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Resumo 

O presente trabalho tem como tema os Contributos do Mindfulness para o 

Desenvolvimento de Competências Socioemocionais de Crianças e Jovens com 

Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais, e sem, em Tempos de Pandemia. 

Corresponde a uma investigação quantitativa e qualitativa, que pretende articular 

os fundamentos teóricos de investigação em educação baseados neste método, 

com os dados recolhidos após uma intervenção assente nesta técnica, em contexto 

de domicílio e escolar, em período de isolamento social, e também de 

desconfinamento. Tratando-se de uma metodologia de investigação-ação e de 

acordo com o paradigma interpretativo, este estudo visa compreender se uma 

abordagem desta natureza comprova constituir uma mais-valia neste tipo de grupos 

alvo, em circunstâncias atípicas como as recentemente vividas, no que toca ao 

desenvolvimento de competências socioemocionais. De acordo com os 

procedimentos de investigação escolhidos, foram recolhidas as opiniões de 29 

crianças e jovens, que constituíram dois grupos alvo, 1 grupo em contexto de turma 

de 1º ciclo, composto por 18 alunos com e sem DID; e 1 grupo de 11 crianças e 

jovens, com e sem DID, pertencentes a diversas turmas de 1º e 2º ciclo. 

Colaboraram neste estudo, também com as suas opiniões, a professora do grupo 

turma e os pais dos alunos individuais. Para tanto, foram aplicados questionários 

sob um modelo de escala de Likert, antes e depois de uma intervenção 

psicopedagógica baseada na técnica de mindfulness, ora online, ora 

presencialmente, e os seus resultados empiricamente analisados, demonstraram na 

generalidade melhorias na opinião dos participantes. 

 
 

Palavras-chave: mindfulness, dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, 

competências socioemocionais, pandemia. 
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Abstract 

This report focuses on the contributions of mindfulness for social and emotional 

development of children and youth with intellectual and developmental disability 

(IDD), and without, in individual and classroom contexts of the 1st and 2nd cycle, in 

Pandemic COVID-19 circumstances. It corresponds to a quantitative and qualitative 

investigation, which intends to articulate the literature reviews of research in this 

method-based education, with the experiences observed and lived at school and 

home context, in a period of social isolation as well as of disaffection. 

As an action-research methodology and in accordance with the interpretive 

paradigm, this study aims to understand whether an approach of this nature proves 

to be relevant in this type of target group, under atypical life sceneries such as the 

recently experienced, concerning the development of social and emotional abilities. 

According to the chosen investigation procedures, the opinions of 29 children and 

youth were collected, representing two groups of children, 1 group within the scope 

of a 1st cycle class, comprising 18 students with and without IDD; and 1 group of 11 

children and youth, with and without IDD, belonging to different classes of the 1st 

and 2nd cycle. Also collaborating in this study with their opinions, stands the class 

group teacher and the parents of the individual group. For that, we applied Likert 

scale questionnaires, before a pedagogical intervention based on the mindfulness 

technique, sometimes online, other times in person, and the results were empirically 

analyzed, demonstrating improvements on the generality of the opinions of the 

participants. 

 
 

Key Words: mindfulness, intellectual and developmental disability, social and 

emotional abilities, pandemics. 
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Introdução 
 

O presente estudo inscreve-se num modelo de investigação-ação desenvolvida num 

primeiro momento, à distância, em contexto de isolamento social com 11 alunos de 1º 

e 2º ciclos com Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais (DID), e sem, de várias 

turmas, e num segundo momento presencialmente, em contexto de desconfinamento, 

com este mesmo grupo, e com uma turma de 1º ciclo, com 18 alunos, vários também 

com DID. O objetivo foi o de avaliar os possíveis contributos de uma intervenção 

psicopedagógica de mindfulness como estratégia promotora de maiores 

competências socioemocionais, aproveitando as circunstâncias adversas provenientes 

da situação pandémica vivida na altura. 

O tema de investigação emergiu de uma inquietação já existente antes da chegada do 

vírus, e de um conhecimento de puro senso comum sobre as problemáticas verificadas 

através da prática diária de acompanhamento a alunos com DID, como psicóloga 

escolar, num agrupamento de escolas no Alentejo, e que por sua vez despertou um 

interesse de encontrar resposta a dúvidas, bem como uma vontade de querer fazer 

mais e de agir com uma maior eficácia sobre a difícil realidade educativa atual 

observada, e agravada agora, pela situação pandémica de covid-19. 

Verificávamos ser frequentemente deixada para um plano secundário, ou inexistente, 

a formação da personalidade, a consciência de Si e as questões emocionais das 

crianças e jovens nas escolas e não só. No caso da escola, acreditamos que cada vez 

mais, não poderá constituir-se apenas por um local de ensinar a “fazer”. Caber-lhe-á, 

sobretudo, ensinar a Ser e a Sentir. Levar as crianças a aperceberem-se de si mesmas 

e a perceberem-se a si mesmas, a conectarem-se consigo próprias, a desenvolverem 

empatia pelo outro. Estas serão algumas das competências essenciais do século XXI, e 

por isso nutrimos também o pré-conceito de que o despertar dessa consciência, dessas 

competências, promoverá um melhor relacionamento consigo e por consequência 

também com o outro, o que se refletirá inevitavelmente num desenvolvimento mais 

salutar e equilibrado, prevenindo e/ou minimizando futuras discrepâncias entre o Ser 

académico, e o Ser emocional. 

Ao colocar em causa a importância do papel destas questões do foro pessoal e 

existencial no desenvolvimento da personalidade de crianças e jovens e, como 
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estrutura essencial para o desenvolvimento de um trabalho cada vez mais emocional, 

temos vindo a procurar estratégias, práticas e metodologias “alternativas” e 

complementares, que nos permitam intervir no campo da Psicologia Positiva, iniciada 

por Seligman, citado por Paludo e Koller (2007), que visa oferecer uma nova abordagem 

às potencialidades e virtudes humanas, estudando as condições e processos que 

contribuem para a prosperidade e bem-estar dos indivíduos e comunidades, bem como, 

prevenir patologias, tendo por base a preocupação em fortalecer competências ao invés 

de corrigir dificuldades. 

Como Paludo e Koller (2007) afirmam: 

 
A orientação positiva da terapia reconhece que os traços positivos e os 

comportamentos adaptativos servem como fatores protetores contra os 

stressores e as dificuldades futuras. Dessa forma, ao tomar conhecimento dos 

aspectos positivos, as pessoas possuem melhor capacidade para lidar com 

eventos difíceis, tornando-se, assim, agentes ativos na superação da 

vulnerabilidade e do risco (p.15). 

Em associação à psicologia positiva, parece-nos fundamental intervir com crianças e 

jovens numa perspetiva mais holística, em que lhes é possível construir-se como 

pessoas livres, tal como indicam os fundamentos humanistas de Maslow e Rogers, 

citados por Nunes (2018), que acreditam que cada ser humano pode ser uma pessoa 

“boa”, ter um “bom” coração e contribuir positivamente para a sociedade, desde que  

lhe sejam proporcionadas experiências que transcendem o domínio académico e 

científico, uma vez que se relacionam com a realização pessoal, moral, emoções, 

criatividade, aceitação, autoestima, confiança, respeito, amor, bondade, entre outros 

conceitos que são acima de tudo necessidades. Acerca de Maslow, Nunes (2018), 

refere ainda que organizou estas necessidades em categorias dando origem a uma 

pirâmide, conhecida como “hierarquia de necessidades” humanas, divididas em cinco  

grupos diferentes, sendo que cada nível só pode ser satisfeito, após satisfeitas as 

necessidades do nível imediatamente anterior. São necessidades cujos valores 

assentam numa visão espiritualista que pressupõe a realidade percebida como um 

Todo, um sentimento global de pertença à Vida e à espécie humana; a descoberta dos 

valores fundamentais de amor e respeito pela vida, através de vários níveis de 

consciência, que poderão ser alcançados por um estado de concentração da mente ou 
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de Atenção Plena, traduzida em inglês como Mindfulness, uma técnica que se entende 

como o estado da mente saudável, através da qualidade de estar atento, consciente e 

presente, e que aprofundaremos mais adiante. 

Como Técnica Especializada do Agrupamento de Escolas de Moura, com licenciatura 

em Psicologia Clínica, e formação de Professores de Meditação e Mindfulness para 

Crianças dos 4 aos 12 anos, reconhecida e acreditada pela Yoga Alliance International, 

crê-se assim, que a pertinência desta investigação se encontra diretamente ligada à 

procura da satisfação destas necessidades em todos os sentidos. Ou seja, de contribuir 

com uma resposta a uma necessidade sentida no dia a dia de trabalho no contexto 

escolar atual e que promovesse o desenvolvimento das necessidades dos alunos 

anteriormente faladas. Tendo coincidido este mestrado, com o início de uma situação 

de pandemia e pós pandemia, pensou-se que a pertinência do mesmo seria ainda mais 

relevante, dado que o deixar de ir para a escola todos os dias, significou uma grande 

mudança na rotina dos alunos, tendo estes, passado dias de incerteza, dentro de casa 

e sem a possibilidade de saírem para conviver com os amigos. Poderia o mindfulness 

constituir uma estratégia facilitadora da adaptação às oscilações de constantes 

mudanças de rotinas e de regras sociais impostas por algo sentido, neste caso, como 

invisível e ameaçador? 

No âmbito Coletivo, verificar se esta mesma técnica poderia também contribuir para o 

desenvolvimento destas mesmas competências, ainda que em situação de 

desconfinamento. 

Acreditamos que é justamente nestes momentos que as competências 

socioemocionais são ainda mais necessárias. Crianças e jovens precisam de aprender a 

lidar com sentimentos que podem surgir neste tipo de períodos atípicos, tais como o 

stresse e a ansiedade, pois é em contextos como este que as nossas competências 

emocionais são postas à prova. 

Desta forma, na primeira parte deste trabalho será apresentada a fundamentação 

teórica de suporte à investigação, e aos principais conceitos relacionados com o 

objeto de estudo: mindfulness, DID, desenvolvimento de competências 

socioemocionais em contexto escolar e de isolamento em situação pandémica/crise, 

em que foram pesquisados diversos autores e sites de organizações ligadas à área da 

saúde e à Psicologia, em diferentes países, na perspetiva de aceder aos 
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conhecimentos mais recentes ligados à COVID-19, bem como, ligados aos outros 

elementos. 

Além de se pretender descrever algumas experiências de profissionais da educação e 

da saúde mental em outras sociedades diante da pandemia do novo coronavírus, 

buscou-se refletir sobre possíveis aplicações dessas experiências no contexto nacional, 

principalmente dadas as particularidades da população escolar do baixo Alentejo. 

A segunda parte compreende o delineamento da metodologia sob a qual decorreu a 

investigação, e respetiva justificação perante as escolhas efetuadas. Nomeadamente, 

o seu objeto de estudo, a identificação dos seus principais objetivos com a 

implementação de uma intervenção de mindfulness em contexto de 1º e 2º Ciclo, a 

caracterização dos seus intervenientes, os cronogramas que apresentam a gestão de 

actividades, e síntese em forma de tabela, e que contemplam os momentos em que as 

mesmas se realizaram, três exemplos de planificação de atividades, e alguns registos 

fotográficos que documentam a realidade vivenciada em alguns dos momentos da 

intervenção. Da terceira parte consta a apresentação de resultados e sua análise, e 

para terminar, as considerações finais relativamente à investigação, as dificuldades e 

limitações emergentes da mesma, e possíveis contributos para a construção de uma 

nova conceção de educação, visando a introdução assertiva deste tipo de projetos 

como complemento à mesma. 
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Parte I - Enquadramento Teórico 
 
 

Capítulo 1. Uma Educação para o Ser 
 

O modelo pedagógico atual indica que educar é preparar o indivíduo para responder às 

necessidades de uma sociedade em constante mudança, gerando espaços 

educacionais criativos e participativos, para todos os alunos. De acordo com os 

princípios e valores definidos no documento de Martins (2018) “Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória” da Direcção-Geral da Educação, boas práticas 

educativas, condutoras ao sucesso educativo dos alunos, são as que promovem a 

aquisição de múltiplas competências teóricas e práticas. As competências são por sua 

vez, combinações complexas entre os conhecimentos, capacidades, e atitudes, tais 

como: pensamento crítico e criativo; raciocínio e resolução de problemas; 

relacionamento interpessoal; desenvolvimento pessoal e autonomia; bem-estar e 

sensibilidade; estética e artística; e consciência e domínio do corpo - algumas das 

designadas competências socioemocionais. 

Desde pequenos que escutamos e verbalizamos que é preciso “Ser alguém na vida”, e 

segundo um relatório da UNESCO (Delors, 2012, p.99) um dos quatro pilares da 

educação é realmente o de “Aprender a Ser”. No entanto na prática, parecem 

premissas e expectativas demasiado ambiciosas e longínquas, quando ainda está tão 

enraizado todo um sistema educativo e social que gira essencialmente em torno de 

aquisições e resultados académicos. É claro que será da maior importância ensinar às 

crianças que uma estrutura académica e profissional é indiscutivelmente muito 

importante e fundamental para podermos vir a Ser isto e aquilo, mas não pode, nem 

deve Ser a única meta das suas vidas, pois faltará sempre a base fundamental: as 

competências socioemocionais. 

Frequentemente o aluno sai da escola sem saber o significado da palavra Ser e sem 

entender tudo o que dela decorre, para além de desconhecer o seu papel como 

cidadão dentro do próprio meio escolar. Morin (2000), ao discorrer sobre “Os sete 

saberes necessários à educação do futuro”, fala sobre o que é subestimado, ignorado 

ou fragmentado na educação. Em parte do seu texto, cita ele, ao falar da 



18 
 

incompreensão, que “Estamos adormecidos, apesar de despertos, pois diante da 

realidade tão complexa, mal percebemos o que se passa ao nosso redor” (Morin, 2000, 

p. 8). O autor não poderia estar mais certo. Essa é a nossa realidade que, tal como um 

ciclo vicioso, vem da educação e se reflete na educação. Ou seja, vivemos alheados do 

tempo presente e de forma pouco consciente. Ao dissertar sobre a incerteza, o autor 

fala ainda, sobre a necessidade de estarmos preparados para o inesperado. Mas como 

podemos estar preparados para o inesperado se aprendemos a aceitar o pronto, a não 

raciocinar com plena consciência, e a não sentir? Num mundo pronto, a escola corre o 

risco de perder espaço e objetivo. O inesperado mundo atual, continuará a causar 

sofrimento e a deixar marcas profundas. Formar para o mundo do trabalho é 

certamente importante, mas antes de Seres trabalhadores precisamos de Seres 

cidadãos, e emocionalmente capazes. 
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Capítulo 2. Crianças e jovens com dificuldades intelectuais: abordagem 

conceptual e desenvolvimental 

Neste panorama, os alunos com DID não são exceção. A literatura revista acerca 

deste tema, reflete um percurso até à chegada da definição e classificação das DID, 

desde a não muito remota Debilidade Mental, definição intrinsecamente redutora, 

essencialmente médica e sugestiva de preconceito, abre caminho para a Deficiência 

Mental, definição sempre carregada de controvérsias, e que passou por várias 

alterações pois nunca obteve consensualidade. Pelo contrário, sempre despoletou 

disparidade de pontos de vista tal como refere Castanedo (2007, p. 65, in Silva et al.,  

2014, p. 171) que alguns se baseiam no quociente intelectual (QI) e/ou na idade 

mental (IM), outros apoiam-se nos períodos piagetianos do desenvolvimento 

cognitivo, outros enfocam-no do ponto de vista cognitivo do processamento da 

informação, e outros, a partir das bases neurológicas, continuando-se a verificar que 

as dificuldades precisavam de ser encaradas do ponto de vista das exigências do 

ambiente e da adaptação ao mesmo e não apenas a partir de uma categoria 

conceptual e discriminatória, pois os efeitos negativos da rotulação feita a partir das 

classificações baseadas em défices devido às atitudes negativas daí decorrentes, e 

especialmente em contextos escolares, conduziam a atitudes por parte dos 

professores que não deixavam os alunos progredir, colocando-os fora dos 

programas educativos regulares. 

De forma a colmatar então estas lacunas terminológicas, alguns autores têm 

procurado que as mesmas sejam substituídas pela designação de Dificuldade 

Intelectual e Desenvolvimental, tais como, Pedro Morato e Sofia Santos (2007), 

propondo que reflita uma perspetiva mais justa e digna, bem como 

multidimensional, e centrada no funcionamento da pessoa inserida no seu grupo 

cultural e no meio onde vive, pelo que o diagnóstico das dificuldades passa a ser 

feito de forma a contemplar os apoios de que necessita para interagir nesse meio o 

mais autonomamente possível. 

Encontramo-nos finalmente perante um novo paradigma, uma perspetiva mais atual 

e inovadora, que reforça o fundamental papel inclusivo da escola e seus professores, 

na procura da autonomia de cada aluno e sua participação ativa, como membros da 
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comunidade em que se inserem e desenvolvem. 

 
A interação entre o indivíduo e o meio envolvente adquire então um novo relevo, 

reconhecendo-se que uma aplicação sistemática de apoios individuais poderá 

reforçar a sua funcionalidade e, consequentemente, a sua qualidade de vida. Neste 

sentido, a variável independente não é mais o sujeito mas sim o contexto tal como 

afirmam Morato e Santos (2007, p. 53). 

Estes autores afirmam ainda que “a utilização do termo DID se torna mais adequado  

devido ao seu carácter menos estigmatizante, decorrendo uma expectativa mais 

positiva quando comparada com as designações anteriores, ao mesmo tempo que 

apela à eliminação da visão psicométrica que se centraliza apenas na pessoa”. 

Ribeiro (2008, p.5) afirma que o novo conceito se apresenta como uma abordagem 

multidisciplinar, multifatorial e intergeracional. Cunha e Costa (2007, p. 1) reforçam 

que as mudanças operadas, ao nível das conceções sobre a DID, levaram a uma 

perspetiva multidimensional, em que o contributo mais significativo se foca em 

conferir uma maior importância ao comportamento adaptativo e à provisão dos 

apoios individualizados e mais adequados a cada caso. Neste sentido, o diagnóstico 

e a avaliação do comportamento adaptativo que deverão ser o mais precoces 

possível, permitirão identificar habilidades conceptuais, práticas e sociais; que 

incluem a diversidade cultural, as habilidades de interação com os pares, a existência 

de áreas fortes e menos fortes a desenvolver; o que permitirá trabalhar a estrutura 

familiar, e delinear os apoios e ações necessárias à superação das dificuldades. Para 

os defensores desta perspetiva, os testes padronizados continuam sujeitos a erros e 

embora não sejam de excluir de todo, devem ser considerados apenas como um dos 

elementos a ter em conta na nova análise multidimensional. 

Santos (2010, p.5) exprime a ideia de Fonseca (1995) e de Who (2007) que sujeitos 

com DID apresentam dificuldades ao nível da atenção, da concentração e, além 

disso, de memorização. As pessoas com estas dificuldades não conseguem fazer 

face à frustração e, normalmente apresentam pouca motivação. Mostram ainda 

limitações quanto ao desenvolvimento da linguagem, da comunicação, das 

habilidades socioemocionais, no processo ensino-aprendizagem, e de praxia. Por 

outro lado, e mais ao nível da conduta de autorrepresentação e autodeterminação, 
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Queirós (2007, in Ribeiro, 2008, p.6) considera que um indivíduo com DID não 

consegue ter uma visão do futuro, não consegue gerir os comportamentos, não sabe 

determinar conexões entre situações, nem consegue contextualizar significados; 

tem ainda dificuldades no cumprimento e compreensão de regras sociais. Barbosa 

(2007, in Ribeiro, 2008, p.7) afirma que possuem um vocabulário reduzido; denotam 

interesses simples e limitados; uma capacidade de reação lenta; atenção reduzida; 

limitações significativas em generalizar e abstrair; dificuldades de iniciativa; sem 

originalidade; com limitações ao nível de autocrítica; e com insuficientes hábitos de 

estudo, entre outras muitas dificuldades a todos os níveis. 

Referindo-se ao processo de ensino-aprendizagem Brown (1989, in Santos, 2010, 

p.5), menciona que os sujeitos com DID adquirem menos competências, e para que 

ocorram essas aquisições precisam de mais tentativas, de mais tempo, e de 

praticarem bastante dado que se esquecem com mais facilidade. Demonstram 

também, muitos constrangimentos em sintetizar e em realizar atividades mais 

complicadas, que requerem muitas fases. 

Verifica-se ainda, que o conceito de Comportamento Adaptativo (CA) é 

impulsionado pela definição de DID. De todas as definições lidas, concordamos com 

a referida por Morato e Santos (2007, p. 44), em que o CA é definido como o 

conjunto de habilidades aprendidas ou adquiridas pela pessoa para corresponder às 

expectativas socioculturais que provocam o assumir do papel de membro ativo na 

comunidade onde o sujeito se insere, o que implica autonomia, responsabilidade 

pessoal, e social. Ou seja, relaciona-se com o modo como a pessoa enfrenta as 

exigências comuns da vida, a intensidade com que experimenta autonomia 

compatível com a sua faixa etária, o seu perfil sociocultural, a comunidade na qual se 

insere e a capacidade de adequar os seus comportamentos a situações sociais e 

coletivas. Poder-se-á destrinçar entre inteligência prática, que diz respeito à 

capacidade de realizar de forma autónoma as AVD (Atividades da Vida Diária) e 

segurança pessoal; e inteligência social, que se refere à aptidão para se relacionar e 

comunicar socialmente; tratando-se de aprendizagens que se constroem através de 

experiências significativas tanto em contexto escolar, como familiar para que 

possam futuramente ser adultos aptos a estarem integrados na sociedade. 

Em toda a literatura revista, revela-se unânime que se encontram um conjunto de 
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fatores na origem das DID, nomeadamente, condições genéticas, perinatais e pós- 

natais. De acordo com Ribeiro (2008, p.5), poderá ter-se em conta, no decorrer do 

processo de classificação, algumas das seguintes causas: os fatores biomédicos, que 

estão relacionados com processos biológicos (transtornos biológicos ou 

nutricionais); fatores sociais que envolvem a interação social e familiar (como a 

estimulação e a capacidade de resposta dos adultos que convivem com o individuo); 

fatores comportamentais, que como o nome indica, relacionados com 

comportamentos originados pela ingestão de substâncias tóxicas; e fatores 

educacionais atendendo aos apoios educativos que promovam o desenvolvimento 

do comportamento adaptativo. 

Belo et al. (2008) reforçam que a nova definição de DID aponta para a mudança do 

sistema de classificação a ser usado, passando de graus de deficiência para uma 

categorização de acordo com o apoio que precisam para funcionar do modo mais 

autónomo possível. Constata-se que para Schalock et al., (2007, 2010) e Thompson 

et al. (2004) citados por Gonçalves (2014, p. 9) a classificação das pessoas com DID 

deve basear-se no tipo de apoios que necessitam para superar as suas dificuldades e 

não nas suas características intrínsecas. Assim, e de acordo com os mesmos autores, 

estas pessoas podem ser “classificadas” de acordo com a intensidade da necessidade 

de apoios: intermitentes (de forma esporádica), limitados (mais duradouro em 

determinados períodos da vida e/ou períodos críticos), extensivos 

(acompanhamento regular sem delimitação de tempo) e permanentes (constantes). 

No entanto, Schalock et al. (2019, p. 226) alertam que classificar não é diagnosticar. 

A classificação é processo opcional de organização pós-diagnóstico que fornece um 

esquema para a categorização de vários tipos de observações e medidas de forma a 

organizar informações relevantes para entender melhor as necessidades da pessoa, 

e não na gravidade da deficiência do indivíduo. 

A avaliação de DID é um trabalho verdadeiramente complexo e minucioso, em que 

apesar dos indivíduos apresentarem algumas características comuns é fundamental 

despistar traços específicos, para que a intervenção através de Programas 

Educativos Individuais seja planeada com base nas suas reais capacidades e 

necessidades. 
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O desenvolvimento de um perfil de apoios adequado e personalizado deverá incluir 

não só as suas limitações/dificuldades, mas também as suas capacidades/talentos, 

bem como interesses, e prever a disponibilização de recursos profissionais, 

familiares, da comunidade e tecnológicos; fornecidos pelo ensino, família, amigos, 

emprego, saúde, entre outras entidades e/ou pessoas de referência. 

Tanto pela American Association on Intellectual and Developmental Disabilities 

(AADID) como pela World Health Organization (WHO), a deficiência não é um 

estado fixo, estando antes em constante mudança em função das limitações 

individuais e dos apoios disponíveis (Harries, 2008, in Gonçalves,2014, p.8). Por esta 

razão providenciar um suporte adequado e personalizado representa uma tarefa 

extremamente complexa, que exige constante criatividade e sensibilidade para 

acompanhar necessidades mutáveis ao longo da vida. 

Desta forma, seria de extrema importância que as competências socioemocionais, 

fossem mais trabalhadas em salas de aula, com estes alunos também, mas não só, a 

fim de as mesmas garantirem não apenas o direito à aprendizagem, mas, também o 

desenvolvimento humano, numa visão integrada da educação e, a partir de um 

método inclusivo, que considere as emoções também como parte do sucesso e 

processo de desenvolvimento. 
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Capítulo 3. Stresse e Ansiedade, uma Realidade Escolar Atual 

 
Embora o stresse e a ansiedade infantojuvenil não sejam problemas exclusivos do 

período pandémico, têm constituído um crescente problema na sociedade atual, 

especialmente em crianças e jovens mais vulneráveis, e em grande medida, 

relacionados com o contexto escolar. 

Lucarelli e Monteiro (1997) referem que: 

 
Sendo stress, o conjunto de reações que a criança emite, quando exposta a 

qualquer estímulo que a irrite, excite, amedronte ou a faça feliz. Tais reações 

contém elementos psicológicos e físicos, que provocam alterações químicas no 

organismo, resultando numa quebra do seu equilíbrio. Desde cedo, a primeira 

relação que a criança experimenta com a escola exige dela um gasto maior de 

energia adaptativa, uma vez que representa a separação dos pais, a 

socialização fora da família, o cumprimento de regras, normas e limites que lhe 

são colocados por pessoas diferentes dos pais ou de outras do seu convívio (p. 

8). 

Neste artigo, as autoras elencam ainda diversos outros fatores pertencentes ao 

ambiente escolar em que a criança vive, que contribuem para o aumento do stresse, 

tais como: currículos, ação didática, processo de avaliação, expectativas, exigências, 

fracasso escolar, e instabilidade emocional e/ou assiduidade do professor. 

Quanto à ansiedade infantojuvenil, autores como Nardi et al. (2017, p.76), mencionam 

que: 

Entendida como um sistema de respostas cognitivas, afetivas, 

comportamentais e fisiológicas que é ativado diante de eventos considerados 

estressantes, aversivos e/ou ameaçadores pelo indivíduo (Clark e Beck, 2012). 

