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INTRODUÇÃO 
 

Maior insatisfação com a vida e pouca simpatia pela escola. 
 

A escola tem um papel determinante na saúde e no bem-estar das crianças e 

adolescentes, lembra a Organização Mundial da Saúde (OMS) no último relatório 

sobre hábitos e consumos na adolescência. 

“A experiência com a escola pode ser crucial no desenvolvimento da 

autoestima e de comportamentos saudáveis”, alertam os peritos da Organização 

Mundial da Saúde (OMS). “Os adolescentes que sentem que a escola os apoia têm 

níveis de satisfação com a vida mais elevados.” A cada quatro anos, a OMS faz um 

inquérito internacional massivo para avaliar a saúde dos adolescentes da Europa e do 

Norte da América, focando o seu envolvimento com a escola, colegas e família. Nesta 

última edição participaram 200 mil alunos de 42 países. Os dados constam do 

relatório “Crescendo de forma desigual: diferenças de género e socioeconómicas na 

saúde e no bem-estar dos jovens”. 

Quando comparados com jovens de outros países, os adolescentes portugueses 

estão mais insatisfeitos com a vida e gostam menos da escola. Em Portugal, os alunos 

estão menos satisfeitos com a vida que os colegas de outros países. 83% dos rapazes e 

74% das raparigas de 15 anos dizem-se bastante satisfeitos, quando a média dos 

participantes neste inquérito é de 87% e 79%, respetivamente. 

O gosto dos alunos de 15 anos pela escola parece estar a piorar. Em 1997-1998, 

os alunos portugueses eram os segundos, numa lista de 28 países, a dizer que 

gostavam da escola. Na avaliação de 2001-2002 descíamos para a 8.ª posição. Em 

2005-2006 pior, ficávamos na 22.ª posição, quatro anos depois subíamos um lugar, 

para 21º. Nesta última avaliação, realizada em 2013-2014, os níveis de satisfação 

com a escola são os piores de sempre colocando o país na 33.ª posição. As respostas 

foram recolhidas entre 6 mil alunos de 11, 13 e 15 anos a frequentarem, o 6.º, 8.º e 

10º anos. 

Um outro indicador foca o stress dos alunos com a atividade escolar. Altos 

níveis de pressão, seja face à necessidade de obter boas notas ou ao elevado número 

de tarefas desenvolvidas, geram problemas de saúde. Dores de cabeça, de estômago, 

nas costas ou tonturas são os sintomas mais comuns dessa pressão. Que, de modo 

geral, aumenta à medida que os alunos progridem no sistema educativo. São também 

as raparigas que se sentem pressionadas pela escola. 

A realidade portuguesa não difere muito da dos restantes países avaliados neste 

inquérito realizado pela OMS. Os jovens portugueses sentem-se pressionados pela 

escola aos 11 anos, 22% das raparigas e 20% dos rapazes, cerca de 21% dos jovens; 

aos 13 anos a pressão aumenta, sobretudo entre as raparigas, 41% contra 28% nos 

rapazes. Mas é no grupo dos 10 anos que atinge maiores preocupações: 67% das 

raparigas e 42% dos rapazes, quando a media da OMS é de 51% para elas e 39% para 

eles. 
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Mas o não gostar da escola nada tem a ver com as amizades, uma vez que 

Portugal surge em terceiro lugar no ranking dos alunos que mais se sentem apoiados 

pelos colegas de turma. Mais de 80% dos rapazes (83%) e das raparigas (81%) com 15 

anos consideram os colegas com quem têm aulas “simpáticos e prestáveis”. A média 

dos 42 países é bem mais baixa, 64% para elas, 66% para eles. 

São boas notícias uma vez que “a experiência que se tem ao nível do apoio 

social é central para o bem-estar da criança e do adolescente”, lê-se no relatório da 

OMS. Os jovens recebem suporte de várias fontes, como os pais, a família, pares, 

colegas de turma e professores sendo que existe um benefício associado a cada grupo 

específico.” 

As crianças passam mais tempo na escola à medida que crescem, lembra a OMS. 

Atitudes e perceções positivas em contexto escolar são importantes para o seu 

desenvolvimento e saúde. Por isso, a OMS insiste em enfatiza o papel da escola como 

cenário influenciador de comportamentos saudáveis. 
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FONTE: Margarida Gaspar de Matos e col. Aventura Social. Relatório do estudo HBSC 2010. A saúde dos adolescentes 

portugueses – Relatório do estudo HBSC 2010 

 

“Alunos portugueses são dos que mais se 

sentem stressados com a escola” lê-se no título 

de um artigo de Andreia Sanches no Público de 

2.5.12. Um título forte, que nos faz questionar, 

cada vez mais, o sistema educativo atual, e as 

reformas duvidosas que se estão a fazer. A 

notícia é baseada num estudo internacional 

(HBSC) sobre o comportamento na saúde das 

crianças e adolescentes, que reúne dados de 

200 mil jovens de 40 países da Europa, EUA, 

Canadá e Israel. Um dos objetivos deste 

trabalho será, através da análise dos 

resultados, conseguir equilibrar eventuais 

desigualdades precocemente, para que os 

jovens tenham oportunidade de gozar de saúde 

e bem-estar no presente e na idade adulta. 

Margarida Matos esclarece, por exemplo, que 

não sabe ao certo se de facto os jovens têm um excesso de peso tão dramático 

(ficamos em 2º lugar, mesmo atrás dos EUA!) como o estudo indica, ou se tais valores 

se devem às dificuldades que os jovens portugueses revelam em preencher os 

inquéritos, como por exemplo em colocar a sua altura e o seu peso corretamente.  

É preocupante. É… assustador? É. 

E é igualmente alarmante os portugueses serem os jovens: 

a. Que sentem mais “stress” e ansiedade com os trabalhos da escola. 

b. Que praticam pouco exercício. 

c. Que apresentam mais excesso de peso.  

Estará tudo interligado?  
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Será que o facto de estarem entre os que passam mais horas na escola, 

portanto com menos tempo para outro tipo de atividades e para se mexerem, não 

estará diretamente relacionado? 

Chegamos assim à conclusão que os alunos portugueses estão no topo da 

tabela, com 76% das meninas e 55 % dos meninos a sentirem-se pressionados pela 

escola. O que significa isto? Segundo Margarida Matos esta é uma conclusão que a 

impressiona, sobretudo por se estar a avolumar. Diz que “os alunos acham que não 

têm capacidade, acham que a escola é um sítio onde são sistematicamente 

confrontados com a sua incompetência e não percebo: que escola é esta que tem 

intervalos de que eles gostam e aulas que os fazem sentir stressados?”. 

Ainda adianta que “os nossos adolescentes são dos que mais têm a perceção de 

não serem bons alunos. Têm a ideia de que os professores não os acham competentes 

do ponto de vista escolar”. 

Temos, portanto, um estudo recente que nos diz termos os alunos mais 

stressados de entre 40 países. E temos um governo que toma medidas como a 

introdução de mais exames, a escola a tempo inteiro, reforços de aprendizagem, 

etc... Margarida Gaspar sublinha que este tipo de intervenções obviamente fará 

aumentar “os níveis de stress”. 

