 

nascimento (BISHOP, 2002; ERGAS, 2015; MALINOWSKI, 2013). Apesar do conceito 

de Mindfulness ainda estar em estudo e revisão ao longo dos últimos anos, “a 

receptividade e engajamento completo com o momento presente parecem permear 

as diferentes definições” (BLACK, 2011 apud MACHADO, 2019, p. 7). Shapiro e 

colaboradores (2006) sugerem que Mindfulness trabalha três componentes 

primordiais que interagem entre si: a) a intenção; b) a atenção e; c) a atitude (Figura 

1).  

 

Figura 1. Componentes de Mindfulness, adaptado de Shapiro et al. (2006) 

 

 

Dessa forma, de maneira intencional, o praticante de MD coloca a sua atenção 

na experiência vivida quando ela ocorre, com uma atitude aberta de curiosidade e 

acolhimento gentil ao momento, sem julgá-lo. A proposta de manter a atenção na 

experiência presente, sem divagar sobre experiências que já passaram, nem 

tampouco sobre as que ainda não aconteceram, podem favorecer as habilidades de 

autoconsciência, autogestão e autorregulação (RAMOS; RAMOS, 2015; ZELAZO; 

LYONS, 2012).  



12 

 

 

 

Diante dessas observações, MD tem sido apontado como um modelo interativo 

de remodelação e pode ser definido como sendo uma habilidade metacognitiva 

(ZELAZO; LYONS, 2012). Esta habilidade é muito útil em psicoterapia, pois permite que 

a pessoa se torne consciente de suas experiencias internas de forma mais saudável 

(RAHAL, 2018) através de uma atitude curiosa e bondosa consigo, passando a agir de 

forma mais autônoma e menos automática conscientemente. Segundo Langer (2012), 

MD envolve aumento da sensibilidade ao contexto e uma maior conscientização de 

perspectivas e possibilidades alternativas, tornando a pessoa que o pratica menos 

centrada em si mesma, com a possibilidade de expandir esse olhar para outros de forma 

compassiva e ética (CARDOSO; DEMARZO, 2019), o que melhora suas relações. Assim, 

MD tem sido buscado como auxiliar ou opção aos tratamentos tradicionais para 

ansiedade, estresse e prevenção de recaídas em pacientes com histórico de dependência 

de substâncias, e tem mostrado resultados positivos como será destacado a seguir. 

 

1.3.2 Evidências dos efeitos das práticas de Mindfulness e 

programas para adultos 

 

Nos últimos anos, pesquisas têm buscado avaliar os efeitos de práticas de MD 

e têm acumulado uma série de evidências favoráveis em adultos (CARDOSO; 

DEMARZO, 2019; DEMARZO; GARCIA-CAMPAYO, 2017; SHAPIRO; SCHWARTZ; 

BONNER, 1998). Em populações clínicas, pacientes tratados com  programas de MD 

têm relatado  melhoras em funções imunológicas (DAVIDSON et al., 2003), 

contribuição positiva em processos de redução do tabagismo (LIBBY et al., 2012), 

melhora em quadros associados a sintomas crônicos como fibromialgia (AMUTIO et 

al., 2014) e psoríase (KABAT-ZINN et al., 1998). Com relação à saúde mental, a 

prática regular de MD também foi associada a redução de sintomas de ansiedade 

(QUIROGA; DNI; GARC, 2019), ansiedade social (GOLDIN; GROSS, 2010), 

distúrbios do sono (BLACK et al., 2017) e distúrbios alimentares (DANTAS et al., 

2021). Estes estudos revelaram que o treino da autorregulação emocional em 

conjunto com as práticas de MD pode representar ganhos para esses quadros. 

Outro ponto que tem contribuído para se criar uma base de dados robusta 

acerca dos efeitos das práticas de MD em adultos é o avanço dos estudos de 
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neuroimagem. Dentre os mais relevantes, destaca-se o realizado por Hölzel e 

colaboradores (2007) que demonstrou que praticantes de MD apresentaram um 

aumento da ativação no córtex pré-frontal medial. Este achado sugere que pessoas 

que praticam MD apresentam conexões envolvidas no processamento emocional 

mais robustas. Outros estudos (LAZAR et al., 2005; VICKERY; DORJEE, 2016) 

também indicam que práticas de MD promovem aumento do fluxo sanguíneo e 

densidade neural em áreas associadas com a tomada de decisões, pensamento 

racional, aprendizado e memória, bem como cognição social (ASSUMPÇÃO et al., 

2018; WEARE, 2013). Estas evidências sugerem que MD influencia aspectos do 

processamento de informações e mecanismos cognitivos do tipo top-down, como 

atenção e controle inibitório, enquanto equilibram sistemas associados com processos 

bottom-up (ZELAZO; LYONS, 2012). Também indicam efeitos na flexibilidade 

cognitiva e maior ativação em áreas associadas às emoções e consciência 

interoceptiva, como a ínsula e áreas do córtex pré-frontal, confirmando possíveis 

efeitos em habilidades de autorregulação (VICKERY; DORJEE, 2016) já relatados.  

Além da utilização em populações clínicas, as chamadas intervenções 

baseadas em Mindfulness (IBMs) tiveram crescimento considerável em outros 

públicos nos últimos anos (ASSUMPÇÃO et al., 2018). As intervenções para grupos 

não clínicos tem como foco principal o treinamento de aspectos cognitivos como 

atenção, concentração e memória. Além dos potenciais benefícios relatados, as IBMs 

podem ser aplicadas em todas as fases do desenvolvimento humano, como uma 

abordagem não farmacológica e que pode ser praticada presencialmente ou 

remotamente em qualquer lugar e a qualquer hora (ASSUMPÇÃO et al., 2018). 

O Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), programa de redução do 

estresse baseado em MD, foi criado por Kabat-Zinn no final da década de 1970, com 

a intenção de tornar os conceitos e práticas de MD acessíveis a qualquer pessoa, de 

forma laica e científica, retirando o caráter religioso. O MBSR pode ser descrito como 

um treinamento de atenção e concentração, visando a melhor gestão do estresse na 

rotina diária(KABAT-ZINN, 1982) e atuando no manejo de pensamentos e emoções, 

além de ajudar nos problemas do estresse crônico (DEMARZO; GARCIA-CAMPAYO, 

2017). O programa combina práticas de meditação MD com elementos de manejo do 

estresse e regulação emocional e tem sido alvo de muitos estudos voltados para 
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profissionais da saúde (GRAZZIANO; FERRAZ, 2010), estudantes universitários 

(LEAL; PIMENTA, 2018), pacientes com câncer (CASTANHEL; LIBERALI, 2018), 

dentre outros.  

O programa Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) (WILLIAMS; 

RUSSELL; RUSSELL, 2008) foi desenvolvido para integrar os princípios do  MBSR 

com a ciência cognitiva e terapia cognitivo-comportamental. Primeiramente foi 

desenvolvido como um tratamento de prevenção de recaída em pessoas com alto 

risco de recorrência de depressão, tendo sido adaptado a uma variedade de diferentes 

populações e contextos (ALSUBAIE et al., 2017; ASSUMPÇÃO et al., 2018).  

O protocolo Mindfulness como Base para Prevenção de Reatividades (MBRP) 

possui uma abordagem que integra o Modelo de Prevenção de Recaídas da TCC com 

elementos do MBSR e MBCT (MACHADO, 2019). Foi desenvolvido para ser aplicado em 

grupos de até 15 pessoas que estão na fase de manutenção após o tratamento para 

transtorno do uso de substâncias. Segundo Machado (2019), esse protocolo tem o 

objetivo de “ampliar a consciência das situações de alto-risco que funcionam como 

gatilhos para a recaída, favorecendo o desenvolvimento de habilidades para manejo de 

afetos negativos e demais desconfortos gerados pelas situações de alto-risco” (p.7), 

dentre outros. 

 

1.4 Mindfulness na Infância 

 

Apesar do grande interesse que vem despertando nos últimos anos, existem 

menos pesquisas envolvendo MD em crianças do que em adultos (O’TOOLE et al., 

2017) e as observações de potenciais efeitos de MD sobre o desenvolvimento ainda 

são escassas. Sabendo-se que a maturação cerebral nas áreas frontais que 

sustentam as funções executivas se desenvolvem mais intensamente entre seis e oito 

anos (BARROS; HAZIN, 2013; DIAMOND, 2013), há  a hipótese de que a infância 

seja um período propício à introdução de MD, podendo se tornar um hábito ao longo 

da vida (ZELAZO; LYONS, 2012).  

Nos últimos anos, os estudos com crianças (FLOOK et al., 2010; 

POEHLMANN-TYNAN et al., 2016; RAZZA; BERGEN-CICO; RAYMOND, 2015; 

SEMPLE et al., 2010) tem avançado e apontam que as práticas de MD tem potencial 

para favorecer o desenvolvimento das funções executivas e reduzir sintomas de 
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ansiedade em grupos de baixo risco (NAPOLI; KRECH; HOLLEY, 2005) nos quais 

apenas a rotina escolar pode ser tida como estressante. Também há relatos de que 

as práticas de MD podem beneficiar as crianças consideradas como de alto risco para 

problemas de comportamento, as que possuem diagnósticos de Transtorno do Déficit 

de Atenção e Hiperatividade (TDAH), transtornos de estresse, depressão e ansiedade 

(NAPOLI; KRECH; HOLLEY, 2005). Uma revisão sistemática realizada por Mak e 

colaboradores  (2015) investigando o impacto das IBMs em crianças e jovens mostrou 

que a atenção estava na área de competências mais afetada positivamente. Dessa 

forma, os programas baseados em MD tem sido amplamente pesquisados e 

discutidos no ambiente escolar. 

 

 

1.4.2 Mindfulness em Escolas 

 

As evidências positivas de MD em crianças tornam suas práticas interessantes 

à escola, principalmente pelos achados positivos mostrando que a prática da atenção 

plena favorece a metacognição e a autorregulação, fatores fundamentais para o 

aprendizado. O lançamento recente – abril de 2021 – de um guia baseado em 

evidências para implementação de MD em escolas evidencia essa tendência. O guia 

(WEARE; BETHUNE, 2021) foi promovido com apoio do parlamento britânico, 

confirmando  o interesse de gestores educacionais britânicos. Além disso, aponta o 

quanto as práticas de MD podem beneficiar crianças em idade escolar, e elenca uma 

série de benefícios  para alunos e o ambiente escolar. 

 Os programas de MD voltados para escolas diferem pouco dos programas 

pensados para adultos.  Apesar de algumas diferenças culturais, estes programas 

possuem familiaridades e englobam alunos entre 3 e 18 anos (O’TOOLE et al., 2017). 

Dentre estas familiaridades com os programas de intervenção baseadas em 

Mindfulness (IBMs) para adultos, destacam-se a combinação dos seguintes tipos de 

atividades: atenção focada na respiração, escaneamento corporal, movimento 

consciente, atenção às atividades diárias (ex. alimentação consciente) e uma prática 

meditativa. Além dessas atividades, os programas também incluem atividades com 

ênfase na auto aceitação; bondade para consigo mesmo ou para com os outros; 
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observação dos pensamentos, emoções, além da atenção focada nas sensações 

corporais sem julgamento ou elaboração (O’TOOLE et al., 2017). Através destas 

atividades, os programas buscam promover experiências nas quais as crianças sejam 

capazes de reconhecer e nomear suas emoções ou experiências internas sem 

julgamento, identificando estados afetivos e emocionais próprios e de seus colegas e 

possivelmente instigando respostas mais empáticas (POEHLMANN-TYNAN et al., 

2016). As crianças são apresentadas a uma série de atividades lúdicas, com tempo 

de prática meditativa mais curto, por um período mínimo de 8 semanas, utilizando 

jogos, brinquedos, livros e músicas. Outra característica dos protocolos adaptados ao 

ambiente escolar é a presença de treinamentos de autocompaixão, além de temas 

relacionados à gentileza, gratidão, flexibilidade cognitiva e trabalho em equipe 

(POEHLMANN-TYNAN et al., 2016; TATTON-RAMOS et al., 2016). Embora os 

protocolos utilizados nos programas apresentem variações, em geral procuram 

manter os objetivos preconizados por Kabat-Zinn (1990, 2003) de estar presente 

momento a momento, sem julgamentos, com uma atitude aberta de curiosidade, 

bondade e carinho para consigo mesmo e os outros. Além disso, a maioria dos 

programas busca desenvolver os cinco princípios básicos do Collaborative for 

Academic, Social and Emotional Learning (CASEL): a) autoconhecimento; b) 

autorregulação; c) habilidades para bons relacionamentos; d) empatia e habilidades 

de colaboração e tomada de decisões e assumir responsabilidades (CASEL, 2015).  

Dentre os programas voltados para crianças e adolescentes em escolas, se 

destacam-se o MindUp (MALONEY et al., 2016); o Attention Academy (NAPOLI; 

KRECH; HOLLEY, 2005), o Mindfulness in Schools Project (KUYKEN et al., 2013) e o 

Kindness Curriculum for Preschoolers (DAVIDSON, 2017; FLOOK et al., 2015). Estes 

programas têm obtido resultados promissores quanto a sua viabilidade, aceitabilidade 

e eficácia para promover o bem estar e saúde mental dos alunos (EMERSON et al., 

2020; MCKEERING; HWANG, 2018). Ademais, os programas de MD voltados para 

escolas tem obtido resultados interessantes no que diz respeito à promoção de HSEs 

e estímulo ao desenvolvimento das FEs. O estudo de Vickey e Dorjee (2016) utilizou 

o protocolo Paws b, versão para crianças entre 7 e 9 anos do Mindfulness in Schools 

Project em uma amostra de 71 crianças e relatou significativa melhora na 

metacognição, diminuição de sentimentos negativos, além de sugerir melhora da 
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autorregulação e bem estar. Em outro estudo que comparou duas turmas que 

participaram do programa Mind-up com outras duas turmas de crianças participantes 

de um programa voltado para promoção de responsabilidade social, Maloney e 

colaboradores (2016) demonstraram que as crianças que participaram do programa 

de MD apresentaram melhoria nas FEs, no bem estar e no comportamento pró-social 

comparadas com o grupo controle.  

O programa Kindness Curriculum for Preschoolers (KC), utilizado no presente 

estudo, diz respeito a um currículo baseado em Mindfulness  (DAVIDSON, 2017), 

2017), criado por pesquisadores da Universidade Wisconsin-Madison. O KC busca 

desenvolver, além da atenção plena, habilidades de gentileza e de compaixão em 

crianças de 4 e 6 anos, podendo ser utilizado com crianças até 9 anos. Uma 

característica do KC é a flexibilidade na aplicação das lições, além do livre acesso. 

Suas atividades têm ênfase nas práticas de gentileza, empatia, gratidão e 

compartilhamento, incorporando literatura infantil, música e movimento para ensinar 

conceitos relacionados à bondade e compaixão (DAVIDSON, 2017; FLOOK et al., 

2015). Apoia-se na hipótese de que a Inteligência Emocional seria preditor mais 

robusto para um curso de vida mais bem sucedido que o Quociente de Inteligência. 