Os principais efeitos da ansiedade na infância são as poucas habilidades sociais 

e de enfrentamento, baixa autoestima e desempenho académico, podendo 

afetar o bem-estar geral da criança. Além disso, os sintomas de ansiedade na 

infância podem ser fatores de risco para outras doenças psiquiátricas e 

preditores para transtornos de ansiedade em adultos (Rapee, 2015). 
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Sabe-se ainda que: 

 
As áreas cerebrais consideradas relacionadas à ansiedade são: amígdalas e o 

córtex pré-frontal. A amígdala parece estar relacionada à memória e ao lobo 

pré-frontal, onde as funções executivas apresentam um desempenho 

prejudicado em diversas funções cognitivas como a atenção, a memória e as 

que interferem em suas habilidades sociais e escolares (Silva et al., 2016, p. 7). 

São reais e visíveis os elevados níveis de stresse e ansiedade a que os professores e 

alunos estão sujeitos atualmente, e em particular na região do Alentejo, parecendo a 

origem derivar de uma fórmula diríamos “explosiva” de fatores, pelos quais os 

alunos são diariamente “bombardeados”: 
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Figura 1 – Fatores de Stresse e Ansiedade em Contexto Escolar 

Fonte: elaboração própria 

 

 

Da parte dos alunos, os fatores causadores de stresse e ansiedade aparentam prender- 

se ainda essencialmente com: 
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- Carga letiva habitualmente muito extensa (de manhã e de tarde) equiparada 

ao horário laboral de um adulto; 

- Ansiedade a avaliações, a apresentações orais, excesso de trabalhos de casa; 

 
- Falta de tempo livre ou para brincar; 

 
- Desmotivação pelas práticas educativas tradicionais e pelos programas com 

conteúdos extensos, pouco estimulantes, pouco relacionados com os seus 

interesses pessoais, e descontextualizados da vida atual; 

- Hiperestimulação causada pelo constante uso de dispositivos eletrónicos; 

 
- Recreios que não oferecem segurança, bullying na escola, entre outros… 

 
 
 

As escolas assemelham-se a verdadeiros “campos de batalha”, e por todo este 

panorama, tratava-se possivelmente do momento ideal e oportuno para fazer chegar 

esta técnica de mindfulness, a mais uma escola no Alentejo, intervenção que se 

enquadra no trabalho que o Agrupamento de Escolas de Moura tem vindo a 

desenvolver, de há alguns anos a esta parte, no âmbito de práticas promotoras da 

máxima inclusão/participação escolar e social, seguindo o Despacho Normativo nº 

20/2012 que visa estabelecer condições para a promoção do sucesso educativo de 

todos os alunos e, em particular, das crianças e dos jovens que se encontram em 

territórios marcados pela pobreza e exclusão social, no âmbito do Programa TEIP, que 

deve materializar-se na apresentação e desenvolvimento de planos de melhoria, 

visando, sem prejuízo da autonomia das escolas que os integram, a prossecução dos 

seguintes objetivos gerais: 1) a melhoria da qualidade da aprendizagem traduzida no 

sucesso educativo dos alunos; 2) combate ao abandono escolar e às saídas precoces 

do sistema educativo; 3) criação de condições que favoreçam a orientação educativa e 

a transição qualificada da escola para a vida ativa. 

Sabendo que não é fácil, nem rápido mudar todo um sistema educativo, mas visando a 

promoção de tais melhorias, podemos começar esta mudança em nós, na nossa 

escola. Mudando mentalidades, pensando fora da caixa, e abraçando novas 

abordagens que nos permitam aceder aos nossos recursos internos. Uma dessas 



27 
 

abordagens poderá brotar da meditação. 

 
Tendo por base a técnica mindfulness, ou de atenção plena, procurou-se “contagiar”, 

(neste caso saudavelmente), mais uma escola a aderir a uma prática já muito antiga, 

mas relativamente nova e recente no meio educacional, contando no entanto com 

algum caminho já desbravado um pouco por todo o mundo, e pelo país, tanto no 

ensino público, como privado, revelando efeitos positivos, relatados e observados, em 

professores e alunos ao nível da regulação emocional, a curto/médio prazo. 
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Capítulo 4. Tempos de Pandemia e os seus impactos 
 
 

 
4.1. Impacto na Saúde Física e Mental 

 
O primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus (Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus 24 – Sars-Cov-2) foi relatado na China, no início de Dezembro de 2019 

(Wang et al., 2020; Xiao, 2020). A célere escalada da doença (Coronavirus Disease 2019 

– Covid-19), com disseminação a nível global, levou a que a World Health Organization 

a considerasse uma pandemia. Em Abril de 2020, o número de casos mundialmente 

confirmados já superava dois milhões, ao passo que o número de mortes superava 130 

mil (World Health Organization (WHO, 2020). A pandemia de Covid-19 espalhou-se 

oficialmente a Portugal no início de Março de 2020, quando foi reportado que dois 

homens, um médico de 60 anos que esteve de férias no norte de Itália e um homem de 

33 anos que esteve em Espanha em trabalho, testaram positivo ao Sars-CoV-2, e no 

mês de Dezembro de 2021, contavam-se 1 205 993 de casos confirmados, e 18 698 de 

mortes. Quanto a casos em todo o mundo, registavam-se 270 783 891 e 5 312 314 de 

mortes (Centers of Disease Control and Prevention (CDC), WHO, e European Centre for 

Disease Prevention and Control (ECDC), 2021). 

As estatísticas sugeriam que o número de reprodução da Covid-19 (i.e., o 

número médio de novos casos gerados a partir de um caso) variava de 1,4 a 3,9 

em diferentes localidades (Villela, 2020). Assim, o tempo de duração e os 

desdobramentos da pandemia ainda permaneciam imprevisíveis (Xiao, 2020). 

Até Dezembro de 2021, quando a redação da presente dissertação foi concluída, a 

Covid-19 já trazia um profundo impacto global, sendo considerada a síndrome 

respiratória viral mais severa desde a pandemia de influenza H1N1, em 1918 (Ferguson 

et al., 2020). As estimativas são de que essa pandemia, também conhecida como 

“gripe espanhola”, levou a óbito entre vinte e cinquenta milhões de pessoas em todo o 

mundo, há pouco mais de cem anos (Matos, 2018). Os sintomas físicos da Covid-19 

frequentemente envolvem tosse, febre e dificuldades respiratórias (Carvalho et al., 

2020) que podem levar à morte (Li et al., 2020). O significativo número de casos que 

requerem internamento hospitalar (Duan & Zhu, 2020), incluindo cuidados em 
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unidade de terapia intensiva, bem como a ausência de intervenções farmacológicas 

eficazes e seguras, tais como medicamentos ou vacinas, têm gerado preocupações 

quanto ao colapso do sistema de saúde em diferentes países (Ferguson et al., 2020). 

Com o objetivo de reduzir os impactos da pandemia, diminuindo o pico de incidência e 

o número de mortes, alguns países têm adotado medidas tais como isolamento de 

casos suspeitos, encerramento de escolas e universidades, distanciamento social de 

idosos e outros grupos de risco, bem como quarentena de toda a população (Brooks et 

al., 2020; Ferguson et al., 2020). 

Quarentena, refere-se à separação e restrição de movimento de pessoas que 

podem ser expostos a uma doença contagiosa, é comummente usada para 

conter a propagação da infeção (Brooks et al., 2020). Como esta situação é 

relativamente rara, há pesquisas limitadas sobre o impacto psicológico em 

indivíduos em quarentena e a maioria dos estudos de pesquisa existentes 

utilizaram avaliações retroativas exclusivamente realizadas após a quarentena 

(Brooks et al., 2020; Wang et al., 2020, in Almeida et al., 2020, p. 634). 

Estima-se que essas medidas tendam a “achatar a curva” de infeção, ao favorecer um  

menor pico de incidência num dado período, reduzindo as hipóteses de que a 

capacidade de camas hospitalares, ventiladores e outros materiais sejam insuficientes 

frente a aumentos repentinos da necessidade, o que se associaria a uma maior 

mortalidade (Ferguson et al., 2020). 

Abreviando, na presença de pandemias, a saúde física das pessoas e o combate ao 

agente patogénico são os focos primários de atenção de gestores e profissionais da 

saúde, de modo que as implicações sobre a saúde mental tendem a ser negligenciadas 

ou subestimadas (Ornell et al., 2020). Contudo, medidas adotadas para reduzir as 

implicações psicológicas da pandemia não podem ser desprezadas neste momento 

(Brooks et al., 2020; Xiao, 2020). Se isso ocorre, geram-se lacunas importantes no 

enfrentar dos desdobramentos negativos associados à doença, o que não é desejável, 

sobretudo porque as implicações psicológicas podem ser mais duradouras e 

prevalentes que o próprio acometimento pela Covid-19, com ressonância em 

diferentes setores da sociedade (Ornell et al., 2020). 

Estudos têm sugerido que o medo de ser infetado por um vírus potencialmente fatal, 
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de rápida disseminação, cujas origens, natureza e curso ainda são pouco conhecidos, 

acaba por afetar o bem-estar psicológico de muitas pessoas (Asmundson & Taylor, 

2020; Carvalho et al., 2020). Sintomas de depressão, ansiedade e stresse diante da 

pandemia têm sido identificados na população geral (Wang et al., 2020) e, em 

particular, nas crianças e jovens. 

Apesar das implicações psicológicas diretamente relacionadas à Covid-19, medidas 

para contenção da pandemia também podem consistir em fatores de risco à saúde 

mental. Em literatura sobre a quarentena, Brooks et al. (2020) identificaram que os 

efeitos negativos dessas medidas incluem sintomas de stresse pós-traumático, 

confusão e raiva. 

Em conjunto, todos estes fatores remetem à relevância de intervenções psicológicas e 

psicopedagógicas ajustadas às necessidades emergentes no atual contexto de 

pandemia. Nos últimos tempos, têm vindo a ser publicados estudos que narram 

práticas que vêm sendo adotadas, um pouco por todo o mundo, nomeadamente na 

Ásia, Brasil, Espanha, Estados Unidos (USA), bem como recomendações para 

cuidados em saúde mental pela World Health Organization (WHO, 2020). 

 
 

 
4.2. Implicações para Crianças e Jovens com DID 

 
 

Relativamente à situação atual, todas estas consequências negativas também 

“batem à porta” das crianças e jovens com DID, não sendo elas exceção. 

Polanczyk (2020) explica-nos que: 

 
É claro, que a pandemia está a afetar mais intensamente aquelas crianças e 

famílias que já apresentam fragilidades prévias. Crianças com transtornos do 

desenvolvimento, com DID e doenças crónicas, pais com transtornos mentais, e 

famílias disfuncionais, são algumas das condições que aumentam a 

vulnerabilidade ao stresse gerado pela pandemia. A vulnerabilidade de crianças 

e famílias afetadas por transtornos do desenvolvimento e outras deficiências no 

contexto da pandemia é maior, porque suas necessidades são maiores. 

Necessitam de espaço para que possam correr, pular, o que exerce uma função 
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de regulação das emoções. Necessitam de fisioterapia, de acesso a aparelhos 

específicos, do toque do profissional que os atende. Além disso, a 

vulnerabilidade dessas crianças é maior, porque frequentemente os seus pais 

apresentam transtornos mentais, e da dinâmica familiar justamente associados 

ao fato de terem de cuidar de um filho com limitações e necessidades especiais 

em situação de isolamento, dificuldades económicas, e medo da contaminação 

(p. 26). 

 

 
Juntam-se ainda, famílias que vivem em pobreza, em situações de habitação precária, 

que já eram socialmente isolados. Crianças cujos pais apresentam problemas 

emocionais que os tornam menos competentes em processar o sofrimento dos seus 

filhos ou mesmo que expõem os filhos a situações de stresse adicionais, como 

situações geradas por abuso de substâncias ou violência intrafamiliar, que também 

são considerados especialmente mais vulneráveis. Não esquecendo os filhos de 

profissionais da saúde que estão afastados dos mesmos e vivem com a ameaça 

constante da infeção, crianças cujos familiares foram infetados e ficaram gravemente 

acometidos ou faleceram, ou cujos pais ficaram desempregados ou sofreram perdas 

económicas importantes e desenvolvem ansiedade, depressão, uso de álcool, 

eventualmente levando ao suicídio. 

 
Por consequência, com a presença de mais stresse, as estratégias que usam para 

educar os seus filhos tendem a perder qualidade, as relações desgastam-se, dando 

origem a um ciclo negativo de relações pais-filhos mais exacerbado. Ainda segundo 

Polanczyk (2020, p.26), “essas crianças e famílias estarão mais vulneráveis à própria 

infeção. Muitas não toleram permanecer com máscaras, têm mais dificuldade em não 

levar mãos e objetos à boca, eventualmente terão condições pulmonares que os 

tornarão mais frágeis ao efeito da doença”. 

Por isso se revela tão importante prevenir a propagação e perpetuação das 

desigualdades sociais já existentes, ao antecipar as consequências da pandemia sobre 

a saúde mental de crianças já por si vulneráveis, atuando no sentido de minimizar. 

Sabemos que o stresse emocional é um dos mais importantes fatores de risco 

preveníveis para os transtornos mentais. Os transtornos que dele surgem podem 
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ocorrer logo na infância ou mesmo anos após a ocorrência da situação stressora. A 

atual pandemia e todo o contexto que a acompanha chega diariamente aos cérebros 

das crianças por meio de informações, por meio de emoções que lhes são passadas 

pelos pais e outros adultos significativos, bem como, pelas mudanças da rotina e do 

ambiente ao longo do tempo. O cérebro de cada criança é diferente e reconhecerá os 

dados recebidos de formas particularmente únicas, pelo que poderão surgir 

pensamentos e emoções como sinais de stresse, que serão transmitidos de forma 

direta (expressando medo, insegurança) ou indireta (irritação, insónia). 

 
Polanczyk (2020) sublinha que: 

 

Os pais, principais protagonistas no desenvolvimento dos seus filhos, poderão 

reconhecer esses sinais, processá-los e retransmitir aos filhos respostas que 

geram acolhimento e segurança, estabelecendo um ciclo positivo. No entanto, 

os pais podem não reconhecer esses sinais, ou podem reconhecer mas não 

responder, ou podem ainda transmitir respostas geradoras de mais medo, 

insegurança e desamparo, estabelecendo um ciclo negativo. Quando os 

estímulos que chegam ao cérebro da criança não são tão intensos, quando a 

criança tem um cérebro que processa adequadamente esses estímulos, e 

quando o stresse resultante é processado pelos pais e retransmitido de forma 

que gere aprendizagem, provavelmente haverá o fortalecimento emocional 

dessa criança, a chamada resiliência. No entanto, quando os estímulos que 

chegam ao cérebro das crianças são devastadores, quando o cérebro da criança 

não os processa adequadamente, ou quando os pais amplificam esse stresse, 

haverá o que se chama de stresse tóxico e aí problemas emocionais ou 

comportamentais ou mesmo transtornos mentais podem se instalar (p. 26). 

 
Na generalidade, as crianças e jovens parecem viver neste momento com situações 

que geram sofrimento. A limitação de não poder ir onde gostariam, as restrições de 

espaços, não poder encontrar ou abraçar os seus avós, não poder ter festas de 

aniversário, viajar, ver campeonatos cancelados, sentir medo de ser infetado ou que 

isso aconteça aos seus familiares, as diversas interrupções do ensino presencial, a 

perceção de que os seus pais estão ansiosos, preocupados, irritados, e as discussões, 

são algumas delas. 
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Não é possível estimar ainda a dimensão das mudanças sociais, do impacto 

económico, do número de infetados e mortes, do tempo de distanciamento social que 

ainda poderá advir, e que determinarão o stresse a que estarão expostas. As imagens 

televisivas desde o início da pandemia, e que em muitos lares não são resguardadas, 

vão sendo marcantes nas suas mentes. 

No contexto atual, para prevenir transtornos mentais, é preciso atenuar as 

consequências das adversidades, acionar sistemas sociais de suporte, identificar 

precocemente os primeiros problemas e agir sobre eles, de forma a evitar que piorem. 

 
Os pais devem ser sensíveis ao stresse vivenciado pelos seus filhos e acolher, 

confortar, transmitir segurança, e ensinar aos filhos que é possível aprender com 

as adversidades. Devem sempre buscar algum ângulo positivo. Por exemplo, a 

ocorrência da atual pandemia poderá servir de alerta à comunidade global para 

o risco de outras pandemias e, dessa forma, evitar que uma ainda mais letal  

ocorra. Mas pode não haver um ângulo positivo quando, por exemplo, um 

familiar querido morre, ou quando o rendimento desaparece. Nesses 

momentos, o melhor a fazer é aceitar. Aceitar que adversidades ocorrem e que 

não é possível controlar tudo na vida. A Aceitação é um processo difícil, 

especialmente para as crianças, mas que trabalhado, pode ter grandes efeitos 

positivos na redução de ansiedade das mesmas. Algumas habilidades das 

crianças parecem facilitar o processo de lidar com as adversidades: crianças mais 

flexíveis, que se adaptam ao ambiente com mais facilidade, que têm maior 

capacidade de regular emoções, que têm amigos (Polanczyk, 2020, p.26). 

 
Mas, para ensinar aos filhos que é possível aprender com as adversidades, os pais 

precisam de estar relativamente saudáveis, e não é possível estar totalmente saudável 

neste momento. Espera-se no entanto que estes tenham aprendido com os seus 

próprios pais, ou de outras formas ao longo da vida, a eles próprios lidarem com 

adversidades, embora muitos pais não terão essa capacidade, ou porque apresentam 

transtornos mentais ou porque estão a sofrer efeitos agudos causados pela pandemia. 

 
Um estudo conduzido pela Kaiser Family Foundation nos EUA mostrou que 49.3% de 

mulheres, e 40.3% de homens, pais de crianças e jovens menores de 18 anos de idade 

sentiram que a pandemia teve um impacto negativo sobre a sua saúde mental, tendo 
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experienciado sintomas de ansiedade e/ou depressivos diariamente durante este 

período (KFF analysis of US Census Bureau, Household Pulse Survey, 2020, citado por 

Panchal et al., 2021). Os números devem ser maiores depois de todos os isolamentos 

sociais posteriores. Estes adultos precisariam de uma rede familiar que os apoiasse, 

e/ou do apoio da escola dos seus filhos, fosse por meio virtual ou presencial. 

 
Será difícil atenuar os efeitos da pandemia sobre muitas crianças e jovens, que irão 

por certo desenvolver sintomas emocionais e comportamentais. Ansiedade, 

irritabilidade, tristeza, insónia, agitação, desesperança serão alguns deles. Nessas 

situações, seria fundamental a identificação precoce. Crianças que apresentem maior 

risco precisam de ser monitorizadas pela família, professores, e profissionais de saúde. 

 
Caso os transtornos mentais estejam instalados, as intervenções adequadas 

necessitam de estar disponíveis. O distanciamento social é uma grande barreira neste 

aspeto, mas estratégias implementadas através da internet alcançam facilmente as 

crianças e jovens, mesmo com DID, mesmo sabendo que não é a abordagem ideal. E, 

por isso, trabalhar e investigar no sentido de transformar o risco em oportunidade 

para o desenvolvimento, será fundamental, tal como, procurar garantir que “outras 

ondas” da pandemia propícias aos transtornos mentais sejam prevenidas. 

 
Como refere Polanczyk (2020): 

 

Por outro lado, também se tem verificado em parte, que o voltar à escola, pós 

confinamento, pode aumentar ainda mais a ansiedade, pois muitas vezes em 

casa, o ensino online foi feito de forma parcial, ou seja, os alunos assistiam às 

aulas deitados na cama, ou nem assistiam, deixando apenas a câmara ligada, 

bem como, geralmente as provas eram feitas com consulta. Então, a retomada 

das aulas presenciais tem vindo a significar um esforço maior e uma necessidade 

real de dedicação que há muito não existia. E para alguém que está deprimido, e 

muito ansioso, é algo muito difícil (p.27). 
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Capítulo 5. O Mindfulness na Escola 

 
Importa aprofundar, que o mindfulness consiste numa técnica utilizada desde a década 

de 70 como prática terapêutica em diversos contextos (saúde, empresas, educação), 

após ter sido desenvolvida pelo cientista e médico Jon Kabat-Zinn, no ocidente. Foi o 

fundador do programa de 8 semanas, mindfulness-based stress reduction (MBSR) na 

Universidade de Massachusets, fortemente acreditado por pesquisas médicas e 

científicas, após ser praticante e ter sido aluno de professores Zen Budistas no Tibete, 

enquanto buscava métodos alternativos e inovadores para os seus pacientes que 

apresentavam quadros patológicos em que tratamentos convencionais não 

alcançavam os efeitos esperados, nomeadamente, dor crónica e stresse, tendo obtido 

muito sucesso. 

Uma vez aprendido, tem a vantagem de nos poder acompanhar para qualquer lugar, a 

qualquer momento, e por toda a vida, constituindo um recurso interno gratuito, que 

não ocupa espaço, e que nos possibilita encontrar a sabedoria para respondermos em 

vez de reagirmos, com a intenção de nutrir o que de melhor há em nós, e neste caso, 

nos nossos alunos. Revela-se uma ferramenta que poderá habilmente ser utilizada 

para gerir dificuldades comuns de professores e alunos, e/ou de alunos e pais, ou 

ainda, dificuldades maiores e atípicas tais como as vivenciadas recentemente pela 

pandemia, por alunos com e sem DID, o que por si só, favorece a inclusão. 

Rizzi et al. (2018) ao invocarem vários autores, realçam que: 

Segundo Blair, 2012 apud Flook; Blair & Razza, 2007; Diamond & Lee, 2011; 

Eisenberg, Spinrad & Smith, 2004; Godberg, Pinger & Davidson, 2014; Lutz, 

Slagter, Dunne & Davidson, 2008; MacLean et al., 2010; Miyake et al., 2000; 

McCloskey, Perkins & VanDivner, 2009; Spinrad et al., 2006; Zelazo, Carlson & 

Kesek, 2008. Quando utilizado nas escolas, por meio de uma metodologia que 

vise a construção de habilidades socioemocionais e valores humanos, 

mindfulness pode ser pivô de uma série de benefícios às crianças. Entre eles 

estão: desenvolvimento das funções executivas, atenção, foco e concentração, 

melhoria da capacidade para aprender; desenvolvimento da regulação 

emocional, e consequente aprendizagem para lidar melhor com as emoções, 

melhora das relações interpessoais, desenvolvimento da empatia, e compaixão 

(p.4). 
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Outros autores também indicam que incorporar a prática mindfulness à rotina das 

crianças reflete-se em diversos aspetos das suas vidas, nomeadamente dois 

precursores desta técnica, adaptada para crianças e jovens, a Dra. Amy Saltzman 

(médica holística, instrutora de mindfulness, fundadora e diretora da Associação de 

Mindfulness na Educação, EUA) e o Dr. Philipe (Ph.D.,Psicólogo, neurocientista clínico 

da Universidade de Standford, EUA). “Os seus trabalhos demonstraram excelentes  

resultados ao nível do aumento da capacidade de concentração, atenção e 

desempenho cognitivo, diminuição da ansiedade, melhores respostas à depressão, 

promoção e aceitação pessoal, e interação social das crianças” (Saltzman, 2014, citado 

por Rizzi et al., 2018, p.10). 

Uma panóplia de pesquisas tem mostrado os benefícios das técnicas de mindfulness 

nos mais diversos contextos: “distúrbios de ansiedade, distúrbios causados pelo uso 

de substâncias, distúrbios de hiperatividade, distúrbios alimentares, entre outros” 

(Arias, Steinberg, Banga & Trestman, 2016, Baer, 2003, Chiesa & Serretti, 2011, 

Shonin & Griffith, 2013), referidos por Rizzi et al. (2018, p.20), que ainda destacam 

estudos na área neuropsicológica, “que comprovam que a prática da atenção plena  

pode melhorar a eficácia auto-reguladora por meio de alterações neuroplásticas no 

córtex anterior, insula, junção temporo-parietal, rede fronto-límbica e estruturas de 

rede (Holzel et al., 2011, in Rizzi et al. p. 20).”. Ou seja, é possível observar os 

benefícios do mindfulness através de mudanças estruturais cerebrais. 

Desta forma, se as escolas acreditarem que a meditação sob a forma de mindfulness 

pode fazer parte da vida dos seus alunos, contribuirão para que estes saibam gerir de 

forma construtiva os seus sentimentos, atuando de forma livre, criativa e solidária. 

Transmitir-lhes-á uma ferramenta preciosa para todo o futuro como cidadãos. 

Esta prática poderá representar um complementar, novo e poderoso instrumento 

pedagógico, para o desenvolvimento integral e inclusão de crianças e jovens em 

contexto escolar. 

Proporcionemos recursos que não estão nos manuais escolares, mas que são 

essenciais para que no presente e no futuro, os nossos alunos, sejam crianças, jovens e 

adultos felizes, providos não só de conhecimentos académicos, mas também dotados 

de competências socioemocionais onde o respeito, a resiliência, a tolerância, a 
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compaixão, a empatia, a criatividade e o conhecimento profundo de si e do mundo 

imperem. 
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Capítulo 6. Competências Socioemocionais e Inteligência Emocional 
 

Estamos a lutar contra o tempo, para aprender a combater a disseminação do vírus e, 

mais do que nunca, as nossas competências socioemocionais estão a ser colocadas à 

prova neste contexto de crise, pois as emoções são uma constante, não entram em 

quarentena. 

A par dos EUA, encontramos nas nossas pesquisas que o Brasil também se encontra 

atualmente na vanguarda de estudos e trabalho na área destas competências. O 

Instituto Ayrton Senna (IAS) é um dos exemplos de organização sem fins lucrativos, 

que há mais de 27 anos, tem como objetivo promover a melhoria da educação 

brasileira por meio da oferta de oportunidades educacionais de qualidade, 

acreditando que esta não pode continuar de costas voltadas para as carências neste 

âmbito. Segundo Manfré (2021, p. 2342). Diversos autores consideram este Instituto 

uma importante instituição incentivadora da formulação de políticas essenciais à 

inclusão das competências socioemocionais na educação. “Especialmente agora em 

tempos de pandemia, defende que para lidar com insegurança, ansiedade, medo, 

isolamento, mudança de rotinas e incertezas é preciso ter empatia, resiliência, foco, 

responsabilidade, cuidado consigo e com o outro, entre outras competências (Abed, 

2014; Primi, Santos, 2014; Belli, 2016).”. 

Como refere o IAS (2015, p. 22) citado por Manfré (2021): 
 

As competências socioemocionais são a capacidade de mobilizar, articular e 

colocar em prática conhecimentos, valores, atitudes e habilidades para 

compreender e gerir emoções, estabelecer e atingir objetivos, sentir e 

demonstrar respeito e cuidados pelos outros, trabalhar em equipa, tomar 

decisões autónomas e responsáveis, e enfrentar situações adversas de maneira 

criativa e construtiva (p. 2221). 

A emoção é uma resposta fisiológica e automática do nosso cérebro frente a uma 

ameaça ou stresse – seja ele real ou imaginário. Trata-se de um mecanismo evolutivo, 

que nos habilita a responder ao ambiente no qual vivemos. 

