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MEDITAÇÃO: COMO, QUANDO E POR QUÊ?

AS PRÁTICAS CONTEMPLATIVAS

O termo latino contemplatio, que deu origem à 
palavra contemplação, corresponde à palavra gre-
ga theoria. Elas se referem ao objetivo de revelar, 
esclarecer e tornar manifesta a natureza da reali-
dade. O principal elemento envolvido no termo 
contemplação é a percepção silenciosa da realida-
de. E esse é o campo onde se desenvolve a prática 
da meditação.

As práticas meditativas já eram descritas por 
volta de 1.000 a.C. O que hoje é denominado trei-
namento da atenção ou contemplação já estava 
presente há mais de 2.500 anos por meio dos ensi-
namentos históricos do budismo. Buda não tinha 
outros instrumentos senão sua mente, corpo e as 
experiências deles advindas e aprofundou o uso 
desses “recursos naturais” para investigar a natu-
reza do sofrimento e da condição humana.

A palavra Mindfulness foi traduzida para o por-
tuguês como Atenção Plena e consiste em uma 
tradução para o inglês da palavra sati, em pali. O 
pali foi a língua de algumas filosofias budistas. Sati 
significa estar atento, atenção.

Assim, o conceito é compreendido como um 
estado ativo de atenção ao momento presente. Em 
vez de deixar a vida passar por nós sem consciên-

cia, Mindfulness significa viver o momento estan-
do atento à experiência: as situações, os sentidos, 
as emoções e sem julgamento. Guy Armstrong 
define Mindfulness como: “saber que estamos vi-
venciando algo enquanto estamos vivenciando-o”.

Walpola Rahula, autor budista, afirma que Mind
fulness é simplesmente observar, assistir, exami-
nar. “Você não é um julgador, mas sim um cientis-
ta”, afirma ele. Muitos dos benefícios dessa prática 
advêm da pura observação de como funcionamos. 
Prestar atenção no modo como pensamos, respi-
ramos ou nos comportamos é importante para nós 
ocidentais, moradores das grandes cidades, que 
vivemos no piloto automático sem nos dar conta 
daquela dor nas costas ou de nossos pensamentos 
repetitivos ao longo do dia.

Segundo Germer, “nós não precisamos de nada 
especial para a prática, apenas o comprometimen-
to de estar atento”.

Esse mesmo autor aponta que o oposto de 
Mindfulness seria Mindlessness, que acontece, por 
exemplo, quando:

•	 esquecemos o nome da pessoa que acaba-
ram de nos apresentar;

•	 caminhamos até a cozinha e esquecemos o 
que fomos fazer lá;
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•	 dirigimos por horas e não nos lembramos 
do caminho que percorremos;

•	 não recordamos se tomamos ou não o 
remédio.

Esses são alguns momentos em que estamos 
desatentos e tão absorvidos em pensamentos que 
nos desconectamos do que está se passando no 
presente. Nos treinos de Mindfulness, passamos 
a observar que estamos sentindo uma emoção e 
que não precisamos fugir dela, pois estamos a ob-
servá-la. Exercitamos estar presentes para vários 
estímulos: sensações do corpo (dores, formiga-
mentos, fome etc.), sons, gostos, emoções, pen-
samentos. Muitos deles podem inclusive ocorrer 
ao mesmo tempo. Germer afirma que a prática 
envolve adquirir a habilidade de estar consciente 
com o que está se passando dentro e fora de nós 
(um pensamento que gera raiva, medo, ou a sen-
sação de calor no corpo) sem cair na armadilha de 
pensar que somos definidos por tais eventos.

Existem inúmeros tipos de meditação, e grande 
parte delas está ligada a diferentes tradições reli-
giosas/espirituais, como é o caso da meditação 
cristã, a Vipassana, o Zazen, a meditação trans-
cendental e muitas outras. O que há de comum em 
todas é o exercício da concentração. Assim, Mind
fulness poderia ser definida como uma prática 
de meditação que se caracteriza por seu objetivo 
de promoção de saúde sem objetivo religioso ou 
prática espiritual. Outro modo de compreender 
é dizer que Mindfulness é um estado mental que 
pode ser desenvolvido a partir de qualquer prática 
de meditação.

O termo foi desenvolvido, em 1979, pelo pro-
fessor Jon Kabat Zinn. Praticante de meditação, 
ele sistematizou algumas técnicas que aprendeu e 
passou a estudar suas evidências no centro de pes-

quisas da Universidade de Massachusetts, nos Es-
tados Unidos. Ele é, portanto, o responsável pela 
disseminação do termo Mindfulness no Ocidente 
e pela inserção da prática no contexto científico.

