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Por que a Mente Viva existe?
Estamos cansados de 

ouvir sobre os problemas 
do mundo, e sinceramente, 
sabemos que eles existem. 
Sabemos que o bem e o 
mal existem e coabitam o 
Planeta e também o próprio 
ser humano. Sabemos que 
temos capacidade atômica 
e tecnologia desenvolvida 
para destruir todas as espé-
cies de vida sobre a Terra, 
dezenas de vezes.

O que nós da Mente Viva 
queremos é sermos pessoas 
melhores. Queremos ajudar 
pessoas a serem melhores. 
Estando em contato com 
sua essência, se está em 
contato com o melhor da 
vida, com seu propósito e 

com a interrelação com to-
dos os outros seres. A me-
ditação traz a clareza de 
que fazemos parte de uma 
grande e única família, in-
dependentemente de cul-
turas, idiomas, política ou 
religiões. O que queremos 
é passar para uma nova ma-
neira de se viver, mais positi-
va, construtiva e harmônica. 
Que as crianças e os adultos 
pensem mais sobre coope-
ração do que competição; 
mais sobre sustentabilida-
de do que uso exploratório 
egoísta de recursos naturais; 
mais no ser do que no ego, 
mais no todo do que no in-
dividual. Que o respeito às 
crenças seja uma realidade e 

o amor seja o único veículo 
da felicidade. 

Cada pessoa faz diferen-
ça! É uma gota no oceano, 
mas o oceano é feito de go-
tas! E já somos muitas gotas, 
já somos uma água corrente 
forte e quântica que está in-
fluenciando o mundo intei-
ro. Seremos cada vez mais. 
Estamos certos de que jun-
tos somos mais potentes, 
melhores e mais evoluídos. 
Merecemos um mundo me-
lhor. E o mundo melhor co-
meça dentro de cada um de 
nós!

Mensagem:
Mariela Pons e 
Anmol Arora

Organização 

Direção Executiva: Anmol Arora e Mariela Pons
Direção Administrativa: Roberto Durli
Coordenação de Pesquisa: Hosana Gonçalves
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Assessoria de Imprensa: Ricardo Miorelli

Contatos:
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A Mente Viva é uma 
Organização não governa-
mental voltada para a pro-
moção da cultura da paz nas 
escolas, através de técnicas 
de meditação. A entidade 
não possui fins lucrativos, 
políticos ou religiosos e é 
financiada através de doa-
ções espontâneas. A orga-
nização tem como principal 

meta integrar todo e qual-
quer cidadão que queira 
contribuir para a redução da 
violência e promover uma 
cultura mais humanizada e 
afetiva nas diferentes rela-
ções sociais. A Mente Viva 
está presente em 254 esco-
las, outras ONGs e projetos 
sociais de diversos estados 
brasileiros e países como 

Espanha e Portugal, abran-
gendo um universo de 41 
mil crianças, adolescentes 
e professores cadastrados 
até o momento, e ainda 63 
voluntários trabalhando. 
Informações sobre como 
doar, como virar voluntário 
ou inscrever escolas no pro-
grama, estão no site: http://
www.menteviva.org/
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Metodologia
A metodologia do pro-

grama baseia-se no Exercí-
cio pela Paz. A escola, ONG 
ou projeto social que tiver 
interesse deve cadastrar-se 
pelo site da Mente Viva para 
receber o “Kit Escola”, pelo 
correio, sem custos. Este kit 
ensina como deve ser feito o 
exercício. A meditação não 
possui nenhum caráter re-
ligioso, qualquer indivíduo 
pode praticá-la, indepen-
dentemente de sua religião 
ou de sua crença. Cada pes-
soa pode realizá-lo sentada 
em uma cadeira, deitada ou 
em pé, de forma coletiva ou 
individual. Não há um am-
biente específico para a prá-
tica. É recomendável que ele 
seja praticado diariamente 
para maximizar os resulta-
dos. O exercício consiste na 
repetição em voz alta ou 
mentalização de cinco fra-

ses após um breve período 
de pausa e observação da 
respiração. As frases são:

1) Eu estou em Paz
2) Minha família e meus 
amigos estão em Paz
3) Minha escola está em 
Paz
4) Meu bairro está em Paz
5) Minha cidade está em 
Paz

Cada uma das frases 
deve ser repetida de cinco a 
dez vezes. A atividade dura 
entre cinco a dez minutos. 
Na escola, o exercício deve 
preferencialmente ser re-
alizado na sala de aula na 
própria cadeira do aluno, no 
início do dia ou após ointer-
valo. Para crianças menores 
de seis anos, a Mente Viva 
criou duas músicas infan-
tis, uma alegre e outra de 

ninar, contendo as frases 
norteadoras do programa 
para que elas possam can-
tar, dançar ou relaxar. Nessa 
Idade, meditar sentado não 
é prioridade.