Portanto, o estímulo ao desenvolvimento dessas habilidades deve ser feito 

precocemente. Também sustenta que é possível incorporar as práticas de MD à rotina 

escolar com pouco investimento financeiro, pouca mudança na rotina escolar, com 

materiais de fácil acesso a qualquer escola e sem a necessidade de longa formação 

para os professores. Em estudo (FLOOK et al., 2015), foi observado que o KC aplicado 

em um curto período pode promover habilidades de autorregulação e comportamento 

pró-social em crianças. 

Um ponto importante a ser considerado acerca dos programas de MD para 

escolas é que à medida que se desenvolvem, uma miríade de modelos de treinamento 

para professores e aplicadores surgiram. Tais modelos diferem do longo e criterioso 

processo de preparação para aplicadores de MD para adultos em contextos de saúde. 

Como apontado por Weare e Bethune (2021), os modelos usados no contexto escolar 

são intensivos, alguns mais leves, e às vezes não há preparação prévia para 

aplicadores, apenas o fornecimento de recursos para os professores usarem com os 

alunos.  
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1.4.2 Mindfulness em escolas brasileiras 

 

No Brasil, os programas de MD para escolas também começam a despertar 

interesse nos meios educacional e científico, iniciando o longo processo da busca e 

reconhecimento das evidências de seus benefícios para estudantes de todos os 

segmentos da educação brasileira. Ainda não se tem notícia de um programa 

totalmente planejado para escolas no Brasil sendo aplicado de forma contundente, 

apenas algumas iniciativas esparsas e algumas adaptações de programas 

desenvolvidos em outros países. 

Dentre as adaptações realizadas para populações de escolares no Brasil, 

destacam-se os apontados por Terzi e colaboradores, o Programa SENTE, o 

Programa MindEduca e o Programa Atención Funciona, que foram endereçados  à 

alunos entre  6 e 17 anos (TERZI et al., 2016).  

A implementação do programa MindEduca está atualmente em curso em 

algumas partes do Brasil, principalmente no estado do Espírito Santo, que desde 2014 

vem realizando um mapeamento dos resultados. Foi possível identificar alguns 

resultados como diminuição no número de faltas dos alunos e aumento nas taxas de 

aprovação, além dos professores relatarem a percepção de melhoras na atenção, 

aprendizagem, emoções, comportamento e relacionamentos (TERZI et al., 2016, p. 

111). Outro programa  destacado por Terzi e colaboradores (2016) que vem ganhando 

espaço em escolas brasileiras é  o Atenção Funciona, com foco em crianças e 

adolescentes. Os participantes deste programa relataram aumento da concentração, 

redução de comportamentos impulsivos, dentre outros efeitos positivos, mas ainda 

não há dados quantitativos a respeito de seus efeitos. 

Mais recentemente, o estudo realizado por Milaré e colaboradores (2021) 

comparou o efeito do currículo K5 do programa Mindful Schools ao efeito de uma 

intervenção baseada em contação de histórias sobre FEs e emoções em crianças com 

8 e 9 anos em uma escola pública brasileira. Além de avaliar a viabilidade do programa 
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para uma amostra brasileira, o estudo obteve resultados positivos e intensifica o 

debate sobre MD em escolas no Brasil. 

Apesar de não ser um programa estruturado de MD, o projeto intitulado Lição 

do Silêncio (WULLSTEIN, 2002), é realizado desde meados da década de 1990 de 

forma regular em escolas públicas de Educação Infantil na cidade de Sorocaba. Este 

projeto promove a prática da meditação com crianças entre 4 e 7 anos, e apesar de 

sua longevidade ainda não foi objeto de estudo científico. Apesar disso, os relatos, 

tanto de pais quanto de professores, tem sido positivos ao longo dos anos. O objetivo 

do projeto é levar às crianças exercícios inspirados no Yoga e no Jogo do Silêncio de 

Maria Montessori (LILLARD, 2011), tendo como alvo o favorecimento da 

concentração, o controle da respiração e impulsividade, a percepção e consciência de 

seus pensamentos e sentimentos, além de proporcionar momentos de relaxamento 

às crianças. 

Apesar dos resultados positivos dos estudos realizados no país e do crescente 

interesse acerca das práticas de MD para escolas no Brasil, apoiado por relatos 

positivos de educadores e alunos participantes, ainda há pouco conhecimento sobre 

a viabilidade dos programas considerando as características culturais, econômicas e 

estruturais das escolas brasileiras. Além disso, há ainda as particularidades 

estruturais e culturais de cada programa, o que dificulta a generalização de seus 

efeitos. Assim, buscar um programa que agregue as expectativas de promoção da 

saúde mental dos alunos, seja viável às escolas no Brasil e que envolva o uso de 

poucos recursos financeiros é desejável. Ainda, antes da implementação é crucial 

avaliar se o programa apresenta o potencial de viabilidade que se busca. Há 

necessidade de cuidadosa adaptação da intervenção e a sistematização de 

procedimentos em forma de protocolo para que a  intervenção possa ser, no futuro, 

disseminada e acompanhada objetivamente nas escolas, bem como análise de sua 

viabilidade (AMATO, 2015). 

 

 

1.5 Estudos de viabilidade e adaptação cultural 
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Estudos de viabilidade foram definidos por Emerson e colaboradores (2020) 

como sendo “estudos que permitem aos pesquisadores avaliar se ideias e 

descobertas podem ou não ser moldadas para serem relevantes e sustentáveis 

quando aplicadas a contextos diferentes das populações para as quais foram 

originariamente idealizadas” (p.7). Para isso, alguns  fatores devem ser levados em 

consideração, como os propostos por Bowen e colaboradores (2010). Iniciando pela 

demanda da escola, se realmente a escola necessita do programa e o qual é a sua 

expectativa a respeito de seus efeitos. A análise da  adaptação do programa também 

é  fundamental; o quanto as atividades originais precisam ser modificadas para que 

seja possível sua aplicação em um contexto diferente. Outro fator primordial a  ser 

analisado é a  aceitabilidade; quais são as percepções de alunos, pais e professores. 

Este fator vai analisar o quanto o programa é aceito pela comunidade escolar, levando 

em conta a adesão ao programa. A implementação do programa também precisa ser 

investigada; quais são os fatores que facilitam ou impedem sua implementação. Assim 

como a praticidade do programa considerando os recursos disponíveis. Sob a 

perspectiva da integração do programa, é importante avaliar se o programa possui 

potencial para ser integrado à rotina da escola, sem causar perdas nas atividades 

pedagógicas. Outro ponto importante para estudos de viabilidade é a observação da 

capacidade  de expansão do programa, se este pode ser aplicado a outras turmas ou 

mesmo outras escolas sem sofrer modificações além das já realizadas. Também é 

desejável que, na medida do possível, os limites de eficácia do programa sejam 

investigados. Esta análise irá fornecer dados sobre os possíveis efeitos dos 

programas e quais são os limites desses efeitos, se o programa atinge ou não o 

objetivo a que se propõe, como favorecer a cognição social das crianças, por exemplo. 

Assim como outras intervenções, os programas de Mindfulness voltados para 

escolas no Brasil necessitam considerar as características do sistema de ensino, da 

população a quem se destinam, as questões econômicas e diferenças geográficas 

encontradas no país. Na ausência de um programa de MD estruturado e planejado 

para escolas no Brasil, buscar um cuja estrutura seja flexível, permitindo adaptação 

às características brasileiras é salutar. Assim, de forma progressiva pode-se viabilizar 

o desenho de diretrizes básicas e protocolos padronizados que funcionem de acordo 
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com as demandas específicas do ambiente escolar (TATTON-RAMOS et al., 2016), 

respeitando os conceitos de MD e a concepção do programa original.  

Adaptar um programa que foi elaborado para outro contexto social e econômico 

demanda uma série de ponderações sobre as adaptações culturais pelas quais o 

programa passará sem descaracterizá-lo, ainda permitindo atingir seus objetivos e 

indo ao encontro das demandas da escola. A adaptação cultural de uma intervenção 

baseada em evidências corresponde à sua modificação sistemática para ajustá-la à 

cultura, ao contexto e à linguagem do público-alvo, considerando os seus valores, 

significados e padrões culturais  (CASTRO; BARRERA; HOLLERAN STEIKER, 2010; 

MENEZES; MURTA, 2018). Para que seja adequada, é fundamental que sejam 

observadas a maneira e a extensão em que o programa foi originalmente proposto, 

as etapas ou metas que foram implementadas de acordo com o original, as que não 

foram e os fatores que facilitaram ou dificultaram o processo (ORSMOND; COHN, 

2015). Dessa forma, o presente estudo buscou  investigar  cada um desses fatores, 

elencando  os pontos que se mostram favoráveis e os que podem ser considerados 

negativos à implementação de um programa de MD  em uma escola brasileira.
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo principal do presente estudo foi adaptar e investigar a viabilidade do 

programa Kindness Curriculum em crianças do 1º ano do Ensino Fundamental em 

uma escola brasileira.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Como objetivos específicos, incluiu-se: (a) realizar adaptações no programa 

para uso de materiais e atividades familiares à realidade brasileira; (b) realizar uma 

experiência de implementação do programa em duas classes do 1º ano do Ensino 

Fundamental de uma escola municipal de São Paulo; (c) analisar aspectos da 

viabilidade e aceitação do programa considerando os relatos dos professores e pais, 

bem como as respostas comportamentais das crianças; (d) analisar possíveis 

mudanças em habilidades de cognição social e funções executivas após a experiência 

das atividades de MD, comparando o desempenho em testes padronizados para estas 

habilidades antes e após a intervenção. 
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3. METODOS  

 

3.1 Desenho 

 

Trata-se de um relato de experiência de estudo de adaptação e viabilidade de um 

programa baseado em MD para uma amostra de crianças de uma escola pública na cidade 

de São Paulo, Brasil. O delineamento foi de caráter exploratório e com medidas qualitativas 

e quantitativas de possíveis efeitos sobre as funções executivas e habilidades 

socioemocionais. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo sob o parecer de número 3.802.236. 

 

3.2 Recrutamento 

 

No início do ano letivo de 2019, foram convidados a participar alunos de  oito escolas 

municipais de Ensino Fundamental através de contatos telefônicos e e-mails. Os critérios de 

escolha das escolas convidadas foram: escolas municipais, com distância igual ou menor 

que 10 km do Campus Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo 

e que não participassem de nenhum estudo acadêmico no momento da realização do 

projeto. Além das escolas, foi realizado o contato com as Diretorias Regionais de Ensino 

(DRE) para obtenção da autorização para a realização do projeto em escolas de sua 

abrangência (anexo 1). Após algumas reuniões, a Escola Municipal de Ensino Fundamental 

(EMEF) Cacilda Becker, situada na região do Jabaquara, atendida pela DRE Ipiranga aceitou 

participar da pesquisa. Após reunião com a equipe pedagógica, pais e alunos dos dois 1º 

anos do Ensino Fundamental, o projeto iniciou-se no mês de agosto, sendo finalizado em 

Dezembro de 2019. 

 

3.3 Participantes 

 

Foram convidadas a participar do projeto as 55 crianças das duas salas do 1º ano do 

Ensino Fundamental (EF); todas as crianças da sala participaram das atividades de MD, mas 

os responsáveis de apenas 41 autorizaram a realização das avaliações. Para análise de 
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dados quantitativos, portanto, foram avaliadas 41 crianças, de ambos os sexos, entre 5 e 7 

anos de idade, autorizadas pelos pais através do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (anexo 2). Ao final do programa, apenas 19 crianças completaram o 

protocolo de avaliação (Figura 2). Esta perda amostral foi devido a falta das crianças nos 

dias de avaliação pós intervenção, consequência do período no qual foi realizada ao final do 

ano letivo. Segundo o relatado pelas professoras, com a finalização do ano é comum que as 

crianças deixem de ir a escola. Foram incluídas apenas crianças com desenvolvimento 

típico, sem histórico de doença psiquiátrica ou deficiência intelectual ou sensorial e motora 

não compensada que prejudicassem a avaliação neuropsicológica. Além das crianças, para 

a análise qualitativa também participaram os pais, as professoras e auxiliares de classe.  

 

Figura 2. Número de crianças que participaram do programa de MD (55), crianças avaliadas 
inicialmente (41), crianças que completaram o protocolo de avaliação (19) 

 

Antes da coleta de dados, além dos pais, as crianças também concordaram com sua 

participação através do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido  apropriado à sua idade 

e fase da alfabetização (anexo 3).  

 

3.4 Procedimentos 

 

3.4.1 Avaliação do Programa na Percepção de Professores e Pais 

Foi avaliada a aceitação do programa através de questionários respondidos pelas 

professoras e auxiliar de classe (anexo 9). Duas professoras e uma das auxiliares 
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responderam ao questionário destinado a equipe pedagógica. O questionário contou com 7 

perguntas: 

1) O programa foi viável  à sua sala de aula? 

2) Os alunos de sua sala de aula mostraram interesse pelo programa? 

3) Os alunos de sua sala demonstraram prazer em realizar as atividades do programa? 

4) Você percebeu algum impacto do programa em seus alunos ou em você? Se sim, 

especifique. 

5) Você acha que o programa poderia ser realizado em outras turmas da escola? 

6) O programa poderia ser aplicado como rotina diária em sua sala? 

7) Você poderia aplicar o programa em sua sala? 

 

Os pais das crianças responderam a um questionário (anexo 10)  com 5 questões abertas 

a respeito do seu ponto de vista acerca do impacto do programa em seus filhos: 

1) Você notou alguma mudança no comportamento da criança após o início do projeto? 

Se sim, exemplifique. 

2) Alguma vez a criança chegou em casa contando sobre alguma atividade? 

3) Alguma vez a criança ensinou a você ou outra pessoa da família alguma atividade 

desenvolvida no projeto? Qual? 

4) Você pode escrever em poucas palavras a sua percepção do projeto? 

5) Deixe sua crítica ou sugestão: 

 

 

3.5 Avaliação de possíveis mudanças em Funções Executivas 

 

3.5.1 Avaliação Neuropsicológica 

 

Para a avaliação de possíveis mudanças em funções cognitivas subsequentes à 

participação no programa, as crianças foram submetidas a uma avaliação neuropsicológica 

com foco em habilidades executivas e de cognição social em dois períodos: pré-programa 

(T1) e pós programa (T2). A avaliação foi realizada na escola, durante o período de aulas, 

individualmente. Apenas as crianças autorizadas pelos pais através do TCLE foram 
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submetidas à avaliação. Os testes foram aplicados pela pesquisadora principal com o apoio 

de uma estudante de fonoaudiologia.  