Kabat Zinn afirmou: “Eu me apoiei para estru-
turá-lo e encontrar maneiras de falar sobre isso 
que evitavam tanto quanto possível o risco de ser 
visto como budista, nova era, misticismo, oriental 
ou simplesmente excêntrico”.

O programa mais conhecido e bem estruturado 
sobre o tema é o programa de Mindfulnessbased 
Stress Reduction (Programa de Redução de Estres-
se baseado em Mindfulness), chamado de MBSR e 
desenvolvido por Kabat Zinn na década de 1980. 
Ele consiste em 8 encontros semanais de duas ho-
ras de duração e é a intervenção com maior nú-
mero de estudos. A partir do desenvolvimento do 
programa, a meditação Mindfulness começou a 
ser cada vez mais presente na medicina compor-
tamental e hoje já conta com quase três décadas 
de pesquisas e aplicação para promoção de saúde.

Ao longo dos anos, o Mindfulness tem sido 
incluído em diferentes intervenções médicas e 
psicológicas. Evidências científicas têm demons-
trado resultados promissores ao uso da prática e 
do programa MBSR para os mais variados proble-
mas como a depressão, a ansiedade, dor crônica, o 
TDAH e muitos outros. Alguns estudos mostra-
ram diminuição de sintomas físicos e psicológi-
cos, aumento da habilidade de relaxar, aumento da 
capacidade de lidar com a dor, redução da dor, au-
mento do estado imunológico e maior habilidade 
de lidar com situações desafiadoras/estressantes.

Na Europa, estudos como o MindfulnessBased 
Cognitive Therapy (Terapia Cognitiva baseada em 
Mindfulness) são bastante difundidos, como, por 
exemplo, as pesquisas do professor, da Universidade 
de Oxford, Mark Williams e do MindfulnessBased 



Médicos na Cozinha | 5

for Pain and Illness (Mindfulness para dor e doenças) 
de Vidyamala Burch, do Instituto Breathworks, no 
Reino Unido.

Em grande parte desses programas, os exercí-
cios envolvem:

•	 concentração na respiração;

•	 atenção ao que acontece no presente (sensa-
ções físicas, sons, emoções, pensamentos);

•	 escaneamento corporal: observação e aten-
ção às partes do corpo.

Pessoas que praticam meditação apresentaram 
alguns efeitos fisiológicos significativos, como a 
redução da taxa metabólica; a produção de dióxi-
do de carbono diminui significativamente o con-
sumo de oxigênio durante a meditação; a redução 
da frequência cardíaca é significativa quando com-
parada com grupo controle; além de alterações de 
atividade eletroencefalográfica e modificações nas 
concentrações dos neurotransmissores.

Alguns pesquisadores mostraram que a medi-
tação diminuiu a reação corporal à Norepinefrina, 
que está diretamente relacionada ao humor, ansie-
dade, sono e alimentação. Relatou-se também re-
dução da excitação, modificação da atividade dos 
hemisférios cerebrais, modificação no equilíbrio 
entre os ativadores do sistema nervoso autônomo 
e alteração do fluxo sanguíneo no cérebro. 

Os desequilíbrios relacionados à atenção tam-
bém podem ser beneficiados com a prática da 
atenção plena. Segundo Wallace, a atenção defi-
ciente é caracterizada pela incapacidade da pes-
soa de concentrar-se em determinado objeto 
ou atividade. Um estudo clínico publicado em 
2011, no The Journal of Child and Family Studies, 
demonstrou uma pesquisa na qual adultos e crian-
ças foram comparados diretamente, uma vez que 
estiveram envolvidos no mesmo programa de 

meditação e foram avaliados de maneira idêntica. 
Crianças entre 8 e 12 anos com diagnósticos de 
transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade 
(TDAH), juntamente com seus pais, participaram 
de um programa de treinamento de oito semanas 
em Mindfulness. Os resultados mostraram que a 
meditação melhorou significativamente a atenção 
e o controle dos impulsos em ambos os grupos, 
mas as melhorias foram consideravelmente mais 
significativas nas crianças.

Algumas pesquisas têm procurado examinar o 
impacto das práticas de Mindfulness no cultivo da 
empatia e mostraram níveis superiores após o trei-
namento. Assim, uma considerável dimensão de 
estudos tem suscitado o vínculo entre Mindfulness 
e o bem-estar físico/psicológico. Um dos motivos 
se refere a sua contribuição para a atenção e a re-
gulação dos pensamentos, emoções e reações fi-
siológicas, de modo que a resposta a elas seja mais 
adaptativa.

