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Introdução
O Baralho mindfulness: o jogo da atenção plena é um recurso psicoterápico para ser utilizado com crianças e adolescentes. Ele foi criado a partir de dados coletados no setting
psicoterápico, embasado no caso de uma criança de 8 anos
frente à enurese noturna, com uma frequência de urinar na
cama entre cinco a sete vezes por semana. Salienta-se que a
partir do momento que foi ensinada a prática de mindfulness,
que antecedeu a criação do jogo, o paciente passou dois meses sem manifestar o comportamento de enurese noturna. O
paciente apresentava sintomas de ansiedade relacionados com
a hora de dormir. Contudo, para que pudesse ser manejado o
desligamento do paciente e ainda como forma mantenedora
e adesão das tarefas, verificou-se a necessidade de reforçar o
vínculo com a prática de mindfulness e para, tal, observou-se
ser oportuno construir uma “brincadeira”, algo que pudesse
nortear a prática quando o paciente recebesse a alta do processo psicoterápico, bem como para manter a ludicidade desenvolvida nas sessões, com o objetivo de manter as tarefas e
evitar recaídas. Partindo dessas necessidades, elaborou-se um
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jogo, juntamente com o paciente, no qual o mesmo fez desenhos em papéis coloridos em formato de pequenos cartões retangulares, que foram depois recortados. Também foi elaborada
uma base-tabuleiro onde seriam depositadas as cartas jogadas.
Partindo desse primeiro modelo, o que aqui agora é
apresentado sofreu pequenas alterações para melhor se encaixar às demandas mais variadas possíveis. Ele também poderá
ser aplicado em adolescentes e em pacientes adultos. Por experiência clínica própria, após ser aplicado em pacientes
adultos, que trouxeram a queixa de ser impossível relaxar suas
mentes mesmo que por poucos minutos, o jogo se tornou um
recurso eficiente, visto que a prática de relaxamento baseada
no foco em um objeto proporcionou a esses pacientes um suporte para suas práticas, podendo ser o Baralho mindfulness: o

jogo da atenção plena uma ferramenta psicoterápica principalmente para processos ansiogênicos, síndromes do pânico e depres-

são, sintomas esses nos quais ele já foi aplicado.
Este manual traz conceitos e métodos de mindfulness
que poderão dar suporte a psicoterapeutas em suas intervenções clínicas.

A prática de mindfulness
Para Kabat-Zinn (1990), a prática de mindfulness é definida
como uma forma específica de atenção plena – concentração no
momento atual, intencional e sem julgamento. Concentrar-se no
momento atual significa estar em contato com o presente e não
estar envolvido com lembranças ou com pensamentos sobre o futuro. A prática de mindfulness passou a fazer parte da medicina
comportamental a partir dos programas de redução de estresse de
Kabat-Zinn (1982). O conceito, cuja origem está nas práticas
orientais de meditação (Hanh, 1976), obteve destaque no ocidente durante o Congresso Internacional de Terapia Cognitiva na Suécia, em 2005, evento em que ocorreu o encontro do Dr. Aaron
Beck com a S.S. Dalai Lama, autoridade máxima no Budismo Tibetano (líder político e espiritual do Tibet). Tal encontro se deu
por ter como tema principal a inclusão da prática de mindfulness como recurso complementar à terapia cognitivo-comportamental. Já em 2006, a prática de mindfulness é descrita como terapia pelo National Center for Complementar and Alternative Medicine dos Estados Unidos. (Roemer & Orsillo, 2010).
O uso do termo mindfulness ou atenção plena refere-se
à capacidade de prestar atenção no momento presente, a
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tudo que surgir interna e externamente, sem focar em julgamentos ou em desejos de que as coisas sejam diferentes.
Quando aplicado mindfulness na psicoterapia se está especificamente focando na percepção consciente das reflexões. Isto é, orientam-se os pacientes a observar o surgimento e o desaparecimento
de seus pensamentos sem se agarrar àqueles muito valorizados e
sem tentar banir os dolorosos. (Roemer & Orsill, 2010, p. 18).

