O Mindfulness e a Inteligência Emocional na Formação dos Professores
da Pré-escola e do Ensino Fundamental

O termo Mindfulness, que pode ser entendido como consciência ou atenção plena,
descreve a intenção de trazer a atenção para a experiência presente, evitando
julgamentos, com aceitação. Esta habilidade de direcionar a atenção é desenvolvida a
partir de exercícios que usam, por exemplo, foco na respiração, nos sons ao redor,
observação de pensamentos, emoções e sensações e, inclusive, atenção a objetos
externos e movimentos corporais. O Mindfulness relacional propicia uma conexão
empática conosco e com os outros, facilitando um alinhamento de cada um com seus
valores mais profundos. Muitos estudos brasileiros e internacionais já mostraram que o
Mindfulness é um instrumento valioso na promoção da Saúde Mental e no combate aos
distúrbios psíquicos.
No método do programa SENTE nas escolas de Porto Alegre, as práticas do
Mindfulness são primeiro uma forma de acalmar as crianças e adolescentes,
sintonizando suas percepções a respeito do que pensam e sentem, para então promover o
desenvolvimento das habilidades relativas à Educação Socioemocional e à
Comunicação Não Violenta.
Esta combinação do Mindfulness com a Educação Socioemocional chamamos de
Inteligência Emocional nas escolas.
Nas oficinas de uma hora e meia os participantes primeiro aprendem o que acontece nas
salas de aula através de uma curta exposição, e depois vivenciam os mesmos exercícios
que empregamos com as crianças, adaptados para os professores das pré-escolas e do
ensino fundamental.
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