Para exemplificar, quando estamos em momen-
tos de apreensão, em vez de levarmos pensamen-
tos de desfecho negativo ao pé da letra, podemos 
aprender a nos distanciar e ver tais pensamentos, 
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metaforicamente, como nuvens que transitam 
no céu. Nós somos o céu, rico e vasto. As nuvens 
apenas passam; ora elas são negras e carregadas, 
ora elas são límpidas e fluidas. Elas passam, mas 
não são o céu. Elas são apenas uma parte, atores 
coadjuvantes.

Um tipo de prática de Mindfulness muito sim-
ples e bastante utilizada é chamada tomar notas. A 
ideia é fazermos uma pequena nota mental quan-
do um pensamento, emoção ou sensação apare-
cer. Isso ajudará a nos tornar mais conscientes dos 
nossos eventos internos e que estão presentes no 
aqui e agora. Se eu notar que a raiva está surgindo, 
eu me torno consciente de que isso apareceu. Se eu 
me der conta de uma dor nas costas e que é des-
confortável, tomo nota mentalmente desses dois 
eventos: a dor e o desconforto. Se eu começar a 
me movimentar para ver se encontro uma posição 
mais cômoda para as minhas costas incomodarem 

menos, eu também tomarei nota desse processo 
de “fugir da dor”. Essa prática pode ser utilizada 
em qualquer situação e ajuda a trazer mais cons-
ciência para o que está se passando no momento 
presente.

Para fazer esse exercício, encontre um local fa-
vorável e sente-se de modo confortável. Permita-
-se um tempo de 10 a 20 minutos para esse exer-
cício. Feche os olhos. Comece a notar qualquer 
coisa que aparecer na sua experiência: pensamen-
tos, emoções, cheiros, sons, ou qualquer sensação 
corporal. Por exemplo: “respiração”, “barulho do 
avião passando”, “pensando no que vestir para a 
festa de hoje à noite”, “insegurança” etc. Toda vez 
que você se tornar consciente de uma nova expe-
riência, tome nota mentalmente desse aconteci-
mento. Você poderá se achar em algum momento 
perdido em pensamentos pelos últimos 5 minutos 
e imaginar que perdeu o exercício de notar sua ex-
periência. Assim que perceber que isso aconteceu, 
anote “perdido em pensamentos” e volte sua aten-
ção para o exercício de notar o que aparece na sua 
experiência. Esse é um exemplo de prática formal 
de Mindfulness.

Existem duas maneiras de praticar Mindfulness: 
a formal e a informal. Na prática formal, separa-
mos alguns minutos do nosso dia e praticamos 
estar presentes com o que estamos vivenciando, 
sentindo e pensando. A prática informal consiste 
em estarmos presentes em qualquer atividade do 
nosso dia a dia: tomando banho, enquanto lava-
mos a louça, quando estamos presentes em uma 
conversa, por exemplo. 

MINDFULNESS FORMAL

Na prática formal, dedicamos mais tempo e 
aprofundamento. Podemos dizer que essa é a op-
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ção “intensiva”, que geralmente pode nos levar 
a um nível mais concentrado e de mergulho na 
experiência do presente. Para fazer uma prática 
formal, precisamos encontrar algum tempo em 
nossas agendas, ter um momento onde seja pos-
sível estar concentrado. Muitas pessoas que não 
possuem disponibilidade de tempo, por exemplo, 
podem ser beneficiadas por práticas informais.

Para realizar uma prática formal, você pode se 
sentar numa cadeira ou no chão; escolha a que seja 
mais confortável para você. Se optar por se sentar 
no chão, cruze as pernas e relaxe as mãos sobre as 
suas coxas. Se a prática for feita em uma cadeira, 
sente-se com as pernas paralelas e descruzadas, 
coluna ereta e mãos relaxadas sobre as pernas. 
Feche os olhos ou encontre um ponto para olhar 
fixamente. Você poderá começar com sessões bre-
ves de 5 a 10 minutos. O principal objetivo é você 
estar completamente presente. Serão comuns os 
pensamentos sobre estar fazendo certo ou errado.

As práticas formais podem ser oportunidades 
interessantes de aprender a lidar com o descon-
forto (Germer). Quando mergulhamos em nossas 
sensações, com o tempo não nos incomodamos 
tanto com a avalanche de pensamentos ou com 
possíveis incômodos. Podemos levar a atenção 
para a nossa respiração, saborear uma emoção, ex-
plorar e dar atenção àquela antiga dor nas costas, 
por exemplo. Essa prática nos dá a liberdade de, 
segundo Kabat-Zinn (2005), responder ao sofri-
mento em vez de reagirmos a ele.

