
 

 
FORMAÇÃO EM 

MINDFULNESS 
 

Aqui você encontrará informações sobre a formação completa do 

programa de Mindfulness com suas diversas aplicações na 

sociedade. Os princípios clássicos e modernos que fundamentam a 

prática.  

 
 

 

O que é 

Mindfulness? 

 

Quais são origens 

da prática e por 

que é importante 

estudá-las? 

 

O que a ciência 

tem comprovado 

sobre a sua 

utilização na 

saúde e na 

educação? 

 

Biotipologia no 

Mindfulness 

 

Sobre a formação 
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Mindfulness significa “Mente Atenta”, ou, como é mais 

conhecido, “Atenção Plena”. Embora, em geral, Mindfulness 

esteja associado a meditação, não é apenas uma técnica 

meditativa. Ao mesmo tempo, muito além de somente ensinar 

a como alcançar uma vida mais calma e serena, a prática de 

Mindfulness pode ajudar a como alcançar nosso potencial 

máximo em todos os aspectos. 

A certeza desse fato reside nas centenas de anos em que vem 

sendo praticado por inúmeras pes soas em todo o mundo, 

especialmente no oriente. 



 

 

 

 
 

 
 

Mindfulness surgiu na Índia 
especificamente, através das práticas 
do Budismo. 
O primeiro texto que dá bases até 
nossos dias para o cultivo da Atenção 
Plena se chama SATIPATTHANA 
SUTTA, onde Buda discursa para os 
monges da época sobre os QUATRO 
FUNDAMENTOS DA  ATENÇÃO PLENA.  
Mas já havia a noção de que não basta 
apenas iniciar um cultivo se a pessoa 
ainda não tiver bases para isso, sobre 

o que deseja alcançar e os meios para alcançar o êxito. Por isso, os lamas 
(professores) do passado iniciaram a escrita de um compêndio de estudos 
sobre a mente, o ABHIDHAMMA, através da elaboração de muitos sutras. 
Um dos resultados importantes foi o LORIG, ou, o conhecimento dos 
chamados 51 FATORES DA MENTE. 
Assim, através dos estudos da mente e seus funcionamentos juntamente 
com os fundamentos da Atenção Plena, os homens passaram a se 
beneficiar de sua prática em todos os níveis de sua vida. 
Um dos aspectos importantes sempre foi o entendimento sobre o 
sofrimento, suas causas e a maneira sobre co mo podemos combatê-lo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Nobre Caminho de Oito Passos nos apresenta a maneira prática para a 
estabilização da mente e a maneira prática para combater o sofrimento. 
Eles são: 
entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação 
correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta, 
concentração correta. 



Assim notamos que a prática de Mindfulness, antes de tudo, tem a ver com 
uma mudança de comportamento, perspectivas e idealizações. 
Não é baseado em crenças religiosas, mas, na prática de virtudes e a maior 
noção de si mesmo. 
O Dr. Jon Kabat-Zin, introdutor da técnica no ano de 1979, comenta que o 
termo Mindfulness refere-se “a uma consciência sincera, de momento a 
momento, não julgadora.”  
Desde a sua utilização na psicoterapia à partir de 1992 com o nome 
“Terapia Cognitiva Baseada em Mindfulness” (MBCT), mais de 1.500 
artigos foram escritos sobre os efeitos na saúde física e mental, no 
comportamento, na sociabilização e na educação.  
Os programas inseridos nos sistemas educacionais, por exemplo, como no 
Reino Unido, o National Healthy Schools Programme, desenvolveu 
apostilas chamadas Youth Mindfulness Kids com 16 lições para crianças 
entre 7 e 11 anos ensinando como cultivar a gratidão, como lidar com 
pensamentos e emoções dificeis e a bondade.  
Sobre a aplicabilidade na psicoterapia , a Dra Lizabeth Roemer comenta 
que “quando empregamos mindfulness na psicoterapia, em geral estamos 
especificamente focados na percepção consciente das experiências 
internas.” 
E esse é o ponto: todo praticante de meditação e mindfulness aprenderá 
a selecionar o objeto de sua atenção. 