É neste sistema de ensino, neste dia a dia, que queremos ver os nossos filhos, 

as nossas crianças e os futuros adultos? 

Será que aumentar o tempo de permanência na escola com reforços de 

aprendizagem (mais do mesmo) é a melhor solução? 

Ou será que tanto as crianças como os professores precisam de 

ferramentas que os permitam lidar e reduzir o stress e ansiedade, 

enquanto fortalecem as suas capacidades pessoais para aprender, realizar 

escolhas positivas e alcançar os seus sonhos? Os professores (escolas) 

precisam investir em ferramentas eficazes e fundamentadas em factos 

(dados empíricos reforçados por fundamentação científica), que permitam 

aliviar o stress crónico dos seus estudantes. 

 

Stress, o grande vilão: 
 

Ao lado da ansiedade, o stress é o grande vilão do século 21. A OMS denominou 

o presente século como o do “technostress” e definiu o stress como a epidemia 

número um do nosso tempo. 

O ritmo alucinante de mudanças, a necessidade de adaptação constante a 

situações novas, a convivência com pressões externas e internas de todos os tipos, a 

nossa falta de competência emocional para os enfrentar, faz com que o nosso 

organismo sofra alterações físicas e psicológicas que perturbam o seu equilíbrio e 

que, se prolongadas, podem levar a doenças com prejuízo da qualidade de vida e do 

trabalho. 

Para Adelaide Telles, psicóloga dos Serviços de Ação Social da Universidade do 

Porto, a principal razão que leva os alunos a recorrer aos serviços de apoio é a 
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dificuldade em lidar com a ansiedade, particularmente nos exames, acrescentando 

que “por vezes, a ansiedade leva a situações de depressão, isolamento e 

desistências.” 

Mélanie Tavares é psicóloga e coordenadora da Mediação Escolar do Instituto de 

Apoio à Criança. Convive de perto com a ansiedade escolar que diz ser “bastante 

frequente e não escolhe idades.” Cada vez mais cedo as crianças apresentam 

sintomas de ansiedade porque também cada vez mais cedo são expostas a situações 

de avaliação. 

De acordo com a Ordem dos Psicólogos, não existem dados concretos sobre o 

stress na escola, mas numa compilação de dados de estudos portugueses e 

internacionais revelam que os jovens que experienciam ansiedade na infância têm 

3,5 vezes mais probabilidade de sofrer de depressão ou perturbações da ansiedade na 

idade adulta. Os mesmos estudos alertam para o aumento das doenças psicológicas, 

concluindo que numa turma de 30 alunos existem cerca de seis crianças com 

problemas de saúde psicológica. 

Psicóloga de crianças e adolescentes, Catarina Policarpo explica que 

atualmente “há uma grande competitividade entre os jovens que começa no 1.º 

ciclo, há pressão para o sucesso por parte da escola, dos pais, de todo o meio 

envolvente e há pressão que os jovens colocam sobre si próprios. Quem não é bem-

sucedido, não é bem visto pelos pares e pode até ser rejeitado, e isto é muito 

stressante.” 

A psicóloga Joana do Carmo explica o fenómeno da ansiedade: “a criança tem 

uma determinada perceção da tarefa que lhe é proposta [como um exame] e 

compara o grau de dificuldade desta com a perceção que tem das suas capacidades, 

daí podendo resultar uma discrepância que quanto mais acentuada, mais ansiedade 

provoca.” 

O meio envolvente contribui para a perceção da dificuldade da tarefa e para a 

auto perceção da criança ou jovem. Pais, professores e psicólogos concordam que os 

exames têm uma dimensão exagerada. “Os órgãos de comunicação social e os pais 

exacerbam a situação dos exames, que já tem muita carga dos professores. Os pais 

não transmitem segurança, fazem pressão e muitas vezes numa base de ameaça”, 

lamenta Joana do Carmo. 

Os pais tendem a projetar nos filhos as suas expectativas e idealizações, muitas 

vezes inconscientemente, outras não. A psicóloga Mélanie Tavares recorda o caso de 

uma criança de um colégio, de uma família aparentemente estruturada, a quem os 

pais bateram com violência por ter um “bom” e não um “excelente”. 

Existem também casos em que são os jovens que colocam uma grande pressão 

sobre si próprios. Mélanie Tavares refere, como exemplo, uma criança que 

desenvolveu uma úlcera no estômago porque exigia muito dela. A psicóloga explica 

que com elevados níveis de ansiedade “uma pessoa pode descompensar e isso leva a 

doenças psicológicas.” 

São casos muito pontuais, mas preocupantes, de acordo com o psicólogo Nuno 

Sousa. Há alunos que veem o sucesso escolar como a única característica boa e 

quando falham a vida deixa de fazer sentido. “Fazem de uma falha o falhanço da 

vida”, explica. Dá como exemplo uma aluna que sentia que o elemento de ligação 

com os pais era o sucesso escolar. Quando falhou, começou a descompensar e “a 
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mistura de tristeza com a revolta foi o ponto de partida para uma tentativa de 

suicídio.” 

No entanto, Victor Coelho, membro da direção da Ordem dos Psicólogos, afirma 

que níveis de ansiedade e de stress, com conta e medida, podem funcionar como 

protetores e motivadores. O importante, mas também difícil, é encontrar o ponto de 

equilíbrio: “É preciso dotar crianças de capacidades para lidar com situações de 

stress.” 

_______________________________ 

Texto adaptado de um artigo “Ansiedade escolar prejudica desempenho e saúde de cada vez mais crianças”  

escrito por Ana Bárbara Matos. 

 

 

A Organização Mundial de Saúde em 2009 definiu como Escola Promotora da 

Saúde (EPS) “uma escola que fortalece sistematicamente a sua capacidade de criar 

um ambiente saudável para a aprendizagem. A EPS é, assim, um espaço em que 

todos os membros da comunidade escolar trabalham, em conjunto, para proporcionar 

aos alunos, professores e funcionários, experiências e estruturas integradas e 

positivas que promovam e protejam a saúde”. Uma análise cuidada do modelo SCARF 

permite-nos compreender que as nossas escolas promovem o stress. 

Baseado no conceito de EPS, a Direção-Geral da Educação apresentou o novo 

Programa de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde (PAPES), que foi 

homologado por despacho do Senhor Secretário de Estado do Ensino Básico e 

Secundário em 3 de setembro de 2014, com enfoque nas seguintes áreas: 

1. Saúde Mental e Prevenção da Violência 

2. Educação Alimentar e Atividade Física (FITescola)  

3. Comportamentos Aditivos e Dependências 

4. Afetos e Educação para a Sexualidade 

As finalidades deste Programa são: 

1. Promover a literacia em saúde; 

2. Promover atitudes e valores que suportem comportamentos saudáveis; 

3. Valorizar comportamentos que conduzam a estilos de vida saudáveis; 

4. Criar condições ambientais para uma Escola Promotora de Saúde; 

5. Universalizar o acesso à educação para a saúde em meio escolar; 

6. Qualificar a oferta da educação para a saúde em meio escolar; 

7. Consolidar o apoio aos projetos em meio escolar. 

Estratégias para a promoção da Saúde em Contexto Escolar: 

 A DGS (Direção Geral da Saúde) “programa Nacional de Saúde escolar | 2014” 

 SAÚDE MENTAL:  

a. Educação Baseada na Consciência: Meditação e Estados 

Hipometabólicos 

b. FMH: Aventura Social & Saúde. 