Foram escolhidas tarefas tradicionalmente utilizadas na prática clínica e em 

pesquisas, descritas abaixo: 

a) Scaling of Theory-of-Mind Tasks (ToM) (WELLMAN, LIU; 2004). Conjunto de 

tarefas adaptado por Calero e colaboradores (2013) no formato de jogo de computador. As 

tarefas utilizadas nessa versão são: Tarefa 1 - Desejos Diferentes: a criança julga se duas 

pessoas (ela vs. outra pessoa) têm desejos diferentes sobre os mesmos objetos; Tarefa 2 - 

Crenças Diferentes: a criança julga  se duas pessoas (ela versus outra pessoa) têm crenças 

diferentes sobre o mesmo objeto, enquanto ela não sabe qual crença é a correta; Tarefa 3 - 

Acesso ao Conhecimento: a criança vê o que está em uma caixa e julga o conhecimento de 

outra pessoa que não vê o que está nela; Tarefa 4 - Falsa Crença: a criança julga a falsa 

crença de outra pessoa sobre o que está em um recipiente distinto, enquanto ela (a criança) 

sabe o que realmente está dentro do recipiente; Tarefa 5 - Falsa Crença Explícita: a criança 

julga como alguém responderá, dada a crença equivocada dessa pessoa; Tarefa 6 - Crença 

versus emoção: o julgamento da criança mostra como uma pessoa se sentirá dada uma 

crença que está errada. Todas as tarefas envolvem uma pergunta de controle, que é usada 

para garantir que a criança entendeu a tarefa, e uma pergunta-alvo, que avalia seu 

desempenho. Além disso, há uma Tarefa 7 - Emoção oculta, que envolve duas perguntas 

alvo em vez de um alvo e um controle. O desempenho da criança foi avaliado considerando 

o número de respostas que indicam sua capacidade de inibir sua própria resposta e 

considerar a resposta do outro. O teste foi aplicado a cada criança em formato de jogo de 

computador. Para cada tarefa, a pesquisadora explicava a tarefa à criança, que poderia 

escolher qualquer uma das opções fornecidas. Não houve resposta considerada errada, de 

forma que, independentemente da resposta, uma tela com um sinal de positivo apareceu a 

seguir. Três das tarefas são mostradas na Figura 3. 
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Figura 3. Esquema da tarefa de Teoria da Mente. Extraída de Calero e colaboradores (Calero et al., 2013) 

 

 

 b) Teste de controle inibitório. Adaptação do teste Flanker (ERIKSEN; ERIKSEN, 

1974) (Figura 4). Esta tarefa foi delineada para investigar a capacidade de inibir respostas 

automáticas em condição congruente ou de incongruência. Participantes observam 

sequências de imagens apresentadas na tela de um computador em que constam desenhos 

de cinco de peixes voltados para a direita ou para a esquerda. No centro de cada peixe há 

uma seta na mesma direção do peixe. Os estímulos variam de forma que em algumas 

condições o peixe do meio está na mesma direção (condição congruente) ou na direção 

oposta (condição incongruente) aos demais. O participante deve clicar em uma tecla 

específica à direita ou à esquerda, sempre correspondente à direção da seta do peixe do 

meio. O desempenho é avaliado considerando-se tempo de reação e número de acertos 

(máximo 20).  
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Figura 4. Modelo de tela de computador, Teste Flanker (Wellman, Liu 2004) 

 

 

 c) Sharing Task. A tarefa original foi desenvolvida para o estudo de Flook e 

colaboradores (2015), que consistiu quatro testes separados em que as crianças de forma 

individual distribuíram adesivos entre si e um destinatário-alvo. Os quatro destinatários-alvo 

incluíam um colega de sua classe mais apreciado (identificado pelo participante), um colega 

menos apreciado, uma criança desconhecida e uma criança doente. Em cada uma das 

quatro tentativas, as crianças recebiam um envelope para elas rotulado como “eu” e um 

envelope com o nome do destinatário designado. As crianças receberam 10 adesivos no 

início de cada ensaio e lhes foi dito que poderiam ficar com tantos quantos quisessem para 

si mesmos e dar quantos quisessem para a outra pessoa. As pontuações foram calculadas 

para cada ensaio junto com uma pontuação média total, que refletia o número de adesivos 

colocados no envelope “eu” em todos os quatro ensaios. Para este estudo, a tarefa foi 

adaptada para ser aplicada de forma coletiva. Foram realizados quatro ensaios em forma de 

atividade gráfica (Figura 5); em cada ensaio as crianças receberam uma folha com as 

imagens de 10 cartelas de adesivos e dois envelopes com destinatários alvo: Eu e Meu 

Amigo, no primeiro ensaio, Eu e um Colega de outra sala, no segundo ensaio, Eu e um 

Colega que faltou, no terceiro ensaio e Eu e Catarina, uma menina fictícia que está muito 

doente e não pode ir à escola, no quarto ensaio. A cada ensaio, as crianças deveriam ligar 

quantas cartelas desejassem para si e quantas dariam a outra pessoa. A pontuação foi 

baseada no número de adesivos ligados ao envelope "eu" em todas as quatro tentativas. 

Esta resposta foi considerada como indicando preferência por uma recompensa pessoal em 

detrimento do outro. Quanto maior o número de adesivos ligados ao envelope “Eu”, mais 

baixa a pontuação na tarefa.  
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Figura 5. Modelo de atividade gráfica - Sharing Task. Adaptado de Flook e al., 2015 

 

 

d) Avaliação de autorregulação emocional. Tal habilidade foi avaliada por meio da 

versão brasileira da escala comportamental respondida pelos pais – The Strengths and 

Difficulties Questionnaire (SDQ) (GOODMAN, 1997), questionário de rastreio a problemas 

de saúde mental infantil, aplicado aos pais (anexo 8). O SDQ é composto por 25 itens, 

subdivididos em cinco subescalas que avaliam: hiperatividade, sintomas emocionais, 

problemas de conduta, relações interpessoais e comportamento pró-social. As cinco 

subescalas do SDQ possuem cinco itens cada. Os resultados são gerados a partir da 

pontuação das cinco escalas primeiramente; em seguida, calcula-se o Total de Dificuldades. 

 

3.6 Avaliação da Viabilidade do Programa CalmaMente 

 

Para avaliar a viabilidade do programa CalmaMente, o presente estudo  buscou 

analisar as oito áreas  propostas para avaliação de estudos de viabilidade propostas por 

Bowen e colaboradores Segundo o proposto (2010) descritas no quadro 1.  
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Quadro 1. As oito áreas de enfoque de estudos de viabilidade - Bowen et al, 2010 

 

 

Considerando estes fatores, o presente estudo buscou analisá-los da seguinte forma: 

a) Aceitabilidade: o quanto as crianças, os indivíduos-alvo, pais e 

professores, o quanto se engajaram na implementação do programa e como 

reagiram a ele; 

b) Demanda: além  da exigência da BNCC, na qual todas as propostas  

educacionais no Brasil devem incluir as competências socioemocionais,  os 

relatos da equipe pedagógica também indicaram que o programa poderia 

contribuir para melhorar os relacionamentos entre alunos; 

c) Implementação: a probabilidade de as atividades previstas serem 

implementadas e quais os fatores que poderiam contribuir ou dificultar para isso 

acontecesse; 

d) Praticidade: observou-se os recursos, o tempo utilizado, o quanto 

poderiam favorecer a realização do programa; 
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e) Adaptação: foram analisadas as mudanças  necessárias nos conteúdos 

ou procedimentos originais, o quanto sofreram modificações para serem 

adequados à amostra brasileira; 

f) Integração: avaliou-se o nível de mudança que a escola necessitaria 

passar para que o programa fosse  integrado a escola; 

g) Expansão:  examinou-se o  potencial do programa para outras turmas 

ou outra escola em um ambiente diferente sem a necessidade de novas 

adaptações; 

h) Limites de sua eficácia: considerou-se os resultados obtidos nas 

avaliações quantitativas e qualitativas.  

 

3.7 Adaptação do Kindness Curriculum 

 

Após análise do manual do programa original,  constatou-se que o KC possuía 

características que permitiam adaptação sem, no entanto, perder o cerne do programa. O 

contato com a equipe do Center for Healthy Minds (CHM) foi através de correio eletrônico 

solicitando a autorização para adaptações de algumas atividades, explicitando os objetivos 

da adaptação e esclarecendo eventuais mudanças nos materiais, além da adaptação cultural 

do nome do programa para maior engajamento das crianças. A autorização foi obtida para 

que as adaptações culturais que se fizessem necessárias fossem realizadas, com o 

compromisso de se respeitar o direito autoral e manter a essência do programa do KC (anexo 

4). 

Para melhor assimilação das crianças, o programa recebeu o nome de CalmaMente 

(CM). Previamente, foi realizada uma livre tradução/adequação de cada uma das lições do 

KC para a língua portuguesa, como demonstra o Quadro 2.
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Figura 2 - Livre tradução/adequação do Kindness Curriculum Quadro 2. Livre tradução/adequação do Kindness Curriculum 



 

 

 

 

O critério para inclusão ou exclusão das lições foi o de seguir os oito eixos 

temáticos de forma lógica e crescente, utilizando as lições que não necessitassem de 

espaço externo ou modificassem a organização da sala de aula e utilizassem materiais 

acessíveis. Considerando o espaço disponível da escola e, principalmente, a 

solicitação das professoras para que as tarefas ocorressem apenas no espaço físico 

das salas de aulas, as lições que utilizavam movimentos corporais e espaço externo 

foram inicialmente excluídas. Também foram excluídas as lições que necessitavam 

materiais não convencionais às salas de aula brasileiras, além das lições que 

utilizavam termos, expressões que não pudessem ser adaptados à língua portuguesa. 

Foram excluídas as lições originais de número  8, 12, 13, 18, 21 e 22.  

Após essa primeira etapa, procedeu-se a adaptação dos componentes de cada 

lição selecionada. O programa KC original sugere a utilização de 15 livros em suas 

lições, mas nenhum dos livros sugeridos foi publicado no Brasil. Após análise optou-

se por utilizar dois livros originais traduzidos pela pesquisadora, que foram 

apresentados em Power Point  (anexos 5 e 6)  às crianças: 1) Quick as a criket  

(WOOD, 1990) e 2) I’m the best (SNIDER, 2012). Dois livros foram substituídos por 

livros editados no Brasil com temática semelhante: Moody Cow Meditates 

(MACKLEAN, 2009) por Olivia e o um humor (FREEMAN, 2015); Can you see peace? 

(KATZ, 2016) por Crianças como você: uma emocionante celebração da infância no 

mundo (SILVA, 1997), os outros livros foram excluídos do programa. Para ilustrar as 

atividades das lições 10 (perdão)  e 12 (gratidão) do CalmaMente,  pelos livros 

editados no Brasil; Errar faz parte, perdoar faz bem: ensinando crianças a desenvolver 

compaixão  (REIS; NEULFELD, 2016) e Um presente diferente: desenvolvendo a 

gratidão (NEUFELD et.al, 2018) respectivamente. Algumas tarefas foram adaptadas 

para utilizar materiais mais convenientes à experiência, como a atividade de Falar com 

o Coração que utilizou adesivos ao invés de palitos com figuras coladas. Alguns 

componentes de atividades não foram utilizadas por não haver possibilidade de 

adaptação sem a perda de conteúdo. Dentre eles, das músicas sugeridas  apenas  a 

música Breathing in Breathing out, foi mantida em sua forma original, tendo sido 

trabalhada em conjunto com a professora da turma. 

Outra tarefa que sofreu adaptação cultural foi o Growing Friendship Wish 

(GFW). Esta tarefa é realizada pelas crianças ao início de cada atividade do KC. Uma 
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criança é escolhida como líder do dia e é responsável por recitar a frase enquanto os 

outros repetem e fazem os gestos (Figura 6) 

 

Figura 6. Growing Friendship Wish - Kindness Curriculum (Davidson, 2017) 

 

 

Para o programa CalmaMente, a frase foi modificada para: Que nada do que 

eu diga pense ou fale possa magoar alguém e que eu possa sempre ser gentil com 

todos – Desejo de Amizade e Bondade (DAB). Foi mantido o formato de uma criança 

líder recitar a frase para que os outros a repetissem, porém os gestos foram 

substituídos por uma posição ereta, olhos fechados e uma das mãos sobre o peito 

(Figura 7). 

Figura 7. Aluno da turma do  1B lendo o Desejo de Bondade e Amizade
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Ao final da etapa de adaptação, foram selecionadas 16 das 24 lições para  o 

programa CalmaMente, mantendo os 8 eixos temáticos propostos no KC (Quadro 3). 

 

Quadro 3. As 16 lições selecionadas para o programa CalmaMente 

 

Cada uma das lições seguiu o esquema apontado de forma detalhada 

encontram-se no Diário de Campo (anexo 7). 

Inicialmente as lições foram aplicadas na sequência descrita, com exceção da 

Lição no 2 que precisou ser remanejada como Lição 15 – Sementes da bondade e 

gentileza (anexo 7). O remanejamento foi necessário pois uma floreira e dois 

regadores que seriam utilizados na atividade foram deixados na sala de aula no dia 

anterior e foram vandalizados por turmas que utilizavam a sala em outros turnos.  

Além das atividades do KC, também foi acrescentada uma prática meditativa, 

com a qual já foram realizadas experiências em escolas brasileiras (WULLSTEIN, 

2002). A prática seguiu os seguintes passos:  a) toca-se um sino; b) senta-se em 

posição ereta; c) junta-se as mãos sobre o abdome percebendo os movimentos que 

a respiração faz; d) mantém-se o olhar na ponta do nariz com os olhos fechados; e) 

respira-se calma e pausadamente; f) repete-se mentalmente a palavra sem significado 

(Iapa); g) após 2 minutos, toca-se o sino novamente e encerra-se a atividade. Como 
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incentivo às crianças, foi utilizado um boneco em forma de urso, batizado de Zinn, 

criado pela pesquisadora, com braços e pernas articuláveis e olhos que podem ser 

fechados ou abertos (Figura 8). 

 

Figura 8 - Boneco Zinn utilizado na prática meditativa 

 

 

Outro objeto utilizado para trazer maior engajamento para as crianças foi um 

instrumento musical chamado Vibratone, este reproduz o som de um sino grave e 

prolongado. Foi utilizado para marcar o início e o final de cada atividade. Também foi 

utilizado para práticas de Ouvir Consciente, pois permite regular o tempo em que o 

som permanece percebido. Nesta prática, as crianças eram convidadas a permanecer 

de olhos fechados, com uma das mãos sobre o peito. Ao toque do instrumento, elas 

deveriam prestar atenção ao som o máximo que conseguissem e ao deixar de ouvir o 

som, elas deveriam tirar a mão que estava no peito e virar a palma da mão para o lado 

de fora.    

Tanto o vibratone quanto o urso foram utilizados ao final de cada uma das 16 

lições, durante a prática meditativa. 

 

3.8 Análise dos dados 
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A análise dos critérios de viabilidade foi realizada de forma qualitativa, 

considerando-se os relatos verbais dos participantes (registrados no diário de campo), 

bem como pelos questionários respondidos por pais e professoras (Anexos 9 e 10).  

Ao final do período de avaliação T2, os dados quantitativos relativos aos testes 

neuropsicológicos foram analisados através de teste t pareado pelo programa Jamovi, 

visando determinar se houve efeito do Programa CalmaMente sobre as tarefas de 

ToM, Sharing Task, Flanker, além de efeitos nas respostas dadas pelos pais no 

questionário SDQ. 

