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 Como médico, professor livre docente da disciplina de neurocirurgia da Faculdade de Medicina 

da USP e neurocientista chancelo o trabalho da meditação, e, sobretudo, a influência desta prática 

milenar na educação escolar e social das crianças. Tenho como lema que “pessoas instruídas vivem 

melhor” e também acredito que isso deva começar desde a primeira infância. Por isso, para mim, 

prefaciar a obra da Dra. Mariela Silveira é uma honra e motivo de muita alegria.

 Em um mundo tão tecnológico e congestionado de informações que chegam pelas telas dos 

smartphones, pela televisão e pelos tablets, desacelerar a mente infantil é uma forma de abrir espaço 

para que o conhecimento e a informação de qualidade possam ser de fato aproveitados por esses 

cérebros ainda em desenvolvimento. Já sabemos pela visão da neurociência e, da medicina propriamente 

dita, que a prática de meditação pode proporcionar às pessoas experiências de relaxamento, melhora da 

concentração, da percepção de bem-estar e do gerenciamento de suas emoções.

 O ato de concentrar-se em si mesma rotineiramente pode aumentar a capacidade de atenção da 

criança e a consciência de suas sensações, emoções e sentimentos. Assim, as possibilidades de 

identificação que os pequenos podem adquirir os fazem sentir e entender melhor as suas necessidades, 

potencialidades e até limitações.

 A habilidade de relaxamento promove o equilíbrio do sistema nervoso. Por isso que a meditação, 

ao ativar o sistema nervoso parassimpático - responsável por estimular ações que permitem ao 

organismo responder às situações com mais tranquilidade – ativa o metabolismo corporal para a calma, 

baixando a frequência cardíaca e respiratória, aumentando a capacidade de aprender e se concentrar. 

Assim, esse tipo de prática também pode auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem ao longo de 

toda a vida – muito além do período escolar.

Dr. Fernando Gomes

Neurocirurgião e neurocientista

do Hospital das Clínicas

da Faculdade de Medicina da USP

Prefácio



Introdução

 Tudo começou com um profundo desejo de trazermos mais paz e sentindo para nossas vidas e de 

outras pessoas. Descobrimos na meditação, uma belíssima possibilidade que transpassa qualquer crença ou 

religião, mas que conecta o ser humano aos verdadeiros valores e propósitos da vida. A partir de então, nos 

debruçamos em uma série de trabalhos científicos aonde pudemos compreender, explorar e utilizar essa 

ferramenta da melhor forma possível e o mais precocemente possível. E em uma primavera de 2007, 

começamos pelas crianças. E dentro das salas de aulas. Passadas algumas semanas, aquele pequeno grupo, 

dentro das escolas de Gramado, no Rio Grande do Sul, começou a nos ensinar extraordinariamente. 

Funcionava! Mesmo fazendo a técnica de uma maneira muito simples e pedindo o apoio de voluntários que 

entendam sobre o tema, já era suficiente para que o resultado fosse expressivo. As crianças responderam 

muito bem e os professores podiam notar a diferença da turma. Eles perceberam que eles estavam mais 

calmos, tranquilos, menos agressivos e especialmente, perceberam que passavam a se tratar com maior 

respeito. Esse resultado foi acalantador para nossas almas! Sabíamos que deveríamos seguir. Éramos um 

grupo de voluntários que contava o apoio de Ubrajara Moura, Humberto Santos e Vanete Vieira. 
 O tempo foi passando e muitos professores foram comentando com outros sobre os resultados que 

estavam tendo. Dessa forma, muitas escolas nos pediam para implantar o programa que trabalhava com 

técnicas de relaxamento e visualização criativa. Assim, com a solicitação de muitos professores, diretores, 

redes de escolas ou secretarias de educação municipais, fomos atendendo a milhares de crianças. 
Em 2010, tivemos uma especial atenção aos cuidadores. Fazíamos encontros semanais para que os 

professores de escolas públicas ou privadas de Gramado, pudessem se cuidados.Muitos profissionais 

dedicaram seus tempos e conhecimentos para tal. A médica psiquiatra Alessandra Gobbi, o professor de ioga 