 ATIVIDADE FÍSICA:  
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a. FMH & ME programa FITescola. 

b. Relaxamento Muscular Progressivo e Hipometabolismo. 
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DESENVOLVIMENTO 
 

Meditação enquanto estado voluntário hipometabólico: 
 

John Ding-E Young (Professor adjunto de fisiologia celular e imunologia na 

Rockefeller University), e Eugene Taylor (professor de psiquiatria na Harvard medical 

School), escreveram sobre a “meditação enquanto estado hipometabólico voluntário 

no período estival biológico”, comparando este estado com outras condições 

hipometabólicas tais como o sono, hipnose e o torpor da hibernação. A meditação 

caracteriza-se em temos fisiológicos como um estado desperto hipometabólico de 

domínio parassimpático e está relacionado com estados alterados de consciência nas 

culturas asiáticas e relacionado com estados espirituais elevados. Porém, o seu 

ensaio afasta-se do contexto espiritual e apenas analisa os aspetos fisiológicos da 

meditação e os benefícios em termos de ganhos de saúde. Comparativamente a 

outros estados hipometabólicos que se manifestam numa variedade de funções de 

sobrevivência da vida orgânica desde o reino animal ao vegetal, a meditação 

representa um caso especial de resposta hipometabólica. Aos indivíduos a quem se 

pede para se sentarem silenciosa e tranquilamente num ambiente de iluminação 

reduzida enquanto prestam apenas atenção aos seus ciclos de respiração começam 

de imediato a alterações na sua fisiologia similares a condições hipometabólicas. Os 

elementos mais indiciadores deste estado são uma diminuição da taxa respiratória e 

ventilação por minuto sem alterações a nível do quociente respiratório (𝑄𝑅 =
𝑉𝑐𝑜2

𝑉𝑜2
), ou 

seja, é o quociente entre o dióxido de carbono produzido e o oxigénio consumido). A 

diferença mais significativa relaciona-se com o facto do corpo parecer deslocar-se 

para um estado análogo, em muitos, mas não em todos os aspetos, ao do sono 

profundo, enquanto a consciência permanece responsiva e alerta. As evidencias 

fisiológicas mostram que o sono e meditação não são o mesmo estado, contudo, os 

registos electroencefalográficos (EEG) são muito diferentes no estado de vigília 

comparativamente ao sono e meditação.  

 
 A resolução de problemas analíticos acontece no estado de vigília normal entre 

13-26 Hz (ondas beta); 

 O sono profundo caracteriza-se por registos EEG na zona dos 1 a 4 Hz (ondas 

delta); 

 Estados de sono ligeiros são acompanhados por períodos intermitentes de 

atividade elétrica na zona dos 8-12 Hz (ondas alfa) e 4-8 Hz (ondas teta). A 

atividade teta também está relacionada com os movimentos rápidos dos olhos 

(REM), associado ao sonho; 

 Os estudos com meditadores mostram uma intensidade aumentada da atividade 

alfa lenta 8-12 Hz, nas regiões central e frontal do córtex, ocasionalmente 

intercaladas por atividade teta de alta voltagem na zona frontal. As ondas beta 

e delta ou diminuem ou permanecem constantes durante a meditação. Alguns 

estudos também mostram  EEG alfa disseminado ao longo do córtex. 

 

 

Estes dados sugerem uma atividade alfa-teta predominante na meditação, 

enquanto a atividade delta predomina no sono profundo. Embora a atividade teta 

seja um indicador do estado de sonho, a onda predominante na meditação está muito 
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mais próxima e associada ao estado desperto de vigília. O estado de alerta desperto, 

o estado de consciência caracteriza-se pelo esvaziamento de qualquer tipo de 

conteúdo mas, mesmo assim está ativo e alerta acima do limiar de perceção. Quando 

praticada 1 a 2 vezes por dia por períodos de 20 a 30 minutos, a técnica mais simples 

parece mostrar efeitos mensuráveis e persistentes no metabolismo os quais se 

manifestam no oposto do reflexo de luta-fuga. No caso do reflexo de luta-fuga, os 

níveis de catecolaminas aumentam dramaticamente, ficam disponíveis enormes 

quantidades de glucose para uma mobilização energética rápida, a taxa respiratória 

aumenta, o sangue é desviado das vísceras para a musculatura esquelética e o 

organismo entra num estado de vigilância aumentada. No caso do estado 

hipometabólico induzido pela meditação, os níveis de catecolaminas caiem, a 

resposta galvânica da pele aumenta marcadamente, dá-se um aumento da profusão 

cerebral, a taxa respiratória e o volume minuto diminuem drasticamente sem 

alterações significativas na PO2 e PCO2 arterial; dá-se também uma diminuição da 

resistência vascular, diminuição do consumo de O2 e CO2, e uma diminuição marcada 

no lactato sanguíneo. O organismo permanece desperto e vigilante, no entanto o 

corpo físico entra num estado de profundo relaxamento muscular. Este padrão é 

muito consistente, especialmente nos estágios iniciais de meditação, que atualmente 

é designado por resposta de relaxação, depois do trabalho pioneiro de Benson na 

Harvard medical School. Benson postulou que, além de manifestar influências 

significativas na promoção da saúde física, a resposta de relaxamento é o primeiro 

passo inicial que define a fisiologia da maior parte das formas de oração, 

contemplação e meditação em todas as culturas.  

A prática persistente da resposta de relaxamento contraria os efeitos do 

aumento de stress nos seres humanos. Particularmente nos iniciantes de meditação, 

a prática regular da resposta de relaxamento estabelece um estado hipometabólico 

de domínio parassimpático que, continuamente resets o nível de funcionamento 

metabólico para uma taxa inferior, independentemente dos variáveis níveis de stress. 

Um estado de repouso metabólico interno torna-se na linha base em vez de uma 

constante prontidão e sobre reação perpétua que caracteriza os ajustamentos 

incrementais constantes próprios das alterações permanentes nas contingências do 

ambiente que nos rodeia que estimulam o reflexo luta-fuga e um estado de sobre-

excitação metabólica e de fadiga adrenal|supra-renal. 

A situação de praticantes de meditação de longa data é mais complexa, 

contudo, tal como tem sido mostrado pelos extensivos estudos em meditação 

transcendental, de longe o mais bem investigado e empiricamente documentado 

programa de meditação atualmente disponível. Embora seja geralmente atribuída a 

dominância e incremento do sistema nervoso parassimpático que caracteriza todas as 

formas de meditação nos seus estádios iniciais, os sujeitos que têm meditado ao 

longo de vários anos ou mesmo décadas mostra diferenças marcantes tanto  na sua 

resposta fisiológica como na sua capacidade para controlar a sua própria fisiologia. 