Os aplicativos de meditação instalados em dis-
positivos móveis têm sido aliados para a prática de 
meditação formal. A publicação Mindful Magazine, 
especializada no tema, selecionou alguns aplicativos 
mais populares, didáticos e fáceis de utilizar: Heads
pace, Insight Timer, Zen, Aura, Calm, entre outros. 

MINDFULNESS INFORMAL

Nas práticas informais, aproveitamos oportuni-
dades da nossa rotina diária para exercitar a aten-
ção no momento presente. Não há uma postura 
definida e tampouco um tempo predeterminado. 
Podemos praticar, por exemplo, fazendo uma re-
feição com atenção aos sentidos, degustando e sa-
boreando o sabor dos alimentos. Podemos treinar 
também em tarefas como escovar os dentes, tomar 
banho, andar ou dirigir até o trabalho. 

Quando aplicamos Mindfulness em nossas ati-
vidades diárias, levamos atenção para o desenrolar 
da atividade e suas características, evitando estar-
mos distraídos em nossos pensamentos. Estaremos 
atentos a todos os sentidos: nos sons, no toque, nos 
aromas. Quando se perceber distraído, absorvido 
em algum pensamento, você poderá gentilmente 
retornar à atividade e continuar atento.

Germer nos ensinou três passos para o treino 
da atenção plena, que são aplicados nas duas prá-
ticas, tanto na formal quanto na informal: pare, 
observe e retorne.

PARE, OBSERVE E RETORNE

•	 pare:	para o treino de Mindfulness precisa-
mos nos tornar conscientes do aqui-agora. 
Muitas vezes podemos reservar um mo-
mento para a auto-observação, por exem-
plo. Se estamos parados no trânsito e preo-
cupados em nos atrasar, podemos respirar 
profundamente e com consciência, obser-
var o coração bater mais rápido e os pen-
samentos sobre sair de casa mais cedo no 
dia seguinte. Se estamos nos alimentando, 
podemos escolher levar atenção para cada 
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movimento do alimento até a boca ou as 
sensações de degustar o alimento;

•	 observe:	 desenvolver a habilidade de ser 
um observador das experiências de modo 
curioso e de saborear cada aspecto do que 
acontece no momento. Podemos observar 
que estamos com raiva, podemos notar um 
pensamento de autocrítica ou a ansiedade 
sobre um acontecimento futuro. Nesse mo-
mento, podemos também praticar o “tomar 
nota”, ou seja, dizer para si mesmo: “isso é 
raiva” ou “pensamento autocrítico”;

•	 retorne: quando notamos que a nossa aten-
ção divagou, podemos gentilmente voltar 
para o que estávamos praticando. Isso pode 
significar retornar diversas vezes em um 
período curto de tempo.

Utilizamos o termo “âncora” para o estímulo 
que escolhemos levar a atenção. Esse termo foi es-
colhido de modo lúdico para que a âncora seja um 
facilitador para voltarmos para o presente sempre 
que nossos pensamentos nos distraírem. Podemos 
escolher como âncora qualquer estímulo para a 
prática de Mindfulness, como, por exemplo, prestar 
atenção à respiração ou observar uma paisagem. Na 
prática informal, a âncora pode ser a temperatura 
da água do banho ou o sabor da comida. A âncora 
facilita nossa prática, pois podemos retornar a ela 
sempre que nos tornarmos distraídos com nossos 
pensamentos ou manifestações corporais.

Outro modo de praticar é o chamado andar 
mindful. Muitas pessoas têm dificuldade em fazer 
práticas de maneira sentada, ou seja, preferem se 
movimentar. Você pode praticar por 15 ou 20 mi-
nutos e em qualquer lugar. Para fazer essa prática, 
podemos caminhar de modo lento, se estivermos 
em um local reservado, ou andar em ritmo nor-

mal, se você decidir praticar na rua. Algumas pes-
soas preferem colocar o foco nas sensações dos pés 
com a terra ou com o concreto, outras preferem ob-
servar os sons do ambiente ou focar na respiração. 
Independentemente da escolha de qual estímulo 
focar (âncora) durante essa prática, a importância 
está no treino: parar, observar e retornar .

MINDFULNESS E ACEITAÇÃO

Kabat-Zinn afirmou: “Imagine como seria se 
suspendêssemos todo o julgamento e simples-
mente deixássemos cada momento ser como ele é, 
sem que o rotulássemos como bom ou ruim. Isso 
traria uma verdadeira sensação de liberdade: acei-
taríamos o que aparecesse”.