Desta forma, não podemos falar em “controlar” as nossas emoções, mas podemos 

trabalhar a “regulação emocional” em prol de uma vida mais saudável e feliz. 
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De facto, para Damásio (2004, p.50) de uma forma simplista, “as emoções são reações 

bio regulatórias que visam promover direta ou indiretamente, tipos de estados 

fisiológicos que asseguram não apenas a sobrevivência, mas uma sobrevivência 

regulada em termos do que para nós, criaturas conscienciosas e pensantes, 

identificamos com bem-estar.”. Ou seja, a maneira como agimos diante das emoções 

que sentimos pode ser uma escolha consciente e pode fazer toda a diferença nos 

resultados que obtemos em cada desafio ou situação. 

Não será possível falar em competências socioemocionais, sem falar sobre 

Inteligência Emocional, a "...habilidade para reconhecer o significado das emoções e 

suas inter-relações, assim como raciocinar e resolver problemas baseados nelas. A 

inteligência emocional está envolvida na capacidade de perceber emoções, assimilá- 

las com base nos sentimentos, avaliá-las e gerenciá-las" (Mayer, Caruso & Salovey, 

2000, p. 267, in Roberts et al., 2002, p. 78). Estes autores apresentaram a primeira 

formulação deste conceito em 1990, e possibilitaram aferir o seu coeficiente de 

inteligência (QE) à semelhança da inteligência intelectual (QI), permitindo equilibrar a 

importância das emoções com a razão, indo ao encontro do pressuposto de que o ser 

humano é ao mesmo tempo um ser racional e emocional. 

O professor da Universidade de Harvard, Daniel Goleman posteriormente em 1995, 

com a publicação do best-seller Inteligência Emocional, divulgou este conceito à escala 

mundial, e destacamos as suas palavras desta obra, quando menciona que “Deixando  

ao acaso a aprendizagem de lições emocionais, corremos o enorme risco de não 

aproveitar os momentos mais oportunos — proporcionados pelo lento processo de 

maturação do cérebro — para proporcionar às crianças o cultivo de um repertório 

emocional saudável. (pp.338-339) ”. Citando Tim Shriver do Centro de Estudos da 

Criança de Yale, Goleman refere ainda que “Não apenas os garotos com problemas,  

mas todos os garotos podem lucrar com essas aptidões; são uma vacinação para toda 

a vida” (p. 337). 

Em suma, a Inteligência Emocional é uma competência fundamental, pois uma pessoa 

emocionalmente inteligente tem como características e habilidades a capacidade de 

autogestão dos seus sentimentos e pensamentos, a empatia, a capacidade de 

motivar-se a si mesmo e aos outros, além de autocontrolo para saber agir sem 
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reatividade e com certo grau de afastamento, evitando reações impensadas e muitas 

vezes impulsivas. 

Quem age com Inteligência Emocional cultiva relacionamentos mais saudáveis e 

positivos, tanto no âmbito pessoal como profissional. Consegue também sentir-se 

motivado e persistir para alcançar os seus objetivos, pois exercita a disciplina e o 

autocontrole de maneira tranquila. 

Essas pessoas também lidam melhor com as emoções, mesmo em situações 

percecionadas como stressantes ou desafiadoras, pois têm um aguçado 

autoconhecimento e noção de si, sabendo gerir o stresse e lidar de maneira saudável e 

positiva com a raiva e a tristeza, por exemplo. 

Uma perspetiva positiva e orientada para a solução também contribui para o sucesso e 

perceção de felicidade das pessoas emocionalmente inteligentes. 

Embora as noções de Inteligência Emocional e da sua importância datem do século 

XIX, quando Charles Darwin afirmou na sua obra a importância da expressão 

emocional para a sobrevivência e adaptação, de maneira geral, ainda não entendemos 

a importância da educação emocional. 

Salvo algumas exceções, como já referimos anteriormente, ainda não se ensina 

valores como a empatia, o autoconhecimento e a autorregulação nas escolas e 

também não é comum que se ensinem essas habilidades em casa. Por esse motivo, na 

vida adulta o mais frequente é que as pessoas não saibam lidar com as suas emoções e 

gerir o seu próprio stresse. 

Preferimos evitar entrar em contacto com emoções tidas como negativas, tais como a 

raiva e a tristeza. Esses sentimentos costumam ser “proibidos”, “abafados”, “varridos 

para debaixo do tapete”, pela tendência humana de evitar o sofrimento. Quando 

fingimos que essas emoções e sentimentos não existem, ou não sabemos como as/os 

expressar e/ou lidar de maneira saudável com elas/eles, acabamos por nos 

desequilibrar emocionalmente, a ponto de perdermos a paciência, de stressarmos ao 

mínimo estímulo, de nos exaltarmos em situações simplesmente desafiadoras, de 

descarregarmos as nossas frustrações no outro, o que gera mais problemas. 

A Inteligência Emocional pode e precisa ser exercitada e desenvolvida, já que é muito 

comum nos envolvermos com os nossos pensamentos e elaborarmos diversas 
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histórias na nossa cabeça, carregadas de julgamentos e perceções que são frutos das 

nossas vivências e que podem nos distanciar da realidade e objetividade da situação. 

Se não trabalhamos a Inteligência Emocional, envolvemo-nos em pensamentos 

ruminantes, que além de não serem úteis podem alimentar o stresse, a ansiedade e o 

cansaço mental. 

A Inteligência Emocional pode ser desenvolvida e treinada, de forma a que possa estar 

ao alcance de todos. Ela colabora com a saúde mental, satisfação pessoal e felicidade 

genuína. 

Hannah Lima (2020), consultora pedagógica do Laboratório Inteligência de Vida (LIV), 

programa que desenvolve a educação socioemocional em mais de 500 escolas no 

Brasil, refere que “É possível dizer que a inteligência emocional é o que nos permite 

desenvolver as habilidades socioemocionais. Já as competências são as habilidades já 

cristalizadas”. 

As competências socioemocionais são então um conjunto de aptidões que ajudam a 

lidar com as próprias emoções e com as relações estabelecidas ao longo da vida. “É  

importante dizer que todos podemos desenvolver algumas dessas competências ao 

longo da vida, mesmo sem saber nomeá-las. Para desenvolver outras, ou mesmo para 

otimizar esse desenvolvimento, precisaremos de algumas ferramentas, num 

ambiente favorável/facilitador” (Lima, 2020). 

É aqui que o mindfulness se mostra como uma valiosa técnica para o desenvolvimento 

da Inteligência Emocional, pois promove o autoconhecimento, o foco no momento 

presente, a autogestão das emoções e a gestão do stresse, além de reduzir o excesso 

de pensamentos, a reatividade e o constante julgamento pelo qual facilmente nos 

deixamos levar com uma mente destreinada e distraída. 

E é por isso que acreditamos que projetos e programas socioemocionais para escolas, 

poderiam permitir que a inteligência emocional fosse crescentemente olhada com o 

cuidado e a importância das outras disciplinas tradicionais. 

Partilhamos a crença de Lima (2020) em que “não há processo de ensino e de 

aprendizagem sem as habilidades socioemocionais, mesmo que elas não estejam 

sendo cuidadas enquanto algo a ser desenvolvido, porque aprender é um processo 

emocional e relacional”. 



42 
 

Desta forma, considerando a importância de determinadas habilidades a serem 

desenvolvidas na escola, aprofundamos as seguintes, muito presentes nos 

ensinamentos mindful. 
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Capítulo 7. As Habilidades do Mindfulness 
 

 
7.1.O Foco, a Atenção e Consciência Plena 

 
Refere-se ao ensino de um estado de atenção particular, focado no momento 

presente e isento de julgamentos. Esta forma de estar permite tomar consciência dos 

pensamentos, sensações físicas e emoções, sem reagir de forma impulsiva, 

permitindo a escolha da resposta mais adequada a cada situação. 

Operacionalmente, os processos envolvidos nas abordagens baseadas no 

mindfulness ativam meta mecanismos, tais como a meta atenção e o meta 

pensamento, relacionados com a capacidade de descentração da própria 

experiência, contribuindo para que a pessoa ganhe perspetiva sobre si e as 

situações em que se encontra, ativando e reforçando processos de 

autorregulação atencional, cognitiva e emocional (Hӧlzeletal., 2011; Lutz, 

Slagter, Dunne & Davidson, 2008; Vago & Silbersweig, 2012, in A. Oliveira, 

2020, p.142). Visto pelo prisma das neurociências, o mindfulness corresponde 

a um treino mental que estimula os processos de autorregulação do córtex 

pré-frontal, diminuindo a automaticidade associada ao modo de 

funcionamento default (rede neuronal ativa no estado designado por ‘vaguear 

da mente’ e de pensamentos autocentrados), relacionada com agitação, 

depressividade, stresse e outros estados disfuncionais (e.g., Gotinketal, 2016; 

Wheeleretal, 2017, in A. Oliveira, 2020, p.142). 

Associadamente, estudos revelam que os programas de treino de mindfulness e 

compaixão ativam o potencial biológico‐neuronal dos seres humanos, levam a uma 

melhoria qualitativa das faculdades cognitivas (e.g., atenção, memória de trabalho, 

flexibilidade cognitiva) e pró-sociais (e.g., comportamento altruísta e sensibilidade ao 

outro) dos “sujeitos de conhecimento” (Oliveira & Antunes, 2014, p. 58, in A. Oliveira, 

2020, pp.142-143). A investigação em contexto educacional aponta, a nível dos 

alunos, que os efeitos positivos repercutem-se na aprendizagem e no rendimento 

escolar (e.g., Semple & Droutman, 2017, p.30), decorrentes de modificações na 

capacidade de regulação emocional (e.g., Eva &Thayer, 2017, p. 588), na auto-estima 

(e.g., Saraff et al., 2020, p.339), na redução de comportamentos problemáticos e na 
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melhoria de competências sociais e de empatia (e.g., Schonert-Reichletal., 2015, p.52), 

na afetividade positiva e negativa (Carvalho, Pinto & Marôco, 2016, p.4). Os níveis de 

stresse, ansiedade e depressão revelam também tendência para baixar (e.g., 

Beauchemin, Hutchins & Patterson, 2008; Napoli, Krech & Holley, 2005, p. 34) com este 

tipo de intervenções. 

O ensino do foco da atenção em tudo o que fazemos no dia a dia, por mais 

insignificante que pareça a tarefa, ajuda a mente a desfocar-se do que não é útil, ou 

seja, do turbilhão de pensamentos em torno do que consideramos problemático, o 

que reduz os níveis de ansiedade que os mesmos habitualmente acarretam. O 

vivermos cada momento de forma genuína e focada traz-nos sensações de 

felicidade e de bem-estar, para além de que o treino do foco nesses momentos, 

ajuda-nos a sentir que controlamos a nossa mente, na medida em que somos nós 

que escolhemos o que queremos sentir, e pensar, o que por si só, minoriza a 

sensação de descontrole que habitualmente nos leva a experienciar grandes níveis 

de ansiedade e que poderão levar ao estado de pânico. 

Baseada em diversos artigos científicos, Petroni (2018, secção Os benefícios da 

atenção consciente: a prática de “Mindfulness”, para. 6), descreve com clareza que: 

Focar a atenção é um exercício entre o devaneio e a concentração. É um 

constante dar-se conta da distração e retornar conscientemente à 

concentração na respiração. É como exercitar um músculo. Esse exercício ativa 

e altera condições do cérebro, em regiões corticais e subcorticais. O resultado 

é alteração e equilíbrio das frequências de ondas elétricas alfa, teta e gama ao 

longo dos neurónios. Esse processo de reorganização proporciona mais 

flexibilidade e conduz à consolidação de funções cognitivas, necessárias para a 

realização de um objetivo. A mente torna-se plenamente livre para 

desenvolver o potencial criativo. 

Esta autora destaca ainda, que: “Ser consciente depende apenas de atitude. Não 

requer métodos, nem habilidades especiais, nem conhecimentos específicos, nem tão 

pouco talentos. É só uma questão de nos colocarmos como observadores dos nossos 

pensamentos (Petroni, 2018, secção Plenitude da mente imaginativa: Mindfulness, 

para.4).”. 
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Aqui é muito importante falar do papel dos Sentidos, pois os estímulos sensoriais 

são tudo o que chega aos nossos 5 sentidos. Ou seja, tudo à nossa volta pode-se 

tornar uma experiência sensorial. Mas, somente as experiências mais significativas 

se tornam aprendidas. De modo geral, conseguimos uma melhor aprendizagem com 

estímulos que são feitos a partir dos nossos cinco sentidos: olfato, paladar, tato e 

visão. Sobretudo, quando mais de um é trabalhado na mesma situação (mesmo o 6º 

- a intuição). 

A audição e a visão são os sentidos mais naturalmente desenvolvidos, principalmente 

em crianças na fase escolar. Contudo, não é complicado incentivar o estímulo de 

todos eles com atividades sensoriais. As quais podem ser criadas a partir de objetos do 

dia a dia, descobrindo novas formas de aprender simples, e divertidas que estimulam 

a imaginação, a criatividade, e a produção de felicidade, uma vez que ao mesmo 

tempo as ajudam a descomprimir a mente, a focar no presente com uma maior leveza 

e bem-estar. 

Principalmente para as crianças, as atividades sensoriais são de grande importância, 

pois ajudam no desenvolvimento cognitivo, linguístico, emocional e social, 

possibilitam que elas conheçam o mundo ao seu redor a partir de novas texturas, 

cores, cheiros e sabores, o que mais uma vez os conduz a uma forma de estar na vida 

muito mindful, pois a prática da atenção plena, ou mindfulness é uma prática que 

consiste em dar atenção a algo, observando sem julgamento, tal como, dar atenção 

ao momento presente através do corpo, recorrendo aos cinco sentidos. 

Segundo Daniel Goleman (2015, p. 38), “Quando prestamos uma atenção plena aos  

nossos sentidos, o nosso cérebro acalma a sua conversa por defeito”. Tratando-se de 

uma prática que ” (…) destaca a capacidade de atenuar a ativação dos circuitos 

cerebrais que resolvem a conversa mental egocêntrica. E isso, por si só, pode ser 

muito libertador”. Para compreendermos melhor esta dinâmica, Goleman (2015, p. 

39) explica que esta é uma das razões pelas quais as pessoas gostam de desportos 

perigosos como o montanhismo, pois tratam-se de situações em que é preciso estar 

totalmente concentrado, e a concentração poderosa traz uma sensação de paz e 

alegria. Mas quando se desce da montanha, a rede autorreferencial habitual, volta a 

fazer uma aparição, com todo o seu leque de problemas e preocupações, se for o caso. 

Mencionando ainda Goleman (2015, p.23) “A mente errante e a consciência percetiva 

tendem, do ponto de vista neural, a ser inibidas. Assim, atender ao turbilhão dos 
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nossos pensamentos desconecta os sentidos, enquanto que se permanecermos 

atentos à beleza de um pôr do sol acalma nossa mente”. 

 

Neste sentido, parece relevante planear e dinamizar atividades estreitamente 

relacionadas com este tipo de estímulos também, tais como as que permitem a 

familiarização com texturas, adivinhar sons, cores, cheiros e objetos, entre outras. 

 
 
 

7.2. A Aceitação e Resiliência Emocional 
 
 

Sendo a nossa mente dotada de pensamentos, sentimentos, emoções, facilmente 

entramos em modo de piloto automático e deixamos que as emoções tomem conta 

de nossa forma de agir, o que pode trazer diversas dificuldades em todas as áreas de 

nossa vida. Se nos perguntarem, por vezes nem nos lembramos do que estávamos a 

fazer apenas há uns minutos atrás. Estamos “fora de nós mesmos”, distantes, 

desconectados, vivemos as coisas sem prestarmos atenção nelas, por vezes quase 

num estado de alienação. 

 
Cação (2021, secção Estar Presente Aqui e Agora, para. 2,3), educadora de infância 

com formação em Yoga Kids, Brain Gym para docentes, e Relaxamento e Meditação 

para Crianças, explica com objetividade que: 

 
Ainda que esse seja um recurso natural que o nosso cérebro aplica para gastar o 

mínimo de energia possível, uma vez que a tomada de decisões é das situações 

que mais energia gasta, se estamos vivos aqui e agora, é bom que estejamos 

conscientes e presentes na vida que vivemos. Quanto mais nervosos, tensos, ou 

cansados estamos, mais o nosso organismo nos tenta proteger, acionando cada 

vez mais a automatização de movimentos e ações, e assim, lá estamos nós a agir 

de forma não consciente, usando automaticamente as aprendizagens 

anteriormente adquiridas. Se já aprendemos que as colheres estão na gaveta 

mais à esquerda da bancada da cozinha, quando precisamos de guardar 

colheres, automaticamente abrimos aquela gaveta e colocamos lá as colheres 
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sem pensar nestas, porque o mais provável é estarmos demasiado ocupados a 

ruminar em algo do passado ou ansiosos e preocupados com algo que ainda 

nem sequer aconteceu, e ao momento presente não foi prestada qualquer 

atenção. 

 
Trata-se de uma ação que é protetora para o nosso cérebro, mas também prejudicial, 

pois desta forma, vivemos grande parte da nossa vida não conscientes das ações que 

praticamos. Ou seja, é como se estivéssemos “robotizados”, uma vez que agimos sem  

pensar nas nossas ações, sem estarmos genuinamente presentes. 

 
Cação (2021, secção Estar Presente Aqui e Agora, para. 5), especifica também que: 

 
 

Para ganharmos a habilidade de viver, de forma mais consciente e plena, é bom 

criarmos estratégias para mantermos a nossa mente focada no presente, no 

aqui e no agora, o maior tempo possível. Desenvolver a “Habilidade de estar 

presente” citando o Professor Stephen Little, físico, budista e mentor de 

mindfulness. 

 
A meditação é, portanto, uma das práticas do mindfulness, uma energia que 

cultivamos através da consciência amável do momento presente. Envolve a prática de 

encontrar o espaço compassivo e pacífico que todos temos dentro de nós, mas a que 

poucos acedem devido ao ritmo alucinante do quotidiano. 

As mágoas e arrependimentos que habitualmente o passado traz com ele, e a corrida 

desenfreada pelo futuro, poderão tornar-se elementos avassaladores e portadores de 

grandes níveis de stresse e ansiedade. Se os nossos pensamentos residirem apenas 

nesses dois momentos, não vivemos o presente, o único momento que 

concretamente temos em nosso poder. Não construímos memórias positivas, 

sobrevivemos em modo automático, deixamos que a ansiedade e o sofrimento façam 

a gestão dos nossos dias, não fazemos nada que nos ajude a libertar hormonas da 

felicidade (serotonina, endorfina, dopamina, e ocitocina). Desta forma, o mindfulness 

ajuda-nos a parar, pensar e rever o passado, aceitar que existem problemas, mas que 

podem ser passageiros e ter solução, decidir e agir, viver o presente. Não perder 

energia com o que não podemos controlar e mudar. 
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Aceitar as coisas como são leva-nos a experienciar plenamente os acontecimentos 

sem defesas. Isso transmite-nos algo profundamente libertador, pois deixamos de ser 

prisioneiros de padrões de pensamento. 

 

Aqui será muito importante falar do Poder da Respiração, pois sem respiração 

simplesmente não vivemos. Não há como negar essa verdade. Estamos vivos porque 

respiramos. Respirar é essencial para a vida. Por isso a respiração é tão importante  

para a concentração da consciência. Pois o exercício propõe a reconciliação com a 

nossa essência. O foco da atenção deve ser na respiração, até a atenção se encontrar 

relativamente estável. Após alguns minutos, somos capazes de observar qualquer 

evento físico ou mental que pode naturalmente surgir no campo da consciência. A 

atividade é apenas isso: concentrar-se na respiração enquanto se “observam” os 

pensamentos. 

 

Os pensamentos que surgem devem ser observados com atenção e curiosidade, ao 

invés de serem julgados ou avaliados. Embora simples, a ideia de não julgamento 

pode ser mal compreendida. A questão está no quanto estamos presos aos nossos 

pensamentos e levados por eles, por um impulso automático para os classificarmos 

de bons ou maus, de certos ou errados, verdadeiros ou falsos, saudáveis ou doentes, 

importantes ou triviais, pois os julgamentos são como que agentes poluidores da 

mente, são eles que travam o exercício do pensamento pleno. 

Zinn (1994, p.33) citado por Duarte (2009) lembra que: 
 
 

O Mindfulness não inclui a avaliação dos pensamentos como racionais ou 

disfuncionais, mas, antes, os participantes são ensinados a observar os seus 

impulsos (pensamentos, sentimentos, sensações, desejos) de forma a 

poderem verificar a sua casualidade e transitoriedade. Isto é, o indivíduo ao 

olhar para eles, pode verificar que tão depressa surgem como se desvanecem, 

que têm uma vida própria, que são apenas pensamentos, não tendo que ser 

orientado por eles, pois são necessariamente limitativos acerca da experiência 

(p. 3). 



49 
 

Assim, não nos fixamos nas imagens, ou pensamentos, pois eles vêm e vão como 

nuvens que passam levadas pelo vento. A consciência somente observa essa 

passagem. 

É muito importante incutir desde cedo a importância de cuidarmos de nós mesmos, 

para se evitar chegar a grandes níveis de ansiedade, stresse ou exaustão. Relaxar é 

imprescindível, para crianças, jovens e adultos. Uma das ferramentas mais preciosas 

que podemos dispor para nos ajudar a trazer a consciência para o momento presente 

é darmos atenção plena à nossa respiração, praticando a respiração consciente. 

À partida “RESPIRAR” poderia resumir-se simplesmente ao facto de ser um ato 

involuntário, em que o ar entra e sai do corpo de um ser vivo para o manter com vida. 

Mas respirar é uma prática poderosa e extremamente valiosa. 

Por exemplo na prática de Yoga, os PRANAYAMAs (PRANA = energia vital, AYAMA 

= expansão, extensão), apesar de constituírem uma técnica simples de inspiração e 

expiração, de uma forma muito resumida e simplificada: 

São responsáveis por diversas mudanças fisiológicas e psicológicas que 

ocorrem no corpo às quais devemos estar atentos. Através da respiração 

podemos alterar as funções do nosso sistema nervoso, cardiovascular e do 

cérebro, induzindo um estado de relaxamento. O processo de inalação gera 

alguma resistência ou tensão que afeta corpo e mente, mas ao expirar, 

eliminamos essa tensão, essa energia, e alcançamos um estado de 

tranquilidade pela observação da respiração. Através da respiração podemos 

controlar o nível de tensão, seja ela muscular, nervosa ou emocional. Ao alterar 

o padrão da respiração que influencia o sistema nervoso simpático ou 

parassimpático, as toxinas são removidas do corpo, tanto na forma de calor 

quanto na forma de suor. Eliminamos também CO2 e de forma natural 

sentimos que o nível de oxigénio aumenta. Com a limpeza de toxinas, as 

sensações de energia, leveza, vitalidade, força, clareza mental e perceções 

aumentam e a atividade cerebral é maximizada. É também produzida 

eletricidade estática no corpo e que atrai iões negativos do ambiente que nos 

rodeia, fazendo-nos sentir vibrantes, energéticos e leves (Saraswati, 2013, pp. 

1-2). 

 

Resumindo, a respiração também nos alimenta a energia vital, ou energia psíquica 
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ou psicoenergia, ou seja, os aspetos da energia gerada pelo pensamento e as 

emoções. 

 

Hoje em dia tem-se vindo a descobrir cada vez mais que há uma ligação entre o 

respirar e o pensar e sentir; a forma como pensamos e nos sentimos afeta o modo 

como respiramos, e vice-versa. Todos nós já experimentámos sensações incómodas, 

de falta de ar, dificuldade em respirar, ou respirar de forma muito curta e rápida em 

situações de ansiedade, nervosismo e stresse. Isto acontece porque a agitação 

mental e a agitação respiratória andam de mãos dadas. Por vezes, vemo-nos a viver 

dentro de uma espiral: sentimo-nos mal, respiramos mal. Respiramos mal, sentimo- 

nos pior… e assim sucessivamente. E tantas vezes parar por uns momentos e respirar 

com consciência, é o que basta para nos oferecermos uma literal “lufada de ar 

fresco”. 

 

Devido a todos os benefícios já referidos, é indissociável desenvolver uma 

intervenção baseada em mindfulness, que não inclua exercícios de respiração em 

intervenções, e para crianças e jovens, torna-se importante que sejam aplicados 

através de jogos e brincadeiras, para que a pouco e pouco se inicie um trabalho a 

nível da capacidade pulmonar, a nível da promoção da consciência do poder da 

respiração e do relaxamento. 

Exemplo de uma respiração consciente: 
 
 

“Inspira calma e profundamente pelo nariz, mantendo a tua 

atenção na respiração. Foca-te no ar que entra, e que faz subir o 

abdómen. Expira ainda mais devagar, desta vez pela boca, 

deitando todo o ar que tens nos pulmões fora, esvaziando-os 

completamente. Pulmões vazios! Repara com isso faz o 

abdómen descer. Agora inspira calma e profundamente 

novamente pelo teu nariz, e podes colocar as duas mãos sobre o 

teu abdómen para sentires melhor como levas o ar para essa 

área do teu corpo. Sente ao expirar as tuas mãos a descer. Vai 

repetindo durante mais algumas vezes.” 
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7.3. Altruísmo, Empatia, e Gratidão 
 

 
A promoção destas 3 subcompetências permite a descentralização da energia no ter, 

e valoriza o Ser. A sensibilização de que cada um de nós é apenas uma pequena parte 

e não um todo, é fundamental. A gratidão, sendo a habilidade de reconhecer e 

agradecer a gentileza do outro, do que nos rodeia, e do que temos, trata-se de uma 

atitude que tem tudo a ver com a nossa saúde emocional, porque quando 

conseguimos desenvolver esse sentimento optamos por preservar em nós o 

otimismo, a confiança na vida, no próximo e em nós mesmos, e deixamos de lado a 

mágoa, o individualismo, a desconfiança e o negativismo que podem nos levar a 

pensar que ninguém faz nada sem segundas intenções, que não merecemos nada, que 

nada de bom temos, e gerar ansiedade e depressão. 

Paludo e Koller (2006, pp.57-58), assinalam que: 

O movimento da Psicologia Positiva, insere a gratidão no rol de relevantes 

aspectos saudáveis e positivos do desenvolvimento humano (…) reconhece a 

existência do sofrimento humano, situações de risco e as patologias, mas 

pretende investigar a outra face dessas questões, como por exemplo, a 

felicidade e a gratidão. 

No artigo destas autoras, destaca-se ainda, que: 

Independentemente da forma como se apresenta, seja uma emoção, uma 

virtude, uma característica afetiva ou um afeto moral, não emerge 

espontaneamente nas crianças ou nos adultos. Estudiosos do desenvolvimento 

humano indicam a importância dos pais e/ou responsáveis pela criança no 

cultivo da gratidão (Graham, 1988; Russel & Paris, 1994; Weiner & Graham, 

1988). Dada a quantidade de tempo que a criança passa na escola, Clonan, 

Chafoulcas, McDougal, e Riley-Tilman (2004) sugeriram que esse ambiente é 

imprescindível para a promoção de qualidades positivas, inclusive a gratidão 

(p.61). 

