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O QUE É?
O Mindfulness ou Atenção Plena, como acabou sendo 

traduzido, é uma técnica que mistura meditação, 
concentração e atitude. Ele ajuda a treinar a mente para 

perceber e entender pensamentos, sentimentos e ações.
Isso ajuda a lidar melhor com a ansiedade e aumenta sua 
criatividade e sua produtividade, entre outros benefícios. 

DE ONDE ELE VEM?
O método foi criado pelo médico norte-americano Jon Kabat-Zinn, 
especializado em meditação zen budista e medicina preventiva 
e comportamental. Desde os anos 80, Jon se dedica a ensinar 
a prática da Meditação da Mente Alerta, a Mindfulness Meditation. 
Inspirado na tradição de meditação Theravadin, o Mindfulness 
desassociou-se do contexto religioso, concentrando-se nos 
benefícios mentais (e físicos, por consequência) resultantes da prática.



O Mindfulness é uma adaptação da meditação oriental ao 
ocidente. Ele tem função terapêutica e fortalece a saúde mental.
Sua prática tenta promover um maior controle da mente, 
tanto pela percepção consciente quanto pela estimulação 
do inconsciente, que ativa o pensamento criativo. 

Sabe aquela dúvida: “Eu tranquei a porta?”. Sempre ocorre quando você já 
está no elevador, né? Vida agitada e estresse em excesso fazem 
o cérebro “automatizar” operações, decisões e até relações pessoais, 
sem você se dar conta. Focar a mente no presente requer disciplina.
Da prática, vem a qualidade. E os benefícios aparecem logo.

A MEDITAÇÃO AJUDA A RECUPERAR SENSAÇÕES 
QUE FORAM SENDO DESSENSIBILIZADAS, REEDUCANDO 
OS SEUS SENTIDOS. E ISSO TEM PROFUNDO IMPACTO NA
MANEIRA COMO VOCÊ PERCEBE O QUE ESTÁ AO SEU REDOR.



POSSÍVEIS BENEFÍCIOS
_eleva o foco, a concentração, a priorização e a produtividade

_auxilia na melhora da qualidade nas relações interpessoais
_colabora no melhor manejo do estresse beneficiando a imunidade

_contribui para a saúde física, mental e bem-estar geral
_pode incrementar a inteligência emocional

_melhora a percepção da realidade
_pode agir contra a insônia



Qualquer pessoa pode praticar. É simples, 
mas requer determinação e treino. 

A série de exercícios que leva à compreensão e à percepção 
dos benefícios do Mindfulness parece bastante óbvia, como: 
perceber as alterações do corpo durante a respiração ou relaxar 
a mente e prestar atenção aos sons e cheiros ao seu redor, 
mas aplicar a metodologia com qualidade não é tão elementar.

Há vários livros disponíveis para aprender e, dentre eles, 
destacamos dois: ATENÇÃO PLENA: MINDFULNESS, de Mark 
Williams e Danny Penman, e VIVER A CATÁSTROFE TOTAL, 
do próprio criador da metodologia, Jon Kabat-Zinn, e um 
dos primeiros livros sobre o tema, escrito em 1990.  
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