 

 

4.1 RESULTADOS 

 

4.1 Resultados qualitativos relativos à percepção do programa 

CalmaMente na visão das professoras e pais 

 

Apesar do número reduzido de participantes, não permitindo sua 

generalização, os questionários respondidos pelas 2 professoras e pela auxiliar de 

classe trouxeram dados importantes a respeito das impressões do projeto. As  

respostas aos questionários foram consideradas positivas em 6 das 7 perguntas e 

segue-se algumas respostas:  

a) “Os alunos se interessaram muito por todas as atividades realizadas, 

principalmente pelos recursos utilizados para tais atividades.” – Auxiliar  

b) “As crianças participaram ativamente, demonstrando gostar dos 

momentos de realização das atividades. Esperavam ansiosamente pelo 

momento do projeto. Além de compartilharem com outros suas vivências 

durante a realização do que lhes era proposto.” – Professora 1 

c) “Os alunos apreciavam as atividades, principalmente a prática 

meditativa, perguntavam o tempo todo quando era a hora de meditar. 

Mostravam-se empolgados com o urso e o som do Vibratone e 

procuravam manter a postura durante a prática. Nenhuma criança 

negou-se a participar. “  - Professora 2. 
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Com relação ao impacto percebido, a professora 1 e auxiliar de classe relataram uma 

possível melhora no relacionamento entre as crianças: 

a) “Brigavam menos, pediam mais desculpas e se ajudavam mais.” – 

Auxiliar de Classe 

 

b) “Sim, considerando que a turma era bastante heterogênea, formada por 

uma diversidade de necessidades individuais, pode-se dizer que tivemos 

momentos de muito estresse. O projeto dispôs ao grupo momentos de 

tranquilidade, baixando o nível emocional da turma. Digamos que o 

projeto tranquilizou tanto aos alunos quanto a mim. Logo, as aulas eram 

melhores (sic) ministradas e também assistidas após a realização 

apreciação (sic) do projeto.” – Professora 1 

Apenas na pergunta a respeito da possibilidade de a própria professora aplicar 

o programa, uma das professoras respondeu não se julgar capaz de aplicar o 

programa sozinha: 

a) “Não, por mim não. É necessário muito estudo e formações para 

conquistar habilidades fundamentais para aplicar o programa. Somente 

ter vontade, não é suficiente, pois o projeto vai além de vínculos afetivos, 

ele ajuda a formar a personalidade da criança.” 

 

Os questionários endereçados aos pais, foram respondidos pelos responsáveis 

pelas 19 crianças que completaram o protocolo de avaliação. Estes questionários 

trouxeram resultados positivos acerca de suas percepções sobre como os filhos 

responderam ao projeto. Segundo relatado por responsáveis participantes:  

a) “O J está mais comunicativo, desinibido, chora menos”. –  Responsável 

1 

b) “Percebo minha filha mais calma e atenta.” – Responsável 2 

c) “Minha filha chega em casa contado sobre as aulas de CalmaMente e 

ensina para o irmão” – Responsável 3 

d) “O R me mostrou a pulseira que fez na aula de Calmamente e me contou 

que cada uma das letras representa uma palavra boa e que a pulseira é 
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para que ele lembre para sempre falar elas (sic) para as pessoas”- 

Responsável 4  

 

4.2 Resultados para os testes neuropsicológicos 

 

Para a análise dos dados quantitativos, foi realizada uma análise descritiva para 

caracterização da amostra por meio de média e desvio padrão das variáveis. Foram 

realizadas análises exploratórias buscando avaliar diferenças entre T1 e T2 como 

possíveis indícios do efeito do CM nos seguintes desfechos: controle inibitório, Teoria 

da Mente, problemas de saúde mental infantil e empatia. Para isso, os pais 

responderam ao questionário SDQ e as crianças foram avaliadas nas tarefas de 

Teoria da Mente, Teste Flanker e Sharing Task. Os resultados das análises podem 

ser encontrados nas tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1. Medidas descritivas dos testes neuropsicológicos obtidas antes e após a 
participação no programa 

 

Tabela 2. Comparações entre os escores nos testes neuropsicológicos obtidos antes e após a 
participação no programa 
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O resultado obtido na tarefa de compartilhamento – Sharing Task mostrou 

diferença significante (t(18) = 2,91; p = 0,009) entre os resultados obtidos antes (M = 

21,37; n = 19) e após (M = 18,16; n = 19) a realização da experiência com programa. 

Este resultado indica que após a realização do  programa as crianças  diminuíram o 

número de cartelas de adesivos que escolheram para si próprias (figura 9) 

aumentando os adesivos destinados a cada personagem apresentado. Estas 

observações sugerem que as crianças responderam a uma situação na qual elas 

deveriam escolher algo desejado para si e para uma outra pessoa de forma mais 

empática após o CM, levando em conta  a situação de impossibilidade de a pessoa 

escolher. 

 

Figura 9 - Intervalo de confiança para Sharing Task -Median (Mediana) Mean (Média) 
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Os resultados na tarefa de ToM antes (M = 4,61; n=19) e após (M = 5,29; n = 19) a 

realização do programa CalmaMente, observou-se um aumento pequeno na média, 

apesar do aumento, a diferença não foi significativa (t(18) = -1,81; p = 0,088). 

Com relação ao controle inibitório, o teste t pareado comparando os resultados 

do teste de Flanker antes (M = 18,58; n = 19) e após (M = 19,95; n = 19) a realização 

do programa de MD também não identificou diferença significativa (t(18) = -1,88; p = 

0,076), apesar do pequeno aumento na média, o mesmo não foi significativo. 

Em referência aos dados obtidos nos questionários SDQ, respondido pelos 

pais, a avaliação indicou que a pontuação diminuiu na comparação antes (M = 14,26; 

n = 19) e após (M = 12,26; n =19) a realização do programa , sugerindo redução nos 

indicadores de possíveis problemas  de saúde mental e auto regulação na percepção 

dos pais. Porém, esta redução também não foi estatisticamente significativa (t(18) = 

1,60; p = 0,128). 

 

4.3 Resultados  de viabilidade do programa CalmaMente 

 

Considerando os critérios propostos por Bowen e colegas (2010), o presente 

estudo apresentou os seguintes resultados: 

 

a) Adaptação 

Considerando o fator adaptação, foram analisadas as mudanças nos conteúdos 

ou procedimentos originais: o quanto sofreram modificações para se adequarem à 

amostra brasileira. Com relação a quantidade de lições originais o estudo utilizou o 

equivalente a 2/3 das lições originais (aproximadamente 66,70%), como demonstrado 

na Tabela 1. O eixo temático também foi preservado: ao menos 1 lição de cada eixo 

temático foi realizada dentro do programa CalmaMente.  
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Quadro 4. Comparação Kindness Curriculum versus CalmaMente. 

 

Sem (semanas), Tema (Eixos Temáticos) 

 

Apesar de alguns livros e músicas não terem sido utilizados, esta exclusão não 

comprometeu os fundamentos do programa original, pois estes materiais foram 

coadjuvantes do programa. Considerando a ênfase nas práticas de gentileza, empatia, 

gratidão e compartilhamento para ensinar conceitos relacionados à bondade e 

compaixão (Davidson, 2017; Flook et al., 2015), a adaptação manteve os objetivos. 

 

b) Aceitabilidade 

Considerou-se para o  critério aceitabilidade o assentimento de todas as 55 

crianças das salas de aula. No ato do preenchimento do Termo de Assentimento Livre 

e Esclarecido (TALE), apenas um dos anos da turma do 1º A apontou que não 

desejava participar. Porém, alguns dias depois o aluno solicitou a sua participação. 

Outro fato importante a ser observado é que das 55 crianças convidadas a participar 

do projeto, 41 tiveram a autorização dos pais para que seus dados fossem coletados, 

o que equivale a aproximadamente 74% dos pais. Não houve desistências por parte 

das crianças. Também foi considerada a participação e apoio tanto das professoras 

quanto da direção e coordenação da escola. 

 

c) Demanda 

Com relação a este critério, o programa mostrou ir ao encontro do que é 

postulado pela BNCC, além de relato da coordenação pedagógica acerca da busca 

por uma atividade extracurricular que favorecesse o desenvolvimento das 
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competências socioemocionais e de atenção. Tal busca, também foi observada na 

fala das professoras, que relatam dificuldades para trabalhar as habilidades 

socioemocionais por conta do extenso currículo programático, além da falta de 

formação específica para esta tarefa. Os pais também relataram preocupação com as 

questões de relacionamento das crianças e sobre a falta de atenção percebida por 

eles. Dessa forma, o programa CM atendeu à demanda da comunidade escolar. 

 

d) Implementação 

Considerou-se a probabilidade e maneira pela qual o programa poderia ser 

implementado conforme planejado e proposto. Dentro dessa perspectiva, o programa 

CalmaMente foi aplicado da forma como foi planejado. Apesar de algumas pequenas 

modificações sofridas, como a mudança da ordem de uma das lições planejadas, não 

houve nenhum fator de impedimento à sua realização. Também é importante ressaltar 

que o cotidiano de uma escola pública é muitas vezes modificado por eventos e 

questões alheias à rotina escolar, como paralisações de atividades. Apesar dessas 

questões, o programa se mostrou adequado para implementação, pois o tempo e os 

recursos necessários impactam minimamente as atividades curriculares. Além disso, 

seu perfil dinâmico e flexível permite que ele se adeque à rotina escolar, o que é 

bastante favorável à implementação em outras escolas públicas brasileiras que 

compartilham muitas similaridades com a escola participante.  

 

e) Praticidade 

Observou-se que os recursos utilizados para a realização do programa 

CalmaMente podem ser considerados sucintos. Não houve necessidade de nenhum 

recurso suplementar, além dos que a escola possui, para a realização do programa. 

Os artefatos utilizados, como o boneco ou o instrumento musical, foram 

complementos opcionais utilizados pela pesquisadora para maior engajamento das 

crianças, porém as atividades poderiam ocorrer mesmo sem a presença deles. Outro 

ponto importante foi o tempo utilizado: 2 encontros semanais com a duração de 30 

minutos cada.  As professoras relataram que o tempo utilizado nas atividades não 

interferia negativamente na rotina escolar, o que pode ser considerado positivo para 
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a praticidade, visto que um programa que exigisse um tempo muito maior interferiria 

na rotina escolar e o inviabilizaria.  

 

f) Integração 

Observando o critério implementação, avaliou-se o nível de mudança que a 

escola necessitaria para que o programa fosse integrado a ela. Sob esse aspecto, é 

importante ressaltar que tarefas originais do KC  que exigiam o uso de espaço externo 

não foram realizadas por conta da falta de espaço disponível na escola, pois todos os 

seus espaços eram ocupados em forma de revezamento durante o período das aulas. 

Adicionalmente, o fato de as salas de aula contarem com muitos alunos, considerando 

o espaço físico disponível, também inviabilizou a realização das tarefas de movimento 

consciente. Apesar de a supressão dessas atividades aparentemente não ter 

impactado negativamente a experiência, sua não realização pode prejudicar as 

crianças, uma vez que essas práticas também são importantes dentro do MD. Na 

impossibilidade de se contar com espaço externo, o engajamento dos educadores 

físicos também pode ser uma opção, englobando as atividades de MD que exigem 

movimento nas aulas de educação física.  

 

g) Expansão 

Examinando-se o potencial do programa para outras escolas em ambientes 

diferentes, é possível inferir que poderia ser aplicado em outras escolas públicas no 

Brasil desde que essas escolas possuíssem, além do espaço disponível para 

realização das atividades, tempo hábil dentro de sua grade programática para 

realização do programa.  

 

h) Limites de Eficácia 

Considerando o proposto (BOWEN et al., 2010) de que “estudos de viabilidade 

devam considerar uma amostra de conveniência com resultados intermediários em 

vez de finais, com períodos de acompanhamento mais curtos ou com poder estatístico 

limitado”(p.3), o presente estudo considera os resultados obtidos na avaliação 

neuropsicológica com foco em habilidades executivas e de cognição social em dois 
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períodos: pré-programa (T1) e pós programa (T2). Além de considerar as respostas 

dos professores nos questionários ao final do programa. 

 

 

 

4.3 Relato da Experiência 

 

A experiência foi realizada entre Agosto e Dezembro de 2019, na escola EMEF 

Cacilda Becker, na cidade de São Paulo. Todas as lições foram aplicadas pela 

pesquisadora, com pequenas contribuições das professoras titulares e das auxiliares 

de classe organizando as turmas, enviando os comunicados aos pais e recolhendo os 

questionários enviados.  

Houve alguns percalços durante a realização, como por exemplo os 37 dias de 

greve dos professores ocorridos no primeiro semestre de 2019. Este fato causou um 

atraso no planejamento do projeto, que foi pensado para iniciar no primeiro semestre 

letivo e passou a ser realizado no segundo. Além do período em greve, também houve  

paralisações por conta de manifestações nas quais os professores participaram. 

Também foi necessário reorganizar algumas atividades. Outro acontecimento a ser 

mencionado é  a dispensa de aulas a partir da 2ª quinzena de aulas do mês de 

novembro por parte de uma das professoras. Estes fatos combinados, resultaram em 

uma perda amostral considerável, pois somente foi possível completar o protocolo de 

avaliação de 19 crianças das 41 iniciais, pois o programa terminou efetivamente no 

início de dezembro de 2019. O final do ano letivo é um período pouco produtivo em 

escola, visto que muitas crianças começam a se ausentar das aulas com a 

proximidade do período de férias. 

Apesar desses fatos, a experiência apresentou muitos pontos positivos. O 

primeiro a ser ressaltado foi o engajamento das crianças. Estas demonstraram 

compreender bem todas as tarefas e as realizaram com entusiasmo. Uma das tarefas 

mais agradáveis relatadas pelas crianças foi a prática da meditação: elas 

verbalizavam de forma frequente que gostavam da atividade e que esperavam 

ansiosos pelo momento (Figura 10). Mesmo as crianças que se mostravam relutantes 
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no início do projeto, em poucas lições passaram a participar de forma ativa e 

demonstrando prazer.  

 

 

Figura 11. Alunos da EMEF Cacilda Becker praticando meditação 

 

 

 

As atividades que envolveram a confecção de algum material também foram 

muito bem recebidas, com destaque para as garrafas do pensamento e as pulseiras 

com as letras do alfabeto, apontadas nas figuras 11 e 12. 

 

Figura 11. Alunos da EMEF Cacilda Becker com suas garrafas do pensamento 
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Figura 12. Aluno com a pulseira confeccionada por si próprio 

 

 

Um fato que merece destaque é que em um dos dias da realização do projeto 

a professora do 1º B estava ausente e as crianças estavam com a professora 

substituta ministrando as aulas. A turma apresentava-se muito agitada, o que dificultou 

a realização da atividade do dia. Assim, optou-se por adiar a atividade para a outra 

semana. No dia da atividade, as crianças entregaram um envelope com cartinhas de 



48 

 

 

 

todas as crianças da sala se desculpando. As cartinhas continham desenhos, uma 

frase de pedido de desculpas e a frase DAB. Segundo a professora, foi iniciativa das 

próprias crianças fazer as cartinhas e ela havia apenas ajudado a escrever as frases. 

Este episódio demonstra que as crianças valorizaram o projeto e aprenderam com ele. 

A Figura 13 contém uma amostra dessas cartinhas confeccionadas pelas crianças. 