Os indicadores fisiológicos mostram uma modificação emparelhada tanto da atividade 

simpatética como parassimpática em vez da simples redução ou aumento da 

atividade simpática por si só. Esta descoberta parece particularmente importante 

porque existem claras evidências que diferenciam o estado meditativo de domínio 

parassimpático dos meditadores iniciantes ou pouco experientes de meditadores 

avançados os quais também conseguem controlar voluntariamente a atividade 

simpática e o controlo voluntário dos estados internos. 

A meditação influencia significativamente de forma positiva o tratamento da 

hipertensão, níveis elevados de colesterol e doenças cardíacas isquémicas e é 
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também muito eficaz na gestão da dor aguda e crónica. A meditação mostra 

claramente promover efeitos benéficos num grande espectro de comportamentos 

humanos desde a dependência de álcool e drogas até á criatividade e performance 

escolar. Os seres humanos devem ser treinados para reentrar neste estado 

conservativo e restaurador, mas como um ato de vontade voluntário em resposta ao 

aumento do stress imprevisível do ambiente artificial da civilização.  Numa 

perspetiva biológica, isto reforça a visão da plasticidade da consciência a qual 

permanece uma chave importante da adaptação bem-sucedida.  

 

Estado Hipermetabólico (EHrM): Exercício Físico de maior intensidade| Dominância 

Simpática 

Acima dos 60% da capacidade aeróbia. 

Durante o esforço aumenta o tónus simpático e baixa o tónus vagal; 

A estimulação simpática tem 4 efeitos no coração, o que quer dizer que: 

1. Inotrópica positiva (> força de contração); 
2. Cronotrópica positiva (> FC); 
3. Dromotrópica positiva (> Condução do estímulo); 
4. Batmotrópica positiva (> excitabilidade); 

< FCRepouso; 

< pressão arterial; 

< taxa respiratória por minuto; 

< resistência vascular periférica; 

> Consumo de O2 e CO2; 

> ECOP (Excesso de consumo de O2 pós exercício = dívida de O2); 

> concentração de radicais livres (agressores); 

> lactato sanguíneo (OBLA: Onset of Blood Lactate Accumulation) durante e logo após o 
exercício (pH < 7 – acidez); 

> tensão durante o exercício e > relaxamento pós exercício; 

 

Estado Metabólico Ativado (EMA): Exercício Físico de menor intensidade| Limiar de 

estimulação simpática 
Abaixo dos 60% da capacidade aeróbia. 

 

Metabolismo de Repouso (MR) vs Metabolismo Basal (MB):  
MR: que corresponde ao VO2 (consumo de oxigénio), dum indivíduo em posição confortável, em 
repouso completo, em jejum, em ambiente silencioso, escuro e calmo, mas sem ter 
necessidade de ter dormido no local do teste. 
MB: Dispêndio energético que corresponde aos processos vitais quando a atividade visceral, 
física, sensorial e intelectual, estão reduzidas ao mínimo. O seu valor mais baixo verifica-se 
durante o sono tratando-se de um estado hipometabólico. 

 

Estado Hipometabólico (EHM): Relaxamento profundo e meditação| Dominância 

Parassimpática 

O Sistema nervoso parassimpático tem uma ação cronotrópica negativa (< FC), e dromotrópica 
negativa (< condução a nível supraventricular). 

Durante a meditação diminui o tónus simpático e aumenta o tónus vagal. 

< níveis de catecolaminas; 

> resistência galvânica da pele significativa; 

> profusão cerebral; 

Significativa diminuição da taxa respiratória por minuto; 

< resistência vascular; 

< consumo de O2 e CO2; 

< lactato sanguíneo; 

> relaxamento; 
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Educação Baseada na Consciência – meditação: 
 

 

Embora utilize neste texto o exemplo fundamentado e documentado, que ajuda 

a validar a importância da meditação nas escolas como estratégia de redução do 

stress e melhoria do bem-estar mental, emocional e social, não temos que optar pelo 

modelo referido. O caso da escola “Visitation Valley Middle School”, optou pela 

Meditação TranscendentalTM que é uma marca registada e exige o pagamento de 

somas significativas para preparar os instrutores de meditação. Também, a APACIC 

(Associação Portuguesa para o Avanço da Ciência da Inteligência Criativa), propõe a 

implementação da EBC (Educação Baseada na Consciência) a qual segue o modelo da 

Meditação Transcendental. Existe muita documentação científica que explica de 

forma clara e simples como é que se implementa um programa de meditação. É algo 

extremamente simples e o qual pode ser facilmente interiorizado e compreendido 

por qualquer pessoa independentemente da sua formação e idade. Ou seja, A 

instituição por detrás da marca MTTM (Meditação Transcendental) cobra valores 

elevados pela formação em meditação criando um certo sigilo que procura apenas 

tirar dividendos comerciais. Este projeto, com outro nome “Escolas Sem Stress” pode 

usar estas e outras ferramentas e métodos para alcançar este objetivo sem qualquer 

custo adicional exceto com a participação de quem assim se sentir identificado. 

Exemplo de outras técnicas: 

a. Meditação 

b. Mindfullness 

c. Relaxamento Muscular Progressivo 

d. Treino Mental 

e. Inteligência Emocional 

f. Team-Building 

g. Eutonia 

h. Biodança 

i. Expressão Corporal 

j. Etc… 

O stress é o principal inimigo da educação pública porque se traduz em tensão, 

agressividade e compromete as capacidades psicológicas e cognitivas dos estudantes. 

De que forma o stress prejudica o ensino e a aprendizagem? Segundo a opinião 

do Diretor James S. Dierke da escola “Visitation Valley Middle School”, a educação 

não pode ser restruturada sem que se reduza o stress e o esgotamento (Burnout). 

a. O stress reduz a capacidade dos professores trabalharem em equipa, 

diminui a sua disponibilidade para a criatividade e inovação. 

b. O stress possui um impacto negativo no clima da sala de aula e nas 

competências instrucionais. 

Entre os jovens: 
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a. Elevados índices de stress contribuem para défices de atenção, ansiedade, 

depressão, obesidade, pressão arterial elevada e funções cognitivas 

diminuídas. 

b. Quando a pressão social da vida diária se torna muito elevada, os jovens 

tendem a tornar-se mais violentos, recorrem ao uso de substâncias aditivas 

para mascarar os seus sintomas e aliviar a sua dor e/ou sofrimento. 

 

A Educação Baseada na Consciência tem como objetivo promover o auto-

conhecimento através do desenvolvimento da inteligência dos estudantes num 

ambiente de Escola Sem Stress e na valorização dos Estados Hipometabólicos que 

proporcionam uma higiene mental muito significativa. 

 

O que é a Meditação? 

 

A Meditação é uma técnica mental, simples, natural, que não 

exige esforço, fácil de aprender, que se pratica durante 15 a 20 

minutos, duas vezes por dia, sentados confortavelmente com os olhos 

fechados. 

