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O que é Meditação?

A meditação é uma prática em que se treina a atenção, foco e consciência, com a consequência 
de se poder desenvolver estados mentais/capacidades de calma, claridade e concentração. 
A meditação encompassa um conjunto de práticas de treino mental e envolve a auto-regulação 
da atenção para um determinado objeto de consciência, de um momento para o outro, e pode 
tomar várias formas dependendo de como e onde a atenção é focada (Kabat-Zinn 1982; Walsh 
and Shapiro 2006).
Existem vários tipos de práticas de meditação, como a meditação mindfulness, meditação 
transcendental, meditação zen, meditação da compaixão, entre outras, que usam diferentes 
técnicas, mecanismos e objetos de atenção dirigida (ex: respiração, sons, objetos, repetição 
de certos pensamentos).
 O desenvolvimento dos estados mentais e capacidades que surgem da meditação, podem 
ajudar um indivíduo a nutrir um melhor autocontrolo emocional e regulação das emoções 
e consequentemente reduzir a ansiedade, stress, aumentar o bem-estar geral e elevar 
a performance. 
 A prática de meditação não requer necessariamente muito tempo, embora seja necessária 
paciência e persistência. Muitas pessoas ao meditar entendem e sentem os benefícios 
que surgem nas suas vidas, podendo esta prática ajudar até a criar mais tempo para outras 
atividades.
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(mindfulness + meditação da compaixão)

A meditação envolve uma família 
de práticas que se focam no treino 
da atenção e consciência, existindo 
já um extenso corpo de investigação 
que suporta o seu uso na promoção 
da saúde mental.
Neste artigo explora-se o conceito 
de meditação e algumas das práticas 
meditativas mais importantes, como 
a meditação mindfulness e de compaixão, 
providenciando uma descrição do que são, 
como se praticam e quais os seus benefícios. 
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O que é Mindfulness?

Como conceito, normalmente refere-se ao mindfulness como um estado mental de consciência 
não avaliativa, com atenção plena e foco no momento presente. É um estado de consciência 
flexível que engloba uma atenção aberta, recetiva e curiosa, com consciência tanto do estado 
interior do próprio e do mundo exterior (Brown & Ryan, 2003; Brown, Ryan, & Creswell, 2007). 
Para além do mindfulness ser um estado de consciência, esta é também uma caraterística, 
em que alguns indivíduos podem estar mais tipicamente num estado consciente de atenção 
plena (mindful) do que outros.
Quando se fala na prática de mindfulness, fala-se numa prática em que através de técnicas 
meditativas, se treina e desenvolve este estado particular de consciência e concentração. 
As técnicas passam pela observação da experiência presente do indivíduo, focando a atenção 
na respiração, sensações corporais e os vários conteúdos mentais, como pensamentos, 
sentimentos, imagens, ocorrendo normalmente num período de meditação sentada ou deitada. 
Na prática do mindfulness, existe um enfâse no ver e aceitação das coisas como elas são, mesmo 
pensamentos, sensações e estados emocionais difíceis, sem os tentar mudar.
Outras técnicas do mindfulness podem incluir o mindfulness dos movimentos, por exemplo 
no mindfulness do andar, ou em ter simplesmente breves períodos de consciência e atenção 
plena nas tarefas mundanas do dia-a-dia, como lavar os dentes ou o ato de comer.
O conceito de mindfulness tem a sua origem em várias tradições contemplativas, culturais 
e filosóficas. O budismo, por exemplo, contém instruções extensivas acerca dos princípios 
e prática de mindfulness, contudo o treino e prática pode ser (e é) adotada efetivamente 
na ausência de qualquer crença religiosa, cultural ou filosófica.

O que é a Meditação 
da Compaixão/Amor e bondade?

A prática de meditação da compaixão/amor e bondade (meditação loving-kindness) consiste 
na cultivação interior intencional da consciência de sentimentos de amor, bondade e compaixão 
pelos outros através de visualizações mentais, mantras e frases aspiracionais (Wallace, 1999). 
O seu nome e formato mais tradicional deriva do Budismo e é normalmente praticada 
em paralelo com a meditação mindfulness. 
O conceito de compaixão envolve não só o entendimento, ressonância e reconhecimento 
emocional dos outros, que normalmente surge associado ao conceito de empatia, mas envolve 
também a capacidade de tolerar a própria reação emocional e a motivação para agir de forma 
a aliviar o sofrimento dos outros (Gilbert 2010; Strauss et al. 2016), algo que a prática de meditação 
da compaixão pretende fomentar.
Os exercícios desta prática envolvem normalmente, como já referido, a repetição de frases curtas 
(ex: “Eu desejo-te paz e felicidade”) que visam gerar um sentimento de amor e bondade face 
ao objeto de meditação, normalmente pessoas, podendo-se dirigir desde aqueles 
que são próximos, até a todos os seres. Os focos dos exercícios incluem o entrar em contacto 
com aspetos do próprio praticante de uma forma atenta e observante, em vez de analítica 
ou julgativa (Kristeller & Johnson, 2005), como acontece também no mindfulness, havendo 
o acréscimo que esta prática pretende também induzir uma maior harmonização com as 
necessidades dos outros (Kristeller & Johnson, 2005), através das técnicas mencionadas.
Ações realizadas com intenções altruístas de ajudar ou beneficiar outra pessoa, são considerados 
comportamentos pro-sociais (ex: voluntariado, doações de caridade). Comportamentos 
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pro-sociais têm um impacto positivo na saúde pública porque não beneficiam apenas 
o indivíduo que recebe ajuda, mas também beneficiam aquele que ajuda. Vários estudos 
sugerem os potenciais mecanismos pelos quais a meditação pode trazer benefícios pro-sociais: 
um aumento do sentimento de conexão emocional com os outros (Ashar et al. 2016; Kok et al. 
2013), aumento do afeto positivo (Hutcherson et al. 2008; Kok et al. 2013), descréscimo do stress 
e afeto negativo (Kang et al. 2014; Oman et al. 2010; Shapiro et al. 1998) e maiores níveis do traço 
mindfulness e auto-compaixão (Wallmark et al. 2013).
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Benefícios da prática 
de mindfulness

