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ACESSÓRIOS, CONSCIÊNCIA E CONSIDERAÇÕES AYURVÉDICAS NA 

PRÁTICA DAS POSTURAS DE YOGA. 

(Juliana Gadelha Luna)1 

 

 

RESUMO 

O objetivo do estudo é apresentar a prática do Yoga como uma ferramenta de 
controle do estresse de forma desmistificada para o público leigo ocidental 
enfatizando o uso de acessórios e da auto-observação  na realização das posturas, 
realizando um paralelo entre os tipos de posturas, de práticas de yoga e de tipos 
ayurvédicos. 

 

 

PALAVRAS CHAVES: Posturas de Yoga, Consciência, Ayurveda. 

 

ABSTRACT  

 
The aim of the present study is the practice of Yoga as a tool to control estresse so 
demystified for the lay public Western emphasizing the use of accessories and self-
observation in the performance of postures, performing a parallel between the types 
of egg masses, practices of yoga and ayurvedic types. 
 
 
KEY WORDS: Yoga Postures, Consciousness, Ayurveda. 
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INTRODUÇÃO  

 

É desconhecido da maioria da população que a negligência do repouso e 

lazer, a má alimentação, a má-postura, a fraqueza e encurtamento muscular, o baixo 

condicionamento cardio-vascular, a falta de organização do tempo e o excesso de 

compromissos são grandes depredadores da saúde. 

Além do fator estilo de vida, o pensamento acelerado, excessivo e 

compulsivo e as emoções não expressas também abaixam a imunidade do 

organismo. O fato de que a matéria física é energia condensada já esta 

cientificamente comprovado pela física quântica, ou seja a frequência ou vibração 

energética nada mais tem  de exótico, místico ou alternativo no mundo ocidental. 

Desde pequenos somos treinados para atender às expectativas dos 

outros, com receio à nos expor e  a nos preocupar com o que os outros pensam de 

nós.  Espera-se obter felicidade no cumprimento dos papéis sociais e no mundo 

externo aos desejos secretos do coração. 

Mas normalmente nossas expectativas e desejos nem sempre podem ser 

satisfeitas da maneira como gostaríamos e a impermanência e incertezas corroem 

as entranhas da nossa alma.  Grande parte dos acontecimentos externos e do 

comportamento das outras pessoas está completamente fora do nosso controle. 

A inquietação existencial que acompanha o ser humano desde sua tenra 

existência é agravada pela maneira como o mundo funciona atualmente, com o 

aumento da velocidade, das informações e das mudanças e com o impacto da 

tecnologia nos relacionamentos. 

Nos aglomerados urbanos, a poluição visual, e sonora, os celulares, os 

computadores, a televisão e as redes sociais levam a um excesso de informação 

que sobrecarrega os estímulos sensoriais e o sistema nervoso e nos deixa 

“conectados” 24 horas por dia. O excesso de opções tornam as escolhas mais 

difíceis, causando um estado constante de confusão mental e de estresse.  

Para não ficar para traz num mundo cada vez mais acelerado e 

competitivo, temos que estar sempre correndo, sempre ocupados, sempre fazendo 
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alguma coisa, enquanto pensamos em todas as outras coisas que não estamos 

fazendo e no que estamos perdendo,  

Na tentativa de assimilar toda essa informação, nos condicionamos  a um 

estado  que faz com que se ache que é normal viver constantemente desequilibrado.  

Quando o desequilíbrio é anunciado através da dor física e mental, a 

sociedade coloca à nossa disposição as drogas e remédios lícitas e ilícitas para 

calar e  anestesiar os sintomas de um corpo que não pode doer, que não pode 

parar, que não pode sentir, que não tem o direito de ser ou de viver. 

Denomina-se estresse, a síndrome de adaptação do organismo às 

mudanças: sempre que se percebe algo como uma ameaça, o organismo aciona 

uma reação instintiva utilizada pelos nossos ancestrais que viviam nas cavernas, 

cujo corpo era preparado para fugir de predadores. 

Neste processo, o corpo libera na corrente sanguínea hormônios 

produzidos pelas glândulas e neurotransmissores produzidos pelo sistema nervoso 

simpático que comprometem o andamento saudável do organismo, a pressão 

arterial  e o batimento cardíaco são acelerados.  