 

Figura 13. Amostra das cartinhas com pedido de desculpas enviadas pelas crianças do 1°B à 
pesquisadora 

 

 

 

Apesar do atraso sofrido e de algumas pequenas modificações no programa, a 

experiência foi positiva, resultando em dados significativos para reflexão a respeito de 

programas de MD em escolas brasileiras. 
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5 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo teve como foco a adaptação e a investigação da viabilidade 

de um programa de MD (CalmaMente) a partir de um relato de experiência com uma 

amostra de crianças brasileiras. Seus achados possibilitam afirmar que o programa 

CalmaMente foi bem aceito pela equipe pedagógica, assim como pais e crianças. 

Tendo sido adaptado de um programa voltado para crianças de um outro contexto 

histórico, geográfico e econômico, o programa CalmaMente pode ser incorporado a 

rotina da escola durante um semestre letivo sem comprometer a rotina da escola. Os 

professores o consideraram como favorável ao desenvolvimento de habilidades 

socioemocionais. Também o reconheceram como uma ferramenta para o treino da 

atenção focada e o reconhecimento e controle das emoções por parte do aluno, que 

consideraram como altamente benéfico ao ambiente escolar. Além disso, o estudo  

mostrou que o programa apresentou efeitos na avaliação neuropsicológica, 

principalmente na tarefa de compartilhamento – Sharing Task – na qual houve 

diferença significativa após a realização do programa, demonstrando que as crianças 

passaram a apresentar atitudes mais empáticas em relação a seus colegas. 

Este foi o primeiro estudo a analisar a viabilidade do Kindness Curriculum fora 

do continente norte americano, que, até o momento, foi alvo apenas do estudo de 

Flook e colaboradores (2015) com crianças entre 4 e 5 anos. Além disso, há outra 

característica que ressalta o caráter pioneiro do estudo: o fato de ser o primeiro no 

Brasil a abordar os critérios para estudos de viabilidade de programas de MD para 

escolas brasileiras. 

Os resultados do estudo de viabilidade apontaram que há a busca por parte 

dos professores por ferramentas que os ajude a seguir as recomendações da BNCC; 

incluir atividades que favoreçam as competências socioemocionais em sua rotina 

pedagógica. Porém, a percepção que apresentam a respeito dessas atividades, se 

mostra um tanto equivocada já que gostariam que as atividades resolvessem os 

problemas de mau comportamento e brigas entre os alunos.  Esta constatação 

proveniente dos relatos das professoras e das observações durante a realização da 

experiência,  evidencia que os problemas de relacionamento entre as crianças são 
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mais preocupantes às professoras do que promoção de habilidades socioemocionais 

a longo prazo. Dessa forma, a proposta do programa na escola foi rapidamente aceita 

pela equipe pedagógica, que verbalizou ter dificuldades para organizar dentro da sua 

rotina diária atividades que corroborassem com essa demanda. A resposta a uma das 

perguntas do questionário respondido por uma das professoras, apresentou uma certa 

sensação de alívio com a realização do programa CalmaMente. A mesma professora  

verbalizou sentir-se sozinha e sem a formação necessária para lidar com questões 

socioemocionais dos alunos. Apesar do foco do projeto ser a viabilidade e a adaptação 

do programa, o estudo evidenciou a forma como as professoras percebem as práticas 

de MD nas escolas, abrindo ainda mais a discussão sobre os motivos pelos quais se 

buscam essas práticas no ambiente escolar. Segundo Hyland (2016), é inegável as 

evidências do impacto dos programas de MD em escolas, geralmente positivos, e 

seria leviano criticar a sua busca para suprir demandas urgentes das escolas, assim 

sendo é compreensível o olhar das professoras para as práticas de MD como solução 

dos problemas socioemocionais de seus alunos e delas mesmas. 

A experiência também apontou que, apesar de o programa KC não exigir 

nenhuma formação prévia, é importante considerar um treinamento para a equipe 

pedagógica anterior à aplicação do programa. A falta do conhecimento dos processos 

de MD é um dos fatores que podem inviabilizar a implementação e expansão do 

programa, pois as expectativas geradas pelo programa,  podem  não se concretizar. 

Os problemas pontuais de relacionamento podem não ser resolvidos de forma rápida, 

o que poderia gerar frustração nos professores. Outro ponto importante a respeito do 

treinamento prévio de MD para professores nas escolas, nos é proposto por Tatton-

Ramos e colaboradores (2016, p.1305): no ambiente escolar, quando um membro da 

equipe pedagógica passa a se portar de maneira mais autorregulada, os outros 

membros tendem a imitar e assimilar esses estados. Assim sendo, os modelos 

exercem grande influência no comportamento do grupo, portanto o treinamento em 

MD dos professores é fundamental para que a equipe pedagógica compreenda e 

incorpore as práticas de MD na sua rotina (MEIKLEJOHN et al., 2012). 

 Outro fato apontado pelo estudo e que corrobora com a recomendação de 

treinamento prévio para professores, é o fato de que as crianças da experiência 

depositaram total confiança na pesquisadora que conduziu as atividades, contando 
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com sua vivência  para direcioná-las da melhor forma durante a prática. Demonstrando 

que a experiência prévia nas práticas de MD, saber reconhecer seus próprios 

sentimentos, ter o olhar curioso e aberto ao momento, sem julgá-lo foi primordial para 

contornar as dificuldades, que apesar de pequenas, surgiram no decorrer do projeto. 

Como o apontado por Weare e Bethune no guia baseado em evidências de 

implementação de MD em escolas, “ensinar Mindfulness exige um conhecimento 

Mindfulness” (2021, p. 28). Considerando esses fatos, é fortemente recomendável que 

os professores das escolas nas quais as práticas de MD sejam implantadas passem 

por pelo menos um programa clássico, com conceitos e as práticas básicas de MD. 

Dessa forma, os professores podem ser agentes mais pertinazes na implementação 

de um programa de MD, fortalecendo-o.  

Durante a experiência de adaptação, procurar manter a integridade do 

programa original foi constante. Esta atenção foi tomada buscando determinar se o 

programa realmente poderia ser implementado em um ambiente escolar divergente 

do ambiente para o qual foi planejado  (EMERSON et al., 2020). Sob esse aspecto, o 

estudo evidenciou a possibilidade de adaptação do programa original sem 

comprometer sua integridade, tendo sido utilizadas 2/3 das atividades propostas no 

original. Apesar de alguns componentes das atividades terem sido excluídos ou 

substituídos, o eixo central de cada atividade foi mantido. As substituições realizadas 

nos livros por conta da adaptação cultural não impactaram os conceitos gerais do 

programa, pois foram mantidas o mesmo conceito dos livros originais. Dessa forma, 

os objetivos principais do programa foram preservados: ensinar as práticas de MD 

através dos conceitos de bondade e compaixão, trabalhando com a regulação das 

emoções, aliando-os às práticas de gentileza, empatia e gratidão. Além disso, o 

estudo apontou que a flexibilidade na sequência das atividades do programa original, 

a linguagem acessível, o uso de materiais comuns a qualquer sala de aula e a curta 

duração das atividades foram fatores que facilitaram a experiência na escola.  

Os estudos recentes envolvendo MD em escolas (FLOOK et al., 2010; RIX; 

BERNAY, 2015; SEMPLE et al., 2010)têm procurado investigar como os programas 

impactam as crianças sob aspectos emocionais, psicológicos e acadêmicos (FLOOK 

et al., 2010; RIX; BERNAY, 2015; SEMPLE et al., 2010). Porém estes estudos 

apresentam poucas informações sobre a adesão e aceitação das intervenções pelos 



52 

 

 

 

participantes (RAHAL, 2018), sendo estes fatores primordiais para evidenciar se os 

programas se mostram adequados à população ou não. No Brasil, estudos com 

objetivo de investigar esses elementos ainda são escassos. O estudo de Milaré (2021) 

menciona a boa aceitação das crianças participantes na experiência, porém sem 

mencionar quais os critérios  de aceitabilidade considerados. O presente estudo que 

buscou delinear este critério, apontando quais os fatores o atendem. Dentre eles o 

engajamento das crianças foi evidenciado, pois não houve desistência de nenhuma 

criança ao longo das oito semanas do programa. Além disso, houve maior participação  

das professoras ao longo do tempo. No início, os professores só observavam e logo 

passaram a participar ativamente das atividades junto com seus alunos, evidenciando 

que quanto mais conheciam o programa e suas particularidades, maior foi o 

envolvimento nas práticas. 

 É importante ressaltar que a aceitabilidade é um aspecto da implementação 

que tem sido comumente relatado em estudos-piloto e de viabilidade em escolas, 

como o exposto por Emerson e colaboradores (2020). Porém, estudos relatam que 

apesar de um programa de MD  ser considerado aceitável por alunos e professores, 

muitas vezes professores indicam obstáculos para a implementação, principalmente 

com relação à pressão de tempo no currículo (EMERSON et al., 2020). Este fato não 

se observou no presente estudo, em que as professoras relataram que poderiam 

destinar um tempo diário para atividades de MD sem comprometer seu conteúdo 

programático. 

A opção por realizar a experiência com crianças do 1º ano do ensino 

fundamental, e não com crianças dos anos finais da educação infantil, levou em 

consideração o processo de alfabetização que deve ser completado até o  2º ano 

segundo a BNCC. Dessa forma, as crianças enfrentam grandes desafios no início do 

1º ano, precisando lidar com situações nas quais a autorregulação, o reconhecimento 

e controle das emoções e as relações se entrelaçam com os conhecimentos 

acadêmicos de forma mais evidente. Essa realidade pode levar a situações que são 

consideradas estressantes segundo relato de professoras, que não se sentem 

preparadas para lidar com essas situações em conjunto com as práticas docentes de 

ensino de conteúdos programáticos. Dessa forma, o estudo se propôs a investigar se 

as crianças dessa faixa etária poderiam se beneficiar das atividades tanto quanto as 
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pré escolares, o que se confirmou através dos relatos positivos da comunidade 

escolar, além de terem obtidos resultados  semelhantes na Sharing Task ao estudo 

realizados em pré escolares, (FLOOK et al., 2015). 

 Outro ponto importante que o estudo apontou é o olhar para a experiência em 

si, como a fala dos professores e pais, além das observações apontadas no diário de 

campo, adicionaram componentes importantes  ao estudo, fortalecendo-o. Segundo o 

proposto por Kuyken e colaboradores (2013), os estudos de viabilidade deveriam ir 

além de autorrelato dos programas e medidas de resultados, mas deveriam olhar para 

escolas ou medidas baseadas em sala de aula, medidas do observador, que poderiam 

fornecer dados mais robustos a estes estudos.  

O presente estudo também se propôs a avaliar possíveis efeitos do programa 

sobre a cognição social e funções executivas. Esta avaliação quantitativa também fez 

parte do estudo de viabilidade, pois segundo o proposto por Bowen e colaboradores 

(2010), “estudos de viabilidade devem considerar uma amostra de conveniência com 

resultados intermediários, considerando períodos de acompanhamento mais curtos 

ou com poder estatístico limitado” (p.3). Assim, mesmo com a amostra sendo 

considerada pequena (n=19), o estudo obteve resultados consideráveis em algumas 

tarefas. 

Embora os dados obtidos no presente estudo tenham se mostrado favoráveis, 

apresentam limitações à sua generalização, principalmente com relação à 

heterogeneidade das escolas brasileiras, que possuem características muito distintas 

entre si. Em sua análise de estudos de viabilidade de programas de MD para escolas, 

Emerson e colaboradores (2020) destacam que os fatores organizacionais são 

consideráveis para o sucesso dos programas: a estrutura da escola, seus valores e o 

contexto social impactam tanto o envolvimento dos professores como o dos alunos. 

Em uma mesma cidade, as escolas podem variar muito no seu tamanho, perfil 

socioeconômico dos alunos, formação de seus professores e recursos financeiros 

disponíveis. Estes fatores afetam diretamente as demandas da escola, não sendo 

possível afirmar que um único programa de MD possa ser implementado em toda a 

rede municipal.  

Outro fator que limita a generalização dos resultados diz respeito ao tamanho 

do efeito do programa observado, devido ao tamanho da amostra (n=19) e a ausência 
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de comparação com um grupo controle. Os resultados dos efeitos do programa foram 

positivos se observar o limite da eficácia do programa CalmaMente, se poderia ou não 

haver efeito nos domínios avaliados. No futuro, amostras maiores e a realização de 

um ensaio randomizado podem fornecer dados mais robustos que permitam análises 

mais acuradas do efeito do programa e de outros componentes nos resultados. Além 

disso, é necessário acompanhamento para avaliar os efeitos do programa a longo 

prazo, por ao menos um ano letivo, para verificar se os efeitos relatados e a viabilidade 

do programa se mantêm. 

Ainda que haja um número considerável de estudos realizados com crianças 

(ALAMPAY et al., 2020; FLOOK et al., 2015; MAJOLO, 2014; NAPOLI; KRECH; 

HOLLEY, 2005; RAHAL, 2018), a comparação dos resultados deste estudo com os 

dados encontrados na literatura se mostra intrincada. Muitos estudos usam 

instrumentos distintos de mensuração, assim como se propõem a medir diferentes 

desfechos, impossibilitando a comparação (RAHAL, 2018). Além  disso, há a grande 

diversidade de características dos programas analisados, considerando o tempo de 

programa, o seu perfil e a formação do aplicador. Alguns se dedicam mais às práticas 

clássicas de MD, outros tem ênfase maior em práticas compassivas e práticas 

meditativas mais ou menos longas, produzindo resultados distintos. Apesar disso, as 

comparações fornecem indicadores que devem ser considerados, dentre eles os 

fatores que limitam ou facilitam a viabilidade do programa avaliado neste estudo. 

Apesar de importantes, a viabilidade de programas de  MD em escolas tem sido 

pouco explorada pela literatura. Em uma revisão que analisou 48 estudos, Emerson e 

colaboradores (2020) relataram que a viabilidade foi avaliada de forma inconsistente, 

com 37% dos estudos não relatando qualquer avaliação nesse sentido. Todos esses 

estudos foram realizados no hemisfério norte, não tendo sido encontrados na literatura 

estudos com esse perfil na América Latina, reforçando ainda mais o caráter pioneiro 

deste estudo.   

Os dados apresentados neste estudo não tem o objetivo de avaliar 

definitivamente o efeito do programa sobre as habilidades socioemocionais e  as 

funções executivas, apenas fornecer elementos que instiguem a discussão acerca das 

práticas de MD voltadas para populações escolares. Dessa forma, o desenho do 
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estudo realizado não permite sustentar comparativos e interpretações referentes aos 

possíveis efeitos (AMATO, 2015) do programa em escolas no Brasil. 

Considerando a falta de um programa estruturado concebido para escolas no 

Brasil, buscar um programa que possa ser adaptado respeitando as estruturas físicas, 

culturais e econômicas das escolas brasileiras é uma opção para introduzir as práticas 

de MD como uma rotina escolar. Sob esse aspecto o presente estudo mostrou que o 

KC é um programa que permite a adaptação de forma viável sem comprometer sua 

estrutura principal, sem grande investimento financeiro e com possibilidade de 

expansão a outras séries do Ensino Fundamental Infantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As evidências sobre o impacto dos programas de MD em escolas têm sido 

consideradas positivas. Apesar disso, há fortes críticas à sua propagação sem as 

devidas ponderações. MD não pode ser encarado como a solução para todos os 

problemas que as escolas enfrentam. Como já explicitado, os programas de MD são 

distintos e muitas vezes provocam efeitos diferentes em contextos diversos, sendo 

importante a sua constante análise. Outro ponto importante a ser ressaltado é a quem 

realmente se destinam os programas de MD para escolas: se são uma busca pela 

solução de problemas pontuais, se são uma preocupação com a prevenção desses 

problemas, se partem do desejo de melhorar os índices educacionais ou se serão uma 

prática a ser promovida ao longo da vida dos alunos. Dependendo dos objetivos, os 

resultados podem não ser observados a curto prazo, ou talvez nem sejam observados. 