 

Sendo mais preciso: 

a. TÉCNICA MENTAL: não envolve exercícios físicos, posturas especiais ou outras 

práticas. 

b. SIMPLES: a Meditação não é difícil ou complicada; é um procedimento simples. 

c. NATURAL: não existe qualquer manipulação ou sugestão, como na hipnose. 

d. NÃO EXIGE ESFORÇO: A meditação é fácil de praticar e não requer qualquer aptidão 

para concentrar ou controlar a mente. 

e. FÁCIL DE APRENDER: a partir dos 10 anos, qualquer pessoa pode aprender a 

meditação facilmente. 

f. PRATICA-SE DURANTE 15 A 20 MINUTOS, DUAS VEZES POR DIA: a meditação pratica-se 

durante 15 a 20 minutos: uma vez de manhã antes do pequeno almoço, para 

começarmos o dia com vivacidade e energia, e novamente à tarde antes do jantar, 

para eliminar o stress acumulado durante o dia e como ponto de partida para um final 

de tarde agradável e uma noite bem dormida. 

g. SENTADOS CONFORTÁVELMENTE: não há necessidade de posições estranhas ou 

pouco confortáveis para praticar a meditação. Pode praticar-se em qualquer sítio – no 

escritório depois do trabalho, no metropolitano, sentados num avião, ou até no seu 

carro, estacionando num dos parques ao longo da estrada. Mas é normalmente 

praticada no conforto da nossa própria casa. No caso específico do Programa Quiet 

Time de David Lynch, este é praticada nas escolas embora se posa aplicar uma 

metodologia análoga sem recorrer a conceitos ou marcas registadas que implicam 

custos. Ou seja, não temos que seguir o modelo ou método proposto por este autor 

porque existem muitos outros métodos. 
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  A1 A2 B1 B2 
 

                  
  C1 C2 D1 D2 
 

 
   E1 E2 

 

O que sucede durante a meditação: 

 

Durante a meditação, a mente aquieta-se num estado de perceção silencioso, 

mas, no entanto, plenamente desperto – consciência pura. Ao mesmo tempo, o corpo 

adquire um estado profundo e único de repouso e relaxamento. Para compreender a 

experiência da mente e do corpo quando se acalmam durante a meditação, 

observemos duas ocorrências comuns: 

 Mente excitada: é sexta-feira e são 2 horas da tarde. Foi um dia frenético e uma 

longa semana. Está atrasado para a reunião. Corre para o seu carro para só depois 

descobrir que se esqueceu das chaves. Encontra as chaves, depois tem de lutar contra 

o trânsito e as obras na estrada antes de chegar finalmente à reunião – só então se 

apercebe que se esqueceu de uns papéis importantes. A sua mente está demasiado 

acelerada, e o coração bate apressadamente. 

 Mente calma: é domingo à tarde e regressa a casa de um fim-de-semana prolongado, 

descansado e fresco. Sente-se satisfeito, descontraído, feliz. A sua mente está alerta, 

calma, clara. Começa a pensar em maneiras novas de melhorar as coisas no trabalho 

e em casa – ideias boas, práticas. 

Ambas as experiências – de maior e menor excitação da mente e do corpo são-

nos familiares. 

 

O que faz a meditação? 
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A meditação é uma técnica sistemática que permite que a atividade mental se 

aquiete num estado silencioso de perceção, no qual a mente se encontra calma, 

recolhida, mas, no entanto, totalmente expandida, totalmente alerta. 

Este estado é a forma mais simples da perceção humana. É pura consciência, 

um estado de perceção “auto-referente”, aberto apenas a si próprio – aberto ao seu 

próprio pleno potencial. E, como veremos no próximo capítulo, é o campo unificado 

da lei natural, o campo que a física moderna descreve como sendo a fonte da infinita 

criatividade e inteligência da natureza. 

Este estado calmo é completamente natural para a mente. Sempre esteve lá. 

Estava lá há dez anos, está lá agora e estará amanhã. Apenas deixou de estar 

presente na experiência, deixou de ser usado, devido ao barulho constante e ás 

pressões e excitações da vida diária, da vida familiar e da vida escolar. A meditação 

permite à mente experimentar a consciência pura de uma forma fácil, sem esforço e 

de modo agradável. Ao mesmo tempo, uma extensa pesquisa mostrou que, quando a 

mente se aquieta, durante a meditação, o corpo adquire um estado de profundo 

repouso e um relaxamento muito mais profundo do que o produzido por qualquer 

outra técnica de meditação ou relaxamento. 

Alguns dados científicos: 
 

Os dados que se seguem apresentam apenas algumas das numerosas 

investigações levadas a cabo sobre os efeitos fisiológicos da meditação e os seus 

benefícios para a saúde. 

 

MELHORES RELAÇÕES NO TRABALHO: 

Este estudo verificou existirem melhorias significativas nas 
relações com supervisores e colegas de trabalho após uma 
média de 11 meses de prática da meditação, em comparação 
com sujeitos de controlo. E, enquanto os praticantes de 
meditação referiram que sentiam menos ansiedade quanto a 
possíveis promoções, os seus colegas achavam que eles 
progrediam com rapidez. Beneficiaram da prática do programa 
de meditação pessoas de todos os níveis dentro da 
organização. 

——————— 

“Transcendental meditation and productivity”; Academy of 
management Journal; 17 (2); pp. 362-368; 1974 

 

MAIOR RELAXAMENTO E MENOS STRESS: 

Este estudo de 3 meses sobre diretores e empregados que 
praticavam regularmente a técnica de meditação numa das 
100 empresas eleitas pela revista “Fortune” e numa empresa 
mais pequena de vendas e distribuição mostrou que os 
praticantes de meditação evidenciavam um funcionamento 
fisiológico mais relaxado, uma maior redução da ansiedade e 
menos tensão no trabalho, quando comparados com sujeitos 
de controlo com postos de trabalho similares nas mesmas 
empresas. 

——————— 

“A prospective study of the effects of the Transcendental meditation 
program in two business settings”; Anxiety, Stress and Coping; 
International Journal; 6; pp. 245-262; 1993 

MELHOR SAÚDE E HÁBITOS DE SAÚDE MAIS POSITIVOS: 

Em 2 empresas que introduziram o programa de meditação, os 
diretores e empregados que praticavam regularmente a 
meditação tiveram uma melhoria significativa na saúde física 
geral, bem-estar mental e vitalidade, quando comparados com 
sujeitos de controlo com trabalhos semelhantes nas mesmas 
empresas. Os praticantes de meditação também relataram 
importantes reduções em problemas de saúde relacionados 
com odres de cabeça e dores nas costas, melhor qualidade do 
sono e uma redução significativa no consumo de bebidas 
alcoólicas fortes e de cigarros, em comparação com o pessoal 
dos grupos de controlo. 

——————— 

“A prospective study of the effects of the Transcendental meditation 
program in two business settings”; Anxiety, Stress and Coping; 
International Journal; 6; pp. 245-262; 1993 
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MUDANÇA NATURAL NA RESPIRAÇÃO: 

Foi medida a variação no ritmo da respiração de alguns 
indivíduos durante a prática da técnica de meditação. O ritmo 
de respiração caiu de cerca de 14 respirações por minuto para 
cerca de 11 rpm, indicando que a técnica produz um estado de 
repouso e relaxamento. A mudança no ritmo da respiração 
processa-se de modo natural, confortável e sem esforço. 