 

Apesar de constituir uma emoção essencial à nossa sobrevivência, habitualmente a 

ansiedade costuma vir acompanhada de um sentimento estranho. Quando sentimos 

alegria, tendemos a pensar que algo de mal está prestes a acontecer e colocamo-nos 

em estado de alerta, tensos e ansiosos. Em mindfulness, a gratidão é o antídoto para 
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este tipo de registo, pois convida-nos a em vez de nos focarmos no negativo que não 

existe, a agradecermos pelo que já temos, e aí apercebemo-nos que somos mais 

felizes do que pensamos. 

Assim podemos atribuir um novo significado ao medo, à vulnerabilidade e à sensação 

de escassez premente. Praticar a gratidão e empatia todos os dias, como um 

exercício, é reposicionar a mente num caminho de coragem e abundância diante da 

vida. Cada dia um pouco mais. 

 
Quanto ao altruísmo, Moya (2009, para.1, e 2), citando Dugatkin, refere tratar-se de: 

Um fenómeno pelo qual alguns genes ou indivíduos da mesma espécie 

beneficiam outros às custas de si mesmos (...) é incompatível, em primeira 

instância, com a seleção natural, porque comportamentos altruístas 

dificilmente podem evoluir. Por definição, os altruístas se reproduzirão menos 

do que os não altruístas, sua eficácia biológica é menor e não pode ser 

perpetuada. O altruísmo preocupava particularmente Darwin pelas razões 

descritas. Kropotkin, tal como Huxley, idolatrava Darwin, mas a sua noção de 

seleção natural explicava a sobrevivência daqueles que cooperam, e não 

daqueles que competem, em franca oposição a Huxley, para quem o mundo 

vivo é um mar de competição e luta para a sobrevivência dos mais aptos. 

 

Existe uma complexidade de definições sobre o altruísmo, agradando-nos a que é 

baseada em Schlinger (1995, in Vilalva & Lohr, 2019) que é formulada na citação que 

se segue: 

O altruísmo será compreendido como uma subclasse de comportamento 

moral, a qual incluirá ações nas quais um indivíduo mobiliza-se para prestar 

algum tipo de auxílio a outro ou a outros, com a finalidade de fazer cessar ou 

reduzir sua tensão, angústia ou mal-estar – esta é sua função. Tais ações 

poderão ser manifestas de diferentes formas – esta é então sua topografia. 

Podem ser considerados como altruístas comportamentos como cooperação, 

partilha, consolo, entre outros (p. 151). 

 
Já a amabilidade, segundo Castanheira (2018): 

Traduz-se pela qualidade da orientação interpessoal num contínuo que vai 
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desde a autocompaixão ao antagonismo, tendo em conta pensamentos, 

sentimentos e ações. Pessoas amáveis abarcam adjetivos como altruísta e de 

bons sentimentos. Caracterizam-se pela benevolência, são considerados 

dignos de confiança e prestáveis, ao mesmo tempo que tendem a perdoar o 

próximo, acreditando nos demais e sendo simpáticos para com todos (p. 2). 

O mesmo autor acrescenta ainda “ (…) Sublinhe-se também que os sujeitos que 

possuem uma autocompaixão mais elevada têm maiores níveis de abertura à 

experiência, de amabilidade e de conscienciosidade” (p.31). 

Estas são mais algumas das importantes competências emocionais às quais a prática 

regular de mindfullness está frequentemente associada, gerando melhores níveis. 

 
 

7.4. Otimismo e Positividade 
 

 
Promover o reparar mais nestas 2 subcompetências, mudar a frequência, sintonizar 

positividade, aprender a focar nos pontos fortes e não nas fraquezas, manter a alegria 

e genuinidade em tudo o que fazemos, são estratégias mindful comprovadas 

cientificamente. Vos et al. (2021, p.7) encontraram que o estar otimista, atento e 

resiliente foi negativamente relacionado com sintomas depressivos, de ansiedade e 

stresse. Inversamente encontraram que sintomas traumáticos de stresse relacionados 

com o COVID-19 (através de por exemplo, pensamentos intrusivos, indesejados e/ ou 

pesadelos) foram associados ao incremento da depressão, ansiedade e stresse. 

Referem que atitudes de otimismo, foco e resiliência, servem como fatores protetores 

da saúde mental, perto de sintomas associados a medo de COVID-19. As suas 

descobertas estão em linha com estudos anteriores que investigaram os efeitos do 

otimismo, mindfulness ou resiliência em lidar com eventos adversos e negativos da 

vida (Carver et al., 2010, in Vos et al.,2021). Consideram que o mindfulness tem sido 

fundamental para gerir o negativo e inevitável impacto proveniente de eventos 

relacionados com perigo (Bergomi et al., 2013; Nyklícek et al., 2015; van Son et al.,  

2015, in Vos et al. 2021). As descobertas deste grupo de investigadores, corroboram 

também outras anteriores que indicam que a resiliência tem um efeito minimizador 

quanto a pensamentos negativos em prol da saúde mental e no que diz respeito a 

consequências de eventos stressantes (Sheerin et al., 2018, in Vos et al., 2021). Outros 
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estudos mostram que as intervenções destinadas na promoção do positivo, otimismo, 

mindfulness e resiliência estão associadas a melhorias da saúde mental e física (Bolier 

et al., 2013; Steptoe et al., 2009, in Vos et al., 2021). Por último, são da opinião de que 

este tipo de intervenções deveriam ser prontamente disponíveis para fornecer online 

em caso de impossibilidade presencial (Mitchell et al., 2010; Mrazek et al., 2019, in 

Vos et al., 2021), sendo particularmente importante durante a pandemia. 

 
 
 

7.5. Imaginação, Criatividade, Curiosidade 
 

 
A ampliação do campo mental e o aumento da capacidade criativa tornam o sistema 

emocional menos reativo. Em conformidade, o cérebro fica mais recetivo às 

experiências. Assim esse estado consciente mais livre pode captar condições e 

potenciais antes não percebidos. A mente torna-se apta a utilizar potencial mais 

objetivamente. Esse processo pode nos reconduzir à nossa essência e a um novo 

sentido de vida. “Deixar o caminho conhecido e lançar-se a novos territórios é sempre 

um empreendimento arriscado, especialmente para aqueles que ousam explorar os 

picos da criatividade e as profundezas da alma humana.” (Miranda, 2016, p.23). 

 

Petroni (2018, secção “Mindfulness” e a imaginação ativa, para.2), relata que: 

O psiquiatra e psicoterapeuta Carl G. Jung utilizou práticas meditativas para 

conseguir captar imagens internas e emoções inconscientes. Ele experimentou 

em si mesmo um meio de comunicar com o seu inconsciente. A meditação foi 

para ele, uma prática importante para ativar a imaginação. As imagens 

inconscientes provaram ficar mais acessíveis para a mente consciente. 

 
Assim, quando certas imagens são recolhidas pela consciência, essas imagens 

potenciais tornam-se conteúdos criativos, que Jung expressou através do desenho, da 

pintura, da escultura e da escrita. Ele levou vários anos a testar essa forma de 

experienciar o inconsciente até conseguir transformá-lo num processo terapêutico, 

aplicado aos seus pacientes, que chamou de imaginação ativa, ou criativa. 

 
Jung encontrou uma possibilidade de dar uma forma simbólica aos conteúdos 
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inconscientes. Segundo ele, imaginação criativa é um processo natural e inato, 

como uma necessidade interior que todos têm. Não propôs isso como uma 

técnica, mas sim como um guia. Essa prática de observar imagens mentais e 

materializá-las de forma criativa ajuda-nos a distinguir entre pensamentos, 

sentimentos, emoções e motivações internas e como estas últimas se 

diferenciam das exigências externas. Esse processo de diferenciação é também 

um meio de estabelecer um diálogo entre a sabedoria do inconsciente e a 

funcionalidade da consciência. Isso dá à consciência capacidade para visualizar 

um caminho a seguir. Como resultado final, o processo torna a consciência apta 

para tomar decisões mais equilibradas (Petroni, secção “Mindfulness” e a 

imaginação ativa, 2018, p.4). 

 
Em síntese, saber tomar decisões significa sobretudo alcançar condições de suportar 

as suas consequências, transformando de maneira criativa as adversidades (entre as 

condições internas e externas) em possibilidades de insights para uma melhor 

qualidade de vida. 

 

O exercício de atenção consciente torna esse encontro da consciência com a 

criatividade mais fácil e mais completo. Quanto mais praticamos esse encontro 

criativo de mindfulness e imaginação ativa, mais facilmente navegamos pela vida e 

adquirimos maior agilidade e resiliência para lidar com as dificuldades que surgem. 

 

A arte quando se junta à terapia pode funcionar como uma prática para a 

reorganização de peças soltas no tabuleiro da vida. Em suma, a arte usada 

terapeuticamente é um meio de exercitar a criatividade. Juntando mindfulness com 

imaginação ativa e arte, tem-se um modo de resgatar a qualidade de vida. 

A par da sobrevivência, a nossa expressão criativa e permanente curiosidade sobre o 

mundo que nos rodeia foi o que sustentou a nossa constante evolução. Então se foi 

assim no passado, porque deixámos de ser curiosos em relação ao excitante mundo 

que nos rodeia? 

 

Não é incomum sentirmo-nos bloqueados ou mesmo desinspirados no nosso dia a dia, 

seja qual for a nossa área de atividade. Contudo, esta sensação incómoda pode (e 
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deve) ser facilmente ultrapassada, porque todos podemos ser criativos se o 

exercitarmos. Habitualmente temos a ideia de que a criatividade e a imaginação são 

um processo natural que não tem intervenção volitiva, do nosso querer. Logo, se ela 

não acontece connosco, é porque não existe em nós. Trata-se de um julgamento 

errado. Citado por Castro (2017, p.2) “A criatividade é a inteligência a divertir-se”, 

disse Einstein. Mas esta diversão implica algo muito simples: movimento.” 

Ela surge perante a necessidade que o homem tem de se adaptar ao ambiente 

que o envolve. Se a vida que o rodeia não lhe desse trabalhos, se as suas relações 

habituais e herdadas o mantivessem em equilíbrio com o mundo à sua volta, 

então não existiria qualquer fundamento para o surgimento da ação criadora. 

Um ser totalmente adaptado ao mundo que o rodeia nada poderia desejar, não 

buscaria outra coisa e certamente não poderia criar. Por isso, na base da ação 

criadora está sempre subjacente a inadaptação a partir da qual surgem 

necessidades, aspirações e desejos. «Cada necessidade», diz Ribot, «aspiração 

ou desejo, por si só ou conjuntamente com outros, pode servir de impulso para a 

criação. Qualquer invenção tem assim uma origem motora; a essência principal 

da invenção criativa é, em todas as situações, de ordem motora. As 

necessidades e os desejos, por si só, não podem produzir coisa alguma. São 

simples estímulos e molas motoras (Vygotsky, numa tradução de Fróis, 2012, 

pp. 52-53). 

 

E “a criatividade diverte-se”, pois é nas atividades artísticas e lúdicas que encontra 

campo fértil para florescer, principalmente na infância e juventude, etapas da vida em 

que o pensamento sob a forma de fantasia e imaginação predominam. 

E “Se, por variação própria da natureza, uma criança adquire o domínio precoce de 

uma competência, ela terá mais facilidade em desenvolvê-la de forma mais criativa ao 

longo da vida” (Caldas, 2017, p.11). Assim, torna-se importante estimular desde cedo o 

potencial das modalidades sensoriais, o processo criativo, através da exposição às 

artes, tais como a música, a pintura, a dança, de forma a promover a inteligência 

emocional. Ainda segundo Caldas (2017, p.18): 

As diferentes formas de manifestação da arte têm o condão de desencadear no 

observador uma reação que podemos considerar de carácter emocional (…) em  

grande parte das situações, a consciência da emoção resulta da perceção de 
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modificações no estado do corpo, quer de ritmo cardíaco e tensão arterial, quer 

de contração dos músculos da face ativando as rugas de expressão. 

 

Voltando a referir Rogers, a criatividade é, segundo o mesmo, um processo 

construtivo, em que existe uma necessidade de desenvolver condições internas para 

que esta seja alcançada. Nomeadamente, a abertura total à experiência em 

determinado momento, pois as defesas do Eu poderão comprometer uma consciência 

real dos estímulos que captamos do ambiente que nos rodeia. 

Esta abertura implica uma perda da rigidez e uma permeabilidade maior nos 

conceitos, nas opiniões, nas perceções e nas hipóteses. Implica uma tolerância 

pela ambiguidade quando a ambiguidade existe. Implica uma capacidade para 

receber muita informação contraditória sem se fechar à experiência da situação 

(Rogers, s.d., p. 304). 

Se não limitarmos a evolução do nosso Ser a objetivos estáticos, explica-nos Rogers 

(s.d., pp. 225-226), progrediremos incessantemente para experiências mais 

enriquecedoras que levam à superação de si, através de um processo de adaptação ao 

mutável e imprevisível, ao sempre novo, ao cada vez mais pleno, mais significativo, 

mais rico, mais satisfatório, mais criativo. 

Caldas (2017, p.22), também concorda que: 

O processo criativo é complexo na exploração das potencialidades do nosso 

cérebro, tendo por objetivo um produto final que resulta de um processo 

decisório, contraintuitivo (…) este processo gasta mais energia do que aquela  

que é aplicada numa rotina de vida dentro do que é previsível. Por esta razão, a 

sociedade desenvolve processos decisórios mais simples ainda, oferecendo 

opções. Optar entre duas ou três soluções é muito mais simples do que elaborar 

um pensamento complexo, recrutando memórias e operadores para as trabalhar 

e chegar a uma conclusão. É melhor comprar um casaco numa loja de pronto-a- 

vestir, que tem um conjunto limitado de opções, do que ir a um alfaiate, escolher 

um tecido entre centenas, decidir o tipo de corte, provar várias vezes até ter o 

casaco pronto. Por isso, quase todas as nossas decisões são, no dia a dia, 

despidas de competências criativas (...) Se o processo decisório passar a ser 

baseado em soluções predefinidas, ficamos dependentes de quem saiba pensar 

por nós. 
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Reis et al., (2014, p.45), observam que Vygotsky descreveu a criatividade como a 

adaptação a novas situações, contextos e tarefas. Também considerava que todas as 

pessoas são potencialmente criativas, e que por consequência, será possível 

tornarmo-nos também mais criativos emocionalmente. 

Se a atividade do homem se reduzisse apenas à reprodução do passado, então 

seria uma criatura orientada somente para o passado e incapaz de se adaptar ao 

futuro. É precisamente a atividade criadora do homem que desperta a sua 

essência que está orientada para o futuro, tornando-o criativo e modificando o 

seu presente (Vygotsky, numa tradução de Fróis, 2012, p. 24). 

 
Os estudos que associam a criatividade às emoções são abundantes, e parecem 

coincidir na crença de que: 

Pessoas emocionalmente criativas tendem a encontrar desafios onde os outros 

vêem ameaças; a serem capazes de revelar maior descentração das próprias 

experiências e a acomodar melhor as necessidades dos outros; a serem menos 

vinculadas a padrões sociais e mais tolerantes a traços conflituosos em si e nos 

outros; e a envolver-se na exploração do significado das próprias experiências 

emocionais (Averill & Thomas-Knowles, 1991, in Reis et al., 2014, p.45). 

A literatura refere ainda que “Vivemos numa cultura emocionalmente iletrada,  

onde predomina a ênfase na razão em detrimento da emoção” (e.g. Damásio, 

1999; Sharp, 2001, in Reis et al., 2014, p.46). 

 
É perante esta iliteracia emocional, que se torna urgente a alfabetização da mesma, 

sendo o mindfulness um recurso com grande potencial nesta área, para a 

implementação de uma maior desenvoltura no que toca ao reconhecimento de 

emoções, à forma como crianças e jovens vêm o mundo, resolvem problemas, se 

relacionam socialmente, e se vêm a si mesmos. 
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Parte II – Estudo Empírico 
 
 

Capítulo 1. Contextualização e Descrição da Problemática 
 
 

Em associação a estas dificuldades tendencialmente intrínsecas em crianças e jovens 

com DID, vivemos num mundo globalizado, altamente diversificado culturalmente, 

competitivo e adverso, em que o ambiente escolar se pauta atualmente por um 

vínculo mais duradouro relativamente à permanência do aluno na escola, em termos 

de escolaridade a cumprir, e pela abertura definitiva à diferença, apresentando-se 

pois, a formação de qualidade, como um enorme desafio. São também palpáveis as 

dificuldades de adaptação a toda uma nova realidade, que tem modificado as relações 

pessoais, privilegiando o individualismo; o contacto virtual em detrimento das 

relações interpessoais; o desmesurado uso das novas tecnologias; a vivência de 

situações atípicas como a que vivemos presentemente devido a uma pandemia, que 

tem levado a comunidade educativa a isolamento social no domicílio, e a 

distanciamento social na escola. 

Importar-se com o outro é algo que cada vez mais perde significado, e isso acaba 

desvirtuando o papel do aluno como Ser, e como Cidadão. Estas são condições que 

não se podem limitar ao facto de “Sou a Maria, aluna nº X, cidadã nº X”, ou ao facto de  

que uma certa idade nos proporciona o direito de votar e ser votado, de poder tirar a 

carta de condução, etc. A verdadeira Cidadania implica ambas as condições, que 

devem estar intrinsecamente ligadas, sendo o papel da escola de fundamental 

importância, já que ela influencia tanto na formação do “cidadão pessoa” como na  

formação do “cidadão eleitor”, não obstante sabermos que esse papel não fica restrito 

à escola, pois depende em grande medida, também da educação familiar que o 

influencia fortemente. 

Diante desta realidade, a formação de alunos, a este nível é fundamental, no sentido 

em que o Ser cidadão que formamos tenha um maior conhecimento de si mesmo, do 

outro, da importância do papel que cada um desempenha em sociedade, bem como, 

de que existe lugar na mesma para todos, importando ajudá-los a descobrir qual. 

Goleman (1995, p. 59, in Camargo, & Freitas, 2019, p. 14) destaca a recomendação de 

Sócrates: “Conhece-te a ti mesmo – é a pedra de toque da inteligência emocional: a 
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consciência de nossos sentimentos no momento exato em que eles ocorrem”. 

 
É neste contexto que se situa esta investigação. Consideramos pertinente no nosso 

estudo avaliar que impacto poderá ter uma intervenção baseada na técnica 

mindfulness, na mudança de comportamentos de alunos com DID, e numa turma 

sentida como “difícil”, no sentido de perceber se poderá contribuir para minimizar 

e/ou colmatar estas lacunas. 

Pensamos que este tipo de intervenção poderá ajudar alunos e turmas com estas 

características, a se encontrarem a si mesmos e aos outros, uma vez que esse 

encontro, conhecimento e aceitação, gera sentimentos de união, paz e de inclusão; 

fornece ferramentas para um desenvolvimento pessoal mais consciente, organizado e 

harmonioso; despertará mentes, despoletará curiosidade e bem-estar geral; 

proporcionará aos alunos momentos de aprendizagem que se distanciam dos triviais 

manuais escolares e fichas de trabalho. 

Procurámos envolver os pais dos alunos que fizeram parte do projeto em período de 

isolamento, tendo solicitado a sua colaboração através da leitura de 

orientações/sugestões de práticas para encarregadas/os de educação e pais, 

elaboradas especialmente para os mesmos e que lhes foram distribuídas, procurando 

potenciar os efeitos de toda a intervenção (Apêndice 10 – Orientações para 

Encarregados de Educação). 

Nesta perspetiva, o objeto deste estudo centra-se na opinião de um grupo de alunos 

acerca dos seus pensamentos, sentimentos e comportamentos, antes e após uma 

intervenção desta natureza, e na avaliação de comportamentos dos alunos por parte de 

uma professora de 1º ciclo (Grupo 1 - Coletivo), antes e após a mesma; bem como na 

opinião de um grupo de alunos acerca dos seus pensamentos, sentimentos e 

comportamentos, antes e após uma intervenção desta natureza, e na avaliação dos seus 

comportamentos na perspetiva dos seus pais (Grupo 2 - Individual). 

Neste sentido, a nossa pergunta de partida para esta investigação, propôs-se incidir 

sobre: Qual o impacto do mindfulness na promoção de competências 

socioemocionais de crianças e jovens com Dificuldade Intelectual e 

Desenvolvimental (DID) em tempos de pandemia? 
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Capítulo 2. Modelo de Investigação 

 
Com base no objetivo a que nos propúnhamos e ao considerarmos o objeto de 

estudo e o contexto selecionado, que se traduzia em avaliar mudanças de 

comportamento em alunos com DID e/ou com outras problemáticas de uma turma, 

optámos por estruturar uma investigação inserida no Paradigma da Investigação- 

Ação uma vez que, de acordo com Hugon e Seibel (1988, p. 13) citado por Barbier 

(2007, p. 17, in Teixeira et al., 2017, p.1055) este modelo visa uma metodologia de 

“pesquisas nas quais há uma ação deliberada de transformação da realidade; 

pesquisas que possuem duplo objetivo: transformar a realidade e produzir 

conhecimentos relativos a essas transformações”. 

 

Crescentemente considerada dentro da área da investigação educativa, desde o 

trabalho pioneiro de Kurt Lewin, (1890 – 1947), que o aplicou pela primeira vez nos 

Estados Unidos (Esteves, 2008, p.265, in Fonseca, 2012, p. 17-18), visa uma 

intervenção social que não se limita apenas em descrever e teorizar sobre um 

problema social do cotidiano real das pessoas, mas também em resolvê-lo, superá- 

lo produzindo melhoria nas pessoas implicadas. Trata-se de um verdadeiro 

fenómeno de natureza psicossociológica, pois é o sujeito em ação que na interação 

com o outro se modifica a si e ao outro, ao grupo, e à sociedade. Permite ainda, 

“uma maior objetividade dos resultados, e pode ser entendida como uma forma de  

pesquisa social com base empírica que tem como associação a teoria (pesquisa) e a 

prática (ação), em oposição à pesquisa tradicional positivista, a partir de uma 

colaboração mútua entre pesquisador e pesquisado (Almeida, 2001, in Fonseca, 

2012, p.17) ”. 

Dado que o estudo envolveu uma intervenção de mindfulness desenvolvida pela 

investigadora, escolhemos um tipo de: 

Investigação participante engajada, em oposição à investigação tradicional, 

que é considerada como “independente”, “não-reativa” e “objetiva”. Como o 

próprio nome já diz, a Investigação-Ação procura unir a investigação à ação 

ou prática, isto é, desenvolver o conhecimento e a compreensão como parte 

da prática. É, portanto, uma maneira de se fazer pesquisa em situações em 

que também se é uma pessoa da prática e se deseja melhorar a compreensão 
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desta (Costa, 2015, p.6). 

Ainda assente neste modelo de investigação, pretende-se que este estudo se torne 

num processo de aprendizagem para todos os participantes no decorrer da 

intervenção e através da compreensão dos dados nele obtidos. Será fundamental 

também a interpretação dos mesmos a partir do ponto de vista das pessoas 

envolvidas, e por isso pensamos, que o nosso estudo se enquadra no tipo descritivo e 

compreensivo. 



63 
 

Capítulo 3. Objetivos da Investigação 
 
 

Tendo-se como objetivo geral analisar os contributos do mindfulness para o 

desenvolvimento socioemocional de crianças e jovens com DID, foram definidos os 

seguintes objetivos específicos: 

 

1. Verificar se o mindfulness contribui para potenciar competências 

socioemocionais em crianças e jovens com e sem DID, em tempos de 

pandemia; 

 

2. Apurar se o mindfulness contribui para potenciar a atenção plena em crianças e 

jovens com e sem DID, em tempos de pandemia; 

 

Para poder verificar este contributo foi essencial: 

 
 Saber a opinião da docente da turma alvo sobre as competências 

socioemocionais dos seus alunos; 

 

 Conhecer a opinião dos pais do grupo alvo sobre as competências 

socioemocionais dos seus filhos; 

 

 Observar as reações dos alunos às atividades desenvolvidas. 
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Capítulo 4. Instrumentos e Procedimentos 
 
 

Dentro d0 modelo investigação-ação, utilizámos 3 instrumentos para recolha de 

informação: 

 
A observação participante e qualitativa da investigadora em contacto direto (online 

e presencial), com o intuito de registar reações e possíveis evoluções das crianças 

perante as práticas de mindfulness. A observação assumiu um carácter exploratório e 

aberto, em que foram efetuadas algumas anotações de campo, ou seja, uma 

observação não-estruturada, efetuada nas folhas de planificação de sessões 

(Apêndices 3, 4 e 5). Para o tratamento das informações recolhidas, procedeu-se a 

uma reflexão teórica sobre os aspetos observados; 

A recolha documental, sob a forma de fotografias, na medida em que representam 

documentos credíveis e que comprovam/documentam a realidade vivenciada. 

Procurando ter especial cuidado quanto à confidencialidade e proteção da identidade 

dos intervenientes, procurou-se documentar através de 2 ou 3 fotografias, o 

desenrolar e/ou o produto final de todas as atividades com a turma. Neste caso, todos 

os alunos tinham autorização dos pais desde o início do ano letivo, referente à 

participação dos filhos em projetos e atividades dinamizadas no contexto escolar, que 

incluem a recolha deste tipo de documentos. O mesmo não foi feito online, uma vez 

que requeria mais autorizações específicas, para além do consentimento informado, 

que poderiam causar algum desconforto aos pais e alunos, dificultando a participação 

dos mesmos no estudo; 

E inquéritos, sob a forma escrita de questionário, um instrumento de recolha de 

dados através de um número limitado de perguntas, cujas respostas são 

autopreenchidas pelos participantes. Para que as questões não se apresentassem com 

um carácter demasiado abstrato, e não podendo ser respondidas binariamente, ou 

seja, por meio de sim e não, optámos por selecionar uma escala tipo Likert, em que o 

sujeito pesquisado pode responder levando em conta os critérios objetivos e 

subjetivos das perguntas, pretendendo-se medir o nível de concordância ou não 

concordância com as afirmações. 

 

Os questionários foram aplicados numa primeira fase aos grupos de alunos em 
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estudo, a pais e à professora titular, e numa segunda fase, após uma intervenção com 

atividades no âmbito do mindfulness, novamente aos mesmos intervenientes, 

circunscritos no contexto geográfico de uma das EB1 de Moura - 1º ciclo, da EB 2+3 de 

Moura e da Escola Secundária do mesmo Agrupamento: 

 

 
- Inquéritos por questionário aos alunos – Foi ministrado 1 questionário 

constituído por perguntas fechadas, que pretendem identificar opiniões, 

representações, crenças ou várias informações factuais sobre eles próprios ou sobre o 

seu meio (Grupo 1 e Grupo 2), antes e após a intervenção. 

 
Foi utilizada a Medida de Mindfulness para Crianças e Jovens (CAMM; Greco, Baer, & 

Smith, 2011) adaptada e validada para a versão Portuguesa por Cunha, Galhardo, e 

Pinto-Gouveia (2013), uma vez que é atualmente, a única medida para avaliar 

mindfulness em populações infantojuvenis a partir dos nove anos de idade (Apêndice 

6). 

Trata-se de uma medida válida e fidedigna composta por 10 itens, avaliados numa 

escala de cinco pontos, relativos à frequência da consciência sobre o tempo presente. 