Se os objetivos forem os de resultados imediatos na aprendizagem, talvez MD não 

seja adequado às escolas, pois a possibilidade de frustração de pais e professores 

pode ser imensa. Considerando o preconizado por Hyland (2016) a respeito dos 

limites do MD, melhoras na capacidade de atenção, consciência do momento 

presente, controle emocional podem se correlacionar positivamente com a melhoria 

da aprendizagem, mas não são medidas de atenção plena. Se os programas tiverem 

apenas o foco no impacto na aprendizagem, isso pode se tornar um desvio da sua 

finalidade primordial, que é a de estimular nas crianças a habilidade de prestar 

atenção de forma consciente para experimentar o momento presente, com interesse, 

curiosidade e aceitação, como o estabelecido por Kabat-Zinn (1990). Através dessa 

habilidade, as crianças que participam de um programa de MD podem se relacionar 

sob outra perspectiva com o seu próprio processo de aprendizagem, podendo torná-

lo mais significativo. 

Dessa forma, conclui-se que os desafios da implementação de programas de 

MD em ambientes escolares são numerosos, mas não se tornam impeditivos. Muitos 

países têm se preocupado com esses desafios, produzindo pesquisas que instigam 

cada vez mais essa discussão, que apesar de parecer longa, é benéfica. Assim 
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também deve ser no Brasil, pois estas discussões podem evitar que os programas de 

MD em escolas se tornem apenas um modismo passageiro como muitos outros. Como 

o que foi apontado recentemente pelo guia baseado em evidências do Reino Unido 

(WEARE; BETHUNE, 2021), Mindfulness ainda está buscando seu caminho na área 

educacional. Dessa forma, o presente estudo participa dessa busca com seus 

resultados e suas indagações. 
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ANEXO 1 – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
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COGNIÇÃO SOCIAL EM CRIANÇAS DO ENSINO 

BASICO Pesquisador: MARIA OLIVIA ORTIZ Área Temática: 

Versão: 4 
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Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DA NOTIFICAÇÃO 

Tipo de Notificação: Envio de Relatório Parcial 

Detalhe: 

Justificativa: O presente relatório parcial aponta para possíveis mudanças no projeto e mudanças 

Data do Envio: 02/09/2020 

Situação da Notificação: Parecer Consubstanciado Emitido 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 4.287.763 

Apresentação da Notificação: 

Projeto CEP/UNIFESP : 1367/2018; 

Projeto original aprovado em 04 de Abril de 2019; 

Notificação (N2): Envio de Relatório Parcial. 

Trata-se do envio de notificação para encaminhamento de Relatório Parcial do estudo em tela. 

Objetivo da Notificação: 

Envio de relatório parcial. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Não se aplica. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SÃO PAULO 
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Comentários e Considerações sobre a Notificação: 

Notificação (N2): envio de Relatório Parcial conforme determina a NO 001/13. 

Apresentado em 01/09/2020. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Documentos obrigatórios apresentados para a notificação: 

1- Formulário de Relatório Parcial. 
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Sem recomendações. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
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ANEXO 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS RESPONSÁVEIS DOS 

MENORES 

 

1.NOME DO PARTICIPANTE: ...................................................................................................... ....... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: .................................................................................................  

DATA NASCIMENTO: ................./............../..................                               SEXO:  M (   )      F (   )    

ENDEREÇO: ............................................................................................ Nº .......... APTO: ............. 

BAIRRO: .............................................................. CIDADE:  ............................................. ............... 

CEP: ........................................  TELEFONE: DDD (............) ........................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL: ......................................................................................................... ......... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.): ...................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ........................................................... SEXO:   M (   )    F (   )  

DATA NASCIMENTO: ................./............../..................  

ENDEREÇO: ......................................................................................... Nº ........... APTO: ........... ... 

BAIRRO: ............................................................. CIDADE:  .............................................. ............... 

CEP: .....................................  TELEFONE: DDD (............) .................................................... ..........  

Seu filho(a) ou criança pela qual você é responsável está sendo convidado (a) como voluntário (a) a 

participar da pesquisa: EFEITOS DA PRÁTICA DE MINDFULNESS SOBRE FUNÇÕES 

EXECUTIVAS E COGNIÇÃO SOCIAL EM CRIANÇAS DO ENSINO BASICO, realizado na escola, 

no 1º ano do Ensino Fundamental, em escolas públicas do município de São Paulo. Este 

estudo será desenvolvido por pesquisadoras da Universidade Federal de São Paulo e tem por objetivo 

avaliar se a prática de Mindfulness  contribui para o desenvolvimento de habilidades de cognição social 

(para inferir sentimentos ou intenções por parte das outras pessoas) e de autorregulação em crianças no 

primeiro ano do EF. Mindfulness pode ser definido como a capacidade de permanecer voluntariamente 

presente em suas experiências, com uma atitude não julgadora e de aceitação, em estado de atenção 

plena. As intervenções baseadas em Mindfulness possuem potencial preventivo e capacidade de 

promoção da saúde e bem-estar, reduzindo o estresse, promovendo o desenvolvimento pessoal e 

empatia, além de aumentar a capacidade de atenção dos praticantes (Shapiro et al., 1998, 2007; Birnie 

et al., 2010). Para tanto, vamos aplicar nos alunos participantes testes simples de Teoria da Mente, 

Durante a leitura do documento abaixo fui informado (a) que posso parar para fazer 

qualquer pergunta, para tirar dúvidas, para eu entender melhor, e deixar o estudo em 

qualquer momento que eu queira.  
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Cognição Social e Controle Inibitório que nos fornecerão os dados buscados na pesquisa. Caso concorde 

com a participação serão aplicados às crianças, os seguintes testes: 

• Avaliação neuropsicológica de Teoria da Mente – As tarefas são organizadas em ordem 

crescente de dificuldade para que pudessem determinar o grau de desenvolvimento da 

compreensão dos estados mentais (Wellman & Liu, 2004). 

• Teste “Flanker”. O objetivo do instrumento é medir a capacidade do participante de inibir 

respostas a dimensões de tarefas irrelevantes (Eriksen & Eriksen, 1974). 

• Sharing Task. Tarefa  de Compartilhamento - consistiu em quatro testes separados em que a 

criança de forma  distribui cartelas de  adesivos entre si e um destinatário-alvo (Flook et al., 

2015).  

Também, será necessário que os pais e/ou responsáveis respondam ao seguinte questionário:  

The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) (Goodman et al., 2003; Squassoni et al., 2016), 

questionário de rastreio a problemas de saúde mental infantil, aplicado aos pais. O SDQ é composto por 

25 itens, subdivididos em cinco subescalas que avaliam: hiperatividade, sintomas emocionais, 

problemas de conduta, relações interpessoais e comportamento pró-social.  

 

Ao consentir na participação da criança pela qual sou responsável, estou ciente que:  

• Ajudarei no estudo sobre práticas que podem favorecer o desenvolvimento de atenção, 

habilidades sociais na infância, permitindo benefícios futuros para mim e para outras pessoas;   

• Caso decida, a criança pela qual sou responsável poderá sair do estudo, tendo sido 

esclarecido(a) de que minha recusa ou  minha desistência não afetará a qualidade e a 

disponibilidade da assistência que me será prestada;  

• Os investigadores não serão remunerados para a realização desse estudo, assim como os 

voluntários não receberão benefícios financeiros para a sua participação no mesmo;   

• Os objetivos e procedimentos que serão seguidos na pesquisa me foram explicados de forma 

simplificada;  

• Estou ciente que durante a realização da pesquisa, o menor sob a minha responsabilidade 

poderá ter seu teste gravado com o objetivo de se avaliar o desempenho do mesmo; 

• Estou ciente que algumas atividades poderão ser gravadas em vídeo ou fotografadas, apenas 

com o objetivo de coleta de informações e não serão divulgadas em meios públicos; 

• Os resultados das avaliações serão divulgados sem mostrar os nomes e o endereço de cada 

participante e nenhuma informação que possa caracterizá-lo, todos os dados obtidos a seu 

respeito, assim como qualquer material coletado só serão utilizados neste estudo. 

• Os resultados da pesquisa serão utilizados e publicados somente com objetivo científico; 

•  Este estudo pode, às vezes, levar a um cansaço ou desconforto pela novidade e extensão das 

tarefas, mas caso a criança se sinta desconfortável durante a participação, poderá desistir em 

qualquer momento do estudo, sem qualquer dano ou prejuízo.  

Não há despesas, compensações ou benefícios financeiros diretos pela participação, que deve 

ser livre e voluntária. É garantido o acesso aos resultados da pesquisa, relatório da reavaliação clínica, 

bem como os resultados individuais da bateria de testes da criança para seus responsáveis.  
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  Em qualquer etapa da pesquisa, vocês poderão ter acesso aos responsáveis pelo estudo, Maria 

Olivia Ortiz, Ana Regina Noto e Claudia Berlim de Mello, que podem ser encontrados à Rua Napoleão 

de Barros, 925 – Vila Clementino, no telefone (11) 985315060, ou através do e-mail 

mariaoliviaortiz@gmail.com.  Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), R. Francisco de Castro, nº 55º , CEP 04020-

050, São Paulo, telefone (11) 5571-1062, e-mail: cepunifesp@epm.br.  O horário de atendimento 

telefônico e presencial: segundas, terças, quintas e sextas feiras,  das 9 às 13h. 

 Caso você concorde na participação da criança, favor fazer uma rubrica em todas as vias deste 

termo, escrever seu nome e o dele (a) e assinar as duas vias deste documento, que foi elaborado em 2 

(duas) vias. O (a) senhor (a) receberá uma das vias originais e a outra será arquivada pelo pesquisador 

em seu arquivo de pesquisa. 

Declaro que minha participação no estudo é voluntária e que a minha assinatura garante que recebi uma 

cópia de igual teor.  

Eu, ..............................................................................................................................................., acredito 

ter sido suficientemente esclarecido (a) a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, 

descrevendo o estudo intitulado “Efeitos da prática de Mindfulness sobre funções executivas e cognição 

social em crianças do ensino básico”. Eu tive oportunidade de avaliar as condições informadas sobre a 

pesquisa para chegar à minha decisão de permitir que a criança pela qual sou responsável participe desse 

estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, 

suas possibilidades de desconfortos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que a participação é isenta de despesas. Voluntariamente concordo 

que a criança .......................................................................................................................... participe 

deste estudo e que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, 

sem penalidades ou prejuízo. Sendo assim, ACEITO a participação da criança ou do (a) adolescente na 

pesquisa.  

Assinatura:............................................................................................................... Data:....................  

 Pesquisadora responsável: Eu, Maria Olívia Ortiz declaro que obtive espontaneamente o aceite deste 

sujeito de pesquisa para realizar este estudo.   

Assinatura:............................................................................................................  Data: .....................  

 

 

 

 

 

 

mailto:mariaoliviaortiz@gmail.com
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Anexo 3 – Termo de assentimento livre esclarecido  
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Anexo 4 – Mensagens via correio eletrônico trocadas entre a 

pesquisadora e o Center For Healthy Minds 

Email 1: 
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Email 2: 
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Email 3: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 5 – Amostra da Apresentação de Power Point do Livro Quick as a Cricket: 

 

  

  



 

 

 

 

Anexo 6 – Apresentação de Power Point do Livro I’m the best: 

 

 
 

 



 

 

 

 

Anexo 7: Diário das atividades realizadas no programa CalmaMente 

Lição 1 – CORPO ATENTO E RESPIRAÇÃO CONSCIENTE 

Data da realização da atividade: 16/10/2019 

CONCEITOS 

▪ Podemos prestar atenção ao nosso interior 
▪ Podemos prestar atenção ao nosso exterior 

PALAVRAS - CHAVE 

▪ A – ATENÇÃO – ar, interior, exterior 
OBJETIVO 

▪ Prestar atenção à sons externos – Vibratone 
▪ Prestar atenção à sons internos – Respiração 

MATERIAIS 

▪ Quadro do cronograma das atividades 
▪ Vibratone  
▪ Saco surpresa 
▪ Cataventos – confeccionados pelos alunos 
▪ Letra A 
▪ Cartão aos pais 

ATIVIDADES 

1. Introdução: Atenção a respiração 
2. Surpresa: Vibratone – atenção aos sons  
3. Surpresa: Catavento – Foco na respiração 
4. Final – Meditação,  2 minutos 

5. Foi enviado um cartão aos pais 

Observações:  
1. Foi afixado o poster apenas na sala do 1ºA, pois a professora do 1º B não 

permitiu. 

2. As crianças foram apresentadas ao Ursinho Amigo do Silêncio – Zinn - e ao 
Vibratone; 

3. As crianças aprenderam a técnica da meditação 
4. Cada criança recebeu um catavento e foi enviado aos pais o cartão: 



80 

 

80 

 

 

 
 

LIÇÃO 2 – AMIZADE, BONDADE E GENTILEZA 

Data da realização: 17.10.2019 

CONCEITOS  

▪ As pessoas precisam de gentileza e bondade para crescer 
▪ Os atos de bondade podem deixar nossa sala mais tranquila e amorosa 

 

PALAVRAS - CHAVE 

▪ AMIZADE, BONDADE, GENTILEZA 
 

OBJETIVOS 

▪ Aprender a recitar o Desejo de Amizade e Bondade 
▪ Dizer formas de cultivar a amizade 

 

MATERIAIS 

▪ Vibratone 

▪ Amiguinho 
▪ Cartões com o DESEJO DE AMIZADE E BONDADE 
▪ Saquinho com os nomes das crianças que irão liderar as atividades nos 

próximos encontros 
 

ATIVIDADES 

1. Toque do Vibratone 
2. Pergunta: como podemos cultivar a amizade? 
3. Apresentação do Desejo de Amizade e Bondade 
4. Explicar a importância do líder do dia 
5. Final: SilenciosaMente 

Observações: 
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➢ Não foi utilizado o livro indicado por não haver tradução comercial para o 
Português.  

➢ Cada criança recebeu um cartão com o O Desejo de Amizade e Bondade - 
DAB: 

“Que nada do que eu diga, pense ou faça posso magoar alguém e que 

eu possa sempre ser gentil com todos”. 

