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CÂNONE PALI – TRIPITAKA 

SUTTA PITAKA – Majjhima Nikaya 118 

ANAPANASATI SUTTA - A Atenção Plena (em todos os objetos) na Respiração 

 

Principais pontos, com excertos e comentários extraídos do Satipatthana Sutta.  
Tradução do inglês de Michael Beisert. Organização de Gustavo Mokusen 

 

 

1. Assim ouvi. Em certa ocasião o Abençoado estava em Savatthi, no palácio da mãe de Migara, no Parque 
do Oriente, junto com muitos discípulos sêniores bem conhecidos - Ven. Sariputta, Ven. Maha Moggallana, 
Ven. Maha Kassapa, Ven. Maha Kaccana, Ven. Maha Kotthita, Ven. Maha Kappina, Ven. Maha Cunda, Ven. 
Anuruddha, Ven. Revata, Ven. Ananda, e outros discípulos sêniores bem conhecidos. 

(...) 
 

3. Naquela ocasião – no décimo quinto dia do Uposatha, na noite de lua cheia da cerimônia do Pavarana1 – 
o Abençoado estava sentado ao ar livre, rodeado pela Sangha dos bhikkhus2, quando observando 
cuidadosamente a silenciosa Sangha dos bhikkhus, ele assim falou: 

(...) 
 

8. "Bhikkhus esta Sangha está livre da fala inconseqüente, esta Sangha está livre da tagarelice. Ela é sólida 
como o cerne. Assim é esta Sangha dos bhikkhus, assim é esta assembléia. Uma assembléia como essa é 
merecedora de dádivas, merecedora de hospitalidade, merecedora de oferendas, merecedora de 
saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo, assim é esta Sangha dos 
bhikkhus, assim é esta assembléia. Esta assembléia é uma comunidade tal que uma pequena oferenda se 
transforma num grande fruto e uma grande oferenda se transforma num fruto ainda maior – assim é esta 
Sangha de bhikkhus, assim é esta assembléia. Uma assembléia assim é rara, difícil de se encontrar neste 
mundo – assim é essa Sangha de bhikkhus, assim é esta assembléia. Por uma assembléia assim, valeria a 
pena uma longa viagem com um grande carregamento de alimentos para poder vê-la – assim é esta Sangha 
de bhikkhus, assim é esta assembléia.”  

(...) 
 

13. "Nesta Sangha de bhikkhus existem bhikkhus que permanecem dedicados ao desenvolvimento dos 
quatro fundamentos da atenção plena – tais bhikkhus estão aqui nessa Sangha de bhikkhus. Nesta Sangha 
de bhikkhus existem bhikkhus que permanecem devotados ao desenvolvimento dos quatro tipos de 

esforço correto ... das quatro bases do poder espiritual ... (...) ... dos sete fatores para a iluminação ... 
do Nobre Caminho Óctuplo – tais bhikkhus estão aqui nessa Sangha de bhikkhus.” 

(...) 
 

 

                                                           
1 O Pavarana é uma cerimônia que conclui o retiro da estação das chuvas e na qual os bhikkhus convidam uns aos 

outros para que façam admoestações sobre as suas transgressões. 
 
2
 Neste contexto, “bhikkhu” é um termo que indica a pessoa que se dedica com seriedade à prática dos ensinamentos: 

“Quem quer que empreenda esta prática... está incluído sob o termo ‘bhikkhu’ ” – Comentários do MN.  
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"Bhikkhus, este é o caminho direto3 para a purificação dos seres, para superar a 
tristeza e a lamentação, para o desaparecimento da dor e da angústia, para alcançar 
o caminho verdadeiro, para a realização de Nibbana4 – isto é, os quatro fundamentos 
da atenção plena. Quais são os quatro? Aqui, bhikkhus, um bhikkhu permanece 
contemplando o corpo como um corpo5, ardente, plenamente consciente e com 
atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo6. Ele 
permanece contemplando as sensações como sensações, ardente, plenamente 
consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo 
mundo. Ele permanece contemplando a mente como mente, ardente, plenamente 
consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo 
mundo. Ele permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais, 
ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a 
cobiça e o desprazer pelo mundo.” – extrato do Satipatthana Sutta. 