A aceitação do que estamos sentindo, pen-
sando ou vivenciando pode ser considerada uma 
poderosa ferramenta, uma vez que envolve ser 
capaz de estar ciente de nossa experiência, sem 
nenhum apego a ela ou tentativas de rejeitá-la ou 
evitá-la. Em vez disso, estamos abertos, olhamos 
para ela, observamos. Um modo de fazer isso se-
ria localizar, por exemplo, uma sensação ou emo-
ção no corpo:

•	 Onde exatamente ela está localizada?

•	 Que sensações ela traz? Exemplo: quente/
frio, queimar, latejar, arder, formigar etc.

Ao localizar a sensação ou emoção no corpo, 
podemos criar uma espécie de “espaço” entre nós 
e a sensação/emoção, de modo que não estaremos 
tão imersos nela. Seremos observadores. Quando 
se tratar de uma emoção que traz sofrimento, po-
demos pensar: “deixe-me sentir isso por um ins-
tante” ou “não há problema em sentir isso”. Assim, 
substituímos o desconforto por uma resposta de 
abertura, de observação curiosa.
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Tentar não pensar sobre, não sentir ou tentar 
esquecer uma lembrança ruim certamente é uma 
estratégia utilizada por todos nós para tentar di-
minuir o sofrimento. Tentamos nos desconectar 
dos pensamentos a respeito de uma história ruim 
ou controlar sensações corporais que nos deixam 
desconfortáveis. No entanto, estudos mostram que 
esforços repetidos de distrair ou nos livrar de sen-
sações, pensamentos, memórias e emoções são, 
com frequência, malsucedidos e podem nos en-
volver de maneira mais profunda naquilo de que 
tentamos fugir (Hayes, al., 1996). Como exemplo, 
lembre-se da ocasião em que você precisava muito 
dormir, mas estava totalmente desperto. Nos for-
çar a dormir geralmente provoca o efeito inverso.

A prática da atenção plena nos permite apren-
der que as emoções, assim como outros fenôme-
nos internos, como os pensamentos e sensações 
físicas, podem ser entendidos como eventos tran-
sitórios. Eles vêm e vão, a depender das situações 
que se apresentam em nossa vida. E, assim, o trei-
no da atenção plena pode ir além da prática da 
observação: “convidar as emoções para entrar” ou 
permitir que elas estejam presentes torna-se parte 
da prática, principalmente porque elas oferecem 
dicas importantes que podem sinalizar valores ou 
aspectos que são importantes para nós.

O mesmo se aplica aos pensamentos. Quando 
nos sentimos mal, alguns pensamentos aparecem: 
“eu não quero me sentir assim” ou “eu não posso 
mais suportar isso” ou “se eu me sentir assim nin-
guém vai gostar de mim”. Podemos reconhecer que 
os nossos pensamentos são apenas pensamentos, e 
não a realidade. “Tomar nota” dos pensamentos, 
como pensamentos, pode ser útil, como fizemos 
no primeiro exercício deste capítulo. Quando 
percebemos que estamos pensando, podemos 
simplesmente dizer a palavra “pensamento” em 

silêncio. Quando nomeamos nossa experiência, 
novamente criamos um pequeno espaço que serve 
para o que chamamos de “nova consciência”.

Nossos pensamentos muitas vezes não dizem 
a verdade; podemos optar por não acreditar neles 
automaticamente. Em vez de acreditar em pensa-
mentos como “ninguém vai querer ficar comigo 
se eu me sinto tão mal”, podemos estar cientes 
deles como simples pensamentos e não como um 
veredito. Se acreditarmos neles como verdadeiros, 
mais sofrimento sentiremos.

Germer, Siegel e Fulton afirmam que Mindful
ness pode ser considerado como uma prática de 
aceitação, pois treinamos estar abertos a toda qua-
lidade agradável ou desagradável que é percebida 
com a prática. Assim, acolhemos com aceitação e 
compaixão tudo o que aparecer, mesmo aquelas 
sensações que não gostamos de vivenciar.

Os mesmos autores afirmam que os nossos jul-
gamentos e a nossa autocrítica estão tão profun-
damente enraizados que passamos a criticar nosso 
desempenho durante a prática. Por isso, verifica-
mos o desenvolvimento concomitante de práticas 
de compaixão juntamente com as de atenção ple-
na para que tais julgamentos possam ser suaviza-
dos. Exemplos dessas práticas são as meditações 
de amor e bondade (em inglês, loving kindness 
meditation ou metta meditation).