Arlindo Soster, a psicóloga Olvia Shardosim e a assistente social Rosaura Martimbianco fizeram parte da 

condução da ONG por muitos bons tempos. 
 Entre 2010 e 2015, tivemos uma importantíssima união com a médica Anmol Arora que trouxe a 

técnica de seu pai, o físico Harbans Arora. E dessa forma, simplificamos a meditação para cinco frases o que 

facilitou muito a disseminação da técnica, e chegamos a atingir mais de 42 mil crianças e adolescentes, em 

vários estados brasileiros e em países como Uruguai, Peru e Portugal. Em parceria com a Neuropsicologia 

da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, avaliamos os resultados da meditação na Escola 

Municipal Nossa Senhora de Fátima, em Gramado. E mais uma vez, o desfecho foi estimulante. Em suma, a 

pesquisa mostrou que passadas seis semanas, a técnica era capaz de melhorar significativamente a melhora 

de trabalho além de aumentar a empatia entre os alunos. Ficou comprovado que a prática melhora os 

aspectos cognitivos e emocionais. 
 Motivada por todos esses achados, em 2015, escrevi o livro Gabriel e a Terra, que conta a história do 

vívido menino que conversa com o Planeta Terra e descobre sua importância para o processo de construção 

ativa da realidade em que vive, através da observação, inteiração e do aprendizado que tem com todos os 

seres vivos. Em 2016, Paulo Moura passou a fazer parte dessa história. Com sua riquíssima bagagem 

cultural, emocional e espiritual, trouxe preciosa contribuição com a visão da natureza e seus ensinamentos. 

Fez nos ver, que a natureza é a grande escola da vida! A partir daí, decidimos explorar os arquétipos e 

também os aspectos biológicos dos animais para que seus ensinamentos pudessem ser transportados para a 

realidade das salas de aula, com exercícios diferentes a cada dia. Paulo, autor de diversos livros infanto-



juvenis e empreendedor social, trouxe a arte a sensibilidade da natureza para o programa enquanto eu 

procurava refletir sobre as caraterísticas biológicas de cada animal bem como o resultado que estes 

exercícios poderiam causar a nível cerebral e comportamental. Embora importante, a meditação passou a 

ser uma das diversas ferramentas utilizadas na prática diária. Desta forma, nasceu o conjunto de três livros: 

Técnicas Cognitivas e Afetivas para a Educação Infantil, em que trabalha valores de maneira lúdica na 

primeira infância, através de brincadeiras e músicas clássicas, Professores Engajados Mudam o Mundo, com 

exercícios para dentro das salas de aula, para professores que querem, de fato, uma educação que respeite o 

desenvolvimento considerando o ser humano integral, Pais Engajados Mudam o Mundo, com exercícios 

para os finais de semana destinados a pais e cuidadores que com intensa vontade de trazer transformação 

positiva para aqueles que a vida lhes deu a oportunidade de estarem juntos nesta jornada. 
 Tivemos a contribuição em algumas reflexões, insights e exercícios do brilhante psicólogo 

Francisco da Costa e também, do meu pai, o médico Luís Carlos Silveira, escrevendo exercícios relacionados 

a saúde. Muitos outros profissionais nos brindaram com seus conhecimentos e participações.  Em 2018 

realizamos uma série de encontros para pais e professores, Amigos da Educação Transformadora, com o 

proposito de refletir e trazer soluções mais amplas e humanizadas para o futuro da educação. Os exercícios já 

vinham sendo aplicados dentro de salas de aulas, entretanto, estes encontro trouxeram ainda maior alento 

para a confecção do presente livro. 
 Mais uma vez, em parceria com a PUC-RS, e agora também com CONVEXO, estamos realizando 

pesquisa de clima escolar e compaixão na Escola Estadual Almirante Mota e Silva, na Vila Cruzeiro em 

Porto Alegre. O resutado positivo, além dos aferidos, já se pode perceber nos corredores desse local que 

tanto necessita de atenção e respeito. 
 Durante esta mais de uma década de existência da Mente Viva, sempre realizamos o trabalho de 

maneira voluntária e gratuita não cobrando, jamais, um centavo sequer pelos exercícios realizados dentro 

das escolas. E entendemos que este é só o começo. Nosso desejo é ser, cada vez mais, uma rede de pessoas que 

buscam trazer sentido e valor para a vida de muitas outras pessoas, em diversos cantos do mundo. Este é um 

trabalho de esperança e amor. E este livro, um convite a compartilhá-lo ainda mais, todos os dias, 

abundantemente. O que deixa a mente viva é o coração! 