É pedido aos participantes que indiquem o quanto cada afirmação é verdadeira para 

si, utilizando para o efeito uma escala de 5 pontos (que varia entre 0= nunca e 4 = 

sempre). Devido à formulação dos itens, na sua cotação, quanto menor é a pontuação 

total da escala, mais competências de mindfulness o inquirido apresenta (podendo o 

total da escala variar entre 0 e 40). São exemplos de itens: “É difícil para mim prestar  

atenção a uma só coisa de cada vez”, “Fico zangado (a) comigo próprio (a) por ter 

determinados pensamentos”, “Na escola, vou de umas aulas para as outras, sem me 

aperceber do que estou a fazer”, e “Penso em coisas que me aconteceram no passado  

em vez de pensar nas coisas que me estão a acontecer no presente”. 

- Inquérito à professora - que pretendeu identificar opiniões da mesma sobre o que 

observou nos seus alunos (Grupo 1), antes e após a intervenção. 

 

Este instrumento foi elaborado com base no questionário dos alunos ao qual se 

acrescentaram alguns itens que se consideraram pertinentes para este grupo. A 

versão, assim adaptada, encontra-se no Apêndice 7. 
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- Inquéritos aos pais - que procurou igualmente identificar opiniões sobre o que 

estes observaram nos seus filhos (Grupo 2), antes e após a intervenção. 

Este instrumento foi elaborado também com base no questionário dos alunos ao qual 

se acrescentaram alguns itens, tidos como relevantes para este grupo. Esta versão é 

apresentada no Apêndice 8. 

Ressalvamos que se optou por não aplicar questionários a pais no Grupo 1, pois o 

objetivo neste caso prendeu-se essencialmente com a observação de mudanças 

especificamente em contexto escolar. 

Todos os questionários foram codificados por letras e números, para um melhor 

tratamento dos dados recolhidos e para proteger a identidade dos intervenientes (ex.: A1 

– participante A do Grupo 1; A2 – participante A do Grupo 2). 

 
Quanto à tipologia dos dados, recorremos a dados qualitativos: “Os dados qualitativos  

representam a informação que identifica alguma qualidade, categoria ou característica, 

não suscetível de medida, mas de classificação, assumindo várias modalidades.” (Morais, 

s/d, p. 8), e a dados quantitativos: “Os dados quantitativos representam informação  

resultante de características suscetíveis de serem medidas, apresentando-se com 

diferentes intensidades, podendo ser de natureza descontínua (ou discreta) ou 

contínua.” (Morais, s/d, p. 9). Ou seja, a uma abordagem mista. 

As duas formas de inquérito - quantitativa e qualitativa - são frequentemente retratadas 

como paradigmas distintos e incompatíveis em investigação educacional (Shaffer & 

Serlin, 2004, p.14). No entanto, reconhecendo-se que diferentes métodos de análise são 

úteis porque se dirigem para diferentes tipos de questões, começaram-se a utilizar 

simultaneamente ambos os tipos de técnicas - qualitativas e quantitativas. Estes autores 

sublinham ainda, por exemplo, que: 

Tashakkori e Teddlie (1998) fazem referência a estudos em que as técnicas quantitativas 

e qualitativas são usadas sequencialmente ou paralelamente, assumem um estatuto 

igual ou diferencial quando se definem as questões de investigação e são usadas na 

mesma fase ou em fases distintas de um único estudo. Estes investigadores descrevem 

como é que a análise quantitativa permite identificar sujeitos para um estudo qualitativo, 

como é que entrevistas qualitativas podem fornecer elementos adicionais a processos 

identificados através de análise quantitativa, como é que a análise qualitativa pode gerar 
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hipóteses para estudos quantitativos e como é que se pode recolher simultaneamente 

dados quantitativos e qualitativos (Shaffer & Serlin, 2004, p.16). 

 
Segundo Erickson (1985, p.106), é a partir do momento em que se analisa o material já 

recolhido, que se pode falar em dados da investigação. O conjunto do material 

compilado no campo não é, em si mesmo, um conjunto de dados, mas, sim, uma 

fonte de dados. Os questionários e as notas de trabalho não são dados. Tudo isto 

constitui material documental a partir do qual os dados serão construídos graças aos 

meios formais que a análise proporciona. A técnica de tratamento da informação que 

se utilizou foi o programa Excel e o programa SPSS (Statistical Package for the Social 

Science) versão 27 da IBM, com vista a uma análise dos dados obtidos através dos 

Inquéritos por questionários elaborados (Apêndice 6,7 e 8), os quais comportam 

variáveis nominais e ordinais e têm presentes escalas de atitudes de Likert de 5 pontos 

(de 0 a 4). A execução dos dados foi feita através do pedido de frequências e 

respetivas percentagens da medida de tendência central (média) e de dispersão 

(desvio padrão). Fizeram-se correlações entre variáveis, no sentido de testar a 

existência de associações significativas, e listaram-se tabelas, gráficos e quadros. 

De acordo com Vala (1986), citado por Ribeiro (2014, p. 77), um dos problemas com 

que se debate esta técnica, quando recorre aos indivíduos como fonte de informação, 

é saber que em tais condições as respostas poderão ser afetadas por um certo número 

de enviesamentos, decorrentes da consciência que os sujeitos têm de que estão a ser 

testados e dos constrangimentos associados ao papel de entrevistado. Algo também 

referido por Dane Bertram (2012, in Fernandes, 2014, p.47), a propósito dos pontos 

fracos da aplicação da escala de Likert, até porque os questionários foram lidos pela 

investigadora aos alunos da turma, uma vez que a maioria são não leitores, bem como 

aos alunos individuais, e seus pais, uma vez que a maioria, não domina as tecnologias 

para que os mesmos fossem enviados e autopreenchidos. 

 

Para a reflexão sobre os resultados, tivemos em conta que alguns itens se apresentam 

pela negativa, ou seja, quanto mais aproximados de zero, mais indicativos de melhoria 

se apresentam, e que alguns se apresentam pela positiva, ou seja, quanto mais 

aproximados de 4, mais indicativos de melhoria se apresentam. 

Como tal, será importante explicitar: 
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Questionário dos Alunos – todas as perguntas/itens são pela negativa (de 1 a 10). 

Questionário da Professora – perguntas/itens pela negativa (2,4,6,8,10,12,14,17, 18, 

19, 20, 21, 22, e 23). Perguntas/itens pela positiva (1,3,5,7,9,11,13,15,e 16). 

Questionário dos Pais –  perguntas/itens pela negativa 

(2,4,6,8,10,12,14,17,18,19,20,21,22, e 23). Perguntas/itens  pela  positiva 

(1,3,5,7,9,11,13,15,e 16). 
 
 

Quanto aos procedimentos, estes encontram-se espelhados nos cronogramas 1 e 2 

(Apêndices 1 e 2, pp. 115-116), e começam pela introdução da intervenção, que contou 

com a contextualização da mesma junto da professora titular da turma e sua 

capacitação, para que diariamente durante 5 minutos, à entrada em sala para a 

primeira hora do período da manhã e à entrada em sala para a primeira hora do 

período da tarde, conduzisse os alunos a momentos de criação de espaços mentais 

seguros, através de exercícios simples de respiração e de consciência corporal, no 

sentido de retorno à calma; de descompressão da incessante atividade cerebral e 

emocional a que habitualmente estão sujeitos; de cultivar “dentro e fora” dos alunos, 

um espaço de tranquilidade e silêncio, preparatório para uma maior capacidade de 

foco, e disponibilidade para as aprendizagens. 

Seguiu-se uma primeira fase de aplicação de questionários de avaliação à professora 

titular e aos alunos, que permitiram comparar os dados que foram recolhidos através 

dos mesmos instrumentos, no final da intervenção. Foram previamente entregues 

para assinatura Consentimentos Informados para Encarregados de Educação 

(Apêndice 9). 

 

Foi seguidamente apresentada aos alunos, uma contextualização sobre a intervenção, 

com recurso a meios tecnológicos de forma a constituírem uma tecnologia de apoio 

para captar a atenção, compreensão e por consequência a motivação, para esta nova 

experiência. 

 

Desta forma, convidaram-se os alunos a assistirem a três vídeos animados, 

introdutórios/explicativos, e de curta duração sobre a prática de mindfulness: 

 

“ Simplesmente Respire - Meditação Mindfulness” https://youtu.be/QbnL009xmGA 

https://youtu.be/QbnL009xmGA
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“Sobre a respiração – Mindfulness” https://youtu.be/-_HbewB7zY8 

“How Mindfulness empowers us” https://youtu.be/vzKryaN44ss 
 

 

Após a visualização de cada vídeo, foram solicitadas opiniões e verificada a 

compreensão pelos seus conteúdos. 

 
Para além das ações diárias da professora no âmbito da meditação com a sua turma, a 

investigadora dedicou 45 minutos semanais à mesma para dinamizar um conjunto de 

práticas de mindfulness lúdicas e simples, e que foram registadas através de uma 

grelha de planificação/reflexão (Apêndices 3, 4 e 5). 

https://youtu.be/-_HbewB7zY8
https://youtu.be/vzKryaN44ss
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Capítulo 5. Constituição e Caracterização dos Participantes no 
Estudo 

 

 
Grupo 1 – Coletivo 

 

 
A intervenção foi pensada à medida das necessidades de uma turma de 4º ano de uma 

escola de 1º ciclo do Agrupamento de Escolas de Moura, no sentido de lhes 

proporcionar uma eventual melhor preparação para a futura transição para um novo 

ciclo, que normalmente acarreta mudanças de difícil gestão, encontrando-nos de 

acordo com Daniel Goleman (1995) ao afirmar que: 

A transição para a escola média assinala o fim da infância, e é em si um 

formidável desafio emocional. Além de todos os outros problemas, quando 

entram nesse novo esquema escolar praticamente todos os estudantes têm 

uma queda de autoconfiança e um salto de autoconsciência; as próprias ideias 

que fazem de si mesmos balançam e tumultuam-se. Um dos maiores golpes 

específicos é na "autoestima" social a confiança em que podem fazer e manter 

amigos. É nessa conjuntura, observa Hamburg, que ajuda imensamente 

reforçar a capacidade de meninos e meninas de montar relacionamentos 

estreitos e navegar as crises nas amizades, e alimentar sua autoconfiança 

(pp.325-326). 

 

A escolha também residiu no facto de já existir um bom conhecimento dos 

comportamentos e atitudes dos alunos, enquanto grupo/turma, por parte da 

professora titular, que permitisse avaliar a realidade da mesma antes e depois da 

intervenção através de questionários; e por se tratar de uma turma descrita como 

“problemática”. A aplicação das atividades no caso deste grupo, apenas se iniciou no 

período de desconfinamento, dado que a necessidade súbita de isolamento coincidiu 

com o princípio deste estudo, e que a maioria dos alunos não dispunha de meios 

tecnológicos que permitisse fazê-lo à distância. 

O grupo turma alvo foi constituído por 18 alunos, em que 10 eram rapazes e 8 eram 

raparigas. Trata-se de uma turma multinível. Ou seja, alguns alunos estão a fazer 

aprendizagens ao nível do 2º ano, outros ao nível do 3º, e outros ao nível do 4º ano. 
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Quanto às idades, com 7 anos (2 alunos), com 8 anos (3 alunos), com 9 anos (4 alunos), 

com 10 anos (4 alunos), com 11 anos (3 alunos), com 12 anos (1 aluno) e com 13 anos (1 

aluno). A média de idades é de 9,5. 

Deste grupo de crianças, 15 são de etnia cigana. Quanto a Medidas de Suporte à 

Educação Inclusiva, 2 alunos usufruem de medidas seletivas, 1 de medidas adicionais, 

3 encontram-se em processo de avaliação, e a professora pondera atualmente propor 

mais 2 para avaliação. 

A turma tem problemas de comportamento, no geral os alunos não conseguem 

cumprir as regras de comportamento de sala de aula, interrompem constantemente, 

levantam-se sem pedir autorização, não respeitam o espaço individual dos colegas 

nem o material individual e da escola. São na sua maioria crianças conflituosas e 

muitas vezes no período de interrupção letiva ocorrem situações de violência com 

colegas de outras turmas que se sentem intimidados por eles. 

Existem várias famílias disfuncionais, três alunos estão a ser seguidos pela Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), dois vieram para a cidade para serem 

acolhidos na casa abrigo devido a situações de violência doméstica. A maioria dos 

alunos vem de agregados com graves dificuldades económicas e usufruem do 

Rendimento Social de Inserção (RSI), à exceção de duas alunas, uma das quais vive 

numa família monoparental devido à morte recente da mãe. Um dos alunos que se 

encontra a ser seguido pela Comissão de Proteção a Crianças e Jovens (CPCJ) vive 

numa situação de pobreza extrema com os pais, apesar de estar à guarda do avô. Vive 

numa tenda, sem luz ou água corrente. 

A maioria dos alunos tem períodos de concentração muito curtos e não vêem a escola 

como a plataforma para uma mudança positiva, têm uma baixa autoestima e 

necessitam de muita motivação para desempenharem as tarefas escolares. A taxa de 

absentismo é alta e tem-se agravado devido à situação de pandemia Covid-19. São 

oriundos de famílias com baixo nível académico, que não encoraja e não acompanha 

ou consegue acompanhar as atividades escolares. Por estes motivos, existem 13 

alunos não leitores distribuídos pelos 3 níveis letivos, os alunos leitores têm muitas 

dificuldades na interpretação de textos e enunciados, necessitando constantemente 

do apoio da docente para realizarem as tarefas escolares. Todos os alunos têm falta de 

autonomia, neste sentido. 
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Grupo 2 - Individual 
 
 

Dada a repentina e inesperada necessidade de isolamento social, pensou-se aplicar as 

mesmas atividades, salvo as que exigissem interação grupal necessariamente, e a 

mesma linha de intervenção pensada para a turma do grupo 1, uma vez que este 

grupo de alunos dispunha de meios tecnológicos que possibilitavam um trabalho à 

distância. Este foi um grupo formado por alunos provenientes de várias turmas e de 

anos escolares de 1º e 2º ciclo também do Agrupamento de Escolas de Moura, que 

beneficiavam de apoio psicopedagógico semanal comigo, psicóloga da escola, por 

terem sido diagnosticados com DID, em muitos dos casos, relacionados com 

problemas de comportamento em contexto escolar e familiar, problemas de 

atenção/concentração, baixa autoestima, parcas habilidades socioemocionais, 

percursos de vida e familiares disfuncionais, em que se inclui um caso de autismo e um 

caso de Asperger. Pensou-se que se poderia dar continuidade ao plano individual de 

intervenção já delineado para cada um desde o início do ano letivo, embora desta vez, 

e dadas as circunstâncias pandémicas num novo formato, ou seja, assente numa 

técnica diferente embora com os mesmos objetivos interventivos – o mindfulness. 

Neste grupo, recorremos não aos professores, mas à opinião dos pais dos alunos como 

bons conhecedores dos comportamentos e atitudes dos seus filhos, que permitisse 

avaliar a realidade antes e depois da intervenção através de questionários. A 

Intervenção decorreu com este grupo, em período de isolamento, através de sessões 

online, e em período de desconfinamento, em sessões individuais e presenciais. 

Tratou-se de um grupo constituído por 11 alunos em que 1 se encontrava no 2º ano, 2 

no 4º ano, 4 no 5º ano, 3 no 6º ano e 1 no 8º ano de escolaridade. 

Neste grupo, 9 eram rapazes e 2 eram raparigas. Quanto às idades, existia um aluno 

de 7 anos, 1 de 9 anos, 1 de 10 anos, 7 de 11 anos e 1 de 13 anos. A média de idades é de 

10,5. 

Deste grupo de crianças, quanto a Medidas de Suporte à Educação Inclusiva, 7 alunos 

usufruem de medidas seletivas, e 1 de medidas adicionais, ao abrigo do Decreto-Lei nº 

54/2018. 
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Professora 

A Professora tem 43 anos, e desenvolve a sua atividade em Ensino Básico, vertente de 

Matemática e Ciências da Natureza, há 9 anos em tempo de serviço, embora dê aulas 

desde 2009. 

 
Pais 

Os pais dos alunos do grupo 2, têm no geral entre 30 a 45 anos, e profissões muito 

diversas, tais como, gestor de empresas, professora, técnico de Informática, 

vendedora de padaria, pedreiro, desenhadora, motorista de transportes públicos, 

artista plástico, empregada doméstica, trabalhador rural, costureira, empresário, 

vendedora de loja, cantoneira, praticante magarefe, pasteleiro, ajudante de 

cabeleireiro e doméstica. 
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Capítulo 6. Plano Geral de Intervenção 
 
 

Citando a criativa arquiteta Silvia Garcia Camps, a propósito de um seu trabalho de 

colagens, Dejtiar (2019), "Ninguém inventa nada, só absorvemos e misturamos" Como 

tal, para selecionarmos e planificarmos as atividades que fariam parte da intervenção, 

tento em vista alcançar os objetivos traçados para este estudo, foi elaborada uma 

extensa pesquisa bibliográfica, adaptando e reinterpretando outras de certa forma já 

praticadas por facilitadores de mindfulness ou outros intervenientes. Desta forma, 

conjugámos elementos diferentes de acordo com nossos gostos e necessidades e 

organizámo-los para se adequarem ao que considerámos pretendido, criando o 

programa “Feliz-Mente”: 

 
Tabela 1. Síntese do Plano Geral de Intervenção 

Grupo 1 

Sessões Objetivos Técnicas Atividades e Estratégias 

 
 
 
 
 
 
 

Sessão 1 
 
 

“Boletim Meteorológico” 

- Promover o estado de 
relaxamento do corpo 
- Promover o exercício da 
atenção plena, experimentar 
técnicas de respiração 
- Contribuir para a sensação de 
bem-estar 
- Promover o reconhecimento 
de emoções e sentimentos 
- Realizar produções artísticas 
de forma livre e criativa 

- Observação 
- Respiração 
- Postura de yoga 
- Atenção Plena 
- Desenho/Pintura 

- Convidar a observar como 
está o dia em termos de clima - 
temperatura, luminosidade, 
vento, etc.; 
- Convidar a fecharem os olhos, 
e sugerir que comparem as 
suas emoções ao clima, 
perguntando “que tempo faz 
dentro de ti hoje?”, pedindo- 
lhes que notem de forma 
amável e curiosa se o sol brilha 
e se se sentem relaxados, ou se 
está para chover, ou, quem 
sabe, está a ponto de ocorrer 
uma tempestade dentro de si 
mesmos. 
- Convidar a fazerem pequenas 
ilustrações, sendo que de um 
lado de uma folha A4, sobre 
como observam o clima real, e 
do outro lado da folha, sobre 
que tempo sentem dentro 
delas. 

 
 
 
 
 

Sessão 2 
 
 

“Mente, Corpo, Passa a bola!” 

- Promover o estado de 
relaxamento do corpo 
- Promover o exercício da 
atenção plena Experimentar 
técnicas de respiração 
- Contribuir para a sensação de 

bem-estar 
- Promover o reconhecimento 
de emoções e 
sentimentos 

- Observação 
- Respiração 
- Postura de yoga 
- Atenção Plena 
- Estimulação Sensorial 

- Sentados em roda, convidar a 
fazer rolar uma bola no chão, 
para trás e para a frente, de uns 
para os outros, indicando 
rapidamente uma sensação 
física e uma emoção que 
estejam a sentir naquele 
momento. Fornecer exemplos: 
“Sinto o corpo descontraído e a 
mente feliz”, “Sinto o corpo rijo 
e a mente um pouco nervosa”, 
“Tenho comichão no pé e sinto- 
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Sessões Objetivos Técnicas Atividades e Estratégias 

   me disparatado”. 
- Orientar o grupo para acelerar 
o passo, á medida que o jogo 
vai avançando. 

 
 
 

Sessão 3 
 
 

“Descobre o Som” 

- Promover o estado de 
relaxamento do corpo 
Promover o exercício da 
atenção plena 
- Experimentar técnicas de 
respiração 
- Contribuir para a sensação de 
bem-estar 
- Promover o reconhecimento 
de diferentes fontes sonoras 
- Estimulação sensorial audição 
- Aprender   a   silenciar   e    a 
escutar 

- Respiração 
- Atenção Plena 
- Escuta ativa 

- Convidar a escutarem com 
atenção diversos sons, 
identificarem-nos  e 
caracterizarem-nos. 
São graves? 
Agudos? 
Agradáveis? 
Assustadores? 
- Que 
sentimentos/pensamentos lhes 
trazem esses sons? 

 
 
 
 
 
 
 

Sessão 4 
 

“Meditação da Fruta” 

- Promover  o     estado     de 
relaxamento do corpo 
- Promover o exercício da 
atenção plena 
- Experimentar  técnicas de 
respiração 
- Contribuir para a sensação de 
bem-estar 
- Promover o reconhecimento 
de diferentes sentidos 
- Estimulação multissensorial 
- Estimular a criatividade 
através da pintura 

- Exploração  tátil,  olfativa, 
gustativa, visual e auditiva 
- Respiração 
- Atenção Plena 
- Pintura 

- Oferecer uma maçã a cada 
aluno, e convidar a imaginarem 
que são astronautas que 
aterraram no planeta terra e 
que como quem vê aquela fruta 
pela primeira vez, sintam a sua 
textura, que observem a sua 
forma e cor, que depois que a 
cheirem, sintam o seu aroma, e 
depois o seu gosto como se 
nunca a tivessem provado. Que 
a mastiguem lentamente até se 
tornar numa pasta, prestando 
atenção a essas sensações, tais 
como após engolir, sintam o 
gosto e hálito que fica nas suas 
bocas 
- Sensibilizar para o fato de que 
comer com calma, é um dos 
hábitos mais importantes para 
diminuir a agitação mental e 
promover a saúde, para além 
de estimular os intestinos - o 
segundo cérebro humano, 
facilitando a digestão. 

 
 
 
 
 

Sessão 5 
 
 

“Teia dos Desejos” 

- Promover o estado de 
relaxamento do corpo 
- Promover o exercício da 
atenção plena 
- Experimentar técnicas de 
respiração 
- Contribuir para a sensação de 
bem-estar, calma e 
relaxamento 
- Promover o reconhecimento e 
comunicação de emoções, 
sentimentos, e sensações 
- Gestão de conflitos inter e 
intrapessoais 
-Promover atitudes mindfulness 
- Cooperar em jogos coletivos 

- Observação 
- Respiração 
- Postura de yoga 
- Atenção Plena 

- Promover uma “chuva de 
ideias” na turma sobre desejos 
generosos e positivos para 
alguém 
- Convidar a que em roda, à vez, 
cada criança segure numa parte 
da corda/lã e que passe o 
restante novelo a outro colega, 
desejando-lhe algo generoso e 
positivo. Cada um segura a sua 
parte da mesma, tecendo uma 
teia 
- Sensibilizar para o significado 
do jogo: perceção/sentimento 
de união; 
-Sensibilizar para a importância 
e impacto que que cada um 
tem individualmente para o 
sucesso do jogo. 

 - Promover  o     estado     de 
relaxamento do corpo 
- Promover o exercício da 
atenção plena 

- Respiração 
- Postura de yoga 
- Atenção Plena 
- Desenho/Pintura 

- Perante a disponibilização de 
excertos de vários estilos 
musicais, convidar a que os 
alunos sintam as emoções que 
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Sessões Objetivos Técnicas Atividades e Estratégias 

 
 
 

Sessão 6 
 

“Pintar Música” 

- Experimentar técnicas de 
respiração 
- Contribuir para a sensação de 
bem-estar 
- Promover o reconhecimento 
de emoções, sentimentos, e de 
ritmos sonoros 
- Realizar produções artísticas 
de forma livre e criativa 
- Estimulação sensorial 

- Audição e visão lhe transmitem esses diferentes 
ritmos, e que os expressem 
livremente de forma abstrata, 
através de aguarelas numa 
folha de papel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sessão 7 
 

“Yoga do Riso” 
e 

“Eu vejo-te” 

- Promover o estado de 
relaxamento do corpo 
- Promover o exercício da 
atenção plena 
- Experimentar técnicas de 
respiração 
- Contribuir para a sensação de 
bem-estar 
- Promover o reconhecimento, 
e o desenvolvimento de 
emoções e sentimentos 
- Promover o conhecimento e a 
aceitação do outro, a bondade 
e generosidade para com o 
outro, despertar a empatia e 
criar vínculos afetivos 

- Observação 
- Respiração 
- Postura de yoga 
- Atenção Plena 

“Yoga do Riso” 
- Contextualizar que o Yoga do 
Riso foi criado em 1995 por um 
médico indiano chamado 
Madan Kataria e que hoje 
existem milhares de praticantes 
em todo o mundo. 
- Convidar a que riam sem 
motivo, sem depender de 
humor, piadas ou comédia. A rir 
como se de um exercício físico 
se tratasse, através de 
movimentos corporais (simular 
que estão a falar ao telefone ou 
a tirar uma selfie), simulando 
que riem até que se torne real. 
- Explicar que o nosso cérebro 
não consegue diferenciar entre 
risos simulados e reais, 
produzindo os mesmos 
benefícios: oxigena todo 
organismo trazendo mais 
saúde, bem-estar, consciência e 
felicidade; eleva o humor em 
poucos minutos através da 
liberação de endorfinas, e 
mantém os efeitos ao longo do 
dia; diminui os níveis de stresse 
e fortalece o sistema 
imunológico; conecta pessoas e 
ajuda a criar relações mais 
profundas e verdadeiras, 
baseadas na partilha; fornece 
força nas adversidades e ajuda 
a encarar os desafios e os altos 
e baixos da vida com mais 
resiliência. 

 
“Eu vejo-te” 

 

- Convidar a formar duplas, um 
de frente para o outro 
- Durante um tempo 
cronometrado, têm de se olhar 
nos olhos sem perder o contato 
- Manter o olhar atento é o foco 
da concentração 
*Motivar à perceção das 
qualidades de cada sem julgá- 
las, sem dizer se são boas ou 
más, bonitas ou feias, 
simplesmente apreciando as 
suas características. 

 

Fonte: elaboração própria 
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Tabela 2. Síntese do plano Geral de Intervenção 

Grupo 2 

 
 

Sessões Objetivos Técnicas Atividades e Estratégias 

 
 
 
 
 
 
 

Sessão 1 
Online 

 
 

“Boletim Meteorológico” 

- Promover o estado de 
relaxamento do corpo 
- Promover o exercício da 
atenção plena, experimentar 
técnicas de respiração 
- Contribuir para a sensação de 
bem-estar 
- Promover o reconhecimento 
de emoções e sentimentos 
- Realizar produções artísticas 
de forma livre e criativa 

- Observação 
- Respiração 
- Postura de yoga 
- Atenção Plena 
- Desenho/Pintura 

- Convidar a observar como 
está o dia em termos de clima - 
temperatura, luminosidade, 
vento, etc. 
- Convidar a fecharem os olhos, 
e sugerir que comparem as 
suas emoções ao clima, 
perguntando “que tempo faz 
dentro de ti hoje?”, pedindo- 
lhes que notem de forma 
amável e curiosa se o sol brilha 
e se se sentem relaxados, ou se 
está para chover, ou, quem 
sabe, está a ponto de ocorrer 
uma tempestade dentro de si 
mesmos. 
- Convidar a fazerem pequenas 
ilustrações, sendo que de um 
lado de uma folha A4, sobre 
como observam o clima real, e 
do outro lado da folha, sobre 
que tempo sentem dentro 
delas. 