MINDFULNESS E COMPAIXÃO

Podemos observar e ser gentis com o que apa-
rece na prática de atenção plena, em vez de estabe-
lecer uma briga ou uma guerra com esse conteúdo. 
Nesse momento, Mindfulness e compaixão podem 
andar lado a lado, gerando uma consciência recep-
tiva, aberta e amistosa sobre o que se passa dentro 
de nós durante a prática. Quando os nossos sofri-
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mentos (que se manifestam em emoções, pensa-
mentos, memórias e sensações corporais) estiverem 
presentes, esse pode ser um importante momento 
para praticar. Podemos observar os pensamentos, 
acompanhar sua atividade com curiosidade e genti-
leza, sua velocidade, suas características de forma e 
cor enquanto elas, aos poucos, se afastam.

Grande parte da nossa autocrítica e dos julga-
mentos internos surge de como reagimos ao nosso 
sofrimento. Em vez de observar o sofrimento com 
abertura, nós reagimos a ele, nos desagradamos 
com a sua presença e tentamos eliminá-lo.

Germer, Siegel e Fulton nos lembram que há 
duas experiências que vivenciamos durante uma 
situação que nos gerou sofrimento:

•	 o próprio acontecimento e a dor que ele 
produz;

•	 o sofrimento associado à resistência e as 
tentativas de eliminação da dor que o acon-
tecimento traz.

O professor de meditação Shinzen Young nos 
ensina que a chave para a felicidade seria o enten-
dimento de que o sofrimento é causado por nossa 
resistência. Young diz que não podemos evitar a 
dor na vida, mas não temos que necessariamente 
sofrer por causa dessa dor. Ele expressa essa ideia 
a partir da seguinte equação:

SOFRIMENTO = DOR x RESISTIR À DOR

Ele aponta que podemos distinguir entre a dor, 
as emoções e o desconforto físico sobre os mo-
mentos difíceis da vida e o sofrimento real, que é 
a angústia (mental) causada pela luta contra o fato 
ocorrido. Ele diz que nosso sofrimento emocional 
é causado pelo nosso desejo de que as coisas sejam 
diferentes do que são no momento. 

Quando experimentamos dores, sofrimento e 
resistência para o que está acontecendo agora, po-
demos nos oferecer acolhimento e compreensão. 
Implícita nesse movimento está a atitude de acei-
tação, de estar disposto a ver e sentir o que há para 
ser visto e sentido sem fugas ou evitações.

Algumas perguntas poderão tornar mais clara a 
nossa relação com o sofrimento ou experiência atual:

•	 Como estou me relacionando com a minha 
dor/sofrimento? 

•	 Consigo levar algum carinho e gentileza 
para o que estou sentindo?

EXERCÍCIO MINDFULNESS E 
COMPAIXÃO

Antes de iniciar esse exercício, pense em uma di-
ficuldade ou sofrimento que você esteja vivencian-
do. Escolha algo que você considere desagradável: 
uma preocupação, uma discussão ou mal-entendi-
do, algo sobre o qual você se sinta irritado, ressen-
tido ou culpado. Se você não conseguir selecionar 
uma situação no presente, escolha uma do passado:

•	 sente-se de modo confortável e traga a 
atenção para a sua respiração;

•	 leve a atenção agora para todo o seu corpo;

•	 quando se sentir pronto, traga à sua mente 
a situação escolhida sobre o seu presente ou 
passado;

•	 leve sua atenção às emoções ou sensações 
que essa situação desencadeia no seu corpo 
nesse momento;

•	 de modo gentil, direcione sua atenção às 
regiões do corpo onde as sensações estão 
mais fortes ou sensíveis;

•	 se você quiser, leve as suas mãos para essa 
região e deixe-a em contato com a região de 
modo carinhoso;
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•	 tente repetir em silêncio estas palavras: 
“Tudo bem, seja o que for, já está aqui e es-
tou cuidando disso”. Permita uma abertura 
para essa experiência;

•	 caso algum pensamento o distraia, retorne 
sua atenção para o exercício;

•	 observe como você se sente quando decide 
cuidar dessa região e levar carinho para ela;

•	 gentilmente, traga a sua percepção nova-
mente para a sua respiração;

•	 observe os sons externos ou do ambiente;

•	 lentamente abra os olhos.

Observe como o exercício fez você se sen-
tir. Como foi levar atenção e cuidado para você 
mesmo na situação escolhida? Foi fácil ou difícil? 
Como você se sente quando treina o autocuidado?