 

(A Atenção Plena na Respiração) 

15. "Bhikkhus, a atenção plena na respiração quando desenvolvida e cultivada traz grandes frutos e grandes 
benefícios. A atenção plena na respiração quando desenvolvida e cultivada realiza os quatro fundamentos 
da atenção plena. Os quatro fundamentos da atenção plena quando desenvolvidos e cultivados realizam os 
sete fatores da iluminação. Os sete fatores da iluminação quando desenvolvidos e cultivados realizam o 
verdadeiro conhecimento e a libertação.” 

16."Como, bhikkhus, a atenção plena na respiração é desenvolvida e cultivada de modo que traga grandes 
frutos e grandes benefícios?” 

17.”Aqui um bhikkhu, dirigindo-se à floresta ou à sombra de uma árvore ou a um local isolado; senta-se 
com as pernas cruzadas, mantém o corpo ereto e estabelecendo a plena atenção à sua frente7, ele inspira 
com atenção plena justa, ele expira com atenção plena justa.” 

18. “Inspirando longo, ele compreende: ‘eu inspiro longo’; ou expirando longo, ele compreende: ‘eu expiro 
longo.’ Inspirando curto, ele compreende: ‘eu inspiro curto’; ou expirando curto, ele compreende: ‘eu 

                                                           
3
 O texto em Pali diz ekayano ayam bhikkhave maggo, praticamente todos tradutores entendem que esta é uma 

declaração que sustenta que satipatthana é um caminho único. O Bhikkhu Nãnamoli, no entanto, destaca que 
ekayana magga tem o significado contextual preciso de “ um caminho que leva a uma única direção”. 
 
4
 Nirvana, em sânscrito; a raiz “nir” significa “sem” e “vana” significa “amarra”. Sem amarras, liberto.  

5
 A repetição na frase “contemplando o corpo como um corpo”, ( kaye kayanupassi), tem o propósito de determinar 

com precisão o objeto de contemplação e isolá-lo de outros com os quais possa ser confundido. Assim, na prática, o 
corpo deve ser observado como corpo e não as sensações, ideias ou sentimentos ligados ao corpo. A frase também 
significa que o corpo deve ser contemplado simplesmente como um corpo e não como um homem, uma mulher, um 
eu, ou um ser humano. As mesmas considerações se aplicam às demais repetições no caso dos outros três 
fundamentos da atenção plena.  

6
 A frase “ardente (atapi), plenamente consciente (sampajanna), e com atenção plena (sati), tendo colocado de lado a 

cobiça e o desprazer pelo mundo, (vineyya abhijjhadomanassa)”, é correlacionada com, respectivamente, as 
faculdades da energia (viriya), sabedoria (pañña), atenção plena (sati), e concentração (samadhi).  

7
 “À sua frente,” parimukham, pode ser entendido no sentido literal ou figurativo. Com o sentido literal, “à sua frente” 

indica a área das narinas como sendo a mais apropriada para a atenção na respiração. Com o sentido figurado, “à sua 
frente” pode ser compreendido como o firme estabelecimento da atenção plena, colocando-a mentalmente “à 
frente” de todo o restante, no sentido da compostura meditativa e atenção. 
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expiro curto.’ Ele treina assim: ‘eu inspiro experienciando todo o corpo *da respiração+’; ele treina assim: 
‘eu expiro experienciando todo o corpo *da respiração+.’ Ele treina assim: ‘eu inspiro tranquilizando a 
formação do corpo *da respiração+’; ele treina assim: ‘eu expiro tranquilizando a formação do corpo [da 
respiração+’.” 

