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Exercício 5 – Respiração Mindful 

Tipo: Mindfulness 

Objetivos de aprendizagem:  

É natural respirar longa e profundamente, quando relaxado. No entanto, quando uma pessoa é 
confrontada com emoções negativas, especialmente raiva e ansiedade, o seu corpo sofre várias 
mudanças e entra num estado especial chamado de resposta de luta ou fuga. O corpo prepara-se 
para lutar ou fugir do perigo percebido. Durante a resposta de luta ou fuga, é comum experimentar 
uma mente “em branco”, aumento da frequência cardíaca, sudorese, músculos tensos e respiração 
rápida e superficial. A respiração profunda reverte isso e envia mensagens ao cérebro para começar 
a acalmar o corpo. A prática fará com que o corpo responda de forma mais eficiente à respiração 
profunda no futuro e ajudará os formandos a acalmarem-se caso enfrentem emoções fortes. 

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: 30 minutos 

Materiais necessários: Ficheiro de áudio de respiração mindful 
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Informação útil para o formador: 

Primeiro, é necessário explicar aos formandos os benefícios da atenção plena. Pode usar as 
seguintes informações: 

“Mindfulness significa estar ciente do que está a acontecer no momento, sem julgamento nos 
nossos pensamentos. Estar atento ajuda-nos a ficar relaxados e focados. A atenção plena ajuda-
nos com sentimentos e situações desconfortáveis e ajuda-nos a tomar decisões ponderadas antes 
de agir. Os nossos cérebros são programados para reagir em situações stressantes. Isso chama-se 
“lutar ou fugir”. Quando os humanos viviam na natureza, tinhamo que agir rapidamente quando 
havia uma ameaça de, digamos, um urso próximo. Quando praticamos o mindfulness, podemos 
dar um pequeno passo para trás dos nossos pensamentos e sentimentos. Ainda temos os 
pensamentos e sentimentos, mas podemos ter consciência deles sem agir instantaneamente 
sobre eles. O mindfulness precisa de prática. Funciona melhor se passar alguns minutos em casa 
todos os dias a praticar. 

A maneira mais básica de fazer a respiração mindful é focar a sua atenção na respiração, na 
inspiração e na expiração. Pode fazer isso em pé, mas o ideal é que esteja sentado ou mesmo 
deitado numa posição confortável. Os seus olhos podem estar abertos ou fechados ou pode 
manter um olhar suave, com os olhos parcialmente fechados, mas sem focar em nada em 
particular. Pode ajudar a reservar um tempo designado para este exercício, mas também pode 
ajudar a praticá-lo quando estiver a sentir-se particularmente stressado ou ansioso. 

Às vezes, especialmente ao tentar acalmar-se num momento stressante, pode ser útil começar 
com uma respiração exagerada: uma inspiração profunda pelas narinas (3 segundos), prender a 
respiração (2 segundos) e uma longa expiração pela boca (4 segundos). Caso contrário, observe 
cada respiração sem tentar ajustá-la; pode ajudar concentrar-se na subida e descida do peito ou 
na sensação pelas narinas. Ao fazer isso, pode descobrir que a sua mente vagueia, distraída por 
pensamentos ou sensações corporais. Pode perceber que isso está a acontecer e tentar 
gentilmente trazer a sua atenção de volta para a sua respiração”. 

Depois de explicar como funciona o mindfulness, pode ler o roteiro da atividade ou deixá-los fazer 
individualmente ao ouvir o arquivo de áudio na plataforma. 

No final da “Atividade de respiração mindful” coloque os formandos num grupo para refletir sobre 
a experiência. 

 

Instruções: Ouça o arquivo de áudio e tente seguir as instruções dadas e respire fundo.  

Roteiro para o ficheiro de aúdio: 
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Sente-se confortavelmente de maneira relaxada com as pernas paralelas e as plantas dos pés 
firmemente no chão. (pausa 2 segundos) 

Mantenha as costas retas, mas não rígidas, e coloque as mãos suavemente à sua frente, no colo. 
(pausa 2 segundos) 
Feche suavemente os olhos e concentre-se na respiração (pausa 3 segundos) 

Observe como inspira e expira sem tentar mudar nada. Apenas observe como o ar entra e sai do seu 

corpo. (pausa 4 segundos) 

Traga toda a sua atenção para perceber cada inspiração à medida que ela entra nas suas narinas, 

desce até aos seus pulmões e faz com que a sua barriga se expanda. E observe cada expiração 

enquanto a sua barriga se contrai e o ar sobe pelos pulmões de volta pela boca. 

Siga com atenção o curso da sua respiração. Sinta a sensação subtil de frio nas suas narinas enquanto 

ispira. (pausa 3 segundos) e observe a sensação mais quente do ar na sua boca ao expirar. (pausa 3 

segundos) 

Permita que a sua respiração encontre o seu próprio ritmo natural. Não pense. Não julgue. Por alguns 

segundos, continue a respirar como sempre fez... e observe. (pausa 15 segundos) 

Agora, expire a fazer um som de whoosh. (pausa 4 segundos) Feche a boca e inspire calmamente 

numa contagem mental de quatro (4). ...1, 2, 3, 4 Prenda a respiração e conte até sete (7) ...2, 3, 4, 5, 

6, 7 e expire completamente pela boca a fazer um som de whoosh a contar até oito (8). 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8. Esta é uma (1) respiração. Vamos fazer mais três (3) ciclos. 

Inspire pelo nariz 1, 2, 3, 4. Segure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire fazendo um barulho de whoosh pela boca 

3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Mais uma vez, inale pelo nariz 1, 2, 3, 4. Segure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire a fazer um barulho de whoosh 

pela boca 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

E uma última vez: inspire pelo nariz 1, 2, 3, 4. Segure 1, 2, 3,4, 5, 6, 7. Expire a fazer um barulho de 

whoosh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 . 

Quando estiver pronto, reserve um tempo para abrir os olhos lentamente (pausa 2 segundos) e 

continue com o resto do seu dia como de costume.   
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Questões para reflexão: 

● Como foi a sua experiência?  
● Foi fácil ou difícil? Porquê??  
● Notou em algum pensamento ou sentimento durante o exercício? O que fez quando 

apareceram?  
● O que aprendeu com esta atividade? 

 