 



 

 
 
 

O Instituto Bashô integra o renamado 
programa de Mindful Schools voltado 
para a orientação e desenvolvimento do 
ensino contemplativo em todo o mundo. 
Desde 2007, quando surgiu o primeiro 
programa de Mindful Schools In-Class, no 
Treinamento de Atenção Plena os alunos 
são guiados através de exercícios para 
ancorar processos corporais simples, 
como as sensações associadas a 
respiração e aos sons, e a desenvolver 
estamos emocionalmente positivos, 
como a bondade, a gratidão e a 
compaixão. 
Entre os inúmeros efeitos no trabalho 
escolar está a regulação da resposta aos 
impulsos, melhora no desempenho 

cognitivo 
associado a atenção e ao foco, 
desenvolvimento das habilidades sociais, 
controle do estress e muito mais. 
 
O grande incentivo a todos os estudantes, 
desde crianças até adultos é: 

 
COMO TER BEM-ESTAR? 

 
COMO SAIR MELHOR AINDA? 

  
  



 
 

Os antigos Sutras apresentaram pelo 
menos cinco obstáculos ao progresso 
na busca do indivíduo por si mesmo. O 
apego, a raiva, indolência, inquietação 
e a dúvidas são fatores mentais que 
costumam levar o praticante distante 
de seus objetivos. 
Os orientais, no entanto, além de 
apresentar os antídotos para esses 
venenos mentais, perceberam que 
cada homem realmente tem uma 

maneira particular de entender o mundo. Para os chineses, por exemplo, 
existem cinco movimentos mentais que, se identificados, podem 
ajudar(facilitar) a pratica. 
Conhecer a Biotipologia dos Cinco Movimentos é conhecer os fatores 
mentais dos cinco principais comportamentos da humanidade. Entender 
seus adoecimentos, suas tendências, suas características, vantages e 
fraquezas, especialmente através da observação do formato do corpo. 
 

 



 

 
 

 
Atualmente (2019), segundo estimativas, existem mais de 300 centros 
médicos e clínicas em todo o mundo, especialmente nos EUA, 
desenvolvendo estudos sobre os efeitos do Mindfulness na saúde geral dos 
praticantes.  
O estresse está entre os principais assuntos abordados e os resultados são 
realmente espantosos tendo em vista a relativa simplicidade das técnicas. 
A pesquisadora Rebecca Howden descreve as mudanças mais comuns 
evidenciadas nos estudos: 
 



• Maior funcionamento cerebral 
• Aumento da função imunológica 
• Pressão arterial abaixada 
• Frequência cardíaca reduzida 
• Maior conscientização 
• Maior atenção e foco 
• Maior clareza no pensamento e percepção 
• Níveis de ansiedade reduzidos 
• Experiência de estar calmo e internamente imóvel 
• Experiência de sentir-se conectado 
 
Os pesquisadores apontam mudanças em diversas áreas cerebrais, 
especialmente, um aumento na região do córtex pré-frontal associada a 
adaptação a vida. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sua formação pode ser realizada de duas 

maneiras: 

1. Você pode participar dos seminários, 

retiros, cursos menores e formação 

online 

2. Você pode realizar sua formação 

pelos sistemas online ou presencial 

como pós-graduação Latu Senso 

É importante lembrar que o INSTITUTO 

BASHÔ tem interesse em oferecer uma 

formação efetiva.  

Além da apresentação dos modernos 

estudos em Neurociência, Psicologia 

Positiva, Psicologia Profunda, 

Neuroeducação, a formação é realizada 

através dos estudos dos clássicos de 

grandes professores como Kamalashila, 

Longshempa, Dogen, entre tantos outros. 

Assim, além de sua prática pessoal, você 

terá a oportunidade de realizar um estudo 

profundo para poder alcançar o 

verdadeiro potencial do humano. 

 


