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// por Alberto Oliverio 

ão raro, professores reclamam da 
falta de atenção dos alunos e mui
tos pais reconhecem que é difícil 
para os jovens se concentrar em 
uma tarefa, já que, em geral, estão 

distraídos com a enorme quantidade de estímulos 
do ambiente. Não é por acaso que para grande parte 
dos adultos parece mesmo inconcebível que uma 
pessoa consiga ouvir música, falar com os amigos 
pelas redes sociais, assistir a um videoclipe e ainda 
estudar - tudo ao mesmo tempo. De fato, nosso 
cérebro pode manter o foco em uma experiência 
se conseguir excluir os estímulos que o distraem 
de seu objetivo e se for capaz de manter na me
mória por algum tempo o objeto de interesse. Já 
passar de um foco a outro em pouco tempo exige 
esforço mental. E, temos de convir, vivemos em 
plena época das distrações. Elas são inúmeras e 
capturam, sobretudo, a mente dos adolescentes em 

um caleidoscópio de estímulos visuais e sonoros, 
baseados nos ritmos repetitivos das imagens, anún
cios luminosos, mensagens digitais nos celulares. 
Prestar atenção em qualquer coisa em ambiente 
confuso não é simples: quando se está a ponto de 
seguir uma borboleta aparece outra, ainda mais 
colorida, que nos fisga... 

Existe um remédio para esta situação? E, de 
modo mais geral, há um meio de potencializar a ca
pacidade de nos mantermos focados? Os resultados 
de muitas pesquisas indicam que a meditação, por 
exemplo, pode ser uma estratégia privilegiada para 
favorecer a atenção, aguçar as capacidades cognitivas 
e encontrar o centramento necessário para lidar de 
forma tranquila com os problemas do cotidiano. 
Nesse sentido, a prática tem papel terapêutico, 
funcionando como uma espécie de antídoto contra 
o estresse, uma vez que favorece o contato com 
pensamentos e emoções e sua organização. 
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devemos prestar atenção e quais seria melhor 
ignorar. Em linhas gerais, podemos considerar 
que a meditação nos permite atingir um estado 
de consciência voltada para o presente. 

Também existem técnicas nas quais a 
concentração em sensações corporais ou na 
visualização de imagens levam a sensações 
de transcendência. Na tradição das religiões 
orientais, a repetição de mantras permite que 
o praticante atinja o autoconhecimento e uma 
espécie de plenitude estática. Outras técnicas, 
entretanto, se colocam fora da tradição místico-
religiosa e priorizam favorecer a concentração. 
A proposta é que a pessoa direcione sua aten
ção para um objeto particular e que isso perdure 
por algum tempo. Segundo pesquisadores, 
nessas duas formas de meditação é possível 
observar alterações cerebrais através do uso 
de técnicas de neuroimagem. 

Na meditação transcendental são ativadas 
principalmente as áreas do córtex temporal e pa
rietal que, do ponto de vista eletroencefalográfico, 
se voltam para o ritmo alfa, típico do relaxamento, 
e teta, comum nas crianças e nos jovens mas 
reduzido nos adultos. Na meditação focalizada 
em sons ou imagens são acessados o córtex 
pré-frontal e o occipital, respectivamente impli
cados nos processos cognitivos e de atenção e 
na atenção polarizada no alvo visual. A ativação 
seletiva do córtex pré-frontal se verifica quando 
os meditadores experientes se concentram na 
própria respiração, ou seja, nas sensações pro
vocadas pelo ar que flui pelas narinas. 

As pesquisas de neuroimagem demons
traram que o quadro de ativação do córtex 
pré-frontal, típico da meditação baseada na con
centração, é associado à diminuição na atenção 
aos estímulos externos "de perturbação", isto é, 
os irrelevantes, e a maior atividade das áreas do 
cérebro que elaboram a informação. Em quem 
pratica a meditação, o potencial mais aguçado 
de concentração é evidente mesmo nas fases 
em que não se está praticando, o que indica 
que a atividade melhora a capacidade mental e 
a atenção das pessoas que se dedicam a ela. E 
para obter resultados não é necessário encerrar-
se em um monastérioou reorganizar toda a vida 
para dedicar-se à meditação por várias horas: a 
prática diária, por um período de aproximada
mente dez minutos, ou até um pouco menos, já 
é suficiente para trazer benefícios. Parece fácil? 

Mas seus efeitos não estão apenas na forma 
de agir. Em estudo recente, duas pesquisadoras 
da. Califórnia, Tracey Kahan e Patrícia Simone, 
analisaram a prática da meditação e constata
ram seu extraordinário potencial de modificar 
o funcionamento do cérebro e da mente. Hoje 
é consenso que a capacidade metacognitiva 
(de refletir sobre os próprios pensamentos) é 
fundamental para o autoconhecimento, a regu
lação emotiva e o planejamento a longo prazo. 
Segundo Tracey e Patrícia, as práticas medita
tivas potencializam a atenção seletiva, que é a 
base do processo metacognitivo para decidir 
em quais percepções, sentimentos e ideias 
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Nem tanto. Segundo uma pesquisa desenvolvida 
na Universidade Stanford, mais da metade dos 
principiantes encontram sérias dificuldade para 
se manter concentrados por cinco minutos, em 
especial nas primeiras seis semanas de prática. 
Vários afirmaram que no início consideravam 
"complicado" prestar atenção na própria respi
ração e que "se perdiam" em pensamentos, em 
média duas ou três vezes a cada 60 segundos. 
Os que venciam as dificuldades da quietude e 
se entregavam a essa viagem interior, entretan
to, eram unânimes em falar dos benefícios da 
meditação - sensação de equilíbrio, integridade 
e bem-estar ao longo do dia. 

Esses relatos sugerem que vale a pena tentar: 
basta sentar-se de maneira confortável e respirar 
naturalmente. A primeira coisa a fazer em seguida 
é direcionar a atenção para a própria inspiração e 
expiração, atendo-se aos detalhes da passagem 
do ar pela cavidade nasal, peito e abdômen. Se 
a pessoa notar que tende a se distrair - o que é 
bastante provável que aconteça -, deve redirecio
nar a concentração para a respiração. Um ponto 
importante: não criticar a si mesmo durante o 
processo caso surjam dificuldades. E uma vez que 
pegar o jeito, mesmo poucos minutos de respira
ção consciente poderão ajudar a manter a calma 
e aumentar a segurança antes de um encontro 
importante, de falar em público ou de enfrentar 
alguma outra situação estressante. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 228, p. 52-55, jan. 2012.