Naquele tempo quando a ameaça passava, a outra parte do sistema 

nervoso chamada parassimpático era acionada: neste caso a pressão desce, os 

níveis de açúcar abaixam e o corpo relaxa. 

Mas no mundo moderno, as mudanças que instintivamente são 

reconhecidas como ameaças não tendem a se resolver tão facilmente como as 

vividas pelos nossos ancestrais pré-históricos (problemas com relacionamentos, 

dinheiro e trabalho). 

Isto faz com que essa resposta ao estresse ou a ativação do sistema 

nervoso simpático permaneça ativada ou seja ativada repetidamente (McCALL 

Timothy, McCall : 2007) o que gera impaciência, nervosismo, irritação e dores na 

cabeça, nas costas e nas articulações.  

O estresse continuo causado pela correria e preocupações do dia-a-dia 

causa uma tensão emocional que se reflete em contração dos tecidos  musculares e 

da pele profundos, superficiais e dos órgãos internos. 
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 Estas contrações nos tecidos impede a circulação de sangue e de 

oxigênio (energia vital) nas células da parte do corpo que esta tensa, diminuindo a 

imunidade, causando cansaço e dores.  

O estresse gera doenças como acidente vascular cerebral, pressão alta, 

câncer, gastrite, ansiedade, depressão, fibromialgia, síndrome do intestino irritável, 

síndrome do pânico, enxaqueca.  

O mundo moderno também trouxe o sedentarismo onde se passa a maior 

parte do dia sentado (gerando encurtamento e fraqueza muscular) na frente da 

televisão, do volante ou do computador. 

Numa postura onde os ombros, a cabeça e as costas se dobram para 

frente fecha-se os pulmões (diminuindo a capacidade respiratória) e sentamos em 

cima do cóccix, fazendo com que o peso do corpo esmague os discos intervertebrais 

da coluna lombar, gerando dor ciática, lombar e hérnia de disco. 

Oriundo na cultura oriental e ainda amplamente mal interpretado pelo 

público ocidental como religião, ou algo praticado por “pessoas espirituais” ou muito 

diferentes dos hábitos sociais da maioria da população, o termo Yoga simplesmente 

designa uma série de técnicas para controle do estresse. 

 O objetivo deste trabalho é contextualizar os fundamentos do yoga 

(doshas, chakras, cinco elementos, cinco ventos) de forma desmistificada 

apresentando a sua utilidade para o público ocidental submetido a um estilo de vida 

acelerado e estimulado demais que  constantemente ativa o sistema nervoso 

simpático.  

O método abordado é a prática das posturas de forma pausada, com uma 

auto-observação e com o uso de acessórios que propiciam “sair do automático” e 

cultivar um estado de silêncio e neutralidade interior frente ao excesso de 

informações, aceleração e solicitações externas. 

 

1. O QUE É YOGA 

O ser humano não é apenas o corpo físico, mas também o corpo de 

pensamentos e emoções, de energia, de sabedoria e de alegria.  O equilíbrio 
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(sattva) entre essas dimensões é o objetivo da ciência do yoga, pois em excesso 

tanto a inércia (tamas) como a atividade (rajas) afetam nossa saúde física e mental.  

Para encontrar esse equilíbrio o yoga sugere observar algumas normas 

de comportamento para conosco e com os outros (yamas e nyamas), posturas 

físicas para o corpo, exercícios respiratórias, introspecção e aprender a focar a 

atenção e observar os pensamentos e emoções com distância.  

Segundo a filosofia do yoga o que dá vida ao nosso corpo é a energia que 

circula nele (prana), que é responsável pela manutenção de toda a atividade celular. 

Quando essa energia para de circular no corpo, toxinas acumulam-se e 

consequentemente doenças acontecem.  

Essa energia é formada de cinco elementos, terra, fogo,água, ar e espaço 

e  recebe nomes diferentes de acordo com a área do corpo onde ela realiza a 

atividade celular (prana, apana, samana, vyana, udana). 

Os elementos água, terra, fogo e ar misturam-se formando os elementos 

Vata, Pita e Kapha que constituem os tecidos do corpo. 

O sistema nervoso intermédia a relação entre essa energia vital e o 

funcionamento do corpo através da transmissão de impulsos nervosos entre a mente 

e o cérebro e o restante do corpo.  