19. “Ele treina assim: ‘eu inspiro experienciando êxtase’8; ele treina assim: ‘eu expiro experienciando 
êxtase.’ Ele treina assim: ‘eu inspiro experienciando a felicidade’; ele treina assim: ‘eu expiro 
experienciando a felicidade.’ Ele treina assim: ‘eu inspiro experienciando a formação da mente’; ele treina 
assim: ‘eu expiro experienciando a formação da mente.’ Ele treina assim: ‘eu inspiro tranquilizando a 
formação da mente’; ele treina assim: eu expiro tranquilizando a formação da mente.’” 

20. “Ele treina assim: ‘eu inspiro experienciando a mente’; ele treina assim: ‘eu expiro experienciando a 
mente.’ Ele treina assim: ‘eu inspiro satisfazendo a mente’; ele treina assim: ‘eu expiro satisfazendo a 
mente.’ Ele treina assim: ‘eu inspiro concentrando a mente’; ele treina assim: eu expiro concentrando a 
mente.’ Ele treina assim: ‘eu inspiro libertando a mente’; ele treina assim: eu expiro libertando a mente.’” 9 

21. “Ele treina assim: ‘eu inspiro contemplando a impermanência’10; ele treina assim: ‘eu expiro 
contemplando a impermanência.’ Ele treina assim: ‘eu inspiro contemplando o desaparecimento’; ele 
treina assim: ‘eu expiro contemplando o desaparecimento.’ Ele treina assim: ‘eu inspiro contemplando a 
cessação’; ele treina assim: ‘eu expiro contemplando a cessação.’ Ele treina assim: ‘eu inspiro 
contemplando a renúncia’; ele treina assim: ‘eu expiro contemplando a renúncia.’” 

22.”Bhikkhus, assim é como a atenção plena na respiração é desenvolvida e cultivada de modo que traga 
grandes frutos e grandes benefícios.”  

 

(A Realização dos Quatro Fundamentos da Atenção Plena) 

23. "Como, bhikkhus, a atenção plena na respiração é desenvolvida e cultivada de modo que realize os 
quatro fundamentos da atenção plena?” 

24. "Bhikkhus, sempre que um bhikkhu, inspirando longo, compreende: ‘eu inspiro longo,’ ou expirando 
longo, compreende: ‘eu expiro longo,’ inspirando curto, compreende: ‘eu inspiro curto,’ ou expirando 
curto, compreende: ‘eu expiro curto’; ele treina assim: ‘eu inspiro experienciando todo o corpo (da 
respiração)’; ele treina assim: ‘eu expiro experienciando todo o corpo (da respiração)’; ele treina assim: ‘eu 
inspiro tranquilizando a formação do corpo’; ele treina assim: ‘eu expiro tranquilizando a formação do 
corpo’ – nessa ocasião um bhikkhu permanece contemplando o corpo como um corpo, ardente, 
plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. 
Eu digo que esse é um corpo entre os corpos, ou seja, a inspiração e a expiração. Por isso, nessa ocasião 
um bhikkhu permanece contemplando o corpo como um corpo, ardente, plenamente consciente e com 
atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo.” 

25."Bhikkhus, quando um bhikkhu treina assim: ‘eu inspiro experienciando o êxtase’; ele treina assim: ‘ eu 
expiro experienciando o êxtase’; ele treina assim: ‘eu inspiro experienciando a felicidade’; ele treina assim: 
‘eu expiro experienciando a felicidade’; ele treina assim: ‘eu inspiro experienciando a formação da mente’; 

                                                           
8
 O êxtase, nesse caso, é experimentado em forma de tranquila concentração; aqui se trata do segundo fator 

“sensação”, que deve ser entendido também como qualquer outra sensação agradável, desagradável ou neutra. 
9
 “Experienciando a mente”, “Satisfazendo a mente”, “Concentrando a mente” e “Libertando a mente” se referem à 

concentração momentânea que surge junto com o insight, significa libertá-la dos obstáculos e fatores mais grosseiros 
através de níveis sucessivamente mais refinados de concentração, e das distorções cognitivas por meio do 
conhecimento adquirido com o insight. 
10