> Níveis mais altos de mindfulness 
têm sido associados a uma variedade 
de bons indicadores, incluindo melhor 
saúde mental, maior satisfação 
relacional e uma capacidade mais 
efetiva de lidar com a dor (Brown et al., 

2007; Khoury et al. 2013, 2015), sendo que uma 
das correlações mais bem estabelecidas 
com a caraterística mindfulness 
é a de um maior bem-estar subjetivo 
(Baer et al., 2008; Brown, Kasser, Ryan, Linley, 

& Orzech, 2009; Brown & Ryan, 2003; Falkenstrom, 

2010; Howell, Digdon, Buro, & Sheptycki, 2008). 

> Maiores níveis de mindfulness estão 
associados a um funcionamento 
emocional mais adaptativo 
(inteligência emocional) 
(Baer, Smith, & Allen, 2004; Brown & Ryan, 2003).

> Níveis mais altos da caraterística 
mindfulness têm sido associados 
a níveis mais altos de inteligência 
emocional, níveis mais altos de afeto 
positivo e níveis mais baixos de afeto 
negativo, assim como maior satisfação 
de vida (Schutte e Mallouf, 2011).

> As intervenções de mindfulness 
nas crianças e adolescentes mostram 
um grande efeito na saúde mental 
e bem-estar, sendo que os benefícios 
podem variar consoante o período 
de desenvolvimento (Roeser e Pinela, 2014), 
defendendo-se, no entanto, 
a intervenção precoce nos jovens, 
de forma a prepará-los para o início 
da sua vida adulta.

> Particularmente, as intervenções 
de mindfulness no ambiente da escola 
mostram benefícios em variáveis 
da saúde mental como depressão, 
ansiedade, ruminação, perturbações 
no comportamento, hostilidade 
e agressividade (Felver et al., 2016). 
Também se evidenciam aumentos 
na resiliência face a doenças mentais 
nos jovens, através das melhorias 
na regulação emocional, capacidades 
de atenção, competências sociais, 
otimismo, competência 
socio-emocional, capacidades 
de coping e do próprio mindfulness 
(Felver et al., 2016).
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Curiosidades

5.4% dos indivíduos entre as idades dos 4 aos 17 anos já praticaram 
meditação (Tuchow, 2020) e aproximadamente 200-500 milhões de pessoas 

no mundo realizam algum tipo de prática meditativa (Rakicevic, 2021).

A procura de apps de yoga e meditação cresceu cerca de 65% entre 2019 
e 2020, ao mesmo tempo que consumidores jovens procuram recursos 

virtuais para lidarem com o stress e ansiedade (YPulse, 2020)

Existem práticas meditativas desde há 2.600 anos, embora alguns 
arqueólogos reportem haver desde 5.000 A.C (Revista Time, 2016). 

Pode retardar-se o desenvolvimento de Alzheimer através da meditação. 
(Khalsa, 2015)

Meditação ajuda a promover a qualidade do sono, reduzindo os distúrbios 
sentidos. Esta melhoria tem ainda outros efeitos positivos associados, como 

a redução de sintomas de ansiedade, depressão, fatiga e stress. 
(Black, O’Reilly, Olmstead, Breen & Irwin, 2015)

Referências
https://time.com/4246928/meditation-history-buddhism/
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https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2110998
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“Meditadores”
conhecidos

“Sabe bem. Um pouco como quando 
tens de desligar o teu computador, 
quando às vezes fica assoberbado, 
desligas e quando o ligas de volta, 
está tudo bem outra vez. É assim 

que a meditação é para mim.”

“Eu medito todos os dias. É como 
ter uma âncora. Se eu não o faço, sinto 
que estou constantemente a perseguir 

o dia, ao oposto de estar em controlo 
e ditá-lo. Sinto uma calma acerca 

de tudo o que vem em frente a mim, 
e isso vem em começar o meu dia 

com meditação.”

Ellen Degeneres 
apresentadora de talk-show

Kobe Bryant
ex-basquetebolista da NBA

“Eu dou-me uma dose saudável 
de tempo calma pelo menos uma 

vez (ou duas, quando estou no ponto) 
por dia: 20 minutos de manhã, vinte 

pelo fim do dia. Sabendo que a calma 
é o espaço onde toda a expressão 

criativa, paz e amor surge é fortemente 
energizador, e ao mesmo tempo 

uma experiência calma.”

“Se apenas te sentares e observares, 
vais ver quão inquieta a tua mente é. 

Se a tentares acalmar, pode fazer pior, 
mas ao longo do tempo, ela calma, 

e quando isso acontece, há espaço para 
ouvir coisas mais subtis- é aí que a tua 
intuição começa a florescer e começas 

a ver as coisas mais claramente. 
A tua mente simplesmente abranda, 

e vê uma tremenda expansão 
no momento. Vês muito mais 
daquilo que podias ver antes.”

Oprah
apresentadora de talk-show/ produtora

Steve Jobs
empreendor/ inventor
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