 
 
 
 

Sessão 2 
Online 

 
 

“O que vejo da minha janela?” 

- Promover  o     estado     de 
relaxamento do corpo 
- Promover o exercício da 
atenção plena 
- Experimentar  técnicas de 
respiração 
- Contribuir para a sensação de 
bem-estar 
- Promover o reconhecimento 
de emoções e sentimentos 
- Realizar produções artísticas 
de forma livre e criativa 

- Observação 
- Respiração 
- Postura de yoga 
- Atenção Plena 
- Desenho/Pintura 
- Estimulação Sensorial 

- Convidar a desenharem numa 
folha A4 e a pintarem o que 
vêm da sua janela com atenção 
aos mais pormenores nunca 
reparados (o desenho e a 
pintura, são atividades 
relaxantes e promotoras de 
concentração), descrevendo 
depois como era cada coisa. 
*Motivar à perceção das 
qualidades de cada uma dessas 
coisas, sem julgá-las, sem dizer 
se são boas ou más, bonitas ou 
feias, simplesmente apreciando 
as suas características. 

 
 

Sessão 3 
Online 

 
“Descobre o Som” 

- Promover  o     estado     de 
relaxamento do corpo 
- Promover o exercício da 
atenção plena 
- Experimentar  técnicas de 
respiração 
- Contribuir para a sensação de 
bem-estar 
- Promover o reconhecimento 
de diferentes fontes sonoras 
- Estimulação sensorial – 
audição 
- Aprender a silenciar e a 
escutar 

- Respiração 
- Atenção Plena 
- Escuta ativa 

- Convidar a escutarem com 
atenção diversos sons, 
identificarem-nos  e 
caracterizarem-nos. 

 
São graves? 
Agudos? 
Agradáveis? 
Assustadores? 

 
-Que 
sentimentos/pensamentos lhes 
trazem esses sons? 

 
 
 
 

Sessão 4 
Online 

- Promover  o     estado     de 
relaxamento do corpo 
- Promover o exercício da 
atenção plena 
- Experimentar  técnicas de 
respiração 
- Contribuir para a sensação de 

- Exploração  tátil,  olfativa, 
gustativa, visual e auditiva 
- Respiração 
- Atenção Plena 
- Pintura 

- Convidar a procurarem uma 
peça de fruta em casa, e 
convidar a imaginarem que são 
astronautas que aterraram no 
planeta terra e que como quem 
vê aquela fruta pela primeira 
vez, sintam a sua textura, que 
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“Meditação da Fruta” 

bem-estar 
- Promover o reconhecimento 
de diferentes sentidos 
- Estimulação multissensorial 
- Estimular a criatividade 
através da pintura 

 observem a sua forma e cor, 
que depois que a cheirem, 
sintam o seu aroma, e depois o 
seu gosto como se nunca a 
tivessem provado. Que a 
mastiguem lentamente até se 
tornar numa pasta, prestando 
atenção a essas sensações, tais 
como após engolir, sintam o 
gosto e hálito que fica nas suas 
bocas. 
- Sensibilizar para o fato de que 
comer com calma, é um dos 
hábitos mais importantes para 
diminuir a agitação mental e 
promover a saúde, para além 
de estimular os intestinos - o 
segundo cérebro humano, 
facilitando a digestão. 

 
 
 

Sessão 5 
Online 

 
“Pizza das Emoções” 

- Promover  o     estado     de 
relaxamento do corpo 
- Promover o exercício da 
atenção plena 
- Experimentar  técnicas de 
respiração 
- Contribuir para a sensação de 
bem-estar 
- Promover o reconhecimento 
de emoções e sentimentos 
- Realizar produções artísticas 
de forma livre e criativa 

- Observação 
- Respiração 
- Postura de yoga 
- Atenção Plena 
- Desenho/Pintura 

- Convidar a desenhar e pintar 
um gráfico em modelo de 
“pizza”, parcelando a 
intensidade das emoções que 
mais tem sentido ao longo da 
semana, e respetiva legenda. 
- Dar exemplos de emoções: 
alegria, tristeza, tédio, medo, 
inveja, entusiasmo, raiva, entre 
outras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sessão 6 
Online 

 
 
 

“Yoga do Riso” 

E 

“Eu vejo-te” 

- Promover o estado de 
relaxamento do corpo 
- Promover o exercício da 
atenção plena 
- Experimentar técnicas de 
respiração 
- Contribuir para a sensação de 
bem-estar 
- Promover o reconhecimento, 
e o desenvolvimento de 
emoções e sentimentos 
- Promover o conhecimento e a 
aceitação do outro, despertar a 
empatia e criar vínculos 
afectivos 

- Observação 
- Respiração 
- Postura de yoga 
- Atenção Plena 

“Yoga do Riso” 
 

- Contextualizar que o Yoga do 
Riso foi criado em 1995 por um 
médico indiano chamado 
Madan Kataria e que hoje 
existem milhares de praticantes 
em todo o mundo. 
- Convidar a que riam sem 
motivo, sem depender de 
humor, piadas ou comédia. A rir 
como se de um exercício físico 
se tratasse, através de 
movimentos corporais (simular 
que estão a falar ao telefone ou 
a tirar uma selfie), simulando 
que riem até que se torne real. 
- Explicar que o nosso cérebro 
não consegue diferenciar entre 
risos simulados e reais, 
produzindo os mesmos 
benefícios: oxigena todo 
organismo trazendo mais 
saúde, bem-estar, consciência e 
felicidade; eleva o humor em 
poucos minutos através da 
liberação de endorfinas, e 
mantém os efeitos ao longo do 
dia; diminui os níveis de stresse 
e fortalece o sistema 
imunológico; conecta pessoas e 
ajuda   a   criar   relações   mais 
profundas e verdadeiras, 
baseadas na partilha; fornece 
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   força nas adversidades e ajuda 
a encarar os desafios e os altos 
e baixos da vida com mais 
resiliência. 

 

“Eu vejo-te” 
 

- Convidar a formar uma dupla 
com a investigadora 
- Durante um tempo 
cronometrado, têm de se olhar 
nos olhos sem perder o contato 
- Manter o olhar atento é o foco 
da concentração 
*Motivar à perceção das 
qualidades de cada um, sem 
julgá-las, sem dizer se são boas 
ou más, bonitas ou feias, 
simplesmente apreciando as 
suas características. 

DESCONFINAMENTO 

 
 
 

Sessão 7 
Presencial 

“Saco dos Tesouros” 

- Promover o estado de 
relaxamento do corpo 
- Promover o exercício da 
atenção plena 
- Experimentar técnicas de 
respiração 
- Contribuir para a sensação de 
bem-estar 
- Identificar objetos colocados 
num saco, com diferentes 
texturas, tamanhos, formas, 
cores 
- Estimulação Cognitiva 
- Estimulação Sensorial - Tato 
- Estimulação da Linguagem 
- Identificação, caracterização e 
associação. 

- Respiração 
- Postura de yoga 
- Atenção Plena 

- Convidar a que de olhos 
vendados, retirem de um saco 
vários objectos e que através da 
sua exploração tátil, adivinhem 
do que se trata. 

 
 

Sessão 8 
Presencial 

“O 6º Sentido” 

- Promover o estado de 
relaxamento do corpo 
- Promover o exercício da 
atenção plena 
- Experimentar técnicas de 
respiração 
- Contribuir para a sensação de 
bem-estar 
- Promover e estimular o sexto 
sentido – intuição e a energia 
das cores 
- Promover a exploração táctil e 
a perceção de diferentes 
texturas 

- Respiração 
- Postura de yoga 
- Atenção Plena 
- Desenho/Pintura 

- Convidar a que pintem com 
tinta ou aguarela, 4 quadrados 
de folha, cada quadrado de 
uma só cor á sua escolha 
- Convidar a que de olhos 
vendados, tentem adivinhar a 
cor de cada quadrado que têm 
em mãos, através da sua 
exploração táctil e intuição. 

 
 
 
 

Sessão 9 
Presencial 

“Pintar Música” 

- Promover o estado de 
relaxamento do corpo 
- Promover o exercício da 
atenção plena 
- Experimentar técnicas de 
respiração 
- Contribuir para a sensação de 
bem-estar 
- Promover o reconhecimento 
de emoções, sentimentos, e de 
ritmos sonoros 
- Realizar produções artísticas 
de forma livre e criativa 

- Respiração 
- Postura de yoga 
- Atenção Plena 
- Desenho/Pintura 
- Audição e visão 

- Perante a disponibilização de 
excertos de vários estilos 
musicais, convidar a que os 
alunos sintam as emoções que 
lhe transmitem esses diferentes 
ritmos, e que os expressem 
livremente de forma abstrata, 
através de aguarelas numa 
folha de papel. 
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 - Estimulação sensorial   

 
 
 
 
 
 
 

Sessão 10 
Presencial 

 
 
 

“Gelo a Derreter” 

- Promover o estado de 
relaxamento do corpo 
- Promover o exercício da 

atenção plena 
- Experimentar técnicas de 
respiração 
- Contribuir para a sensação de 
bem-estar 
- Promover o reconhecimento 
de sensações, emoções e 
sentimentos 

- Observação 
- Respiração 
- Postura de yoga 
- Atenção Plena 

- Convidar a que peguem num 
cubo de gelo e o deixem 
derreter nas suas mãos com o 
auxílio de uma folha 
absorvente, para poderem 
observar a diferença entre uma 
sensação e uma reacção 
- Convidar a que reflictam sobre 
o que estão a pensar e a sentir 
antes de pegarem no gelo 
- Sensibilizar para que pode ser 
desagradável pegar no gelo, 
mas que é seguro e não fará 
mal nenhum 
- Se for desagradável segurar o 
gelo, podem fazer algumas 
respirações e tentar descontrair 
a mão e o braço. Caso se torne 
demasiado difícil de aguentar, 
podem sem preocupações 
pousa-lo por alguns momentos 
e voltar a tentar 
- Convidar a que reparem nas 
sensações de segurar o gelo: 
gostam do que sentem? Não 
gostam? Querem largar o gelo? 
Em que é que estão a pensar? 
- Podem passa-lo para outra 
mão, apertá-lo, observarem e 
descreverem o que acontece: 
Que mudanças ocorrem? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sessão 11 
Presencial 

 
 
 
 

“Bondade a cada Passo” 

- Promover o estado de 
relaxamento do corpo 
- Promover o exercício da 
atenção plena 
- Experimentar técnicas de 
respiração 
- Contribuir para a sensação de 
bem-estar 
- Promover o reconhecimento 
de emoções e sentimentos 
-Promover a aceitação, 
empatia, bondade e 
generosidade 

- Respiração 
- Postura de yoga 
- Atenção Plena 
- Reflexão 

- Traçar uma linha no chão com 
giz, no espaço exterior da 
escola 
- Convidar a que tragam à 
mente a imagem de uma 
pessoa com quem tenham 
dificuldade em estar, mas a 
quem gostariam de desejar 
bem, mesmo não tendo que 
mudar o que sentem em 
relação a ela 
- Convidar a que olhando para 
baixo, para facilitar a 
concentração, ao toque de uma 
taça tibetana ou sino, 
caminhem devagar pela linha 
lentamente, e que a cada passo 
que derem enviem 
silenciosamente bons votos a 
essa pessoa, até chegarem ao 
fim da linha (exemplos de votos 
positivos: Quero que tenhas 
saúde e que te sintas contente, 
ou espero que te sintas em paz 
e segurança, espero que estejas 
contente, que tenhas tudo o 
que precisas) 
- Quando chegarem ao fim da 
linha, voltam-se lentamente e 
esperam novamente o toque da 
taça ou sino, e no regresso, 
realizem o mesmo mas desta 
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   fez desejando bons votos para 
si próprios, tais como: “Quero 
ser feliz, espero ter saúde e 
força, espero sentir-me 
contente e em paz, quero sentir 
muito amor” 
- Que numa caminhada 
seguinte desejem bons votos a 
todo o planeta e aos que nele 
vivem, tais como: “Gostaria que 
todos fossem felizes, tivessem 
saúde e estivessem em 
segurança. Quero que todos 
sejamos fortes e que 
consigamos viver juntos 
pacificamente. Espero que toda 
a gente tenha o que precisa”. 

 

Fonte: elaboração própria 
 
 
 
 

Tanto no grupo 1 como no grupo 2, cada atividade fez-se acompanhar pelo ensino de 

um tipo de respiração diferente, de forma a que os alunos percebessem que existem 

diversas formas de a colocar em prática, mediante o contexto em que se encontrem, e 

que pudessem identificar quais os tipos que lhes transmitem um maior bem-estar. 

 
 
 

* 
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Capítulo 7. Apresentação dos Resultados 

 
Tendo em conta os procedimentos para a análise de resultados, avançamos para a 

apresentação dos dados obtidos através da aplicação dos questionários aos alunos, 

professora e pais. 

 
 
 

7.1. Dados da Observação Participante 
 
 

Nos parágrafos seguintes apresentamos a descrição e análise das anotações de 

campo, efetuadas em um dos três exemplos de atividades trabalhadas com a 

população alvo, que escolhemos para incluir neste trabalho. 

 

Atividade 1 (Grupo 1 – Coletivo) 

“Teia dos Desejos” 

 

Ao entrar na sala de aula, fui como já era habitual, recebida com grande entusiasmo e 

curiosidade. À primeira hora da manhã, os alunos ainda andavam de pé, circulando de 

mesa em mesa, com grande agitação, conversando e rindo uns com os outros. 

Quando me vêem, cumprimentam-me e cercam-me para ver que tipo de material 

trago, tentando adivinhar que atividade lhes havia preparado para aquele dia. Com a 

ajuda da professora, começamos a pedir-lhes para se sentarem, pelo que demoram 

sempre um pouco a aceder. Em seguida, inicio o centramento, convidando-os a que 

partilhem comigo e uns com os outros, o acontecimento mais significativo de ao longo 

da semana, sem que emitam juízo de valor sobre o mesmo, e fazem-no de certa forma 

“a despachar”, pois a curiosidade, parece encontrar-se na atividade que vem a seguir, 

já que interrompem o momento por diversas vezes, para perguntar. Quando os 

convido seguidamente a observar como está o dia em termos de clima - temperatura, 

luminosidade, vento, etc, pedindo-lhes para comparar esses elementos às suas 

emoções, a maioria das crianças faz o mesmo, como que a apressar o momento para a 

parte que mais gostam, o realizar da atividade. O que me faz refletir que de uma forma 

geral, lhes custa a pararem para se “escutarem” a si mesmos. Não parecem estar 
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habituados a falar sobre algo que sentem como subjetivo – emoções, para além de 

que tendem a dar a resposta mais rápida e culturalmente talvez mais aceitável: “estou 

bem, estou feliz”. Observarem o estado do tempo com este objetivo, parece-lhes 

ainda nesta altura, uma ação desprovida de sentido, respondendo como que para me 

agradar. 

Seguindo a nossa planificação, passamos para o tão desejado aquecimento/atividade, 

começando por promover uma “chuva de ideias” na turma sobre desejos generosos e 

positivos que possam ter uns para os outros, os quais fui destacando no quadro para 

que servisse de referência para mais tarde. Pareceram ter gostado muito deste 

momento, chegando a “atropelarem-se” para poderem responder, e manifestando 

grande satisfação ao verem as suas ideias no quadro, e no final, um quadro cheio de 

ideias/desejos por eles elaborado. Mal aguentando de curiosidade por saber para que 

afinal aquilo serviria, mostramos-lhes um novelo de lã, e explicamos que o objetivo é 

tecerem uma teia entre todos, ao passarem o novelo de mão em mão, à medida que 

desejam algo generoso e positivo a cada colega a quem o passam, podendo ir buscar 

ao quadro, ideias que tiveram anteriormente. Procurámos sensibilizar também para o 

significado do jogo: perceção/sentimento de união, generosidade para com o outro, 

para a importância e impacto que cada um tem individualmente para o sucesso do 

jogo. 

A atividade estava a ser recebida com entusiasmo, pois sorriam, e todos queriam ter o 

novelo na mão, revelando um certo orgulho em participar naquela gigante teia, que ia 

impressionando à medida que crescia. Mostravam escolher refletidamente o que 

desejavam uns aos outros e satisfação através de sorrisos e risinhos, ao receberem o 

que lhes ia sendo desejado. Não queriam terminar a atividade, apesar de já se 

encontrarem todos enleados na teia, e pediram muito para repetir. 

Para podermos cumprir com o tempo estipulado na planificação, passamos para o 

habitual exercício de respiração e relaxamento. Aqui nota-se que uns já estão 

habituados, e que imediatamente o fazem, fechando os olhos e seguindo as 

instruções, apesar de alguma agitação ainda presente na sala, por se revelar mais 

difícil para outros, que mostram mais resistência em retornar à calma, em fechar os 

olhos, em fazer silêncio. 

Quanto à respiração, noto que os alunos continuam a sentir-se a esta altura ainda mais 
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confortáveis com técnicas de respiração simples (inspiração até 3 e expiração até 5, 

por 5x), ou seja, sem analogias auxiliares que impliquem o uso da imaginação. Em 

seguida, perguntamos-lhes a que se sentem gratos naquele momento, com o objetivo 

de trazer à tona pequenos elementos importantes da vida que costumam passar 

despercebidos, e alimentar a gratidão por coisas simples, reparando que estas nos 

trazem felicidade. Este é um momento, ao qual parecem aderir mais gradualmente, 

desde o início da intervenção, pois pareciam não estar familiarizados com este tipo de 

pensamento, demonstrando no início falta de ideias. 

Durante a partilha e fecho da sessão, foi-lhe perguntado sobre o que gostaram mais, e 

como se sentiam, ao que perguntavam se podiam continuar, fazer de novo, o que nos 

remete para considerar que a sentiram como prazerosa. 

Nesta sessão sentimos/aprendemos que alguns momentos ainda representam para os 

alunos algum desconforto, tais como o silêncio, a reflexão interior, o fechar os olhos, 

embora, seja visível que cada vez mais participam genuinamente nas atividades 

sugeridas e uns com os outros. Como pontos a trabalhar no futuro, registámos que 

gostaríamos de procurar estimular uma maior implicação da turma no momento do 

centramento, devido a quererem passar logo ao início da atividade, e continuar a 

sugerir formas de utilização da respiração mais diversificadas. 

 
 
 

7.2. Análise documental de Fotografias 
 

 
Descrever uma imagem fotográfica e dela extrair significados linguísticos pode 

parecer tarefa simples ou destituída de regras, pois “A descrição de uma imagem 

nunca é completa" (Smit, 1989, p. 102, in Manini, 2002, p. 3). 

Por mais que se privilegie um detalhamento minucioso na tentativa de dizer 

verbalmente o que se vê na imagem, sempre haverá algo a se perguntar sobre ela, 

algo que a pessoa que descreve desconhece, esqueceu ou que lhe passou 

despercebido (...) A Dimensão Expressiva é a parte da imagem fotográfica dada pela 

técnica: é a aparência física através da qual a fotografia expressa seu conteúdo 

informacional, é a extensão significativa da fotografia manifesta pela forma como a 

imagem se apresenta (Manini, 2002, pp.3-5). 
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Relativamente a esta atividade, “Teia de Desejos”, as fotografias apesar de 

modificadas devido a questões de confidencialidade e proteção da identidade dos 

intervenientes, revelam o desenrolar e o produto final da mesma, que procurámos 

analisar da seguinte forma: 

 

Imagem 1 

Grupo 1 - Coletivo 

“Chuva de Ideias” (Pág.120) 
 

 
Categoria Variáveis 

Imagem Retrato 

Ótica Sem filtros 

Tempo de 

exposição 

Pose 

Enquadramento Vista parcial 

Quem/o quê Duas alunas, quadro com “chuva de ideias” 

Onde Sala de aula 

Quando Dia de escola, atividade semanal de mindfulness 

Como A câmara fotográfica estava enquadrada para 
documentar no decorrer da atividade, o material que 
se encontrava no quadro e as duas alunas ao 
repararem, quiseram demonstrar o seu entusiasmo 
pela atividade (e por tirar fotografias) e colocaram-se 
em pose estrategicamente à frente do mesmo, 
sorrindo e gesticulando ambas o símbolo “V” 
conhecido como de “paz e amor”. 

 

Fonte: elaboração própria 
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Imagem 2 

Grupo 1 - Coletivo 

“Teia de Desejos” (Pág.120) 
 

 
Categoria Variáveis 

Imagem Retrato 

Ótica Sem filtros 

Tipo de 
exposição 

Espontânea 

Enquadramento Vista total 

Quem/o quê Grupo de alunos e professora 

Onde Sala de aula 

Quando Dia de escola, atividade semanal de mindfulness 

Como A câmara fotográfica estava enquadrada para 
documentar o resultado final da atividade, captando o 
momento em que todos riam aparentemente por 
estarem unidos e enleados uns nos outros, e pela teia de 
lã. É possível observar que para todos conseguirem 
segurar no fio, subiram com autorização da professora 
para algumas das mesas que se encontravam na sala, 
dado que o arredar das mesas não era possível a fim de 
não perturbar o decorrer de outras aulas contiguas. 

 

Fonte: elaboração própria 
 
 
 
 

7.3. Análise dos Questionários 
 
 

A análise de dados por via do SPSS (versão 27) permitiu caracterizar a população-alvo 

do estudo, caracterização abordada no capítulo 5 da Parte II deste trabalho. Para além 

do referido, a análise quantitativa possibilitou responder às questões e objetivos 

formulados, e relacionados com a eficácia/impacto/contributos da técnica de 

mindfulness e a promoção de competências socioemocionais de crianças e jovens com 

DID em tempos de pandemia, bem como, apurar se o mindfulness contribui para 

potenciar a atenção plena em crianças e jovens com e sem DID, em tempos de 

pandemia. 
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Grupo 1 - Coletivo Média 
16.00 

14.00 

12.00 

14.00 

10.67 

10.00 

8.00 

6.00 

4.00 

2.00 

0.00 

Total_Inicial Total_Final 

Alunos 
 

 

Em relação aos estudantes e tendo em consideração os gráficos 1 e 2, podemos 

constatar que em ambos os grupos a intervenção produziu efeitos positivos, dado que 

no Grupo 1 – Coletivo, a média inicial = 14,00, e a média final = 10,67, e no Grupo 2 

individual verificou-se uma média inicial = 14,45 e uma média final = 11,8. Em ambos 

os grupos houve uma redução no total da variável atitude mindful, o que, de acordo 

com o definido anteriormente neste estudo (p.67), é positivo. 

 
 

Gráfico 1 – Efeitos da Intervenção no Grupo 1 em termos da diferença de resultados 
inicial e final na opinião dos alunos 
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Gráfico 2 – Efeitos da Intervenção no Grupo 2 em termos da diferença de resultados 

inicial e final na opinião dos alunos 
 
 
 
 

Analisando quais as perguntas/itens que demonstraram diferenças mais evidentes de 

alterações pela positiva, antes e depois da intervenção, é possível constatar no gráfico 

3 que: 

 
 

 

Gráfico 3 - Efeitos da Intervenção no Grupo 1 por pergunta/item 
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No Grupo 1 - Coletivo, corresponderam à P1 - “Fico zangado (a) comigo próprio (a) por 

ter sentimentos que não fazem sentido” = 0,7778, e à P8 “Fico zangado (a) comigo 

próprio (a) por ter determinados pensamentos” = 0,7778, também. 

Ainda neste Grupo, verificou-se um item em que as respostas revelaram valores 

negativos, ou seja, sem eficácia demonstrada: P7 – “Penso em coisas que 

aconteceram no passado em vez de pensar nas coisas que me estão a acontecer no 

momento presente” = -2,222. 

A maioria dos itens tocam no tema da atenção, sob a forma de plena. Aquela atenção 

consciente que dedicamos ao presente, ao que nos rodeia, aos que nos rodeiam e ao 

que fazemos. Desta forma, ao tentarmos compreender porque razão este item 

apresenta valores negativos, seria talvez precipitado restringir todo o trabalho 

efetuado ao longo da intervenção a um só item, pois foi precisamente este o tipo de 

atenção que se tentou semear. Talvez uma justificação plausível se encontre no facto 

de que para grande parte de crianças com DID, seja mais difícil situarem-se no espaço 

e no tempo. Trata-se de uma aquisição que normalmente requer mais trabalho nestes 

casos, até ser consolidada. 

 

Quanto ao Grupo 2 - Individual, verifica-se que as perguntas/itens que demonstraram 

diferenças mais evidentes de alterações pela positiva, depois da intervenção, 

corresponderam também à P1 - “Fico zangado (a) comigo próprio (a) por ter 

sentimentos que não fazem sentido” = 0,8182, e à P8 “Fico zangado (a) comigo 

próprio (a) por ter determinados pensamentos” = 0,6364. 

Estes resultados são idênticos em ambos os grupos, talvez porque este foi um tema 

bastante debatido ao longo da intervenção. A sensibilização de que todos os 

sentimentos são válidos, todas as emoções e pensamentos são úteis e surgem com 

determinados propósitos. O mais importante é parar para refletir com consciência 

sobre eles, compreender, aceitar, sabendo que todos são passageiros. Nem sempre 

pode estar sol, nem sempre está a chover. E depois da chuva vem o sol. Ou seja, nem 

sempre podemos estar alegres, também existe a chuva que traz coisas positivas com 

ela. E tudo são momentos que vão e vêm. Esta aceitação e certeza, proporciona 

enorme calma e bem-estar. 
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Gráfico 4 - Efeitos da Intervenção no Grupo 2 por pergunta/item 
 
 

Ainda neste Grupo, verificaram-se dois itens em que as respostas revelaram valores 

negativos: P2 – “Na escola, vou de umas aulas para as outras, sem me aperceber do 

que estou a fazer” = - 0,2727 e P10 – “Proíbo-me de ter sentimentos de que não 

gosto”. = -5,455. 

Procurando compreender as razões em que se possam prender estes resultados, 

quanto à P2, talvez os alunos tenham interpretado a pergunta, como se os tivéssemos 

a questionar se andam desorientados de sala em sala, o que de facto não costuma 

acontecer, e não se se sentem alheados durante o decorrer das aulas, e na sucessão de 

aula em aula. Quanto à P10, reparámos que o termo “proibir” lhes pareceu a quase 

todos bastante mal, no sentido de demasiado extremo, o que os levava a responder 

de uma forma geral quase com uma certa indignação: “Eu não! Não me proíbo de 

nada”. 