A partir da repetição das 
frases, onde a promoção da 
paz começa do individu-
al para o coletivo, sendo a 
primeira, “Eu estou em Paz” 
e progredindo até a última, 
“Minha Cidade está em Paz”, 
há o reforço de dois aspec-
tos principais. O primeiro é 
que a paz começa no inte-
rior de cada pessoa. O outro 
aspecto é o da expansão da 
paz individual para a família, 
para os amigos, para a esco-
la (trabalho) e para a cidade. 
Este exercício reforça o sen-
timento de pertencimento e 
afeto pelo meio onde a pes-
soa mora, estuda, trabalha, 
convive e se desenvolve. 3
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Desde 2012, a Mente 
Viva em parceria com o Gru-
po Neuropsicologia Clínica 
e Experimental da PUCRS 
desenvolve pesquisas que 
verificam o papel da medita-
ção coletiva em sala de aula 
nos processos cognitivos 
das crianças. 

A pesquisa iniciou em 
escolas de Gramado e, atu-
almente, expandiu-se para 
escolas de Porto Alegre e 
região metropolitana. Os re-
sultados preliminares desta 
pesquisa foram publicados 
no XIII Congresso da socie-
dade latinoamericana de 
neuropsicologia em 2013 
no Paraguai. Eles indicam 
melhora em funções cogni-
tivas fundamentais para a 
aprendizagem e para o bom 
relacionamento entre co-
legas (como diminuição da 
impulsividade, entre outras 
funções). 

Baseado nas evidencias interna-
cionais e na experiência local, 
após a implementação do pro-
grama espera-se: 

a) Melhora nos níveis de bem estar 
das crianças, adolescentes, pais e 
professores que se submeterem 
aos exercícios diários. 
b) Melhora do bem estar do educa-
dor dentro da sala de aula. 
c) Melhora de padrões cognitivos 
como: adequação da resposta a es-

tímulos, atenção e memória. 
d) Redução de sintomas e sinais de 
Déficit de Atenção e Hiperativida-
de. 
e) Aumento do rendimento esco-
lar (verificado em boletim escolar 
– comparação com outras turmas 
que não fazem parte do programa 
ou com o desempenho da própria 
turma no ano anterior). 
f ) Redução da repetência escolar. 
g) Redução do uso de tabaco, álco-
ol e outras drogas. 

h) Redução da violência escolar. 
i) Melhora dos níveis tensionais em 
alunos com Hipertensão Arterial 
Sistêmica. 
j) Redução do tempo de internação 
hospitalar ou de consultas ambula-
toriais de alunos que fizeram parte 
do programa. 
k) Melhora do relacionamento fa-
miliar dos alunos, dos pais e dos 
professores. 
l) Redução dos índices de criminali-
dade da região. 

Grupo de pesquisadores acompanha o 
trabalho da Mente Viva

Resultados esperados a curto, médio e longo prazos:

Os resultados mais re-
centes serão publicados no 
World Congress on Brain, 
Behavior and Emotions 
2015 (Porto Alegre-RS) e no 
XIV Congresso da Sociedade 
Latinoamericana de Neu-
ropsicologia 2015 (Medellín, 
Colômbia). Estes últimos 
estudos unem visões e ins-
trumentos de três diferentes 

grupos de pesquisa da PU-
CRS e dão indícios da per-
cepção das crianças quan-
to ao clima escolar antes e 
após praticarem a medita-
ção em sala de aula. Além 
disso, são apresentados os 
dados do desempenho em 
tarefas neuropsicológicas 
destas crianças.
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Mente Viva realizará nova edição do Criança Medita

O mascote da Mente 
Viva, o Elefante Wish (foto), 
convida a todos a participa-
rem da segunda edição do 
Criança Medita no dia 22 de 
maio, em dois horários, às 
10h da manhã e às 16h. A 
atividade tem como objeti-
vo agregar o maior número 
possível de crianças e adul-
tos meditando ao mesmo 
tempo. A primeira edição do 
evento contou com mais de 
cinco mil crianças em todo o 
Brasil. Depois do sucesso da 
primeira meditação coletiva, 
a direção da Mente Viva pla-
nejou uma novidade para 
o próximo encontro. Além 
dos horários pela manhã e 
pela tarde, haverá um tercei-
ro momento de meditação 
chamado Família Medita, às 