As áreas com emaranhados de nervos onde a atividade elétrica é alta é 

chamada chakras e correspondem à áreas do cérebro com o potencial de 

desenvolver diferentes habilidades (sobreviver, se relacionar, influenciar, aceitar, 

expressar, intuir, encontrar uma felicidade que independe dos acontecimentos 

externos). 

O sistema nervoso intermédia também a relação do indivíduo com o 

mundo que o cerca, ajustando o corpo ás mudanças externas. Quando uma 

mudança é percebida como ameaça isso gera uma tensão emocional constante 

(atividade mental carregada com raiva, medo, competição, ambição, ciúme) que 

causa contração muscular e vascular persistente no nível da célula.  

Isto reduz nutrientes das células do cérebro, causando desordens no 

sistema nervoso central e desequilíbrio do sistema hormonal, gerando doenças 

como hipertensão, AVC, doenças no coração, pressão alta, asma, diabetes, tireóide. 
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A relação entre energia vital e o funcionamento do corpo também é 

intermediado pelo sistema glandular através da excreção de hormônios ou 

mensagens químicas na corrente sanguínea que controlam o humor, a libido e todo 

o metabolismo do corpo. 

As posturas de yoga foram designadas para garantir a saúde do corpo 

físico, que é o instrumento pelo qual as pessoas relacionam-se com o mundo. Nelas, 

o corpo é colocado em posições que massageiam e estimulam os órgãos internos e 

alteram a atividade eletro-química (neurotransmissores e hormônios) do sistema 

nervoso e glandular. 

Elas foram designadas para fazer com que a energia do corpo circule de 

forma livre e que os sete chakras funcionem de acordo com seu potencial latente.  

Elas mantém os doshas chamados Vata , Pita e Kapha no seu fluxo 

natural como uma força de vitalidade, evitando que se acumulem nos lugares onde 

geralmente ficam parados (acalmar o gás, esfriar o ácido e liberar o muco).  

Vata é a junção dos elementos ar e éter e as pessoas com essa 

constituição tem baixo peso, altura maior ou menor do que a média e propensão à 

ansiedade e instabilidade, mas gostam de movimento e tem flexibilidade. Pitta é a 

junção dos elementos fogo e água e as pessoas com essa constituição possuem 

tipo físico médio e são focadas e determinadas, mas o foco excessivo pode 

transformar-se em obcessão e raiva. Os tipos Kapha, junção dos elementos água e 

terra tem boa constituição física com tendência à aumento de peso e sua 

estabilidade pode-se tornar inércia. 

Elas fazem com que prana, apana, vyana, samana, udana circulem 

livremente no corpo, cumprindo suas funções e que os cinco elementos possam 

estar em equilíbrio no sistema. 

Elas melhoram a receptividade, controlam e expandem a reatividade do 

sistema nervoso. Os movimentos musculares, processos respiratórios e consciência 

individual trazem sangue e o oxigênio, que é o veículo da energia vital às diversas 

regiões do corpo.  

A palavra yoga vem da língua sânscrita, da raiz “yug” que significa 

“unificar”, representando num nível profundo a sensação de unidade ou coerência 
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entre o sentir, o pensar e o agir. A filosofia do yoga foi sistematizada no livro 

chamado Yoga Sutras atribuído ao indiano Patanjali. 

Num nível mais prático o termo yoga  designa uma tecnologia de controle 

do estresse.São exercícios físicos e psicológicos que tonificam os músculos, 

alongam as articulações, corrigem a postura, melhoram a capacidade cardiovascular 

e respiratória, a concentração, acalmam os nervos, ajudam a relaxar, a se 

interiorizar levando ao controle do estresse, a manutenção da saúde e ao auto-

conhecimento. 

No livro Yoga Sutras, Patanjali  começa com algumas sugestões de 

relacionamento consigo e com os outros (Yamas e Nyamas). A primeira parte, o 

comportamento para com os outros é o que não fazer: não agredir (Ahimsa), ser 

sincero ou autêntico (Satya), não se apropriar de forma indevida (Asteya), não ser 

ganancioso (Aparigraha) e levar a atividade sexual de forma equilibrada 

(Brahmacharya). 