O termo mindfulness também pode ser aplicado a um mecanismo central de mudança terapêutica, auxiliando a modificação do relacionamento que o paciente mantém com as suas experiências. Mindfulness é um constructo multifacetado, consistindo em cinco elementos distintos: observar e prestar atenção
à experiência interna; descrever e dar nome à experiência; ser
capaz de se empenhar em atividades de forma consciente (com
plena atenção) e sem se distrair; aceitar e não julgar a experiência e não reagir à experiência interna (sensações observadas no
ambiente orgânico). Ainda segundo Roemer e Orsillo (2010), a
prática de mindfulness é terapêutica porque pode auxiliar a promover a reflexão dos comportamentos e experiências, tais como:
pensamentos, imagens, emoções e sensações fisiológicas.
Habilidades de mindfulness
Segundo Roemer e Orsillo (2010), a prática de mindfulness
exige aperfeiçoamento que pode ser adquirido mediante os aspectos elencados a seguir.
A percepção: aprender a focar a atenção em vez de dirigi-la para vários lugares ao mesmo tempo; perceber pensamentos, emoções e sensações corporais, assim como imagens, sons,
cheiros e gostos.
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Observação não julgadora: desenvolver um senso de
compaixão em relação à própria experiência interna; perceber
os julgamentos constantes que fazemos sobre as nossas experiências; recuar e perceber as experiências sem rotulá-las
como “boas” ou “más”.
Permanecer no momento: observar o aqui e o agora, em
vez de focar o passado e o futuro; praticar a paciência no momento presente, em vez de apressar para o que quer que esteja
por vir; participar das experiências conforme elas acontecem.
Pensamento de principiante: observar as coisas como
realmente são, em vez de deixar que o que “pensamos saber”
tornar-se a verdade e venha tornar obscura a nossa experiência; abrir-se para novas possibilidades.
Praticando mindfulness
As habilidades de mindfulness podem ser praticadas formalmente, durante a sessão de meditação programada (sentada e com tempo previamente estabelecido) ou informalmente,
durante as atividades cotidianas (ao caminhar, praticar exercícios físicos, entre outras). A prática das habilidades de mindfulness pode proporcionar a percepção de eventos internos e externos (eventos que possam ocorrer no ambiente fisiológico
orgânico ou no ambiente exterior ao próprio corpo orgânico).
Para a prática de mindfulness, podem-se observar alguns
princípios básicos que, segundo Roemer e Orsillo (2010), servem de modeladores para a execução das tarefas, tais como: sentar-se em uma postura ereta, em uma cadeira ou com as pernas
cruzadas na almofada. Procurar manter o olhar levemente abaixado e relaxado; observar entre os pensamentos que surgem na-
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turalmente e o pensar elaborado; minimizar a distração com
preocupações passadas e futuras, reformulando-as como projeções mentais que ocorrem no presente. Ainda segundo as autoras, deve-se usar a respiração como foco, como objeto da prática
para a atenção plena, contando a sequência de inspirações e expirações ou simplesmente observando o entrar e o sair do ar e,
por fim, permitir que a mente descanse naturalmente ao invés
de tentar suprimir a ocorrência de pensamentos.
A importância da psicoeducação
e a prática do psicoterapeuta
Antes que o psicoterapeuta possa iniciar a orientação da
prática de mindfulness, faz-se necessário a psicoeducação tanto
com o paciente quanto com seus cuidadores para familiarizá-los
e orientá-los sobre a prática de mindfulness, objetivando-se, com
isso, que obtenham maior conhecimento e, consequentemente,
adesão ao tratamento e à colaboração nas tarefas de casa.
Outro fator importante é que o próprio psicoterapeuta
também tenha conhecimento não apenas técnico e teórico,
mas também na prática de mindfulness, podendo praticá-la
inicialmente por dez ou vinte minutos, conforme suas próprias demandas. A partir do momento que forem praticadas,
mesmo que para uso profissional, é importante que, a priori
tenham sido revisadas e depois treinadas cada uma das etapas, para só então poderem ser utilizadas. Dessa maneira, se
as dúvidas tanto dos cuidadores quanto dos pacientes (praticantes) surgirem poderão ser sanadas com fidedignidade e legitimadas pela prática do psicoterapeuta.
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