——————— 

“A Wakeful hypometabolic physiologic state”; American Journal of 
Physiology n.º 22; pp795-799, 1971. 

INDICADORES FISIOLÓGICOS DE REPOUSO PROFUNDO: 

Uma meta-análise, mostrou que a meditação produz um 
aumento significativo da resistência basal da pele, em 
comparação com o repouso de olhos fechados, o que indica 
um relaxamento profundo. Também foi evidenciado um 
repouso profundo e relaxamento através de maiores 
diminuições da taxa de respiração e dos níveis de lactato do 
plasma, quando comparamos com o repouso normal. Estas 
mudanças fisiológicas ocorrem espontaneamente à medida 
que a mente se acalma sem esforço e atinge um estado de 
repouso em alerta, consciência pura. 

——————— 

“Physiologic differences between Transcendental Meditation and rest”; 
American Psychologist n.º 42; pp. 879-881, 1987. 

 

DIMINUIÇÃO DA HORMONA DO STRESS 

O cortisol do plasma é uma hormona do stress. O estudo 
mostra que o cortisol do plasma diminui durante a meditação, 
não tendo tido variação relevante nos sujeitos de controlo, 
durante o relaxamento normal. 

——————— 

“Endocrinal activity during meditation”; Hormones and Behaviour, n.º 
10 (1); pp. 54-60; 1978. 

 

TENSÃO ARTERIAL MAIS BAIXA: 

Numa experiência clínica com elementos da terceira idade 
afro-americanos (66 anos de idade média), residentes numa 
comunidade de uma cidade do interior, a meditação foi 
comparada com o método mais usado para a obtenção de 
relaxamento físico. Os sujeitos que tinham a tensão arterial 
moderadamente elevada foram distribuídos ao acaso pela 
meditação, pela técnica de Relaxamento Muscular Progressivo 
(RMP), e pelo tratamento normal. Num espaço de 3 meses, a 
tensão arterial sistólica e diastólica desceu cerca de 10,6 a 5,9 
mm Hg no grupo da meditação e 4,0 e 2,1 mm Hg no grupo de 
RMP, não tendo havido, praticamente, nenhuma mudança no 
grupo de tratamento normal. Um segundo estudo com 
distribuição aleatória de idosos realizado em Harvard concluiu 
que havia mudanças similares na tensão arterial com a 
meditação num período de 3 meses (11 mmHg para a tensão 
arterial sistólica). 

——————— 

Referência I: “In search of an optimal behavioral treatment for 
hypertension: A review and focus on Transcendental Meditation”, 
capítulo de Personality, Elevated Blood Pressure, and Essential 
Hypertension (Washington DC Hemisphere Publishing, 1992; 

Referência II: “Transcendental meditation, mindfulness and longevity: 
An experimental study with the elderly”; Journal of Personality and 
Social Psychology; 57 (6): pp. 950-964, 1989; 

INVERSÃO DO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO: 

A idade biológica mede a idade fisiológica da pessoa. Um 
grupo de mediantes de longa data que praticavam a 
meditação há mais de 5 anos revelou-se, em média, 12 anos 
mais novo fisiologicamente do que a sua idade cronológica, em 
função da redução da tensão arterial, de melhor visão ao perto 
e melhor discriminação auditiva. Praticantes de meditação 
recentes eram 5 anos mais novos fisiologicamente do que a 
idade cronológica. O estudo teve em consideração os efeitos 
da dieta e do exercício físico. 

——————— 

“The effects of the Transcendental meditation and TM-Sidhi program 
on the aging process”, International Journal of Neuroscience 16 (1); pp. 
53-58, 1982 

REDUÇÃO DA NECESSIDADE DE CUIDADOS MÉDICOS: 

Um estudo desenvolvido ao longo de 5 anos sobre estatísticas 
relativas a seguros de saúde, num universo de mais de 2000 
pessoas que praticavam a meditação, mostrou de uma forma 
consistente que os praticantes tinham menos de metade das 
hospitalizações do que os outros grupos com idades, sexo, 
profissões e tipos de seguros comparáveis. A diferença entre 
os grupos praticantes e não praticantes de meditação 
aumentava em intervalos de idades mais avançadas. Além 
disso, os praticantes de meditação mostravam uma menor 
quantidade de casos de doença em 17 categorias de 
tratamento médico, incluindo menos 87% de hospitalizações 
devidas a doenças do coração e 55% menos de cancro. 

——————— 

Referência I: “Medical care utilization and the TM program”, 
Psychosomatic medicine 49; pp. 493-507, 1987 

Referência II: “Reduced health care utilization in TM practitioners”; 
apresentado na conferência da Society of behavior medicine, 
Washington, 22 de março de 1987. 
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REDUÇÃO DA NECESSIDADE DE CUIDADOS MÉDICOS: 

Um estudo desenvolvido ao longo de 5 anos sobre estatísticas 
relativas a seguros de saúde, nu universo de mais de 2000 
pessoas que praticavam a meditação, mostrou de uma forma 
consistente que os praticantes tinham acima de 50% menos 
visitas médicas do que os outros grupos com idade, sexo, 
profissão, e tipos de seguro comparáveis. A diferença entre 
grupos de praticantes e não praticantes da MT aumentava nas 
categorias de indivíduos com idades mais avançadas. 

——————— 

Referência I: “Medical care utilization and the Transcendental 
meditation program”; Psychossomatic Medicine; 49; pp. 493-507, 1987. 

Referência II: “Reduced health care utilization in TM practitioners”; 
apresentado na conferência da Society of behavior medicine, 
Washington, 22 de março de 1987.  

MENOR ANSIEDADE: 

Uma meta-análise estatística realizadas na Universidade de 
Stanford sobre todos os estudos disponíveis – 146 estudos 
independentes – indicava que o efeito do programa de 
meditação na redução da ansiedade como característica do 
caráter era muito maior do que em todas as outras técnicas de 
meditação e relaxamento, incluindo o relaxamento muscular. 
Esta análise também mostrou que o efeito positivo da 
meditação não poderia ter sido atribuído a qualquer 
expectativa dos sujeitos, “vício” do experimentador ou 
qualidade de conceção da pesquisa. 

——————— 

“Differential effects of relaxation techniques on trait anxiety: A meta-
analysis”; Journal of Clinical Psychology; 45: pp. 957-974; 1989 

 

MAIOR AUTO-REALIZAÇÃO 

A auto-realização refere-se à capacidade de satisfazer mais o 
nosso potencial interior, em todos os aspetos da vida. Uma 
meta-análise estatística elaborada sobre todos os estudos 
disponíveis – de entre 42 estudos independentes – indicava 
que o efeito da meditação no aumento da auto-realização era 
marcadamente maior do que o das outras formas de 
meditação e relaxamento. Esta análise foi controlada 
estatisticamente no respeitante a tempo de tratamento e 
qualidade de conceção da investigação. 

——————— 

“Transcendental meditation, self-actualization, and psychological 
health: a conceptual overview and statistical meta-analysis”; Journal of 
Social Behaviour and Personality; 6: pp. 189-248; 1991. 