Depois vem algumas sugestões do que fazer consigo mesmo: limpeza 

(Shaucha), contentamento (Santosha), disciplina (Tapas), auto-consciência dos 

pensamentos, emoções, reações (Svadhyaya) e aceitar o fato de que não se tem o 

controle final da realidade (Ishvara pranidhana)  

Os asanas ou posturas de yoga são posturas de alongamento, tonificação 

muscular e correção postural que aumentam o fluxo sanguíneo para os órgãos 

internos, trazendo mais oxigênio para as células, relaxando os músculos tensos, 

acalmando os nervos, levando sangue para o cérebro, influenciando o equilíbrio 

químico deste.  

Elas maximizam o funcionamento do sistema digestivo, respiratório, 

circulatório, glandular, esquelético, excretor, reprodutivo, linfático e nervoso. Eles 

criam liberdade de movimento nas articulações e lubrificam as juntas, fortificam e 

alongam os ligamentos, melhoram a capacidade cardiovascular, a resistência e o 

equilíbrio do corpo.  

Os Pranayamas ou exercícios respiratórios aumentam a capacidade 

pulmonar trazendo mais vitalidade ao corpo. Problemas respiratórios como asma, 
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bronquite ou ansiedade são resultados e resultam de hábitos respiratórios 

inapropriados, como respiração rápida, pela boca, brusca, superficial, ruidosa.  

Os exercícios respiratórios e o relaxamento (Yoga Nidra) que 

acompanham as aulas de asanas ensinam o individuo a conscientemente se 

desconectar das preocupações e tensões do dia-a-dia e a obter o controle voluntário 

da ativação da resposta de estresse do sistema nervoso. 

 Isto  melhora a qualidade do sono e diminui a necessidade de recorrer a 

relaxantes artificiais, cujo uso prolongado sem examinar as causas do estresse 

trazem efeitos colaterais. 

Pratyahara relaciona-se a retirar a atenção do que percebe-se com os 

nossos sentidos do lado de fora e desviá-la para dentro de nós, ou seja, o que eu 

penso, sinto e como interpreto a informação que me chega.  

Aprender a prestar atenção a uma coisa de cada vez (considerando que a 

mente só consegue conceber um pensamento de cada vez) e aprender a focar a 

própria atenção ao invés de permitir que ela seja descontrolada por fatores externos 

é a concentração (Dharana). Muito do estresse decorre do fato de se querer fazer 

varias coisas ao mesmo tempo, gerando mais confusão e ansiedade. 

Com os sentidos e a atenção desviada dos estímulos externos e 

direcionados para dentro de si, através de um aquietamento e introspecção é 

possível manter o foco mental relaxado permitindo que os pensamentos e emoções 

passem pela mente sem se deixar controlar por eles ou levá-los tão a sério 

(Dhyana). 

A medida que se aprende a perceber o silencio mental entre os 

pensamentos e a focar a atenção ao mesmo tempo conscientemente e 

relaxadamente nesse silêncio (que é um espaço livre de julgamentos, críticas e 

resistências ao que é, ou seja, uma alegria que vem do simples fato de estar vivo e 

independe de acontecimentos externos) se atinge a auto-realização ou o Samadhi.   

Através desses oito passos desenvolve-se inteligência emocional e 

espiritual que possibilitam a utilidade da inteligência intelectual. Aprende-se  a 

manter a agilidade, mobilidade e saúde física, a administrar os pensamentos, as 
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emoções, os relacionamentos e a encontrar o próprio centro ou refúgio interno 

diante dos altos e baixos da vida.  

1.1 As Posturas de Yoga  

As posturas de yoga alongam e fortalecem a coluna vertebral em todas as 

direções mantendo a saúde das costas. Veja abaixo os tipos de posturas de yoga: 

 Posturas em pé 

 Posturas sentadas 

 Flexões do tronco para frente 

 Extensões do tronco para trás 

 Torções do tronco 

 Posturas abdominais 

 Posturas invertidas sobre a cabeça ou sobre os ombros 

 Posturas restaurativas 

 Equilíbrio sobre os braços 

 Saudação ao sol 

 

Um dos diferenciais do yoga com alinhamento e consciência corporal é a 

aplicação de tração na coluna vertebral ao executar os alongamentos das costas. A 

tração  propicia uma descompressão dos discos, ligamentos e músculos da coluna, 

reduzindo a pressão intradiscal, o que facilita o fluxo de fluidos e nutrientes para o 

disco e ativa  o metabolismo do disco. O aumento da abertura entre cada vértebra  e 

melhor hidratação do núcleo liberam os nervos pinçados e resulta em melhoram 

dores nas costas.   