Mariela Silveira



 A Mente Viva é uma rede não governamental gaúcha fundada em 2007 voltada para a promoção 

da cultura da paz nas escolas, através de exercícios e técnicas meditativas, cognitivas e emocionais. A 

organização foi criada pela médica Mariela Silveira Pons em conjunto com um grupo de pessoas, que se 

uniram em prol da cultura da paz. Sediada em Gramado, tem como principal meta a redução da violência

e promoção de uma cultura mais humanizada e afetiva nas diferentes relações sociais.

 O Programa Mente Viva foi desenvolvido em 2016, a partir de esforços coletivos. Com essa 

ampliação na abordagem, criou-se uma ferramenta que possibilita maior conexão com a natureza, 

transportando os arquétipos dos animais e seus aspectos biológicos para atividades acessíveis a sala de 

aula. Através de exercícios meditativos, cognitivos e emocionais diferentes a cada dia, se oportuniza a 

mudança vibracional das almas e a sua sintonia com o bom e o belo. Vai muito além de meditação, 

trabalha habilidades, valores e relações. 

 O Programa serve-se desse livro base com a orientação da sequência de práticas, além da 

utilização de músicas clássicas e conexão com os animais.  Além disso, existem três modelos de 

programas, para crianças de 0-5 anos, 6 aos 12 e de 12-18 anos, criados visando respeitar as faixas 

etárias e a fortalecer o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais e a construção de 

relacionamentos mais sadios e felizes, transpondo o ambiente escolar.  O Programa para os jovens e os 

adultos baseia-se em 365 arquétipos para serem usados em 365 dias do ano, cujos atributos representam 

valores ou qualidades para serem desenvolvidos através de simples exercícios realizados dentro da sala 

de aula ou em casa. Tem conteúdo educacional destinado para promover um futuro melhor para as 

próximas gerações. 

 Temos ainda mais dois módulos com exercícios e práticas meditativas destinados ao trabalho da 

autoestima para os jovens e adultos. Todos os livros e material do Programa Mente Viva encontra-se 

disponibilizado em nosso site (www.mentevia.org ) e também no nosso App MenteViva.

Orientações



 São 365 arquétipos para serem usados em 365 dias do ano, cujos atributos representam valores 

ou qualidades para serem desenvolvidos através de simples exercícios realizados dentro da sala de aula 

ou em casa. Para os finais de semana, recomenda-se que os pais ou cuidadores mantenham a prática em 

conjunto com as crianças, escolhendo execitar a partir de qualquer um dos animais ou músicas 

sugeridas.

Como começar

 Aplicar os exercícios do Programa Mente Viva deve ser um convite, uma escolha que faça 

sentido para cada professor. Entendemos que o Programa desenvolvido não é um “trilho”, que deve ser 

seguido sem adaptação ao contexto, acreditamos que é uma “trilha”, que permite a criatividade e as 

habilidades de cada multiplicador.

 Todo o professor é capaz de conduzir o processo. Não é necessária experiência prévia nem 

qualquer tipo de formação especial. Antes de você conduzir, faça uma auto-observação. Procure estar 

em estado de relaxamento, sem julgamento. Fale pausadamente e calmamente. Os exercícios são 

autoexplicativos.

O processo

Diariamente a sequência do processo é:

O processo de aplicação sempre começa com o exercício de 

respiração, que é sempre o mesmo, seguido de uma das 365 

práticas diferentes do dia, as quais correspondem a 365 

arquétipos.

 

 Todas as atividades acompanham uma sugestão de música clássica, que é bastante importante 

para manter a concentração das crianças desenvolvida ao longo do exercício de respiração durante as 

atividades de criatividade. Realizar as duas tarefas juntas leva em torno de 10 minutos ao dia.

 Por favor, não modifique o conteúdo da prática. Elas foram cuidadosamente pensadas para 

alcançar um bom resultado. Se sentir que alguma prática não faz sentido para seus alunos, pedimos que 

não realize tal atividade e a substitua por outra que se sinta confortável.

 Uma boa jornada!

Proceo de Aplicação

EXERCÍCIO DE RESPIRAÇÃO
+

PRÁTICA DO DIA
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Descubra o sentido e valor da vida com 365 práticas

e meditações para desenvolver durante todo o ano!

De janeiro a dezembro, mergulhe todos os dias no maravilhoso

universo da Mente Viva, com exercícios meditativos,

cognitivos e emocionais.
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