 

MELHOR CONCEITO DE SI PRÓPRIO 

Um mês depois de começarem a meditação, os sujeitos 
experimentaram um melhor conceito de si próprio, em 
comparação com o período anterior ao início da técnica. Os 
participantes da meditação desenvolveram um conceito de si 
próprio mais fortemente definido e também vieram a perceber 
o seu “eu real” como estando significativamente mais próximo 
do seu “eu ideal”. Não foram observadas mudanças nos 
grupos de controlo equivalentes. 

——————— 

Referência I: “Effects of transcendental Meditation on self-identity 
indices and personality”; British Journal of Psychology; 73; pp. 57-68; 
1982; 

Referência II: “Psychological research on the effects of the 
Transcendental Meditation technique on a number of personality 
variables”; Gedrag: Tijdschrift voor Psychologie (behavior: Journal of 
Psychology) 4; pp. 206-218; 1976 

 

DIMINUIÇÃO DO CONSUMO DE CIGARROS, ÁLCOOL E 
DROGAS: 

Uma meta-análise estatística de 198 resultados de tratamento 
independentes concluiu que a meditação produz uma redução 
significativamente maior no consumo do tabaco, álcool e 
drogas ilícitas do que os tratamentos standard (incluindo 
aconselhamento psicológico, tratamentos farmacológicos, 
treino de relaxamento e programas de 12 passos), ou os 
programas de prevenção (tais como programas para 
neutralizar a pressão de colegas e promover o 
desenvolvimento pessoal). Esta meta-análise foi controlada a 
nível da qualidade de conceção do estudo e inclui 
consumidores intensos e casuais. Enquanto os efeitos dos 
programas convencionais diminuíram tipicamente de forma 
abrupta passados 3 meses, os efeitos da meditação resultou 
na abstinência total de tabaco, álcool e drogas ilícitas o qual 
oscilou entre 51% e 89%, durante um período de 18 a 22 
meses. 

——————— 

Referência I: “Treating and preventing alcohol, nicotine, and drug abuse 
through transcendental meditation: A review and statistical meta-
analysis”; Alcoholism treatment Quarterly; 11; pp. 13-87; 1994; 

Referência II:”Effectiveness of the Transcendental Meditation program 
in preventing and treating substance misuse: A review”; International 
Journal of the Addictions; 26; pp. 293-325; 1991 

 

MAIOR PRODUTIVIDADE: 

Neste estudo, os sujeitos que praticavam a meditação 
evidenciaram importantes melhorias no trabalho, comparados 
com os membros de um grupo de controlo. Melhorou o seu 
desempenho profissional e a sua satisfação no trabalho, ao 
mesmo tempo que diminuiu o desejo de mudar de emprego. 
Beneficiaram da prática do programa de meditação pessoas de 
todos os níveis dentro da organização. 

——————— 

“Transcendental meditation and productivity”; Academy of 
management Journal; 17 (2); pp. 362-368; 1974 
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Benefícios da meditação: 

 

A consciência pura é a fonte de criatividade e inteligência ilimitadas da mente. 

A investigação mostrou que a experiência da consciência pura duas vezes por dia, 

durante a meditação, mantém a mente mais alerta, criativa e inteligente ao longo do 

dia. E o repouso profundo proporcionado pela meditação elimina o acumular de 

stress e tensão; melhora a saúde; e fornece a base para uma criatividade mais 

dinâmica, produtiva e gratificante. 

 

Nem todo o repouso é igual. 
 

O repouso elimina o stress. E quanto mais profundo for o repouso, melhor. O 

repouso conseguido durante uma noite de sono é suficiente para eliminar algum 

stress e fadiga que resultam de um dia completo de trabalho. Mas é óbvio que uma 

noite de sono, não importa quão profundo, não é o suficiente. Podemos sentir-nos 

melhor na manhã seguinte, mas a maior parte das vezes não nos sentimos 

completamente frescos, completamente livres da fadiga do dia anterior – e 

anteriores. Então começamos a fazer exercício físico como estratégia contra o stress. 

Mas falta algo. Apesar dos nossos melhores esforços, o stress acumula-se no sistema 

nervoso a cada dia que passa, ano após ano. As dores de estômago, provocadas pelos 

nervos nos períodos de testes intermédios e dos exames na altura da escola, podem 

transformar-se em úlceras estomacais, tensão arterial alta ou envelhecimento 

prematuro, quando tivermos 40 – tudo devido a demasiados anos de demasiada 

preocupação. 

O que está a faltar? Repouso muito, muito profundo. O divertimento ou mesmo 

as férias podem ser relaxantes mas não fornecem o repouso profundo necessário para 

eliminar o stress acumulado. Assim sendo, os benefícios que surjam têm uma vida 

curta. 

 

Repouso profundo elimina o stress profundo. 
 

A meditação proporciona um repouso muito profundo, que é exatamente o que 

o corpo necessita para eliminar o stress profundamente enraizado, em que o sono e 

as férias nunca chegam a tocar. Com a meditação a mente e o corpo são 

rejuvenescidos simultaneamente. Depois pode jogar ténis, entreter-se no jardim, ler 

um livro ou ir à pesca, porque lhe dá prazer e não para tentar obstar a uma sempre 

crescente quantidade de stress na sua vida. 

 

Treino do Fitness Mental: 

 

Elizabeth Stanley e John Schaldach (2011), introduzem uma sugestão ou 

metodologia de intervenção baseada no conceito de “mind-fullness” o qual designam 

por MMFT ou Mindfulness-based Mind Fitness Training®.  
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É bem conhecido que o fitness (condição física) suporta a recuperação dos 

esforços físicos. Tal como o fitness se apoia na repetição de um conjunto de 

exercícios para gerar determinadas alterações musculares e cardiovasculares, o 

fitness mental apoia-se nos exercícios de atenção e concentração para promover 

alterações nas estruturas neuronais e funções cognitivas. Tal como o corpo sofre 

alterações pelo exercício físico, também as áreas do cérebro podem contrair ou 

expandir, tornar-se mais ou menos funcional, baseado na experiência. Esta 

capacidade designa-se por neuroplasticidade. Embora se tenha acreditado que a 

estrutura do cérebro não se altere depois da fase da infância, investigações atuais 

revelam que uma relação dinâmica entre a atividade da mente e as estruturas do 

cérebro, continuam durante toda a vida. Por exemplo, ao nos envolvermos em certos 

processos mentais repetidos, o cérebro torna-se mais eficiente nesses processos. Por 

outras palavras, a experiência e treino podem conduzir a uma reorganização 

estrutural e funcional do cérebro. 

Apoiando-se no conceito de neuroplasticidade, a matriz do MMFT tem como 

objetivo o desenvolvimento de uma mente fit que esteja em condições para 

recuperar rapidamente do stress. Estes exercícios designam-se por treino mindfulness 

(poder-se-ia traduzir para treino da mente desperta).  