 
Lição 3 - EMOÇÕES TRANQUILAS EM NOSSO INTERIOR 

Data da realização da atividade: 22/10/2019 

CONCEITOS 

• Tomar conta de nós mesmos é importante 

• Todos nós temos um lugar seguro e tranquilo em nosso interior 
 

PALAVRAS - CHAVE 

Respiração, Corpo, Paz, busca 

 

OBJETIVOS: 

• Prática da respiração 

• Permanecer em posição sentada 

• Perceber suas emoções 
 

MATERIAIS 

• Vibratone 

• Saquinho com a lista dos nomes das crianças 

• Borboletas de EVA 

• Vídeo da música Breathing in, Breathing out 

• Letra B - Bondade 

ATIVIDADES 

1. A criança líder tocou o Vibratone e leu o DAB e foi seguido pelos outros alunos; 

2. As crianças foram convidadas a sentar-se de forma ereta e a imaginar uma 

borboleta se deslocando suavemente pelo corpo, começando pelos pés, 

subindo bem devagar percorrendo cada parte do corpo, a cada parte tocada 

pela borboleta, as crianças foram convidadas a perceber a sensação ali 

deixada; 

3. Após, cada criança recebeu uma borboleta de EVA e foi orientada a colocá-la 

sobre o abdome , segurando-a gentilmente com as duas mãos ; 

4. De olhos fechados, foram convidadas a perceber  o movimento do ar entrando  

e saindo e fazendo a borboleta se mover; 

5. Foram convidadas a  permanecer por 2 minutos percebendo a sua respiração; 
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6. O Vibratone é  tocado 3 vezes ao final, as crianças foram convidadas a abrir os 

olhos e a criança líder recolhe as borboletas de EVA; 

7. As crianças são convidas dizer como se sentiram; 

8. As crianças foram apresentadas a um vídeo da música Breathing In, Breathing 

Out. 

Observações: 

➢ O cartaz colocado na sala do 1º A, foi vandalizado por outras turmas que 

utilizam a sala no horário vespertino e noturno, precisando ser retirado, as 

crianças se mostraram muito preocupadas, mas lhes foi dito que faríamos de 

outra forma. 

➢ Foi optado por manter a música Breathing in, Breathing out original, em inglês, 

pois a professora responsável por essa disciplina quis utilizá-la em suas aulas. 

As crianças gostaram muito do vídeo que mostra crianças da Holanda, isso as 

deixou muito curiosas. 

 

Lição 4 – EU CONSIGO PERCEBER AS COISAS QUANDO ESTOU CALMO POR 

DENTRO 

Data da realização da atividade: 24/10/2019 

CONCEITOS 

▪ Quando estamos calmos, nós percebemos as coisas 

▪ Podemos perceber os sons e os sentimentos 

PALAVRAS - CHAVE: Ouvir, Sentir 

OBJETIVO:  

▪ Perceber os sons externos e internos 

▪ Perceber e nomear as sensações 

MATERIAIS 

▪ Vibratone  

▪ Amiguinho 

ATIVIDADES 

1. Após o procedimento de início das atividades, as crianças foram convidadas a  

fechar os olhos e permanecer assim por 1 minuto, percebendo os sons 

externos: carros, outras crianças, pássaros na árvore. Ao final, são convidadas 

a dizer os sons que ouviram. 

2. As crianças permaneceram com os olhos fechados e são convidadas a ouvir o 

toque longo do Vibratone, quando o som não for mais ouvido, deveriam levantar 

a mão gentilmente, cada um em seu tempo. Esta atividade foi repetida 3 vezes. 

3. Ainda na mesma posição e com olhos fechados, as crianças foram convidadas 

a prestar atenção aos sons de sua própria respiração e no caminho que o ar 

percorre.  
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4. Após 1 minuto, as crianças foram convidadas a abrir gentilmente os olhos e a 

verbalizar o que sentiram, quais as sensações notaram. 

5. Final: Meditação  

Observações: 

▪ Optou-se por não usar o livro indicado, pois este livro não é editado no Brasil e 

não se encontrou um livro similar. 

▪ A atividade de caminhada não foi possível, pois as salas de aula não possuem 

espaço suficiente e os outros espaços da escola são utilizados por outras 

turmas.  

▪ Substituímos as atividades Listening Walk e Feeling Walk pela atividade de 

prestar atenção ao som do Vibratone e aos sons internos. 

▪ Algumas crianças demonstraram dificuldades em ouvir outros sons externos, 

diferentes aos sons do aeroporto e da avenida, porém muitas conseguiram 

perceber o canto dos pássaros na árvore do lado de fora da sala. 

Lição 5 – SINTO DIFERENTES EMOÇÕES DENTRO DE MIM 

Data da realização da atividade: 29/10/2019 

CONCEITOS 

▪ Posso dizer a alguém como eu me sinto 

▪ Alguns sentimentos eu gosto, outros não, mas todos são importantes 

PALAVRAS - CHAVE: EMOÇÕES - Lento, ocupado, triste, feliz, corajoso, tímido 

OBJETIVOS:  

▪ Perceber e comentar sobre seus sentimentos 

▪ Dizer quais sentimentos são mais agradáveis e quais não são 

▪ De representar os sentimentos com suas faces e corpos. 

MATERIAIS 

▪ Vibratone/ Amiguinho 

▪ Borboletas 

▪ Apresentação das imagens do livro “Quick as a Cricket” em Power Point 

ATIVIDADES: 

1. DAB 

2. Projeção do livro em Datashow 

3. As crianças foram convidadas a dizer quais os personagens mais gostaram e 

quais menos e o motivo e a refletir que podemos nos sentir como os animais 

representados muitas vezes. 

4. Algumas crianças foram sorteadas para representar cada um dos personagens 

do livro somente usando sua expressão corporal e facial e os outros precisam 

adivinhar qual personagem foi representado. 

5. As crianças foram incentivadas a dizer em que momentos elas podem se sentir 

como os personagens apresentados e incentivadas a falar com seus pais 
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quando sentirem coisas que não as fazem se sentir bem, como triste, com 

vergonha ou muito agitado. 

6. Final: O líder do dia entregou as borboletas para terminarmos com a prática da 

meditação. 

Observações 

▪ Foi utilizado o livro “Quick as a Cricket” traduzido pela pesquisadora em forma 

de apresentação de PowerPoint.  

Lição 6 – AS EMOÇÕES QUE SENTIMOS EM NOSSO INTERIOR, PODEM SER 

MOSTRADAS 

Data da realização: 31/10/2019 

CONCEITOS 

▪ Meu rosto e corpo mostram como me sinto 

▪ Nem sempre consigo perceber como as pessoas se sentem 

PALAVRA CHAVE: Percepção 

OBJETIVOS:  

▪ Mostrar diferentes emoções em seus rostos e corpos; 

▪ Posso perceber as emoções de outras pessoas olhando e ficando atento ao 

que ela está demonstrando. 

MATERIAIS 

▪ Vibratone/Amiguinho 

▪ 6 cartões com rostos de crianças demonstrando emoções: Neutro, Alegria, 

Tristeza, Medo, Nojo, Raiva 

▪ Folhas para pintar com as personagens do filme Divertidamente 

ATIVIDADES: 

1. DAB; 

2. Algumas crianças foram sorteadas para escolher sem olhar um cartão com as 

emoções e representá-la para turma, que deveria adivinhar a emoção; 

3. Depois de todas as emoções apresentadas, todos demonstraram as emoções 

em seus rostos; 

4. Questionamento 1: vocês percebem como podemos nos enganar sobre as 

emoções de outras pessoas? 

5. As crianças foram convidadas a falar a respeito; 

6. Questionamento 2: Como podemos evitar isso? 

7. As crianças foram convidadas procurar dizer sempre como se sentem aos pais, 

amigos e professores. 

8. Final: O líder do dia entregou as borboletas para a prática da meditação; 

9. As folhas para pintura com os personagens do filme Divertidamente foram 

deixadas com a professora, para que eles possam pintar e levar para casa. 
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Observações: 

▪ Algumas emoções são mais fáceis de reconhecer, outras foram mais difíceis 

como Medo e Raiva que foram confundidos. A imagem como rosto neutro, foi 

identificada como Nada pelas crianças. 

Lição 7 – TRABALHANDO NOSSAS EMOÇÕES DE FORMA GENTIL E AMISTOSA 

Data da realização: 05/11/2019 e 07/11/2019 

CONCEITOS 

▪ Nós podemos resolver nossos problemas de forma amigável 

▪ Resolvendo nossos problemas de forma amigável, ajudamos as pessoas e a 

nós mesmos a nos sentirmos bem 

PALAVRAS-CHAVE: Ouvir, Paciência, Respeito 

OBEJTIVOS 

▪ Ouvir uns aos outros; 

▪ Falar como se sentem a um amigo 

MATERIAIS 

▪ Vibratone, Amiguinho 

▪ Apresentação do livro I’m the best em forma de Power Point 

▪ Adesivos de coração e estrela 

ATIVIDADES 

1. DAB 

2. Foi apresentado às crianças o Power Point do livro I’m the best; traduzido pela 

pesquisadora; 

3. As crianças foram incentivadas a expressar o que entenderam da história e 

como o personagem principal, o cão, se comportava com seus amigos e como 

os amigos reagiram; 

4. Relembrando o DAB, as crianças foram incentivadas a pensar em formas mais 

amigáveis de resolver uma questão que as incomodam; 

5. Cada criança recebeu um adesivo de estrela na mão direita e um adesivo de 

coração na mão esquerda;  

6. A pesquisadora e a professora, encenaram uma parte do livro e mostram que 

é possível dizer como certas coisas nos magoam sem magoar o outro, usando 

a técnica do Falar com o Coração, seguidos pelos alunos e seus colegas; 

7. Final: O líder do dia entrega as borboletas para terminarmos com o 

SilenciosaMente; 

Observações: 

▪ Optou-se por usar o livro original, pois não se encontrou um correspondente no 

Brasil e por ser de fácil compreensão; 

▪ Os bastões da paz foram substituídos por adesivos de estrela e coração 

colados as mãos das crianças, que demonstram gostar muito de adesivo; 
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▪ Para que a atividade fosse concluída, a professora do 1º A permitiu que fosse 

utilizado mais 30 minutos, 

▪ A atividade de seguir as orientações para treinar o uso dos adesivos, não foi 

possível na turma do 1º B, pois o horário de saída se aproximou e foi sugerido 

que as crianças a utilizem em casa. 

Atividade - Falando com o coração 

1. As crianças recebem um adesivo de coração na mão esquerda e um adesivo 

de estrela na mão direita; 

2. Em pares, cada dupla deve encenar uma das situações do livro, na qual uma 

das crianças representa o cão e a outra escolher entre a toupeira, a abelha, o 

burro, o pato; 

3. Durante a encenação, as crianças deve criar uma conversa entre os 

personagens, na qual eles devem dizer que a atitude e a fala do personagem 

cão os magoou e o cão, por sua vez, também se sentiu magoado com o revide 

do amigo; 

4. Quando uma criança fala, ela deve dar a mão com o coração para o colega, 

que deve segurá-la com a mão que tem a estrela. Quem fala usa a mão com o 

coração, quem está ouvindo usa a mão com a estrela, assim a estrela 

representa o Ouvir e o coração o Falar.  

5. O objetivo foi ensiná-las a falar sobre seus sentimentos e aprender a ouvir o 

que o outro tem a dizer; 

6. Ao final, eles deveriam pedir desculpas um ao outro e bater a mão com o 

coração uma na outra (estilo Hy five), 

7. As crianças foram incentivadas a utilizar esta técnica em outras situações. 

 

Lição 8 – MENTE CONGESTIONADA, MENTE TRANQUILA 

Data da realização: 07/11/2019 

CONCEITOS 

▪ Emoções e pensamentos podem nos deixar irritados 

▪ Podemos parar, dar atenção a nossa respiração e assim podemos nos 

acalmar 

PALAVRAS - CHAVE: mente, calma, meditação, pensamentos 

OBJETIVOS 

• Perceber situações que podem nos deixar irritados; 

▪ Utilizar a técnica do Parar em situações estressantes; 

MATERIAIS 

▪ Vibratone, Amiguinho 

▪ Livro “Olivia e o mau humor” 

▪ Garrafa tipo pet com água 



87 

 

87 

 

▪ Glitter e brocal 

▪ Estrelinhas e contas 

▪ Bicarbonato de sódio 

ATIVIDADES 

1. DAB; 

2. Leitura do livro; 

3. Após a leitura, as crianças foram incentivadas a pensar nos motivos que 

poderiam deixar a personagem principal mau  humorada e como isso afetou a 

sua forma de responder aos seus amigos; 

4. A cada possível causa do mau humor da personagem dita pela criança, é 

colocado um item na garrafa com água, por último, é colocado o bicarbonato 

que representa o momento no qual a personagem fica muito mal humorada e 

sai respondendo a seus amigos de forma agressiva; 

5. A técnica do PARAR é ensinada para que as crianças possam perceber que 

conseguem identificar o momento em que está prestes a responder de forma 

agressiva, parar uns segundos, manter a atenção a respiração, pensar e 

responder de forma mais amistosa. 

6. Final: O líder do dia entrega as borboletas para terminarmos com a meditação. 

OBSERVAÇÕES 

▪ Foi utilizada uma garrafa grande para melhor visualização; 

 

Lição 9 – NOSSA GARRAFA DO PENSAMENTO 

Data da realização: 12/11/2019 

CONCEITOS 

▪ Algumas vezes, precisamos esperar alguns momentos 

▪ Nos sentimos melhor quando esperamos nos acalmar 

PALAVRAS - CHAVE: Calma, esperar, parar 

OBJETIVOS 

▪ Perceber o momento em que pode ter um descontrole 

▪ Aprender a esperar se acalmar antes de reagir 

▪ Confeccionar a Garrafa do Pensamento  

MATERIAIS 

▪ Vibratone 

▪ Livro Olívia e o mau humor 

▪ Garrafas pet  

▪ Glitter, estrelas, brocal e contas 

▪ Detergente incolor 

▪ Cartão para os pais 
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ATIVIDADES 

1. DAB; 

2. Relembrando o livro; 

3. Cada criança recebeu uma garrafa pet e a encheu com água 

4. Ao confeccionar sua garrafa do pensamento, a cada elemento adicionado 

deveria representar algo que pode lhes deixar irritado; 

5. Após todos terem confeccionado a sua garrafa, todos a organizaram suas 

mesas e colocaram suas garrafas ao centro; 

6. Todos sacudiram suas garrafas e ao toque do Vibratone, as crianças 

observaram com atenção nas contas e glitter no interior da garrafa e como elas 

se assentam depois de alguns momentos – repetido algumas vezes. 

7. Ao final, tocou-se o Vibratone. 

8. As crianças são orientadas a levar a garrafa para casa e a praticar com suas 

famílias; 

9. Todos recebem um cartão para levar para os pais. 

Observações:  

▪ Todas as garrafas e materiais utilizadas foram levados pela pesquisadora. 

 

Lição 10 – PERDOANDO A MIM MESMO 

Data da realização: 14/11/2019 

CONCEITOS 

▪ Todos nós somos diferentes e sentimos de forma diferente 

▪ Todos nós cometemos erros 

▪ Nós somos capazes de nos perdoar 

PALAVRAS - CHAVE – Perdão, abraço 

OBJETIVOS 

▪ Recordar um momento no qual cometeram um erro 

▪ Perceber o quanto esse erro ainda pode afetá-las 

▪ Ser capazes de se perdoar 

MATERIAIS 

▪ Vibratone 

▪ Pedras coloridas 

▪ Livro Errar faz parte, perdoar faz bem (Reis, Neufeld, 2016) 

ATIVIDADES 

1. DAB; 

2. Leitura do livro; 

3. Discussão sobre o tema apresentado; 
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4. As crianças foram convidadas a contar algum momento no qual cometeram um 

erro e se arrependeram; 

5. Cada criança recebe uma pedra colorida sobre sua carteira e não podem tocá-

la, apenas observar suas características e quanto uma é diferente da outra; 

6. As crianças recebem autorização para segurar a pedra bem próxima do 

coração, de olhos fechados devem pensar no momento que relataram; 

7. Em pensamento, elas devem dizer a si mesmas: Não tive a intenção, me 

perdoe. Sim, eu me perdoo. 

