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Atividade 4 – Meditação de scan do corpo 

Tipo de atividade: Mindfulness 

Objetivos de aprendizagem: O objetivo desta atividade é prestar atenção às experiências internas. 
Isto porque, segundo Rogers (1982), o primeiro passo para se ser capaz de aceitar os outros e cuidar 
deles, é ter consciência das suas próprias experiências internas. Isto pode ser praticado realizando 
alguns exercícios de mindfulness. Os formandos praticarão a regulação da própria consciência dos 
eventos mentais e físicos internos no momento presente e irão conectar-se com eles.  

Especificidades: A atividade pode ser realizada individualmente ou em grupo. Em ambos os casos, após 
a técnica de mindfulness, os formandos discutirão em grupo a sua experiência. 

Duração: 40 minutes 

Material necessário: Meditação de scan do corpo (ficheiro de áudio) 
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Informação útil para o formador: 

No início, pode dar algumas informações úteis sobre a técnica de “scan corporal” aos formandos e 
apontar a importância de fazer esse tipo de exercício regularmente para desenvolver empatia e 
conexão com os mundos interno e externo. 

O scan corporal envolve prestar atenção às partes do corpo e às sensações corporais numa sequência 
gradual dos pés à cabeça. Ao scannear mentalmente a si mesmo, traz consciência para cada parte do 
seu corpo, percebendo qualquer dor, tensão ou desconforto geral. O objetivo desta técnica é 
sintonizar o seu corpo – reconectar-se ao seu eu físico – e notar quaisquer sensações que esteja a 
sentir sem julgamento. Enquanto muitas pessoas acham o scan do corpo relaxante, o relaxamento 
não é o objetivo principal. O objetivo é treinar a mente para ser mais aberta e consciente das 
experiências sensoriais – e, finalmente, mais recetiva. Assim, prestar atenção ao corpo e às sensações 
corporais é a “porta” para um comportamento mais cuidadoso – permitindo-nos perceber que 
alguém está a sofrer ou que nossas ações estão a magoar alguém e, dessa forma, podemos melhorar 
a nossa empatia. 

Quando os participantes estiverem prontos para iniciar o exercício de meditação, podem ter acesso 
ao roteiro do mesmo através da plataforma ou em caso de meditação em grupo pode-lhes ler o 
roteiro. No final da meditação, convide todos os formandos a partilharem a sua experiência. 
 

 

 

Instruções:  

Sinta-se confortável e feche os olhos suavemente seguindo as instruções (no ficheiro de áudio) para 
praticar o scan corporal.  

Roteiro (a ser apresentado em formato de áudio com voz em todos os idiomas dos parceiros) 

1. Deite-se na cama e encontre uma posição confortável deitada de costas com os braços soltos 

nas laterais e as pernas paralelas sem tocar uma na outra. (pausa 2 segundos) 

2. Feche suavemente os olhos e relaxe (pausa 2 segundos) 
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3. Não tem para onde ir. Deixe para trás o dia que acabou de passer e não pense no amanhã. 

Fique no “agora” (pausa). Neste momento oferece a si mesmo o presente do relaxamaneto. 

Merece isso. (pausa 2 segundos) 

Vamos começar por respirar fundo e encher a barriga de ar ao inspirar (pausa) e esvaziá-la 

completamente ao expirar. (pausa) 

Enquanto conto de 1 a 4, comece a inspirar lentamente. Quando eu chegar a 4 deve ter 

enchido sua barriga completamente de ar. Em seguida, comece a expirar, contando de 1 a 6 

e a esvaziar a barriga completamente quando chegar a 6. 

4. Vamos começar: Inspire: 1, 2, 3, 4. Expire: 2, 3, 4, 5, 6. 

5. Novamente: Inspire 2, 3, 4…. expire 2, 3, 4, 5, 6. 

6. Uma última vez. Inspire 2, 3, 4 ... expire 2, 3, 4, 5, 6. 

7. Agora, dê a si mesmo algum tempo para observar as sensações no seu corpo. (pausa 4 

segundos) 

8. Verifique se sente algum desconforto em algum lugar. Ajuste a sua postura 

apropriadamente... se isso ajudar. Compare a sensação que sente no ponto do desconforto, 

com a sensação noutro ponto onde não há perturbação. (pausa 4 segundos) 

9. Preste atenção aos locais onde o seu corpo toca o colchão e veja como essa sensação difere 

em relação às sensações do resto do corpo. (pausa 4 segundos) 

10. Agora, foque a sua atenção para os dedos dos pés e mexa-os um pouco. (pausa 3 segundos) 

11. Sinta uma energia relaxante ao mover-se lentamente através deles e em direção às plantas 

dos pés, cobrindo completamente os pés e movendo-se em direção aos tornozelos, 

relaxando completamente todas as partes (pausa 2 segundos) 

12. Sinta a energia a subir pelas suas pernas relaxando-as (pausa 2 segundos) Agora as suas 

pernas estão completamente relaxadas. (pausa 2 segundos) 
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13. Foque a sua atenção para as coxas. Sinta a energia a penetrá-las e relaxá-las totalmente. 

(pausa 2 segundos) 

14. Agora, sinta a energia a subir até à cintura (pausa 2 segundos) e pélvis. Sinta-os a relaxar.  

(pausa 2 segundos) 

15. Relaxe a sua barriga e sinta os órgãos internos dentro da área do estômago a relaxar 

completamente. (pausa 5 segundos)  

16. Sinta a energia a subir em direção ao seu peito. Sinta o seu peito a relaxar completamente 

(pausa 2 segundos) Relaxe os seus pulmões e sinta o seu coração a bater ritmicamente. 

(pausa 2 segundos) 

17. Relaxe os ombros. (pausa) Sinta os seus ombros a afundar (pausa 3 segundos) 

18. Sinta a energia a mover-se gradualmente dos seus ombros até a ponta dos dedos 

penetrando e relaxando completamente os seus braços, antebraços e mãos. (pausa 2 

segundos) 

19. Concentre-se na sua garganta. Sinta os músculos da garganta a relaxar. (pausa 2 segundos) 

20. Relaxe a mandíbula e a língua na boca. (pausa 2 segundos) Relaxe os músculos ao redor da 

boca, deixando os lábios entreabertos. (pausa 2 segundos) 

21. Relaxe o seu nariz, (pausa) as suas bochechas (pausa) e os seus ouvidos (pausa 2 segundos) 

22. Relaxe a área ao redor dos olhos (pausa). Sinta as suas pálpebras pesadas e os seus olhos 

completamente relaxados. 

23. Foque a sua atenção para a sua testa. (pausa 2 segundos) Sinta a energia súbtil e relaxante 

ao penetrá-la, suavizando cada ruga e permitindo uma sensação de relaxamento completo 

na área.  (pausa 2 segundos) 

24. Sinta a energia a subir para o topo da sua cabeça. (pausa) Preste atenção a uma vibração 

súbtil que pode sentir, talvez. Sinta o topo da sua cabeça completamente relaxado. (pausa 2 

segundos) 
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25. Agora todo o seu corpo está completamente relaxado. Está tão relaxado que sente como se 

estivesse deitado numa nuvem... como não ter um corpo (pausa 2 segundos) Desfrute desta 

sensação de relaxamento absoluto por um tempo. (pausa 5 segundos) 

26. Agora pode permitir-se a desfrutar de um sono repousante e calmo. 

  

Questões para reflexão: 

Como foi a sua experiência com a meditação do scan corporal? 

Teve alguma dificuldade em praticar? 

Sente-se diferente depois de praticá-lo? 

Há algum sentimento que queira partilhar connosco? 