Mindfulness tem sido descrito como um processo de “orientar a atenção e 

experiência do presente, numa base do momento-a-momento” e no processo de 

“prestar atenção duma forma particular, de forma propositada, no momento 

presente de forma não-julgamental”. Prestar atenção não é a mesma coisa que 

pensar, embora por vezes o possamos confundir. Com a atenção mindful (atenta, 

consciente, desperta), podemos perceber a experiência diretamente sem o filtro ou 

preconceitos e julgamentos que normalmente acompanham os nossos pensamentos 

acerca da experiência. 

No artigo de Philip Lieberman (2001), “Human Language and our Reptilian Brain 

– the subcortical bases of speech, syntax, and thought”, aborda o Sistema Funcional 

da Linguagem (SFL), este possui aspetos que são bastante primitivos a nível da 

evolução e que as estruturas subcorticais dos gânglios basais do SFL também regulam 

a locomoção bipedal vertical. As bases neuronais da linguagem estão interligadas 

com outros aspetos da cognição, controlo motor e emoções, Philip Lieberman (2000). 

Ou seja, um estado meditativo de mindfulness trabalha os mesmos aspetos 

fisiológicos que o exercício físico com exceção do tipo de solicitação metabólica. 

Existe um crescente corpo de evidências empíricas que suportam a eficácia das 

intervenções de base-mindfulness. Estudos clínicos demonstram haver melhorias nas 

condições física e psicológica nos participantes em programas de base-mindfulness, 

tendo inclusive sido relatado uma diminuição a nível das oscilações do estado de 

humor e relacionadas com o stress de forma positiva. Outros estudos documentaram 

a forma como o treino mindfulness altera favoravelmente a experiência emocional 

reduzindo os estados emocionais negativos e melhorando os estados de humor 

positivos e o bem-estar. 

Estados emocionais e disposições: se solicitarmos a um indivíduo para descrever como se sente agora, 

ou nos últimos dias, estamos a perguntar sobre os estados emocionais e disposições. 

Padrões emocionais e/ou traços de personalidade: quando um indivíduo passa por experiências 

emocionais significativas cujo tema se repete e suscita emoções similares, constrói um padrão de 

comportamento por referência a essas experiências. Resultam de uma mistura de emoções que se 

manifestam regularmente no indivíduo. 
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Enquanto a maioria da investigação se centrou em populações clínicas, os 

estudos mais recentes efetuados em populações não-clínicas saudáveis demonstraram 

que o treino mindfulness é benéfico para: 

 Melhora os aspetos da atenção; 

 Diminui o tempo de reação e aumenta a eficiência dos processos mentais; 

 Aumenta a tolerância à dor; 

 Aumenta a função imune e promove mudanças no cérebro consistentes com 

uma melhor utilização das emoções sobre situações de stress; 

 Reduz os estados emocionais negativos, o stress percebido e ruminação; 

 Reduz os sintomas de burnout melhorando a satisfação com a vida entre 

profissionais saudáveis. 

 

Competências de uma mente Fit? 

 

 Tal como um corpo fit possui endurante (resistência), velocidade, força e 

flexibilidade, uma mente fit manifesta capacidades de eficiência em todas as 4 

categorias: agilidade mental, atenção, inteligência emocional e consciência 

situacional. 

 

 Agilidade mental: corresponde à capacidade de adaptação cognitiva e 

psicológica, ou de pensar rapidamente e de forma criativa em situações de 

stress. Uma mente flexível manifesta uma tendência para antecipar ou 

adaptar-se relativamente a situações incertas ou em mudança… ajuda a 

quebrar com os padrões de pensamento habituais, a improvisar quando 

confrontado com impasses conceptuais e rapidamente aplicar múltiplas 

perspetivas e considerar novas abordagens ou soluções”. 

 Atenção: é a capacidade para a concentração em informação relevante e na 

tarefa em mãos enquanto filtra a informação irrelevante. As distrações 

irrelevantes podem surgir tanto do ambiente externo com o interno (incluindo 

emoções, divagação ou sensações físicas desagradáveis). A capacidade para 

manter a concentração e filtrar as distrações de uma forma contínua e 

ininterrupta fornece a base para a performance efetiva. A atenção suporta a 

vigilância e alerta sem que o indivíduo se torne apressado ou precipitado o 

que poderia conduzir a uma reação exagerada ou a ações que assumem 

formas ou contornos que podem prejudicar a tarefa ou desafio. 

 Inteligência Emocional: compreende 4 capacidades: conhecer as próprias 

emoções, regular as próprias emoções, reconhecer as emoções nos outros e 

lidar com relacionamentos (relações interpessoais). Indivíduos com elevados 

níveis de inteligência emocional manifestam maior capacidade para regular as 

respostas emocionais, colocar-se na posição dos outros e ver na sua perspetiva 

e tolerar situações e pessoas desafiadoras. A IE permite melhorias na coesão 

dos grupos e uma melhora perceção das situações. 

 Perceção situacional: refere-se à capacidade dos indivíduos para absorver 

informação de forma correta e exata, avaliá-la, construir uma imagem global 

e depois responder da forma mais apropriada tendo em consideração essa 

informação. A perceção situacional é normalmente compreendida e 
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relacionada com o ambiente externo. No entanto, as experiência internas tais 

como emoções, desconforto ou a resposta de luta-fuga própria do sistema 

nervoso autónomo também são informações necessárias para uma 

compreensão e enquadramento da situação. Desta forma a perceção 

situacional possui 3 componentes: perceção de si, dos outros e do ambiente 

que o rodeia. 

 

Como operacionalizar? 
 

Cabe à equipa de professores do projeto PES (Promoção e Educação para a 

Saúde) propor estratégias de implementação deste projeto. Foram lançadas algumas 

ideias as quais precisam de mais reflexão conjunta para implementar o projeto caso 

seja aprovado por quem de direito. 
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CONCLUSÃO 
 

Existem muitas estratégias de promoção da saúde em meio escolar no entanto, nem 

todos têm o impacto desejado e duradouro no tempo. A meditação é uma ferramenta 

ou técnica que não só promove a saúde e o bem-estar pessoal como também é fácil 

de aplicar e utilizar ao longo da vida com todos os benefícios associados. Face a uma 

sociedade que promove muito stress e um ambiente escolar igualmente exigente e 

stressante, é cada vez mais importante implementar “Escolas Sem Stress”. 

 

Exemplos de escolas que implementaram o programa e que mudaram completamente 

o seu cenário interno para melhor. 

 

 

https://www.theguardian.com/teacher-network/2015/nov/24/san-franciscos-

toughest-schools-transformed-meditation 

 

David Lynch Foundation - Quiet Time  
https://www.youtube.com/watch?v=5Hi9CWd4mdo 

David Lynch Foundation: Changing Lives With Meditation  
https://www.youtube.com/watch?v=6gM_sXiUPvo 

 

Diretor Dierke 

https://www.theguardian.com/teacher-network/2015/nov/24/san-franciscos-toughest-schools-transformed-meditation
https://www.theguardian.com/teacher-network/2015/nov/24/san-franciscos-toughest-schools-transformed-meditation
https://www.youtube.com/watch?v=5Hi9CWd4mdo
https://www.youtube.com/watch?v=6gM_sXiUPvo
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