8. Após alguns instantes, a criança foi convidada a notar que a pedra estava fria 

quando tocaram e que enquanto eles faziam o exercício de auto perdão a pedra 

foi ficando aquecida e confortável, assim como seu coração; 

9. A prática da meditação foi realizada com a pedra sobre o coração, com atenção 

a sensação que ela provoca e os movimentos e sons da respiração. 

10. Finaliza-se tocando o Vibratone 3 vezes, ao final do terceiro toque, as crianças 

foram convidadas a abrir os olhos gentilmente e dizer um a um a palavra que 

descreveu o sentimento. 

OBSERVAÇÕES 

▪ Optou-se pelo livro em português, pois a história é culturalmente mais fácil 

para as crianças. 

▪ Foi incorporado um elemento à lição, a pedra, que além de ser usada para a 

prática do auto perdão introduz a prática da observação aos detalhes. 

▪ A palavra mais utilizada para descrever o momento pós exercício foi alívio. 

 

 

Lição 11 – PRATICANDO O PERDÃO COM MEUS AMIGOS 

Data da realização: 19/11/2019 

CONCEITOS 

▪ Todos cometemos erros 

▪ Podemos reconhecer a intenção do outro  

▪ Somos capazes de perdoar as outras pessoas elas erram 

PALAVRAS - CHAVE: Perdão, Compaixão, Bondade 

OBJETIVOS 

▪ De dizer: Eu não tive a intenção, me perdoe. 

▪ De dizer: Eu entendo e te perdoo. 

▪ Dizer a outros como eles se sentem ao perdoar. 

MATERIAIS 

▪ Vibratone, Borboletas 

▪ Livro Errar faz parte, perdoar faz bem (Reis, Neufeld, 2016) 

▪ Pedras coloridas 
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▪ Adesivos de Coração e Estrela 

ATIVIDADES 

1. DAB; 

2. Relembrou-se a história do livro; 

3. Brincadeira das pedras do perdão; 

4. Relembrou-se a prática do Falar com o Coração, cada criança recebe um 

adesivo de coração na mão esquerda e um de estrela na mão direita. 

5. Final: O líder do dia entregou as borboletas para terminarmos com a prática da 

meditação. 

OBSERVAÇÕES 

▪ Por questões de espaço e dificuldades para se encontrar ovos plásticos, 

optou-se por utilizar pedras, que são mais facilmente encontradas e as 

crianças já possuem familiaridade. 

▪ A brincadeira das pedras do perdão consistiu em orientar as crianças a ficar 

sentadas em suas carteiras, foi colocado uma pedra colorida em cada primeira 

carteira e ao comando da pesquisadora, as crianças pegaram a pedra com a 

mão esquerda (coração) e entregaram para o seu colega que está sentado 

atrás. Ao entregar a pedra, a criança deveria dizer: Desculpe-me se alguma 

vez eu lhe magoei, eu tinha a intenção. A criança que recebeu a pedra, deveria 

pegá-la com a mão direita (estrela) e dizer: Eu entendo que você não teve a 

intenção, está tudo bem. Ao chegar ao último aluno da fileira, este colocou a 

pedra na mão esquerda (coração) e entregou ao colega da frente, repetindo 

toda a sequência. Assim, todos tem a oportunidade de exercitar o perdoar e ser 

perdoado. 

 

Lição 12 – GRATIDÃO PELAS PESSOAS  

Data da realização 20/11/2019 

CONCEITOS 

▪ Muitas pessoas me ajudam a me manter saudável e seguro dentro da escola 

▪ Posso ser reconhecer o trabalho dessas pessoas 

▪ Posso ser gentil e agradecer a essas pessoas 

PALAVRAS - CHAVE: Gratidão, reconhecimento, respeito, bondade e gentileza 

OBJETIVO 

▪ Reconhecer as pessoas que as ajudam na escola 

▪ Dizer obrigado por seu trabalho 

MATERIAIS 

▪ Vibratone e Amiguinho 

▪ Folhas para as crianças desenharem as pessoas que trabalham na escola 

▪ Cartão de agradecimento 
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ATIVIDADES 

1. DAB; 

2. As crianças foram incentivadas a nomear as pessoas que trabalham na escola; 

3. Cada um recebeu uma folha na qual deve desenhar as pessoas que julgam ser 

importantes para que a escola funcione bem, sendo incentivadas a pensar nas 

equipes de manutenção e limpeza, cozinha e organização, além do pessoal da 

secretaria; 

4. As crianças receberam um cartão para desenhar, pintar e  entregar a uma 

pessoa que julgasse importante na escola; 

5. Final: Meditação 

 

Observações: 

▪ A partir desta semana, as crianças passaram a ter as lições 3 vezes na semana, 

por conta do calendário escolar. 

▪ As pessoas que mais receberam cartões das crianças foram as da equipe da 

cozinha. 

Lição 13 – GRATIDÃO PELO MEU CORPO 

Data da realização: 21/11/2019 

CONCEITOS 

• Meu corpo é capaz de fazer muitas coisas 

• Devo ser grato ao meu corpo  

Palavras - Chave: Gratidão, respeito 

OBJETIVOS 

• Dizer 5 partes do seu corpo e o que elas são capazes de fazer; 

• Dizer o que é importante para manter seu corpo funcionando bem 

MATERIAIS 

• Vibratone 

• Cartaz com partes do corpo 

• Estetoscópio  

• Guardanapos de papel 

• Uvas 

• Jujubas 

ATIVIDADES 

1. DAB 

2. As crianças foram incentivadas a dizer partes do corpo e o que elas são 

capazes de fazer, 

3. A cada parte dita, é marcado no cartaz; 
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4. As crianças foram convidadas a ouvir eu próprio coração batendo no 

estetoscópio;  

5. Foram incentivadas a dizer o que é importante para manter o bom 

funcionamento do corpo; 

6. Cada criança, de olhos fechados recebeu uma jujuba e não pode mastigar, nem 

engolir, ela deveria perceber as sensações e o formato do alimento, ao fim pode 

engolir um cuspi-la no guardanapo de papel; 

7. Novamente, de olhos fechados cada criança recebeu uma uva e procedeu da 

mesma forma, sem mastigar ou engolir, a criança deveria prestar atenção a 

forma, ao tamanho e as sensações provocadas e ao final pode cuspir ou 

engolir; 

8. As crianças foram convidadas a dizer o que mais gostaram. 

9. Final: Meditação 

Observações:  

• Esta lição, demorou 60 minutos para ser completada. 

• Algumas crianças tiveram dificuldades para realizar a tarefa de ficar com um 
alimento na boca sem mastigar, uma engasgou e muitas não quiseram 
participar. 

• A maioria verbalizou ter gostado mais da uva, pois nunca tinham provado. 

• A atividade de ouvir o coração com o estetoscópio foi muito prazerosa, eles 
foram muito disciplinados e esperaram a sua vez tranquilamente. O 
estetoscópio foi uma opção da pesquisadora, não foi fundamental para a 
realização da atividade, poderia ter sido solicitado que eles apenas colocassem 
a mão sobre o peito. 

 

Lição 14 – CONEXÕES 

CONCEITOS 

• Gentileza e bondade com os outros podem ser boas para nós mesmos; 

• Cuidar e ajudar aos outros nos traz boas sensações. 

PALAVRAS - CHAVE: Depende, todos, juntos 

OBJETIVOS 

• Perceber que todos vivemos em um único planeta e que todos somos 

parecidos; 

• Identificar maneiras de ajudar as pessoas ao seu redor; 

• Sorrir para as pessoas, mesmo as que você não conhece. 

MATERIAIS 

• Vibratone; 

• Globo terrestre; 

• Livros: Crianças como você (KINDERSLEY, 1996) e Um presente diferente: 

desenvolvendo a gratidão (Neufeld, Almeida, Reis, 2018). 
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ATIVIDADES 

1. DAB; 

2. Leitura do livro Crianças como você; 

3. As crianças foram convidadas a notar a semelhança entre elas e as crianças 

retratadas no livro; 

4. O globo terrestre foi mostrado e as crianças localizam alguns países retratados 

no livro; 

5. Leitura do livro Gratidão;  

6. As crianças foram convidadas a pensar e verbalizar alguns momentos que 

pessoas estranhas foram gentis com elas e como elas podem passar a 

gentileza adiante; 

7. As crianças foram levadas a refletir sobre nosso papel no mundo e quanto uma 

atitude pequena, pode ser de grande ajuda a todos. 

8. Final: Meditação 

 

Observações:  

• Esta atividade demandou mais que 30 minutos e só foi possível a sua 

realização com a colaboração da professora do 1ºA que permitiu que fosse 

estendida; 

• O globo terrestre causou um pouco de tumulto, apesar de ser grande, as 

crianças queriam chegar perto e o espaço da classe é muito limitado; 

 

 

 

Lição 15 – Sementes da bondade e gentileza 

Data da realização: 27/11/2019 

 
CONCEITOS 

• Bondade e gentileza são como as sementes, precisam de cuidados para 
crescer; 

• É necessário paciência para que a bondade e gentileza se espalhem; 

• Cuidar das pessoas faz bem para todos, principalmente para quem cuida. 
 
PALAVRAS - CHAVE: Cuidado,  gentileza, bondade, sementes 
 
OBJETIVOS 

• Dizer o que as sementes precisam para crescer; 

• Notar os sentimentos que podem aparecer quando você se dedica a cuidar de 
algo ou alguém. 

 
MATERIAIS 

• Vibratone 
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• Saquinho com sementes de dente-de-leão 

• Cartão com instruções para plantio 

• Vídeo sobre o crescimento das sementes de dente-de-leão 

• Vídeo da música Breathing in, Breathing out 
 
ATIVIDADES 

1. DAB; 

2. Assistimos ao vídeo sobre o crescimento do dente-de-leão: 
https://www.youtube.com/watch?v=vCcMfTA24aI 

 
3. As crianças foram convidadas a imaginar a bondade e gentileza como 

sementes de dente-de-leão, que precisam de um solo fértil para crescer, um 
tempo dentro de nós e um momento de novo florescer e soltar as sementes 
pelo mundo; 
 

4. As crianças receberam o saquinho com as sementes e deveriam notar o quanto 
eram pequenas e parecem frágeis, mas que eram resistentes e podiam se 
espalhar facilmente usando o vento; 
 

5. Recordamos a musica Breathing in, breathing out; 
 

6.  Final: Meditação 
 
Observações: 
 

• Esta lição inicialmente, foi pensada para ser a segunda a acontecer; 

• No dia 16/10/2019 foram levadas duas floreiras com terra e regadores, para 
que ela acontecesse no dia 17/10/2019, porém as floreiras foram 
vandalizadas e os regadores desapareceram.  

• Por conta dessas questões as crianças levaram as sementes para casa 
para que pudessem plantar com sua família.  

 
 
 
 
 
Lição 16 – Relembrando e Protegendo - NOSSO NOVO ABECEDÁRIO 
Data da realização: 28/11/2019 

 

CONCEITOS 

• Somos capazes de relembrar tudo o que aprendemos 

 

PALAVRAS - CHAVE: Abecedário, bracelete, amizade 

 

OBJETIVOS 
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• As crianças deveriam ser capazes de relembrar todas as palavras que 

aprendemos; 

• Fazer seu bracelete com as letras do nosso novo abecedário. 

 

MATERIAIS 

• Cartaz com as letras do alfabeto; 

• Cartões com as palavras que aprendemos; 

• Contas com letras; 

• Copos de plástico; 

• Elástico; 

• Pedras coloridas; 

• Saquinho de pano; 

• Cartão de despedida. 

 

ATIVIDADES 

 

• Completamos nosso cartaz com as palavras que compõem nosso novo 

abecedário; 

• As crianças receberam as contas de letras nos copos e pedaços de elástico; 

• Cada criança fez seu bracelete seguindo as letras do novo abecedário, 

puderam trocar letras com os colegas e ajudar uns aos outros; 

• Quando todos terminaram, receberam um saquinho de pano com duas pedras 

coloridas (as pedras do perdão): uma para si e outra alguém que queiram; 

• Dentro do saquinho, também havia o cartão de despedida; 

•  Todas as crianças disseram o DAB juntas; 

• Encerramos com a meditação e nos despedimos. 

 

 



 

 

 

 

Anexo 8 – Questionário SDQ 
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Anexo 9: Questionário respondido pelos pais ao final do programa 

CalmaMente 

 
Nome da Criança: _____________________________________________________________  

Data de nascimento da criança: ___/___/___Grau de parentesco: _______________________ 

Seu nome: __________________________________________________________________ 

 

Você notou alguma mudança no comportamento da criança após o início do projeto? Se sim, 

exemplifique: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Alguma vez a criança chegou em casa contando sobre alguma atividade? _____________________ 

Qual? ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Alguma vez a criança ensinou a você ou outra pessoa da família alguma atividade desenvolvida no 

projeto? Qual? ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Você pode escrever em poucas palavras a sua percepção do projeto? ________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Deixe sua crítica ou sugestão: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Assinatura: __________________________________________________________________ 

Data: ___/___/___    Telefone: (__) ________________ 

Prezado (a) responsável, 
 
 Por favor, responda o questionário abaixo para possamos avaliar o projeto e aprimorá-lo. Caso, não consigam enviar o envelope 
com os questionários preenchidos até o final das aulas, podem fotografar as páginas preenchidas e me enviar por email ou WhatsApp:  
mariaoliviaortiz@gmail.com ou do telefone 11 98531-5060 (WhatsApp). Muito obrigada, 

Maria Olívia Ortiz 
Pedagoga - Esp. Neurociências aplicadas à educação 

Pesquisadora - Dep. Psicobiologia 
Universidade Federal de São Paulo               
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Anexo 10: questionário respondido pelos professores ao final do projeto 

CalmaMente 

 

Cara professora,  

Gostaria de sua opinião a respeito do programa que foi realizado em sua sala de 
aula, entre agosto e dezembro de 2019. 

Sua percepção é fundamental para o nosso estudo de viabilidade do programa. 

Agradeço sua colaboração, 

Maria Olívia Ortiz 

Pedagoga/Pesquisadora 

1. O programa foi viável  à sua sala de aula? 

2. Os alunos de sua sala de aula mostraram interesse pelo programa? 

3. Os alunos de sua sala demonstraram prazer em realizar as atividades do 

programa? 

4. Você percebeu algum impacto do programa em seus alunos ou em você? 

Se sim, especifique. 

5. Você acha que o programa poderia ser realizado em outras turmas da 

escola? 

6. O programa poderia ser aplicado como rotina diária em sua sala? 

7. Você poderia aplicar o programa em sua sala? 

 

 