 
Para se ter uma ideia mais global acerca dos resultados encontrados por 

pergunta/itens, apresenta-se ainda o Quadro 1: 

Média do Grupo 2 - Individual por pergunta 
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Quadro 5 
 

Casos de maior eficácia por Grupos 

Quadro 1 - Resultados da intervenção Coletiva e Individual por pergunta/itens 

 

 

Grupo de 
Inquiridos 

 
P1 

 
P2 

 
P3 

 
P4 

 
P5 

 
P6 

 
P7 

 
P8 

 
P9 

 
P10 

Individual 0,8182 -0,2727 0,0909 0,2727 0,4545 0,6364 0,4545 0,6364 0,0909 -0,5455 
 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
Coletivo 0,7778 0,4444 0,3333 0,3889 0,3333 0,1667 -0,2222 0,7778 0,3333 0,0000 
 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
Total 0,7931 0,1724 0,2414 0,3448 0,3793 0,3448 0,0345 0,7241 0,2414 -0,2069 
 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

 
 
 
 

A variável total, patente no Quadro 2, representa a diferença entre o valor do total do 

questionário inicial para o valor total do questionário final de cada aluno de ambos os 

grupos. Nesta lógica, os valores positivos desta variável representam os casos de 

eficácia na metodologia mindfulness, (já que baixaram o valor da variável total), caso 

contrário representam situações de menor eficácia. Nos questionários aplicados aos 

alunos, sob a forma de escala de Likert de 0 a 4, para cada item, como já referido 

(p.67) quanto mais baixos forem os valores das respostas, maior evidência de 

melhorias, uma vez que todos os itens se apresentam pela negativa, e neste 

sentido, quanto aos casos de alunos que revelaram maior eficácia em termos de 

intervenção podemos verificar que existiram nos 18 alunos do Grupo 1 – Coletivo, 11 

casos de eficácia (61,1%), e nos 11 alunos do Grupo 2 – Individual, 7 casos de eficácia 

(63,6%), o que nos permite dizer que a maioria dos alunos dos dois grupos 

apresentaram melhorias em termos mindful. 

 

Por exemplo: “Na escola, vou de umas aulas para as outras, sem me aperceber do que 

estou a fazer”. Quanto mais as respostas se aproximarem de zero, maior será 

considerada a sua atitude mindful, pois segundo as premissas deste recurso, o que se 

pretende é promover uma maior consciência e atenção ao momento presente. 
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Quadro 2 – Efeitos da Intervenção no Grupo 1 (Coletivo) e 2 (Individual) por alunos 

 
 

Contagem 
 Turma do Inquirido  

Total Individual Coletivo 

Total -11,00 1 1 2 

-9,00 1 0 1 

-6,00 1 0 1 

-4,00 0 1 1 

-1,00 1 3 4 

,00 0 2 2 

1,00 1 1 2 

2,00 0 1 1 

3,00 0 1 1 

4,00 0 1 1 

5,00 1 1 2 

6,00 1 0 1 

7,00 2 2 4 

8,00 1 1 2 

9,00 0 1 1 

14,00 0 1 1 

18,00 0 1 1 

22,00 1 0 1 

Total 11 18 29 
 
 
 

 

Quanto aos casos menos positivos (os que mais vezes se aproximaram das 

pontuações de 4), verificam-se 5 casos no Grupo 1 - Coletivo, (27,8%) nomeadamente 

1 aluno com - 11,00, 1 aluno com -4,00, e 3 alunos com -1,00; e 4 casos no Grupo 2 – 

individual (36,4%), nomeadamente 1 aluno com -11,00, 1 aluno com -9,00, 1 aluno 

com -6,00, e 1 aluno com -1,00. 

 
Desta forma, podemos interpretar que existiram bons resultados em ambos os 

contextos, e que houve mais casos de sucesso no Grupo 1 - Coletivo, embora o valor 

mais alto pertença ao Grupo 2 – Individual, com 22 pontos. 
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Diferença da opinião da Professora no momento inicial 
para o momento final - Grupo 1 (Coletivo) 
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Professora 
 

Comparando e analisando os resultados dos questionários respondidos pela 

professora sobre cada um dos seus alunos, antes e depois da intervenção, é possível 

constatar que existiram também melhorias, que podem ser observadas através do 

gráfico 5, que mostra que na sua opinião, 15 dos seus 18 alunos refletiram melhorias 

após a intervenção, sendo neste caso, os valores negativos, os que traduzem as 

mesmas. 

 
 

Gráfico 5 – Efeitos da Intervenção no Grupo 1 em termos da diferença de resultados 
iniciais e finais na opinião da Professora por Alunos 

 
 

 

Podemos ainda verificar neste gráfico, que os alunos codificados de C1, J1, L1, e O1, se 

destacam em termos de melhorias mindful, ou seja, revelam ser os que mais 

beneficiaram com a intervenção. Os que menos beneficiaram foram os alunos 

codificados de E1, F1, M1, P1, Q1, e R1. 

 

Quanto aos itens em que se verificou maior sucesso, apresentamos o seguinte 

Quadro: 
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Quadro 3 – Diferença da opinião da Professora no momento inicial para o momento final por pergunta/item 

 
 
 
 
 

Perguntas/Itens 

 
 
 

Média 
Inicial 

 
 
 

Média 
Final 

Competências 
Melhor/Pior 

após 
intervenção 
Mindfulness 

P1 - É observador (a) e curioso (a) 1,78 2,44 Melhor 

P2 - Realiza tarefas de forma "automática" sem prestar atenção no que está a 
fazer 

3,50 2,61  
Melhor 

P3 - Consegue lidar com sentimentos desagradáveis 1,00 1,61 Melhor 

P4 - Está sempre ocupado (a) com alguma coisa, não consegue aquietar 2,78 2,50 Melhor 

P5 - Repara, ouve e interessa-se pelos sentimentos dos outros 1,72 2,83 Melhor 

P6 - Habitualmente faz as tarefas "a despachar" 3,61 2,33 Melhor 

P7 - Encara as dificuldades de forma positiva 0,89 1,28 Melhor 

P8 - Fala ou preocupa-se muito com o passado ou futuro e pouco com o 
presente 

0,56 0,89  
Pior 

P9 - Consegue prestar atenção a uma só coisa de cada vez com facilidade 1,17 1,72 Melhor 

P10 - Parte e estraga coisas por descuido, por não prestar atenção 2,28 2,44 Pior 

P11 - Apercebe-se que muda de humor 1,06 1,56 Melhor 

P12 - Fica zangado (a) consigo mesmo (a) quando algo não lhe corre bem 0,61 1,33 Pior 

P13 - É atento (a), não age distraidamente 1,28 1,78 Melhor 

P14 - Perante situações difíceis reage sem pensar 3,00 2,61 Melhor 

P15 - Repara habitualmente no que se passa à sua volta, não está desligado dos 
outros 

3,72 3,11  
Pior 

P16 - Resolve de forma autónoma os problemas do dia a dia, tomando decisões 1,22 2,17 Melhor 

P17 - Parece cansado (a), com falta de energia 2,50 2,06 Melhor 

P18 - É nervoso (a), ansioso (a) e/ou irritável. Zanga-se facilmente 1,94 1,72 Melhor 

P19 - Está constantemente preocupado (a) com alguma coisa 1,22 1,61 Pior 

P20 - Discute e provoca os colegas, Mostra-se agressivo (a) 1,67 1,56 Melhor 

P21 - Sente que tudo é um esforço 3,06 2,17 Melhor 

P22 - É muito agitado (a), é difícil relaxar 2,28 2,17 Melhor 

P23 - Parece triste, nada o (a) anima 1,50 1,56 Pior 

 

Perguntas pela positiva Perguntas pela negativa 
 

 

O questionário da professora era constituído por perguntas pela negativa, em que 

quanto menor fosse a pontuação, melhor; e perguntas pela positiva, em que quanto 

maior fosse a pontuação, melhor. Desta forma, podemos constatar que a maioria dos 

itens, revelam melhorias em termos de atitudes mindful, do início para o final da 

intervenção. Mais concretamente, 17 das 23 apresentam melhorias. 

 

No caso das situações de não sucesso, talvez possamos encontrar explicações no 

facto de a intervenção ter durado apenas 8 semanas,  apesar deste ser o tempo 
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mínimo para que habitualmente se notem possíveis efeitos quando é dinamizada 

uma intervenção desta natureza, mas não podemos esquecer também que se trata 

de um grupo descrito como particularmente “difícil”; que inclui alunos com DID; e 

que a intervenção decorreu num período atípico, de desconfinamento após 3 meses 

de isolamento social. Contudo, estas são hipóteses meramente empíricas, que 

poderiam ser objeto de uma investigação a posteriori. 

 

No entanto, segundo Daniel Goleman (2001, p.280, in Camargo & Freitas, 2019, p. 5)  

“O domínio no campo emocional é sobretudo difícil porque as aptidões precisam ser  

adquiridas quando as pessoas em geral estão menos capazes de receber nova 

informação e aprender novos hábitos de resposta quando estão perturbadas. Treiná- 

las nesses momentos ajuda”. 

 
Pais 

 

Comparando e analisando os resultados dos questionários respondidos pelos pais dos 

alunos do Grupo 2 – Individual, acerca dos seus filhos, antes e depois da intervenção, é 

possível constatar no gráfico 6, que existiram de igual forma melhorias, sendo 

também neste caso, os valores negativos, os indicadores dessa realidade. 

Desta forma podemos verificar que na opinião dos pais, 8 em 11 filhos apresentaram 

melhorias desde o início da intervenção. 
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Gráfico 6 – Efeitos da Intervenção no Grupo 2 em termos da diferença de resultados 
iniciais e finais na opinião dos Pais por Alunos 

 
 
 

Podemos ainda verificar neste gráfico, que os alunos codificados de C2, E2 e F2, se 

destacam em termos de melhorias mindful, ou seja, revelam ser os que mais 

beneficiaram com a intervenção, e que os que menos beneficiaram foram os alunos 

codificados de B2, D2, e J2. 

 
Tal como o questionário da professora, o dos pais também era constituído por 

perguntas pela negativa, em que quanto menor fosse a pontuação, melhor; e 

perguntas pela positiva, em que quanto maior fosse a pontuação, melhor. Desta 

forma, podemos constatar que 9 dos itens revelam melhorias em termos de atitudes 

mindful, 12 itens resultados negativos, e 3 itens revelam estados iguais do início para o 

fim da intervenção. 

 

Os dados sugerem que talvez apenas uma intervenção não mude ninguém da noite 

para o dia, que seria necessário dar continuidade a este tipo de ações à medida que 

vão avançando na escolaridade, para que se verificassem melhorias mais discerníveis 

e sólidas, ao nível das competências emocionais. 

Também algumas crianças poderão resistir, sobretudo na medida em que este tipo de 

Diferença da opinião dos Pais no momento inicial 
para o momento final - Grupo 2 (Individual) 
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sessões estão fora de sincronia com suas preocupações reais, ou senti-las como 

intromissoras imposições na sua intimidade. 

 
 

 
Quadro 4 – Diferença da opinião dos Pais no momento inicial para o momento final por pergunta/item 

 
 
 
 
 

Perguntas/Itens 

 
 
 

Média 
Inicial 

 
 
 

Média 
Final 

Competências 
Melhor/Pior 

após 
intervenção 
Mindfulness 

P1 - É observador (a) e curioso (a) 3,18 3,18 Igual 

P2 - Realiza tarefas de forma "automática" sem prestar atenção no que está a 
fazer 

1,73 2,09  
Pior 

P3 - Consegue lidar com sentimentos desagradáveis 2,00 1,82 Pior 

P4 - Está sempre ocupado (a) com alguma coisa, não consegue aquietar 1,09 1,64 Pior 

P5 - Repara, ouve e interessa-se pelos sentimentos dos outros 3,27 3,36 Melhor 

P6 - Habitualmente faz tudo "a despachar" 1,82 2,09 Pior 

P7 - Encara as dificuldades de forma positiva 1,82 1,91 Melhor 

P8 - Fala ou preocupa-se muito com o passado ou futuro e pouco com o 
presente 

2,64 2,27  
Melhor 

P9 - Consegue prestar atenção a uma só coisa de cada vez com facilidade 2,00 2,45 Melhor 

P10 - Parte e estraga coisas por descuido, por não prestar atenção 2,73 3,09 Pior 

P11 - Apercebe-se que muda de humor 2,18 2,18 Igual 

P12 - Fica zangado (a) consigo mesmo (a) quando algo não lhe corre bem ,91 1,36 Pior 

P13 - É atento (a), não age distraidamente 2,27 2,00 Pior 

P14 - Perante situações difíceis reage sem pensar 2,27 2,18 Melhor 

P15 - Repara habitualmente no que se passa à sua volta, não está desligado dos 
outros 

3,18 3,00  
Pior 

P16 - Resolve de forma autónoma os problemas do dia a dia, tomando decisões 1,82 2,36 Melhor 

P17 - Parece cansado (a), com falta de energia 2,64 2,36 Melhor 

P18 - Está mais nervoso (a) ansioso (a) e/ou irritável. Zanga-se facilmente 2,55 3,00 Pior 

P19 - Está constantemente preocupado (a) com alguma coisa 2,64 2,55 Melhor 

P20 - Discute com a família, provoca os irmãos, mostra-se mais agressivo (a) 2,64 3,27 Pior 

P21 - Sente que tudo é um esforço 1,82 2,36 Pior 

P22 - O seu padrão habitual de sono e/ou apetite alterou-se (ex. não consegue 
dormir, dorme mais; come mais, come menos) 

3,18 3,18  
Igual 

P23 - Está muito agitado (a), é difícil relaxar 2,73 2,91 Pior 

P24 - Parece triste, nada o (a) anima 1,09 0,55 Melhor 

 

Perguntas pela positiva Perguntas pela negativa 
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Capítulo 8.Discussão dos Resultados 

 
Tendo em conta os dados apresentados, pretende-se agora discuti-los, procurando 

articular elementos com a bibliografia explorada e indo ao encontro dos objetivos 

formulados. 

Um dos objetivos do estudo, recordamos, foi verificar quais os contributos do 

mindfulness em crianças e jovens com DID, em contexto individual e Coletivo, de 1º e 

2º ciclo, em tempos de pandemia. Nomeadamente, se o mindfulness contribui para 

potenciar competências socioemocionais nesta população e neste contexto. 

No grupo 1 – turma, acreditamos que o cumprimento deste objetivo foi conseguido 

através da análise qualitativa dos dados recolhidos, uma vez que a observação direta e 

a documentação fotográfica, permitiram espelhar o que consideramos bem-estar 

perante as novas experiências pelas atividades proporcionadas, principalmente neste 

grupo. O dia semanal da dinâmica era sempre aguardado com entusiasmo e 

curiosidade, sendo notório o desenvolvimento gradual das competências mindful a 

nível individual e grupal. Nomeadamente, quanto ao exercício da atenção plena, à 

familiarização pelas técnicas de respiração, ao reconhecimento e comunicação de 

emoções, sentimentos, e sensações, e cooperação empática em jogos coletivos. A 

apreciação qualitativa parece neste grupo corroborar os resultados qualitativos, na 

medida em que a nível geral, tanto na opinião dos alunos, como da professora, 

existiram melhorias verificadas através da aplicação dos questionários, mesmo com 

poucas sessões dinamizadas (7 – sete). 

Quanto ao grupo 2, também parecem ter existido melhorias ao nível geral na opinião 

dos alunos e dos pais, relativamente a formas de estar, pensar e sentir mais mindful, 

ou seja a maiores competências socioemocionais. Este grupo, exigiu um desafio maior 

da parte da investigadora, uma vez que a intervenção teve de ser iniciada em período 

de isolamento social, a nível online (através de telemóvel ou PC), e depois transitar 

para presencial, tendo as atividades sido ajustadas ao que cada situação permitia. No 

caso das sessões à distância, verificámos maior dificuldade em conseguir que os 

alunos conseguissem atingir os estados pretendidos de foco, atenção plena e de 

calma, dadas as circunstâncias atípicas de intervenção, pouca oportunidade de 

privacidade, e características internas inerentes a cada criança/jovem. Mas não foi 
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geral. Existiram alunos que também ansiavam com grande expectativa por cada 

atividade semanal, e que referiam sentir uma grande mais valia ao nível de bem-estar 

físico e emocional com as mesmas. No caso deste grupo, também a análise 

quantitativa revela melhorias na opinião dos intervenientes. 

Ficou patente que os resultados ao nível de ambos os grupos, não demonstraram ser 

significativamente notáveis, mas consideramos ter existido um sucesso global no 

atingir dos nossos objetivos, dadas as condições adversas em que todo o estudo 

decorreu. 

 

Desta forma, os dados obtidos vão ao encontro do tema relatado por toda a revisão 

bibliográfica já inclusa, e à qual podemos acrescentar as afirmações dos próprios 

autores da validação portuguesa da Child and Adolescent Mindfulness Measure (CAMM) 

por nós utilizada, quando referem que: 

Estes questionários de autorrelato procuram avaliar uma ou mais 

competências descritas como componentes do mindfulness, incluindo a 

observação do momento presente, o tomar consciência das suas ações atuais 

(em vez de ser de forma automática ou desatenta), e assumir uma atitude não 

avaliativa e não reativa às experiências internas (e.g., cognições, emoções e 

sensações corporais) (Cunha et al., 2013, p. 460). 

Na mesma linha são as referências de Keng et al. (2011), 

As atitudes de não julgamento e aceitação plena das experiências são 

elementos da consciência considerados a antídotos potencialmente efetivos 

contra formas comuns de angústia psicológica, ansiedade, preocupação, 

medo, raiva, etc. muitos dos quais envolvem tendências inadaptadas para 

evitar, reprimir ou superar os pensamentos e emoções angustiantes (p.1.042). 

Numa das suas investigações, estes autores concluem que a prática e cultivo da 

atenção plena facilitam o funcionamento psicológico. Verificaram a existência de uma 

associação positiva entre a atenção plena e a saúde psicológica. Terminam o artigo, 

indicando que o treino da atenção pode provocar efeitos psicológicos positivos. Esses 

efeitos variaram de facto, desde o aumento do bem-estar subjetivo, redução de 

sintomas psicológicos e reatividade emocional, até uma melhor regulação do 

comportamento. 
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Quanto ao segundo objetivo, que relembramos, era o de apurar se o mindfulness 

contribui para potenciar a atenção plena em crianças e jovens com e sem DID, em 

tempos de pandemia, acabando por seguir a mesma linha do alcançado pelo primeiro 

objetivo, considera-se que também foi atingido, dado que o próprio conjuga as 

diversas competências socioemocionais que caracterizam a forma de estar mindful, 

parecendo-nos conceitos até indissociáveis. Outras intervenções pesquisadas, em sua 

grande maioria, mostraram resultados também interessantes em diversas dimensões 

de análise como por exemplo diminuição do stresse e ansiedade, autorrealização, 

criatividade, melhorias na regulação do comportamento e maior atenção seletiva em 

contexto escolar. O que vai de encontro à opinião dos diversos autores por nós 

mencionados. 

Pode-se concluir que a atenção plena no contexto escolar é relevante e que continua a 

mostrar-se eficaz. 

Nota-se que existe potencial de aprofundamento sobre o tema, pois à medida que 

novos estudos que envolvam intervenção são publicados, mais dados podem ser 

comparados e maiores paralelismos encontrados. Para além de que, a definição de 

mais instrumentos padronizados de medição e uma teoria mais explicativa 

certamente irão contribuir, tanto na elaboração e aperfeiçoamento de futuras 

intervenções, como na avaliação da sua eficácia. 

 
As crianças e jovens gostam e participam neste tipo de atividades que sentem como 

diferentes e lúdicas, mesmo que não se apercebam de imediato que benefícios as 

mesmas lhes trouxeram para o desenvolvimento do seu Ser. Provam que estão 

disponíveis, despertas, e que conseguem estar atentos plenamente para acolher 

métodos e conteúdos que envolvem criatividade, e que desenvolvem a sua própria 

capacidade criadora. Que captem o seu interesse. Sentem-se gratas por verificarem 

que existe este tipo de investimento nelas, em contexto educativo. Criam relações 

afetivas com quem lhes proporciona momentos de aprendizagem efetiva pelo lúdico. 

Entregam-se a quem os Olha e os Vê. 
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Considerações Finais 
 

Tendo como ponto de partida para esta investigação “uma única certeza: a de que não 

tenho certezas” (Nóvoa, 2015, p.21), propusemos-mos a intervir e a comprovar os 

objetivos definidos, tendo em conta que os estudos realizados sobre experiências 

positivas e precoces na infância, nos pareceram revelar que estas desempenham um 

papel fundamental no desenvolvimento e maturação do indivíduo, podendo diminuir a 

vulnerabilidade à manifestação de problemas psicológicos. Neste âmbito, e perante os 

nossos resultados, as competências de mindfulness sugerem funcionar de facto, como 

mecanismos que promovem o ajustamento e bem-estar psicológico, nas mais diversas 

circunstâncias. 

Associadamente, a literatura e a prática dizem-nos que a elaboração de projetos 

escolares direciona o crescimento pessoal e intelectual dos alunos, proporcionando 

um melhor desempenho nas atividades escolares, e nas relações interpessoais no 

decorrer e após o período de integração e execução dos mesmos, o que também 

conseguimos verificar. Um projeto de intervenção educativo baseado então neste tipo 

de metodologia, pretende e consegue na realidade contribuir para melhorar práticas 

pedagógicas, para o desenvolvimento da comunidade escolar, e para um impacto 

positivo em ambas, para além de favorecer a aquisição de experiências prazerosas e de 

aprendizagens efetivas. 

Concordamos com Ilha (2015, in J. Oliveira, 2018) quando afirma que: 

 
Trabalhar com projetos na escola, significa adotar outra conceção do que 

sejam os processos de ensinar e de aprender. Sendo relevante a ideia de que o 

aluno aprende fazendo conexões entre os conhecimentos adquiridos e aqueles 

que ainda precisam ser construídos, não aprendendo por acumulação ou por 

meio da simples transmissão de informações, mas fazendo relações entre 

diferentes saberes, e a partir daí, construir novos conhecimentos (p.15). 

Agrada-nos particularmente a ideia de que as abordagens em contexto de projetos 

escolares considerem uma relação diferente dos alunos com os conteúdos. Ou seja, 

em vez de se partir do professor como no modelo tradicional, enquanto agente 

puramente transmissor e informativo, partir-se de um desafio, o qual, para ser 
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resolvido, exige a incorporação de novas estratégias para os alunos. Estratégias que os 

fazem sair da posição de “sujeitos ditos passivos” e colocarem-se como sujeitos que 

querem participar, criar e modificar. 

Neste contexto, verificamos que a prática de projetos educacionais desta natureza 

torna-se um importante processo na formação de indivíduos emocionalmente 

competentes e capazes de contribuírem positivamente para a transformação da 

sociedade. Desta forma, e seguindo a premissa de que a educação deve ser adotada 

como uma prática emancipatória, permitindo a consciência crítica e histórica do 

sujeito, e onde se destacam as relações que se fazem necessárias entre a realidade e o 

processo de ensino-aprendizagem, acreditamos que esta investigação-ação no âmbito 

do mindfulness poderá ter cultivado qualidades ligadas à autonomia de ações e 

preservação da democracia, uma vez que proporcionámos uma experiência numa área 

que ainda não se encontra ao alcance de todos, mostrando que cabe a toda a 

população promover oportunidades para a coesão e solidariedade das comunidades e 

impedir que amplifique as desigualdades já existentes, e desenvolvendo valores 

fundamentais a incrementar nas vidas de crianças e jovens com DID, especialmente 

em tempos de pandemia. 

Cremos ainda, que existiu também a enorme vantagem de que no final da 

implementação desta intervenção, o professor e/ou técnico terão sido transformados 

pelo produto do seu trabalho devido a uma maior oportunidade de criar relação com 

os seus alunos. Este foi um processo contínuo. Ou seja, ao longo de toda a 

intervenção, existiu uma constante reflexão sobre as ações, que foi servindo de 

parâmetro para reelaborações que surgiram à medida que foi decorrendo, até porque 

foi decorrendo sempre em tempos incertos. E por isso, nunca foi considerado como 

algo estático, pronto e sempre determinado. Pelo contrário, sempre foi um produto 

repleto de inquietações, de produção de ideias, hábitos, atitudes, e habilidades que 

estiveram em constante reformulação. 

Deparámo-nos com algumas dificuldades, nomeadamente em explicar as razões para 

alguns resultados negativos em termos de intervenção, na opinião de alguns alunos e 

pais a alguns dos itens trabalhados. Estas dificuldades podem estar associadas a 
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alguma iliteracia emocional, tais como dificuldades no reconhecimento e expressão 

emocional, mas podem também estar associadas a défices no reportório lexical dos 

indivíduos. Faz sentido pensar, igualmente, na observação de Kagan (2007) citado por 

Reis et al., (2014, p. 53) de que “muitas vezes é difícil atribuir um nome ao que estamos  

a sentir”. 

Por vezes existe um estado de amálgama emocional para a qual não existe um 

significante direto. Para além do mais, as tarefas propostas não eram algo que 

os participantes estivessem habituados a encontrar no seu quotidiano, 

especialmente tendo em conta o facto de a emoção estar frequentemente 

arredada da nossa vivência e das nossas preocupações (Sharp, 2001, in Reis et 

al., 2014, p.53). 

Mostra-se assim importante, destacar a relevância de investir nesta área de práticas 

de educação emocional, mesmo que de curta duração como foi o caso deste conjunto 

de atividades do programa “Feliz-Mente”. 

A literacia emocional, definida como a capacidade para reconhecer, gerir e 

expressar emoções tem consequências a nível do bem-estar pessoal e também 

interpessoal (e.g. Sharp, 2001). Na medida em que muitos estudos 

portugueses mostram que em diferentes faixas etárias existem lacunas a este 

nível (e.g. Bahia et al., 2013, in Reis et al., 2014, p.54). 

Estas lacunas adquirem um carácter mais grave quando falamos de educadores, 

especialmente de pais, os primeiros modelos dos filhos. São os pais e, mais tarde, os 

professores que, através dos seus próprios comportamentos, permitirão às crianças 

desenvolver uma construção simbólica das ações, atitudes e valores a adotar, 

construção essa que irá guiar e dirigir o seu comportamento futuro (Bandura, 1977, in 

Reis et al., p. 54). Além disso, apesar de em termos educacionais os pais e professores 

estarem formatados para ensinarem as crianças e adolescentes a agir adequadamente 

face a situações emocionais, falham também muitas vezes na criação de situações 

passíveis de desenvolver e de pôr em prática competências emocionais e sociais 

(Franco et al., 2011, in Reis et al., 2014, p. 54). 

Se os adultos responsáveis pela educação das crianças e adolescentes ainda têm um 
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longo percurso a percorrer em termos do seu próprio desenvolvimento emocional, 

como poderão ajudar a formar uma geração competente do ponto de vista social e 

emocional? Não serão estes adultos os que mais necessitam de assimilar, acomodar e 

treinar os fundamentos da educação emocional, para depois os transmitir às gerações 

seguintes? Talvez se encontre aqui, uma sugestão para estudos futuros, estudos que 

englobem não só crianças e jovens enquanto população alvo principal, mas que 

contemplem de igual forma uma ação ainda mais pedagógica dirigida a pais e 

professores, de modo a potenciar os resultados dos mais novos. 

