
Venha conhecer o Mindfulness e sua aplicabilidade no esporte! 

Mindfulness é um estado psicológico. Esse estado promove o desenvolvimento de 
autoconsciência. Quando nos tornamos mais conscientes da nossa realidade, interna e externa 
conseguimos responder a ela de modo mais inteligente e criativo, potencializando a nossa 
qualidade de vida e performance em diversas áreas.  

Como fazemos isso?  Treinando a autorregulação atencional e emocional! No senso 
comum, um melhor “controle” da atenção e das nossas emoções, especialmente as difíceis. 

Nossa atenção é constantemente capturada por estímulos externos e internos. Esse 
funcionamento automático e distraído nos faz perder um tempo e energia consideráveis, que 
acaba trazendo consequências negativas para a nossa saúde, afetando a nossa performance 
naquilo que poderíamos estar direcionando a nossa energia vital, e também no esporte, foco 
desse workshop. 

Com o treinamento de Mindfulness, mesmo em circunstâncias de pressão intensa, abre-
se espaço para que possamos fazer escolhas mais úteis para as nossas vidas, redirecionando a 
nossa atenção para o que realmente é importante, o que traz mais vitalidade, bem estar 
psicológico e rendimentos. 

Por meio de técnicas simples qualquer pessoa pode aprender Mindfulness. E por isso o 
Mindfulness está cada vez mais presente em vários contextos, como o da saúde, educação, 
empresas e esportes. 

Este workshop se apresenta como alternativa para o desenvolvimento do estado de 
mindfulness, desde que você siga praticando depois. Durante o sábado a tarde, as pessoas 
terão a oportunidade de entender o que é Mindfulness, conhecer algumas das principais 
técnicas e exercícios para promoção de qualidade de vida no seu cotidiano. 

O “Workshop Mindfulness & Sports” visa integrar os achados científicos, teóricos e 

práticos, do campo de Mindfulness e da Psicologia do Esporte. Hoje o mindfulness já é 

trabalhado por equipes, atletas e treinadores de êxito. Em conjunto outras técnicas (como o 

relaxamento e visualização) formam o chamado treinamento psicológico, que tem grande 

aceitação por atletas de elite, bem como amadores e praticantes de atividade física de qualquer 

tipo. Que tal levar esse plus para os seus exercícios? 

 

ONDE: Pulse Centro de Treinamento Funcional e de Força 

Rua Ramiro Barcelos, 1527 - Bairro Bom Fim – Porto Alegre / RS. 

QUANDO: Sábado 9/12/2016, das 13h às 19h. 

QUANTO: R$ 150,00 para profissionais e público geral.  

R$100,00 para estudantes, sem trabalho/renda, ou alunos do Pulse CT. 

Descontos especiais para grupos e ex-alunos deste ou outros cursos!  

É emitido certificado, mediante solicitação, por pdf.  

Para se inscrever é preciso realizar depósito e enviar o comprovante para: 

mindfulsports@gmail.com ou pelo whatsapp (51)98232.1140 

CONTA: BANCO DO BRASIL Ag 1899-6. CC. 24.831-2  

Maurício Pinto Marques CPF: 990.797.200-20 

mailto:mindfulsports@gmail.com


PROGRAMAÇÃO: 

 13h recepção:  

13:30 – Abertura e apresentações;  

Técnica I: Mindful Eating  

Conceitos Básicos de Mindfulness, postura interior e exterior, o mindfulness na redução de 

estresse (MBSR) benefícios, aceitação x limites do corpo, 

Técnica II: Mindful na respiração 

Bases da Psicologia Esportiva e Técnicas de Treinamento Mental. 

Técnica III: Caminhada Meditativa 

16h - Coffee Break 

16h15 - Aplicando Mindfulness na prática: 

Rotina de trabalho em clubes e com atletas. Cases e Pesquisas de mindfulness no esporte.  

Bases do BMT (Body in Mind Training) 

Técnica IV: Desconstruindo/Nado de Costas 

Being Mode x Doing Mode & Autofala;  

17:30 – Técnica V: Abraço e Julgamento 

Aceitação e Autocompaixão  

Estabelecimento de metas; e Hábitos. 

Seminário de Dúvidas e Feedbacks 

18:30 – Avaliação 

19h – Fim 

 

PALESTRANTE:  Maurício Pinto Marques 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

“Focar é Manter a mente no aqui e agora” 
Tim Gallwey - O jogo Interior do Tênis 

Mestre e Doutor em Psicologia do Esporte pela Universitat 
Autônoma de Barcelona, Espanha e Especialista em pelo 
Conselho Federal de Psicologia. Pós doutorando no CEP-Rua 
Psicologia UFRGS, 
 
Professor de “Psicologia do Esporte” nos cursos de psicologia da 
UFRGS (2013), cursos de extensão na Unisinos, da graduação 
em psicologia na UniRitter e (desde 2016) e do curso profissional 
de treinadores de futebol do RS. 
 
Foi psicólogo das categorias de base do CE Aimoré e da equipe 
profissional do Coritiba FC. Atualmente Trabalha com atletas de 
alto rendimento no Belém Novo Golf Club e em consultório com 
modalidades como: futebol, natação, tiro, corrida e poker.   