Quando ficamos doentes e precisamos nos 
cuidar, os médicos ge-
ralmente prescrevem um 
período de repouso, ou 
seja, uma pausa para 
que possamos nos curar. 
Quando isso acontece, 
nós sabemos exatamente 
o que fazer nessa situa-
ção: evitar sair de casa, 
permanecer deitados ou 
descansando, evitar ativi-
dades que exijam maior 
esforço e nos alimentar 
moderadamente. No en-
tanto, nossos pensamen-
tos geralmente não acompanham essa diminuição 
de atividade do nosso corpo e ritmo.

Não sabemos ou nunca fomos ensinados a des-
cansar a mente. Nós podemos, por exemplo, ten-

tar nos distrair lendo um livro ou assistindo a um 
filme. Muitas vezes não conseguimos nem mesmo 
ficar sozinhos com os nossos próprios pensamen-
tos. Eles começam a nos invadir com histórias do 
tipo: “você está sozinho porque ninguém gosta de 
você” ou “se eu fosse mais sociável não estaria so-
zinho neste momento”.

A prática de Mindfulness pode ser entendida 
como uma estratégia que nos ensina a manejar es-
ses e outros pensamentos, principalmente a partir 
do treino de observar-se, de se manter concen-
trado e não estar “perdido em pensamentos”. Por 
esse e outros motivos, observamos um aumento 
da implementação da prática da atenção plena em 
alguns contextos no Brasil, principalmente nos 
últimos cinco anos: nas psicoterapias, nos treina-
mentos de liderança, em escolas, no esporte, em 
empresas. Pacientes manejam de modo mais efi-
caz o sofrimento gerado por sua atividade mental, 

crianças aprendem a ficar 
menos dispersas, atletas 
se tornam mais focados e 
melhoram seu rendimen-
to e funcionários relatam 
melhor performance.

Além dos programas 
citados no início deste 
capítulo, os princípios da 
atenção plena têm sido 
integrados, nos últimos 
20 anos, às práticas de 
psicoterapia. Intituladas 
“terapias comportamen-
tais da terceira onda ou de 

terceira geração”, são elas: a terapia de aceitação e 
compromisso, a terapia comportamental dialética, 
a terapia focada na compaixão, a terapia integrativa 
de casais e a terapia analítico-funcional. Todas elas 
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objetivam o exercício da prática de atenção plena 
para mudar a perspectiva sobre os pensamentos, 
emoções e sensações corporais desagradáveis, a 
fim de que o paciente perceba esses fenômenos 
como não perigosos ou alarmantes, diminuindo as 
tentativas de esquiva e evitação desses.

MINDFULNESS E FLOW

O fluxo (em inglês, flow) é um elemento es-
sencial da atenção plena. Você já percebeu que, 
quando come sua comida favorita, costuma estar 
plenamente focado, esquecido de todas as preocu-
pações e problemas? A experiência é tão completa 
que a sensação de quem você é, o que você faz, de 
onde você vem, e seja qual for o plano para o ama-
nhã, desaparece por um momento.

Um exemplo seria como esquiar em baixa ve-
locidade. Você sente o vento passando por você, 
sente a brisa fresca da montanha e aprecia o azul 
profundo do céu. Você está no fluxo, no momento, 
e se sente profundamente conectado.

Flow é o estado no qual o indivíduo se encon-
tra ao estar tão envolvido em uma atividade que 
todo o resto parece não importar. A experiência, 
por mais desafiadora que seja, é tão agradável por 
si só que as pessoas a farão pela simples questão de 
fazê-la. Seligman complementa que o flow é o es-
tado de gratificação em que entramos quando nos 
concentramos completamente no que estamos fa-
zendo.

Durante a experiência de fluxo, há a presença 
de alta motivação intrínseca, emoções e sentimen-
tos positivos, alta concentração, atenção focada 
na atividade e no momento presente, percepção 
de controle mental e corporal, distorção da per-
cepção de tempo e um feedback positivo sobre o 
desempenho.

Em seu livro Flow e psicologia positiva, Helder 
Kamei descreveu as condições e características 
para a ocorrência do estado de fluxo:

•	 as metas são claras e o feedback é imediato. 
O indivíduo deve ter conhecimento preciso 
das tarefas que precisa completar, momento: 
a momento, e o feedback deve ser imediato: a 
cada ação deve-se deixar claro se o desempe-
nho está aproximando a pessoa de sua meta; 

•	 há equilíbrio entre oportunidade de ação 
e capacidade: as habilidades e os desafios 
percebidos são elevados e equivalentes. O 
indivíduo sabe que é inteiramente capaz de 
fazer determinada atividade. As habilida-
des devem estar plenamente envolvidas em 
superar um desafio que está no prelúdio de 
sua capacidade de controle;

•	 sensação de controle: a pessoa tem a habi-
lidade de controlar o próprio desempenho;