 Impermanência aqui se relaciona com o quarto fundamento, os objetos mentais. 
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ele treina assim: ‘eu expiro experienciando a formação da mente’; ele treina assim: ‘eu inspiro 
tranquilizando a formação da mente’; ele treina assim: ‘eu expiro tranquilizando a formação da mente’ – 
nessa ocasião um bhikkhu permanece contemplando sensações como sensações, ardente, plenamente 
consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Eu digo que 
essa é uma certa sensação entre as sensações, ou seja, a cuidadosa atenção à inspiração e à expiração. 
Por isso, nessa ocasião, um bhikkhu permanece contemplando sensações como sensações, ardente, 
plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo.”  

26. "Bhikkhus, quando um bhikkhu treina assim: ‘eu inspiro experienciando a mente’; ele treina assim: ‘eu 
expiro experienciando a mente’; ele treina assim: ‘eu inspiro satisfazendo a mente’; ele treina assim: ‘eu 
expiro satisfazendo a mente’; ele treina assim: ‘eu inspiro concentrando a mente’; ele treina assim: ‘eu 
expiro concentrando a mente’; ele treina assim: ‘eu inspiro libertando a mente’; ele treina assim: ‘eu expiro 
libertando a mente’ – nessa ocasião um bhikkhu permanece contemplando a mente como mente, ardente, 
plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. 
Eu digo que não há o desenvolvimento da atenção plena na respiração naquele que é desatento e 
desprovido de plena consciência. É por isso que nessa ocasião, um bhikkhu permanece contemplando a 
mente como mente, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a 
cobiça e o desprazer pelo mundo.”  

27. "Bhikkhus, quando, um bhikkhu treina assim: ‘eu inspiro contemplando a impermanência’; ele treina 
assim: ‘eu expiro contemplando a impermanência’; ele treina assim: ‘eu inspiro contemplando o 
desaparecimento’; ele treina assim: ‘ eu expiro contemplando o desaparecimento’; ele treina assim: ‘eu 
inspiro contemplando a cessação’; ele treina assim: ‘ eu expiro contemplando a cessação’; ele treina assim: 
‘ eu inspiro contemplando a renúncia’; ele treina assim: ‘eu expiro contemplando a renúncia’- nessa 
ocasião, um bhikkhu permanece contemplando objetos mentais como objetos mentais, ardente, 
plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. 
Tendo visto através da sabedoria o abandono da cobiça e desprazer, ele é aquele que observa atento 
com equanimidade. É por isso que nessa ocasião um bhikkhu permanece contemplando objetos mentais 
como objetos mentais, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a 
cobiça e o desprazer pelo mundo.” 

28. "Bhikkhus, é quando a atenção plena na respiração é desenvolvida e cultivada desse modo que esta 
realiza os quatro fundamentos da atenção plena.”  

 

(A Realização dos Sete Fatores da Iluminação) (Usando os quatro fundamentos da atenção plena) 

29. "E como Bhikkhus, os quatro fundamentos da atenção plena são desenvolvidos e cultivados de modo 
que realizem os sete fatores da iluminação?” 

30. "Bhikkhus, quando um bhikkhu permanece contemplando o corpo como um corpo, ardente, 
plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo – 
nessa ocasião a atenção plena constante é estabelecida naquele bhikkhu. Sempre que a atenção plena 
constante tenha sido estabelecida num bhikkhu, nessa ocasião o fator da iluminação da atenção plena é 
estimulado pelo bhikkhu; nessa ocasião o bhikkhu desenvolve o fator da iluminação da atenção plena; 
nessa ocasião o fator da iluminação da atenção plena alcança a sua plenitude através do desenvolvimento 
naquele bhikkhu.” 

