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• “O ser humano é parte do todo a que
chamamos ‘universo’, uma parte limitada no
tempo e espaço. Ele sente-se a si próprio,
aos seus pensamentos e sentimentos como
algo separado do resto – uma espécie de
ilusão ótica da sua consciência. Esta
ilusão é como uma prisão para nós,
restringindo-nos aos nossos desejos, ao
afeto por umas quantas pessoas que nos
são próximas.

Albert Einstein
New Yor Times, 29
Março,
1972
Kabat-Zinn, 2011, p.
284

A NOSSA TAREFA…
A nossa tarefa deve ser libertarmo-nos
dessa prisão alargando o nosso círculo
de compaixão para abraçar todas as
criaturas vivas e toda a natureza na
sua beleza. Ninguém é capaz de
alcançar isto completamente, mas a
tentativa de o atingir é, em si própria,
parte da libertação e o fundamento da
segurança interna”.
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William James - 1890

“the faculty of voluntarily bringing

back a

wandering attention, over and over

again, is the very root of judgment, character, and
will. No one is compos sui if he have it not. An
education which should improve this faculty would
be the education par excellence. But it
is easier to define this ideal than to give practical
instructions to bringing it about” (cit. por KabatZinn, 2015, p. 1484)

A CONFLUÊNCIA HISTÓRICA DE 2 EPISTEMOLOGIAS
O mindfuness, na aceção em que foi introduzido por Kabat-Zinn (1990), tem vindo a

a educação, a intervenção social e, também,

revolucionar as intervenções terapêuticas,
o entendimento do processo de envelhecimento.

Viragem contemplativa
Ciência contemplativa
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“Tal como os cientistas fazem observações e desenvolvem experiências
com a ajuda da tecnologia, os contemplativos desde longa data têm feito
as suas próprias observações e experiências com a ajuda

de

capacidades atencionais aumentadas e com a imaginação”
(Wallace, 2006, p. 2)”

Artista: Kazuaki Tanahashi

II. O QUE É O MINDFULNESS? CONCEITOS
• Mindfulness é a tradução inglesa da palavra,
em língua Pali, sati.
• Sati está conotado com consciência

(awareness), atenção, lembrança. De trazer

coração e a mente para o
presente.

"Presença do coração“

o

• da mesma raiz do termo sânscrito smrti, que
significa “memória”, “aquilo que é lembrado”
"lembrar-se“.
(Didonna, 2007)
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Atenção

Intencio
nalmente

Presente

Sem
julgar

MODELO EM 3 COMPONENTES – SHAUNA SHAPIRO
Promover o bem estar e genuína felicidade de todos

INTENÇÃO
ATENÇÃO
ATITUDE
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III. VALORES, PRINCÍPIOS E PILARES DO MINDFULNESS

Só é valioso e positivo aquilo que produz
bem-estar a longo prazo para a pessoa, a
comunidade alargada e o planeta.

PILARES ATITUDINAIS DO MINDFULNESS
Não julgar

Paciência

Mente
principiante

Não forçar

Aceitação

Confiança

Deixar ir,
ser

Gratidão/
gentileza

Generosidade
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IV. A INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DO MINDFULNESS
• A forma como
prestamos atenção
estimula a atividade
neuronal de áreas
específicas, mudando as
conexões nos circuitos
integrados do cérebro.

IV. A INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DO MINDFULNESS
• Amígdala – menos ativa e perde
densidade
• Hipocampo – fica mais ativo e
ganha densidade
• Cortex pré frontal – mais ativo e
ganha densidade
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R. Davidson
Imagens de ressonância magnética funcionais
• Regular as emoções de forma positiva, abordandoas e não evitando-as.

• Melhoria das funções imunitárias
• Resulta de alterações estruturais e funcionais e na
experiência mental (parte anterior esquerda do
cérebro).
• Modificação dos circuitos integrados do cérebro

• Estas áreas estão especializadas na integração neuronal – “cria a
possibilidade de coordenação e equilíbrio”.
• Gera um “estado altamente complexo” que pode ir “desde a

regulação corporal e equilíbrio emocional à empatia e
conduta moral” (Siegel, 2007, p. 340).

“internal
attunement”

“interpersonal
attunement”
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PROGRAMAS DE MINDFULNESS EM ESCOLAS
I. Mind Up
II. Inner Explorer (IE)
III. Master mind (MM)
IV. Mindfulness and mind-body skills for children (MMBS);
V. Mindful Schools (MS)
VI. Resilient Kids (RK)
VII. Still Quit Place (SQP)
VIII. Stress Reduction and Mindfulness Curriculum (SRMC)
IX. Mindful Moment (MM)
X. Wellness and Resilience program (WRP), …

ENVOLVEM O QUÊ?
Consciência interna

Consciência externa

• Consciência das sensções corporais • Sons, …
• Consciência da respiração

• Objetos

• Consciência das emoções e
sentimentos

• Relação com os outros – consciência
social

• Consciência dos pensamentos

• Propriocetiva

• Consciência da relação consigo
próprio

• Consciência ecológica
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•

RESULTADOS
Melhor atenção e concentração: “não fazer 50 milhões de coisas ao

mesmo tempo”

• Melhores resultados escolares

• Melhorias no controlo cognitivo e reatividade emocional
• Menos problemas de comportamento (incidentes, conflitos,
agressão,…)

• Mais empatia, gratidão, generosidade, compaixão….
• Melhor humor, menos fadiga
• Mais autoeficácia

• Menos sintomatologia depressiva e ansiedade
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(Imagem: Isabel Dias, 2008)

Muito obrigada pela vossa atenção!

“O universo inteiro
rende-se a um espírito
sereno”
(Chuang-Tzu)
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