No caso específico deste estudo, cremos que a maioria dos pais não seguiram as 

sugestões em contexto familiar que foram por nós fornecidas, algo que já se verificava 

no dia a dia dos acompanhamentos psicopedagógicos fornecidos aos filhos com DID, 

em contexto escolar, no que toca ao pôr em prática as estratégias acordadas com a 

psicóloga do Agrupamento, neste caso, a investigadora, limitando os resultados do 

trabalho que já era habitualmente desenvolvido junto destes alunos. 

Enquanto investigadora, e profissional em meio escolar, não posso deixar de encarar 

com satisfação a utilidade deste recurso para fazer face às necessidades sentidas no 

dia a dia, relativamente ao apoio a crianças e jovens desta natureza, uma vez que 

acredito terem contribuído para dar consistência e maior eficácia ao trabalho já 

desenvolvido, tendo o mesmo constituído um valioso veículo para tentar chegar, em 

particular aos alunos do grupo 2, em isolamento social. 

Aproveitemos que o amor é tão contagioso como um vírus, e espalhemo-lo! 
 
 
 
 
 
 

A minha religião, portanto, é a bondade. 

Dalai Lama 
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Apêndice 1 

Cronograma Grupo 1 

 

Objetivos 
Específicos 

Ações Presenciais Março Abril Maio 

  
Capacitação e articulação de 
estratégias com a 
Professora Titular 

 
 
 

X 

  

  
Apresentação da intervenção 
aos alunos 

 
 

X 

  

 
 

 Potenciar 

 
Aplicação de Questionários 
de Avaliação (alunos e 
professora) 

 
 

X 

  

Competências  
5 Minutos diários de exercício 
de respiração e relaxamento 
no acolhimento em sala da 1ª 
hora da manhã 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Socioemocionais; 

 
 
 
 

 Potenciar a Atenção 
Plena 

 
5 Minutos diários de exercício 
de respiração e relaxamento 
no acolhimento em sala da 1ª 
hora da tarde 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

  
Atividades de 45 minutos de 
mindfulness semanal 
dinamizadas pela 
investigadora 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

  
Acompanhamento à professora 

 
X 

 
X 

 
X 

  
Balanço final de 
projeto/intervenção com a 
turma 

   
 

X 

  
Aplicação de Questionários 
de Avaliação (alunos e 
professora) 

   
 

X 
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Apêndice 2 

Cronograma Grupo 2 

 
Objetivos 
Específicos 

Ações Online 
e Presenciais 

Fevereiro Março Abril Maio 

  

Apresentação do 
projeto/intervenção aos 
alunos 

 
X 

online 

   

 
 

 Potenciar 

 
Aplicação de 
Questionários de 
Avaliação (alunos e 
pais) 

 
 

X 
online 

   

Competências  
Atividades de 45 minutos 
de mindfulness semanal 
dinamizadas pela 
investigadora 

 
 
 

X 
online 

 
 
 

X 
online 

e presencial 

 
 

 
X 

presencial 

 
 

 
X 

presencial 

Socioemocionais; 

 
 
 
 

 Potenciar a 
Atenção Plena 

 
Acompanhamento aos 
pais 

 
 

 
X 

online 

 
 

 
X 

online 

  

  
Balanço final da 
intervenção com os alunos 

    
 

X 
presencial 

  
Aplicação de 
Questionários de 
Avaliação (alunos e pais) 

    
 

X 
presencial e 

online 
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Apêndice 3 
 

Exemplo de Planificação de Atividade – Grupo 1 (Coletivo) 
 

5ª Semana – 27/04/2021 

Caracterização do grupo Grupo 1 - Turma 

Atividade “Teia dos Desejos” 

Intenções Educativas Promover o estado de relaxamento do corpo 
Promover o exercício da atenção plena 
Experimentar técnicas de respiração 
Contribuir para a sensação de bem-estar, 
calma e relaxamento 
Promover o reconhecimento e comunicação 
de emoções, sentimentos e sensações 
Gestão de conflitos inter e intrapessoais 
Promover atitudes Mindfulness 
Cooperar em jogos coletivos 

Técnicas - Observação 
- Respiração 
- Postura de yoga 
- Atenção Plena 

Recursos/Materiais Novelo de corda ou lã 

Instrumentos de avaliação Observação Naturalista 

Desenvolvimento da Ação: 

a) Centramento (10 minutos) 

1 – Convidar a que partilhem o acontecimento mais significativo de ao longo da 

semana, sem que emitam juízo de valor sobre o mesmo; 

2 – Convidar a que observem como está o dia em termos de clima - temperatura, 

luminosidade, vento, etc; 

3- Convidar a fecharem os olhos, e sugerir que comparem as suas emoções ao clima, 

perguntando “que tempo faz dentro de ti hoje?”, pedindo-lhes que notem de forma 

amável e curiosa se o sol brilha e se se sentem relaxados, ou se está para chover, ou, 

quem sabe, está a ponto de ocorrer uma tempestade dentro de si mesmos. 

b) Aquecimento/Atividade (15 minutos) 
 

1. Promover uma “chuva de ideias” na turma sobre desejos generosos e positivos 

para alguém; 

2. Convidar a que em roda, à vez, cada criança segure numa parte da corda/lã e que 
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passe o restante novelo a outro colega à sua escolha, desejando-lhe algo generoso 

e positivo. Cada um segura a sua parte da mesma, tecendo uma teia; 

3. Sensibilizar para o significado do jogo: perceção/sentimento de união, 

generosidade para com o outro; 

4. Sensibilizar para a importância e impacto que que cada um tem individualmente 

para o sucesso do jogo. 

c) Pranayama (Respiração) e Relaxamento (15 minutos) 
 

1. Que de olhos fechados, sentados ou deitados, inspirem até 3 e expirem até 5, por 5x; 

2. Perguntar a que se sentem gratos naquele momento? O objetivo é trazer à tona 

pequenos elementos importantes da vida que costumam passar despercebidos, e 

alimentar a gratidão por coisas simples, reparando que estas nos trazem felicidade. 

e) Partilha e fecho da Sessão (5 minutos) 

Convidar à partilha de sentimentos sobre a sessão: Do que gostaram mais? Como se 

sentem? 

O que eu senti/aprendi na sessão 
 

Noto que os alunos continuam a sentir-se para já mais confortáveis com técnicas de 

respiração simples, ou seja, sem analogias auxiliares que impliquem o uso da 

imaginação. Senti que se envolveram genuinamente na atividade e uns com os 

outros. 

Pontos a trabalhar no futuro 
 

Maior implicação da turma no momento do centramento, pois querem passar logo ao 

inicio da atividade. Continuar a sugerir formas de utilização da respiração mais 

diversificadas. 

Comentários dos participantes 
 

“Podemos continuar?”, “Podemos fazer outra vez?” 

Ocorrências/Outras observações 
 

Parece importante e facilitadora a “chuva de ideias” antes de atividades que 

impliquem uma maior estruturação do pensamento, objetividade, expressão oral, 

partilha. 

 
Fonte: elaboração própria 



119  

Apêndice 4 

Grupo 1 - Coletivo 
 

Imagem 1 
“Chuva de Ideias” 

 
 
 
 

Imagem 2 
“Teia dos Desejos” 
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Apêndice 4 
 

Exemplo de Planificação de Atividade – Grupo 2 (Individual) 
 
 

9ª Semana - 19/04/2021 a 23/04/2021 

Caracterização do grupo Grupo 2 – Individual/presencial 

Atividade “Pintar Música” 

Intenções Educativas Promover o estado de relaxamento do corpo 
Promover o exercício da atenção plena 
Experimentar técnicas de respiração 
Contribuir para a sensação de bem-estar 
Promover o reconhecimento de emoções, 
sentimentos, e de ritmos sonoros 
Realizar produções artísticas de forma livre e criativa 
Estimulação multissensorial 

Técnicas - Observação 
- Respiração 
- Postura de yoga 
- Atenção Plena 
- Desenho/Pintura 
- Audição e visão 

Recursos/Materiais Folhas A4, aguarelas, coluna de som 

Instrumentos de avaliação Observação Naturalista 

Desenvolvimento da Ação: 

a) Centramento (10 minutos) 

1 – Convidar a que partilhem o acontecimento mais significativo de ao longo da 

semana, sem que emitam juízo de valor sobre o mesmo; 

2 – Convidar a que observem como está o dia em termos de clima - temperatura, 

luminosidade, vento, etc; 

3- Convidar a que fechem os olhos, e sugerir que comparem as suas emoções ao clima, 

perguntando “que tempo faz dentro de ti hoje?”, pedindo-lhe que note de forma 

amável e curiosa se o sol brilha e se sente relaxado, ou se está para chover, ou, quem 

sabe, está a ponto de ocorrer uma tempestade dentro de si mesmos. 

b) Aquecimento/Atividade (15 minutos) 

Perante a disponibilização de excertos de vários estilos/ritmos musicais, convidar a que 

os sintam e os expressem livremente de forma abstrata através de aguarelas numa 

folha de papel. 
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c) Pranayama (Respiração) e Relaxamento (15 minutos) 

Som da respiração: 

Convidar a que de olhos fechados, sentados ou deitados, inspirem até 3, e expirem até 

5 por 5x, enquanto “observam” os sons da respiração, imaginando que estão no mar e  

que a respiração são as ondas, que se aproximam e se afastam da costa. O convite é 

para que "possam ouvir o seu próprio mar" enquanto respiram. O ideal é que não se 

modifique o ritmo natural da respiração (deixar a respiração livre). 

e) Partilha e fecho da Sessão (5 minutos) 

Convidar à partilha de sentimentos sobre a sessão: Do que gostaram mais? Como se 

sentem? A que se sentem gratos naquele momento? O objetivo é trazer à tona 

pequenos elementos que costumam passar despercebidos e alimentar a gratidão por 

coisas simples, reparando como estas nos trazem felicidade. 

O que eu senti/aprendi nas sessões 
 

Senti alguma dificuldade de libertação do concreto por parte de alguns alunos, 

alguma inibição e pouca espontaneidade para se expressarem de uma forma criativa e 

abstrata. 

Pontos a trabalhar no futuro 
 

Planear mais atividades que impliquem o treino das mesmas competências. 

Comentários dos participantes 
 

“Gostei muito da atividade, é muito relaxante”, “É tão bom pintar com pinceis e ouvir 

música”. 

Ocorrências/Outras observações 
 

Nem todos os alunos conseguiram “entregar-se” ao que era pedido na tarefa, e ainda 

nem todos os alunos conseguem “entregar-se” à respiração de olhos fechados. 

 

Fonte: elaboração própria 
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Grupo 2 - Individual 
 

 
Imagens 3 e 4 

”Pintar Música” 
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Imagens 5 e 6 

”Pintar Música” 
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Imagens 7 e 8 

”Pintar Música” 
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Apêndice 5 

Exemplo de Planificação de Atividade – Grupo 2 (Individual) 
 

4ª Semana - 08/03/2021 a 12/03/2021 

Caracterização do grupo Grupo 2 - Individual/Online 

Atividade “Meditação da Fruta” 

Intenções Educativas Promover o estado de relaxamento do corpo 
Promover o exercício da atenção plena 
Experimentar técnicas de respiração 
Contribuir para a sensação de bem-estar 
Promover o reconhecimento de emoções, 
Sentimentos, e sentidos 
Realizar produções artísticas de forma livre e criativa 
Estimulação sensorial 

Técnicas - Observação 
- Respiração 
- Postura de yoga 
- Atenção Plena 
- Desenho/Pintura 

Recursos/Materiais Folhas A4, lápis de cor ou canetas de feltro, uma peça 
de fruta 

Instrumentos de avaliação Observação Naturalista 

Desenvolvimento da Ação: 

a) Centramento (10 minutos) 

1 – Convidar a que partilhem o acontecimento mais significativo de ao longo da 

semana, sem que emita juízo de valor sobre o mesmo; 

2 – Convidar a que observem como está o dia em termos de clima - temperatura, 

luminosidade, vento, etc; 

3- Convidar a fecharem os olhos, e sugerir que comparem as suas emoções ao clima, 

perguntando “que tempo faz dentro de ti hoje?”, pedindo-lhe que note de forma 

amável e curiosa se o sol brilha e se sente relaxado, ou se está para chover, ou, quem 

sabe, está a ponto de ocorrer uma tempestade. 

b) Aquecimento/Atividade (15 minutos) 

 
Convidar a que procurem em casa uma peça de fruta, que a coloquem na mão e que 

sintam a sua textura, que a passem pelos dedos, a apertem levemente, que observem 

a sua forma e cor como se a estivessem a vê-la pela primeira vez. Depois que a 
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cheirem, sintam o seu aroma, e depois o seu gosto como nunca a tivessem provado. 

Que a mastiguem lentamente, prestando atenção em todas essas sensações. Após 

engolir, que sintam o gosto e hálito que fica na boca. 

Sensibilizar para que comer com calma, é um dos hábitos mais importantes para 

diminuir a agitação mental e promover a saúde, para além de estimular os intestinos 

- o segundo cérebro humano, facilitando a digestão. 

c) Pranayama (Respiração) e Relaxamento (15 minutos) 
 

1. Convidar a que de olhos fechados, sentados ou deitados, inspirem até 3 e expirem 

até 5, por três vezes; 

2. Convidar a que escolham um objeto no qual se vão concentrar; 

3. Que de olhos abertos, foquem toda a atenção apenas nesse objeto por 2 minutos, 

respirando agora naturalmente; 

4. Que tentem não pensar em mais nada, a não ser nesse objeto. Se outros 

pensamentos teimarem em aparecer, que os aceitem e os descartem; depois, que 

voltem a focar-se no objeto. 

e) Partilha e fecho da Sessão (5 minutos) 

Convidar à partilha de sentimentos sobre a sessão: Do que gostou mais? Como se 

sentiu? Considera que conseguiu realizar a tarefa? Como sente agora o clima dentro 

dele? A que se sente grato naquele momento? 

O que eu senti/aprendi nas sessões 
 

Apesar das dificuldades demonstradas pelos alunos de aquietarem em casa/online, 

este tipo de atividades é muito bem recebida pelos mesmos, gerando surpresa, 

satisfação e curiosidade. 

Pontos a trabalhar no futuro 
 

Planear mais atividades que impliquem o treino das mesmas competências. 

Comentários dos participantes 
 

“Gostei muito de comer a maçã e do relaxamento”, “Agradeço hoje ter trabalhado 

com os sentidos”. 

Ocorrências/Outras observações 
 

Nem todos quiseram comer a maçã, ou na sua totalidade. O aluno com espetro 

autista não a aceitou trincar, devido a dificuldades sensoriais ainda pouco 

trabalhadas. 

Fonte: elaboração própria 
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Apêndice 6 
 

Medida de Mindfulness para crianças e jovens 

 
CAMM (Greco, Dew, & Baer, 2005) (Tradução e adaptação de Marina Cunha, J. 

Pinto-Gouveia e Jacinta Paiva, 2009) 

Este questionário destina-se a conhecer melhor a maneira como pensas, sentes e fazes coisas no dia 
a dia. Lê cada uma das afirmações abaixo e assinala com um círculo o número que demonstra 
quantas vezes a afirmação é para ti verdadeira. 

 

 Nunca Raramente Às 

vezes 

Quase 

Sempre 

Sempre 

1. Fico zangado(a) comigo próprio(a) por 

ter sentimentos que não fazem sentido 
 

0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

2. Na escola, vou de umas aulas para as 
outras, sem me aperceber do que estou 
a fazer 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

3. Mantenho-me tão ocupado(o) que não 
me apercebo dos meus pensamentos 
ou sentimentos 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

4. Digo a mim próprio(a) que não me 
deveria sentir como me sinto 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

5. Afasto de mim pensamentos que me 
desagradam 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

6. É difícil para mim prestar atenção 
a uma só coisa de cada vez 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

7. Penso em coisas que aconteceram no 
passado em vez de pensar nas coisas que 
me estão a acontecer no momento 
presente 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

8. Fico zangado(a) comigo próprio(a) por 
ter determinados pensamentos 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

9. Penso que alguns dos meus 
sentimentos são maus e que eu não os 
devia ter 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

10. Proíbo-me de ter sentimentos de 
que não gosto 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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Apêndice 7 
 

Escala de Comportamentos Mindful em Contexto Escolar para Professores 

Este questionário destina-se a conhecer melhor a forma de estar do seu aluno (a) e de como este (a) 
faz as coisas no seu dia a dia em contexto escolar. Leia cada uma das afirmações abaixo e assinale o 
número que demonstra quantas vezes a afirmação é para si verdadeira. 

 

 Nunca Raramente Às 
vezes 

Quase 

Sempre 

Sempre 

1. É observador (a) e curioso (a).  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

2. Realiza tarefas de forma “automática” 
sem prestar atenção no que está a fazer. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

3. Consegue lidar com sentimentos 
desagradáveis. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

4. Está sempre ocupado (a) com alguma 
coisa, não consegue aquietar. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

5. Repara, ouve e interessa-se pelos 
sentimentos dos outros. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

6. Habitualmente faz as tarefas “a 
despachar”. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

7. Encara as dificuldades de forma positiva.  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

8. Fala ou preocupa-se muito com o passado 
ou futuro e pouco com presente. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

9. Consegue prestar atenção a uma só coisa 
de cada vez com facilidade. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

10. Parte e estraga coisas por descuido, 
por não prestar atenção. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

11. Apercebe-se que muda de humor.  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

12. Fica zangado(a) consigo mesmo 
quando algo não lhe corre bem. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

13. É atento (a), não age distraidamente.  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

14. Perante situações difíceis reage 
imediatamente sem pensar. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

15. Repara habitualmente no que se passa 
à sua volta, não está desligado dos outros. 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
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16. Resolve de forma autónoma os 
problemas do dia a dia, tomando decisões. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

17. Parece cansado (a), com falta de 
energia. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

18. É nervoso (a) ansioso (a) e/ou irritável. 
Zanga-se facilmente. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

19. Está constantemente preocupado (a) 
com alguma coisa. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

20. Discute e provoca com os colegas, 
mostra-se agressivo (a). 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

21. Sente que tudo é um esforço.  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

22. É muito agitado (a), é difícil relaxar.  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

23. Parece triste, nada o (a) anima.  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

 

Grata pela colaboração! 
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Apêndice 8 

 
Escala de Comportamentos Mindful em Contexto Familiar e em Situação de 

Isolamento Social e de Desconfinamento para Pais 

Este questionário destina-se a conhecer melhor a forma de estar do seu filho (a) e de como este (a) 
faz as coisas no seu dia a dia em contexto familiar, em situação de isolamento. Leia cada uma das 
afirmações abaixo e sublinhe a verde o número que demonstra quantas vezes a afirmação é para si 
verdadeira. 

 

 Nunca Raramente Às 
vezes 

Quase 

Sempre 

Sempre 

1. É observador (a) e curioso (a).  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

2. Realiza tarefas de forma “automática” 
sem prestar atenção no que está a fazer. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

3. Consegue lidar com sentimentos 
desagradáveis. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

4. Está sempre ocupado (a) com alguma 
coisa, não consegue aquietar. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

5. Repara, ouve e interessa-se pelos 
sentimentos dos familiares. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

6. Habitualmente faz tudo “a 
despachar”. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

7. Encara as dificuldades de forma positiva.  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

8. Fala ou preocupa-se muito com o passado 
ou futuro e pouco com presente. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

9. Consegue prestar atenção a uma só coisa 
de cada vez com facilidade. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

10. Parte e estraga coisas por descuido, 
por não prestar atenção. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

11. Apercebe-se que muda de humor.  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

12. Fica zangado(a) consigo mesmo (a) 
quando algo não lhe corre bem. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

13. É atento (a), não age distraidamente.  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

14. Perante situações difíceis reage 
imediatamente sem pensar. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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15. Repara habitualmente no que se passa 
à sua volta, não está desligado dos outros. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

16. Resolve de forma autónoma os 
problemas do dia a dia, tomando decisões. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

17. Parece cansado (a), com falta de 
energia. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

18. Está mais nervoso (a) ansioso (a) e/ou 
irritável. Zanga-se facilmente. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

19. Está constantemente preocupado (a) 
com alguma coisa. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

20. Discute com a família, provoca os 
irmãos, mostra-se mais agressivo (a). 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

21. Sente que tudo é um esforço.  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

22. O seu padrão habitual de sono e/ou 
apetite alterou-se (ex. não consegue 
dormir, dorme mais; come mais, come 
menos). 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

23. Está muito agitado (a), é difícil relaxar.  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

24. Parece triste, nada o (a) anima.  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

 

Grata pela sua colaboração! 
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Apêndice 9 
 

 
CONSENTIMENTO INFORMADO PARA ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

No âmbito da minha dissertação de mestrado em Educação Especial – Especialização no Domínio Cognitivo e Motor, pelo 

Instituto Politécnico de Beja – Escola Superior de Educação, solicito o seu consentimento informado para que o seu 

educando possa participar na presente investigação, desenvolvida à distância em contexto de isolamento social de 

alunos de 1º e 2º Ciclos, com o objetivo de avaliar os contributos de uma intervenção psicopedagógica de mindfulness no 

Bem-Estar (BE) de crianças e jovens com Dificuldades Escolares, nestas circunstâncias. 

Este Estudo consiste num conjunto de propostas práticas que pretendem dar aos alunos uma maior consciência do seu 

corpo, dos seus pensamentos, das suas emoções e do mundo à sua volta. Repetindo semanalmente estas pequenas práticas 

com orientação, e duração aproximada de 45 minutos, espera-se que tenham uma maior capacidade para regularem as suas 

emoções e experiências, para agirem de forma mais consciente e focada perante as consequentes fragilidades que as atuais 

circunstâncias adversas acarretam. 

As sessões não serão gravadas, embora exista a necessidade de recolher dados de opinião através de inquéritos aplicados 

ao seu educando, e a si, enquanto encarregado de educação, antes e após a intervenção, que durará até ao final do presente 

ano letivo, enquanto se mantiver a situação de ensino à distância. Os dados recolhidos serão usados unicamente nesta 

investigação sendo mantidos de forma segura e privada, e posteriormente destruídos, pelo que a confidencialidade está 

assegurada. A participação do seu educando é voluntária e o mesmo poderá desistir a qualquer momento. Serão utilizados 

os meios tecnológicos possíveis e disponíveis, através das plataformas/aplicações (Zoom, Meet ou WhatsApp), para a 

realização das sessões. 

Para uma boa intervenção, é importante que o seu educando esteja num espaço tranquilo, privado e livre de distrações 

durante a sessão. 

Caso pretenda, no futuro, ter conhecimento dos resultados desta investigação ou acesso a quaisquer esclarecimentos 

adicionais poderá efetuar através do email natachaambar@agmoura.pt. 

Declaro que entendi o teor da investigação e por tal autorizo o meu educando (nome completo): 

_  _a participar na mesma. 

Assinatura do Encarregado de Educação: _ Dia/mês/ano: / /_         

Gratas pela sua colaboração! 
 

Natacha Âmbar Oliveira (Investigadora) 
 
 
 
 

Prof. Doutora Maria Teresa Santos (Professora Orientadora) 

mailto:natachaambar@agmoura.pt
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Apêndice 10 

 
ORIENTAÇÕES PARA ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 
 

A influência parental no desenvolvimento e vida dos filhos é muito profunda e importante durante todo 

o processo de crescimento, quanto à modelação e regulação do comportamento das crianças/jovens. 

Por isso, deixamos-lhe algumas sugestões de atividades mindfulness que podem ir introduzindo 

também no vosso dia a dia. 

Segundo a Dra. Carla Naumburg (2014), autora do livro Parenting in the Present Moment, estas são 

algumas dicas de como pode cultivar este modo de estar enquanto está com os seus filhos: 

Abrandar - Segundo a autora, a pressa no dia a dia ativa padrões de reação e formas de estar rígidas 

e controladoras. Quando abranda a sua ação, enraizando a sua presença no momento, a interação com 

os filhos é muito mais agradável e fluida, o que permite que eles fiquem igualmente mais satisfeitos e 

alegres. Este abrandar permite-lhe completar as tarefas em mãos, ser mãe/pai muito mais afetivos e 

tomar decisões mais assertivas porque lhe dá espaço interno para pensar sobre a ação a tomar, em vez 

de reagir impulsivamente. 

Para abrandar faça várias respirações longas e profundas ao longo do dia. Permita-se sentir a 

respiração - cada inspiração e cada expiração que entra no seu corpo - notando as sensações do ar no 

mesmo. 

Ao entrar em contato com a respiração terá oportunidade de travar os padrões de reação e as ações 

automáticas em que normalmente completa as suas tarefas e interage com os seus filhos. 

Saboreie - Saboreie cada momento presente do seu dia, desde as coisas mais simples que ocupam 

o seu dia como beber um café, tomar banho, dar um passeio, ver os filhos a brincar, ouvir uma música 

ou qualquer outra coisa que seja parte da sua rotina diária. Não deixe de saborear o momento apenas 

porque é algo rotineiro no seu dia porque na realidade cada momento presente é sempre único e nunca 

mais se volta a repetir da mesma forma. 

Observe e saboreie a presença dos seus filhos: note a diferença, de momento a momento, na forma 

como agem, falam, interagem, brincam, sorriem... saboreie este momento, porque o momento 

seguinte nunca será igual! 

Uma tarefa de cada vez - com a prática de mindfulness treina a capacidade de fazer apenas 

uma coisa de cada vez: ao observar uma respiração ou uma sensação no corpo em cada momento. 

Fomenta a capacidade de estar no aqui e agora com o que surge com uma atitude compassiva e curiosa 
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perante a sua experiência em cada instante. 

Esta capacidade de focar a atenção em uma tarefa em cada momento, é reconvidar a atenção ao Agora 

sempre que entra em modo acelerado a querer antecipar o futuro ou a reviver o passado, e permite-lhe 

experienciar mais profundamente cada momento. 

Por exemplo, se estiver a acompanhar os trabalhos de casa do seu filho, foque a sua atenção 

completamente nessa ação. Não atenda o telefone, não tenha o rádio ligado, ou qualquer outra coisa. 

Permita-se mergulhar completamente nessa experiência, saboreando-a com presença e curiosidade. 

Carla Naumburg (2014) afirma: 

“No seu melhor, ser pai é sobre aparecer para nós mesmos e para os nossos filhos sempre que 

pudermos, com o máximo de bondade que pudermos reunir. Quando fazemos isso, uma e outra vez, 

estamos recebendo a paternidade certa, mesmo quando parece que estamos fazendo tudo errado. 

Estamos mostrando aos nossos filhos, da maneira mais poderosa e significativa possível, que os 

amamos, que estamos comprometidos com eles, e que eles são dignos de nosso tempo, atenção e 

energia.”. 

 
Agradecemos desde já a vossa colaboração e esperamos que esta experiência possa trazer 

inspiração e benefícios para a sua família. 

 

Vídeos relacionados que poderá querer explorar: 
 

 

- Dr. Jon Kabat-Zinn: O que é mindfulness (legendado em português): 
https://www.youtube.com/watch?v=1udSyyMTAOQ 

 

 

- Vídeo de animação de projeto mexicano, que nos explica de forma simples como 
podemos ser "amigos" da nossa mente: 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WT3IF-TLRgU 

https://www.youtube.com/watch?v=1udSyyMTAOQ
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WT3IF-TLRgU
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