31. “Permanecendo assim com atenção plena, ele investiga aquele dhamma com sabedoria, ele o examina, 
faz uma análise. Sempre que um bhikkhu permanece assim com atenção plena, nessa ocasião o fator da 
iluminação da investigação dos fenômenos é estimulado pelo bhikkhu; nessa ocasião o bhikkhu 
desenvolve o fator da iluminação da investigação dos fenômenos; nessa ocasião o fator da iluminação da 
investigação dos fenômenos alcança a sua plenitude através do desenvolvimento naquele bhikkhu.” 
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32. “Enquanto ele investiga aquele dhamma com sabedoria, ele o examina, faz uma análise, a energia dele 
é estimulada sem enfraquecimento. Sempre que a energia de um bhikkhu é estimulada sem 
enfraquecimento enquanto ele investiga aquele dhamma com sabedoria, nessa ocasião o fator da 
iluminação da energia é estimulado pelo bhikkhu; nessa ocasião o bhikkhu desenvolve o fator da 
iluminação da energia; nessa ocasião o fator da iluminação da energia alcança a sua plenitude através do 
desenvolvimento naquele bhikkhu.” 

33. “Quando a energia dele é estimulada, surge nele o êxtase. Sempre que o êxtase surge num bhikkhu cuja 
energia é estimulada, nessa ocasião o fator da iluminação do êxtase é estimulado pelo bhikkhu; nessa 
ocasião o bhikkhu desenvolve o fator da iluminação do êxtase; nessa ocasião o fator da iluminação do 
êxtase alcança a sua plenitude através do desenvolvimento naquele bhikkhu.” 

34. “Naquele cuja mente está elevada pelo êxtase o corpo fica calmo e a mente fica tranqüila. Sempre que 
o corpo fica calmo e a mente fica tranqüila num bhikkhu cuja mente está elevada pelo êxtase, nessa 
ocasião o fator da iluminação da tranquilidade é estimulado pelo bhikkhu; nessa ocasião o bhikkhu 
desenvolve o fator da iluminação da tranquilidade; nessa ocasião o fator da iluminação da tranquilidade 
alcança a sua plenitude através do desenvolvimento naquele bhikkhu.” 

35. “Naquele em que o corpo está calmo e que sente felicidade a mente se torna concentrada. Sempre que 
a mente fica concentrada num bhikkhu cujo corpo está calmo e que sente felicidade, nessa ocasião o fator 
da iluminação da concentração é estimulado pelo bhikkhu; nessa ocasião o bhikkhu desenvolve o fator da 
iluminação da concentração; nessa ocasião o fator da iluminação da concentração alcança a sua plenitude 
através do desenvolvimento naquele bhikkhu.” 

36. “Ele olha de perto com equanimidade para a mente assim concentrada. Sempre que um bhikkhu olhe 
de perto para a mente assim concentrada, nessa ocasião o fator da iluminação da equanimidade é 
estimulado pelo bhikkhu; nessa ocasião o bhikkhu desenvolve o fator da iluminação da equanimidade; 
nessa ocasião o fator da iluminação da equanimidade alcança a sua plenitude através do desenvolvimento 
naquele bhikkhu.” 
(As orientações de 30 – 36 devem ser repetidas e aplicadas para as sensações, mente e objetos mentais). 

(...) 

40. "Bhikkhus, é quando os quatro fundamentos da atenção plena são desenvolvidos e cultivados desse 
modo que estes realizam os sete fatores da iluminação.” 11 

(A Realização do Verdadeiro Conhecimento e da Libertação) 

41. "E como, bhikkhus, os sete fatores da iluminação são desenvolvidos e cultivados de modo que realizem 
o verdadeiro conhecimento e libertação?”  

42. "Aqui, bhikkhus, um bhikkhu desenvolve o fator da iluminação da atenção plena, que tem como base o 
afastamento, desapego e cessação que amadurece no abandono. Ele desenvolve o fator da iluminação da 
investigação dos fenômenos... O fator da iluminação da energia... O fator da iluminação do êxtase... O fator 
da iluminação da tranquilidade... O fator da iluminação da concentração... O fator da iluminação da 
equanimidade, que tem como base o afastamento, desapego e cessação que amadurece no abandono.” 