20 horas, para as crianças 
meditarem junto a seus pais 
e familiares, incentivando 
a prática. Qualquer escola 
cadastrada ou não no pro-
grama pode participar. As 
inscrições podem ser feitas 

diretamente pelo facebook 
ou E-mail da Mente Viva: 
contato@menteviva.org. 
Maiores informações serão 
enviadas por E-mail para as 
escolas que se inscreverem 
no Criança Medita. 
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A Associação Mente Viva 
foi agraciada com o prêmio 
Kokhmahá, entegue pelo  
Deputado Federal Giovani 
Cherini, no Encontro Holís-
tico realizado no último dia 
28 de março, na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do 
Sul, em Porto Alegre. O prê-
mio Kokhmahá é oferecido 
às instituições e associações 
que obtêm êxito com traba-
lhos sociais aplicando tera-
pias alternativas. O prêmio 
foi instítuido há cinco anos.

Estiveram presentes na 
premiação, a Diretora-Exe-
cutiva, Anmol Arora, o Dire-
tor Administrativo, Rober-
to Durli e também o físico 
quântico, Harbans Lal Arora, 
mentor da meditação utili-
zada no programa da Men-
te Viva, convidado também 
para ministrar a palestra de 
encerramento do encontro,  
denominada  “A visão quân-
tica da felicidade e a espiri-
tualidade na vida cotidiana”.

Mente Viva é 
Premiada no RS
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A voluntária e psicóloga, 
Lucianne Valdivia, apresen-
tará um relato sobre o pro-
grama Mente Viva de pratica 
meditativa com crianças e 
escolas em duas oportuni-
dades na capital paulista. A 
primeira, no II Encontro In-
ternacional de Mindfullness 
e a segunda, no III Encontro 

Brasileiro de Mindfullness e 
Promoção da Saúde. Os dois 
eventos serão realizados en-
tre os dias 24 e 27 de junho 
na UNIFESP (Universidade 
Federal de São Paulo) e são 
promovidos pela própria 
universidade e pelo Centro 
Brasileiro de Mindfullness e 
Promoção da Saúde.

Nos dois encontros, será 
realizado um amplo deba-
te sobre meditação e sobre 
educação com pesquisado-
res e profissionais de Mind-
fullness de todo o mundo. 
Será uma grande oportu-
nidade para a  associação 
Mente Viva divulgar o seu 
trabalho.

Programa Mente Viva será apresentado em São Paulo

Divulgação
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Escola implanta programa em todas as turmas 

Alunos até cobram quando os professores esquecem de praticar a meditação

Alunos meditando no ginásio durante a 1ª edição do Criança Medita

Desde o início do ano, o 
Colégio Cenecista Visconde 
de Mauá (CNEC), de Grama-
do, no Rio Grande do Sul, 
vem implantando o progra-
ma Mente Viva em todas as 
suas turmas, do Jardim I até 
o 3º ano do Ensino Médio. 
A experiência começou no 
ano passado, quando a es-
cola descobriu o trabalho 
da Mente Viva pelo site da 
Associação. 

A diretora, Angela Sch-
midt, explica que assim que 
o programa foi conhecido, 
ela apresentou a proposta 
para seu corpo docente e 
então entrou em contato 
com a Mente Viva. “A aplica-
ção do método aconteceu 
em dois momentos distin-
tos para os professores dos 
anos iniciais e séries finais. 
E agora em 2015 implanta-
mos em todas as séries”. A 
escola então, reuniu os pais 
dos alunos, e com a ajuda 
da equipe da Mente Viva 
fez uma demonstração da 
meditação e explicou o pro-
grama.  

Segundo a diretora, não 
houve reclamação do pro-
grama pelos alunos e pelos 
pais. “Não houve rejeição 
porque deixamos claro que 
nenhuma criança é obri-
gada a participar, eles são 
convidados e aqueles que 
não podem, por questões 

religiosas ou por opção pes-
soal, no momento da prática 
precisam manter-se em si-
lencio e respeitar os demais 
alunos”.