•	 concentração profunda: a ação se funde 
com a consciência. Concentração total da 
atenção na atividade;

•	 foco temporal no presente: cessam as rumi-
nações sobre passado ou futuro. A atenção 
precisa estar focada no presente. A cons-
ciência não tem espaço para fatos do passa-
do ou do futuro;

•	 distorção da experiência temporal: percep-
ção de que o tempo passa mais rápido, ou 
mais lento; 

•	 perda da autoconsciência reflexiva e trans-
cendência das fronteiras do self: suspensão 
temporária da consciência de si mesmo; isso 
pode conduzir a uma “autotranscendência”;

•	 a expectativa se torna autotélica: a atividade 
é tão gratificante que o objetivo final passa 
a ser apenas uma justificativa do processo.
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Em um estudo realizado com pianistas clássi-
cos profissionais que tocaram peças de piano re-
petidamente para induzir o estado de fluxo, foi en-
contrada uma relação significativa entre o estado 
de fluxo, o ritmo cardíaco, a pressão arterial, e os 
principais músculos faciais do pianista. Quando 
o músico entrou em estado de fluxo, a frequên-
cia cardíaca e a pressão arterial diminuíram, e os 
principais músculos da face relaxaram. O estudo 
em questão enfatizou que, apesar de o flow ser um 
estado de atenção sem esforço e de relaxamento 
completo do organismo, músicos capazes de al-
cançá-lo possuem desempenho superior àqueles 
que não estão em estado de fluxo.

Ao saber quando você está “fluindo”, você pode 
aumentar mais as oportunidades para vivenciá-lo 
no futuro. Exemplos de atividades que podem levar 
ao fluxo: quando está totalmente envolvido em um 
bom livro, de enredo desafiador, você se torna ab-
solutamente concentrado, sem estar atento a nada 
ao seu redor. Ao escrever em fluxo, por exemplo, as 
palavras simplesmente entram na sua cabeça com 
facilidade e sem esforço. Na prática de atividade 
física, na dança, no trabalho, ao ouvir música, ao 
cozinhar, todas essas atividades são exemplos que 
podem nos induzir a um estado de flow. 
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Ingredientes

•	 800 g de filé de salmão em uma só peça 

•	 1 dente de alho picado ou ralado

•	 2 colheres (sopa) de açúcar mascavo 

•	 2 colheres (sopa) de molho de soja 

•	 1 colher (sopa) de raspas de limão

•	 2 colheres (sopa) de salsa picada 

•	 2 colheres (sopa) de tomilho

•	 1 colher (sopa) de alecrim

•	 Suco de ½ limão siciliano

•	 1 colher (sopa) de óleo de gergelim

•	 ¼ de xícara (chá) de azeite de oliva

•	 Sal e pimenta-do-reino moídos na hora 

Modo de preparo

Seque os filés de salmão com papel toalha. Misture bem numa tigela todos os ingredientes. Coloque 
essa mistura sobre os filés de salmão, tomando cuidado para que a mistura se espalhe por todos os lados. 
Deixe marinando por, no mínimo, 1 hora antes de assar. Preaqueça o forno a 180 ºC, cozinhe o salmão e 
vire uma vez a cada 5 ou 6 minutos de cada lado para que fique levemente rosado no meio.

PEIXES

SALMÃO MARINADO COM LIMÃO E ERVAS

Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 30 minutos
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Ingredientes

•	 3 ovos 

•	 1 pote de iogurte natural

•	 ½ xícara (chá) de óleo vegetal

•	 ½ xícara (chá) de açúcar mascavo

•	 2 xícaras (chá) de farinha de aveia

•	 1 colher (sopa) de fermento químico em pó

•	 2 bananas nanicas em cubos pequenos

•	 50 g de nozes picadas

•	 1 colher (sobremesa) de canela (opcional)

Modo de preparo

Bata no liquidificador os ovos, o iogurte, o óleo, o açúcar e a farinha de aveia. Em uma vasilha, acres-
cente as bananas picadas e por último o fermento em pó. Despeje a mistura em uma forma untada e en-
farinhada. Adicione as nozes picadas. Se preferir, polvilhe um pouco de açúcar mascavo e canela. Leve ao 
forno médio (180 ºC) preaquecido por cerca de 30 minutos ou até que, colocando um palito, ele saia seco. 

Retire o bolo do forno e deixe esfriar.

BOLO DE AVEIA, BANANA E NOZES

Rendimento: 12 porções

Tempo de preparo: 40 minutos

Armazenamento: Você pode assar o bolo em forminhas e armazenar no freezer

SOBREMESA