43. "Bhikkhus, é quando os sete fatores da iluminação são desenvolvidos e cultivados desse modo que 
estes realizam o verdadeiro conhecimento e libertação.” 

Isto foi o que o Abençoado disse. Os bhikkhus ficaram satisfeitos e contentes com as palavras do 
Abençoado.  

                                                           
11

 A passagem acima mostra os fatores de iluminação coexistindo juntos, em cada momento da mente, na prática da 
meditação. 
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(Conclusão do Satipatthana Sutta) 

"Bhikkhus, qualquer um que desenvolver esses quatro fundamentos da atenção plena dessa 
maneira durante sete anos, um de dois resultados pode ser esperado: ou o conhecimento 
supremo aqui e agora, ou o ‘não-retorno’, se ainda houver algum resíduo de apego. 

Sem falar em sete anos, bhikkhus. Qualquer um que desenvolver esses quatro fundamentos da 
atenção plena dessa maneira durante seis anos... Cinco anos... Quatro anos... Três anos... Dois 
anos... Um ano, um de dois resultados pode ser esperado: ou o conhecimento supremo aqui e 
agora, ou o ‘não-retorno’, se ainda houver algum resíduo de apego. 

Sem falar em um ano, bhikkhus. Qualquer um que desenvolver esses quatro fundamentos da 
atenção plena dessa maneira durante sete meses... Seis meses... Cinco meses... Quatro meses... 
Três meses... Dois meses... Um mês... Meio mês, um de dois resultados pode ser esperado: ou o 
conhecimento supremo aqui e agora, ou o ‘não-retorno’, se ainda houver algum resíduo de apego. 

Sem falar em meio mês, bhikkhus. Qualquer um que desenvolver esses quatro fundamentos da 
atenção plena dessa maneira durante sete dias, um de dois resultados pode ser esperado: ou o 
conhecimento supremo aqui e agora, ou o ‘não-retorno’, se ainda houver algum resíduo de apego. 

Assim, foi em referência a isto que foi dito: ‘ Bhikkhus, este é o caminho direto para a purificação 
dos seres, para superar a tristeza e lamentação, para o desaparecimento da dor e da angústia, 
para alcançar o caminho verdadeiro, para a realização de Nibbana - isto é, os quatro fundamentos 
da atenção plena’".  

Isto foi o que o Abençoado disse. Os bhikkhus ficaram satisfeitos e contentes com as palavras do 
Abençoado. 

 

RESUMO GERAL 

A seguir, um breve resumo de instruções para a meditação da atenção plena na respiração: 

 Coloque a atenção na sensação da respiração/ar onde quer que ela entre e saia do corpo.  
 Se surgirem percepções visuais, ignore-as. 
 Não permita que a mente vagueie. Regresse para o ponto de contato da respiração.  
 Mantenha a atenção naquele ponto ao longo de toda a duração da inspiração e expiração.  
 A sensação, ou percepção, do ar se movendo irá mudar para uma sensação estática, esse é um 
sinal da mente se acalmando.  
 Permaneça com essa qualidade aérea, flutuante, que deve permear toda a cabeça. Experimente 
um frescor e um vazio aéreo na cabeça. Essa percepção poderá se estender por todo o corpo. Este 
é mais um sinal de crescente tranquilidade.  
 Permaneça com essa leveza aérea focando nessa experiência. 
 Todos os obstáculos deverão ter desaparecido e os cinco fatores de jhana* (sabedoria) estarão 
presentes num grau que poderá ser fraco, médio ou forte.  
 Estude constantemente o Anapanasati Sutta e pratique zazen para maior aprofundamento.  

*Cinco fatores de jhana: pensamento aplicado, unicidade da mente, pensamento sustentado, êxtase ou 
satisfação, felicidade. 

http://www.acessoaoinsight.net/sutta/MN118.php