Passado o primeiro tri-
mestre do ano, a diretora ex-
plica que os alunos cobram 
dos professores quando 
estes esquecem da medita-
ção. Quanto aos benefícios 
do programa, ela afirma: 
“Acreditamos que a medida 
que tenhamos mais tempo 
de prática observaremos 
outros resultados que nes-
se primeiro momento ainda 
não são tão aparentes. Mas, 
indiretamente os pais rela-
tam que as crianças pedem 
em casa para meditar ou 
quando veem alguém dis-
cutindo na rua dizem para 
os pais que seria importante 

ensinar a meditação para es-
sas pessoas”. 

Ela ainda ressalta a im-
portância do programa. 
“Acreditamos muito no Pro-
grama  e estamos plantando 
uma semente. Temos certe-
zas que esses alunos ao lon-
go de suas vidas lembrarão 
dessa vivência dentro do 
Colégio Cenecista e terão 
muito mais competência 
emocional para resolver 
seus conflitos assim como 
terão uma melhor qualida-
de de vida”. 

A Mente Viva orgulha-se 
de prestar um trabalho so-
cial importantíssimo para as 
crianças, sem distinguir es-
colas públicas de privadas. 
Qualquer instituição que 
queira participar do progra-
ma será bem-vinda.

Roberto Durli



Artigos

Por Alexsander Silveira*

A escola “contemporâ-
nea” integra um sistema 
educacional fundado em 
ideais de controle e discipli-
namento de corpos e men-
tes, ainda estruturado com 
o objetivo de produzir su-
jeitos em série, numa tenta-
tiva frustrada de manter as 
crianças sob controle duran-
te as aulas e com o professor 
disfarçando a tarefa heroica 
de despertar o interesse da 
“plateia” pelos conteúdos 
que supostamente deve-
riam desenvolver tais e tais 
habilidades e competências, 

de acordo com os progra-
mas e com o plano político-
-pedagógico da escola... E 
assim, com foco no resulta-
do, preparamos as crianças 
para o vestibular... 

Não falamos aqui de ne-
gócios, ou apenas de carrei-
ra, mas de pessoas - sujeitos, 
corpos e mentes conecta-
dos com a Alma, que com-
partilham de uma mesma 
tarefa natural: crescer, ex-
pandir, evoluir. Darwin já di-
zia que quem sobrevive não 
é o mais forte ou o mais in-
teligente, e sim o mais apto, 
aquele que melhor se adap-
ta às mudanças. 

Diante de um cenário 
frustrante, em que pesa, de 
um lado, um sistema edu-
cacional falido, “sem acesso 
à internet”, e de outro, pro-
fessores desvalorizados bus-
cando atender aos propósi-
tos da mente materialista, 
onde o conflito de interes-
ses impera soberano, fica a 
questão: onde, neste cená-
rio, situa-se o ser humano 
que está por trás da másca-
ra, da persona de professor? 

*Psicólogo clínico pela UFRGS, psico-
terapeuta arquetípico pelo IJRS e 
voluntário Mente Viva; foi professor 
em rede municipal e privada. 

Escola, Experiência e Transmissão

Por Lucas Cassiano*

Em janeiro de 2014, na 
busca de aperfeiçoamen-
to pessoal e profissional, 
agendei uma prática de me-
ditação com a Dra. Anmol. 
Iniciamos a sessão conver-
sando sobre minha visão e 
planos de vida e, ao final da 
consulta, iniciamos a prática 
da meditação que consistia 
em fechar os olhos e prestar 
a atenção na respiração.

Segui praticando a me-
ditação desde então e criei 
uma rotina diária, de modo 
que faço minha prática to-

das as manhãs antes de sair 
para o trabalho. Antes de 
aprender a meditar, eu vivia 
em um estado de constan-
te ansiedade que consumia 
toda minha energia ao lon-
go do dia de modo que eu 
chegava em casa do traba-
lho esgotado e irritado. Com 
a rotina da meditação, esse 
ciclo vicioso de ansiedade 
foi rompido e as atividades 
passaram a ser executadas 
com maior tranquilidade, 
atenção e a ansiedade dei-
xou de ser a regra em minha 
vida.

Os benefícios obtidos 

com a meditação foram a re-
dução da ansiedade e uma 
maior tolerância a assumir 
riscos, uma vez que a medi-
tação abre espaço para uma 
autoanálise dos medos.

Em razão dessa experi-
ência pessoal, passamos a 
fazer parte da Mente Viva, 
a fim de auxiliar as crianças, 
por meio dessa prática mi-
lenar, as quais aumentam 
seu rendimento escolar ao 
atingir uma mente assertiva, 
concentrada e serena.

*Advogado e Assessor jurídico Mente 
Viva

Minha Vivência com a Meditação e a Mente Viva
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