 

 

 

De acordo com Iyengar (2000)¹, seguem as descrições das posturas de 

yoga:  

Posturas de pé:  
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As posturas de pé alongam e fortificam os músculos das pernas, dos 

ombros e das costas. São boas para quem passa muito tempo sentado e sofre de 

dor nas costas. Melhoram a postura, o equilíbrio e a coordenação muscular.  

O espaço intervertebral conseguido pela tração muscular na coluna evita 

e ameniza os problemas de coluna. O alongamento completo das laterais do tórax 

melhora a irrigação de sangue na região cardíaca.  

Essas posturas aumentam a resistência, a força, a flexibilidade e mostram 

a necessidade de uma base firme. Elas ajudam a desenvolver foco, centramento e 

enraizamento. As posturas de pé em equilíbrio deixa você ativo, alerta, atento e 

mentalmente firme aumentando a força de vontade.  

Elas melhoram o movimento do esqueleto apendicular incluindo a cintura 

pélvica e a cintura escapular, ossos dos braços, ante-braços, cotovelos, punhos, 

dedos, coxas, joelhos, tornozelos, pé e dedo do pé. O movimento das pernas 

atingem a lombar, o sacro e a região abdominal. O ajustamento dos ombros, 

escápulas, braços e axilas ajusta a espinha torácica e o peito. 

Tonificam os músculos das pernas e corrigem deformidades nas pernas, 

aliviam dor nas costas, pescoço, reduzem gordura ao redor da cintura, reduz acidez, 

estimula órgãos vitais. Remove rigidez da axila, ombros, costelas e pescoço. 

 

Posturas sentadas: 

Retornam a mobilidade e flexibilidade das articulações dos joelhos, 

quadris, tornozelos e músculos da virilha, retiradas por sentar em cadeiras e pela 

vida sedentária. Removem ácido láctico dessas articulações aliviando reumatismos 

nessas regiões. 

 

 

1. Citação traduzida pela autora 

Flexão do tronco para a frente:  

Massageia e tonifica os órgãos abdominais, melhorando a digestão, a 

excreção e a constipação. Essa compressão dos órgãos abdominais acalma o 
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sistema nervoso melhorando a pressão alta, palpitação, depressão, oscilação de 

humor e recupera o cansaço físico e mental. 

 

Torção do tronco:  

         Nessas posturas os órgãos pélvicos e abdominais são torcidos e 

posteriormente banhados com sangue. Mantém a juventude das fibras das costas 

que se tornam duras e secas com a idade, alivia dor no pescoço e costas após o 

trabalho, artrite e artrose do braço e do ombro, alongam dorsal e lombar. Estimula o 

fígado, os rins, o pâncreas, o metabolismo geral. 

 

Posturas abdominais:  

Fortificam músculos lombares e sacrais, alivia dor ciática. Muitas dores 

nas costas resultam de falta de tônus no abdômen.Tonificam o abdômen e reduzem 

gordura ao redor da cintura. Aliviam flatulência e problemas gastrointestinais, 

levando a um funcionamento saudável do processo digestivo e eliminatório. 

 

Extensão para trás: 

Estimulam e energizam o corpo tendo efeito anti-depressivo, de 

estimulação e extroversão. Mantém a firmeza dos músculos da espinha e a 

flexibilidade da coluna. Alongam os músculos e massageiam a região pélvica e 

abdominal. Elas contrabalanceiam as flexões para frente que predominam quando 

dirigi-se e trabalha-se no computador e realizamos tarefas domésticas. Trazer a 

cabeça para trás das costas ajuda a lidar com o desconhecido e com os medos. 

 

 

 

Poses restaurativas : 

Levam a um estado sem pressão ou anseios. Repousam o corpo 

orgânico, ensinam a relaxar conscientemente e a se aquietar, ajudam a recuperar-se 
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de acidez, asma e doenças prolongadas, expandem a região pélvica, abdominal e 

torácica e separam os órgãos uns dos outros oxigenado-os. 

 

Invertidas: 

   Nessas posturas, a posição usual do corpo com a cabeça em cima e os 

pés para baixo é “invertida” com as pernas para cima e a cabeça para baixo. 

 Com isso, o sangue desce dos pés e da região pélvica para o cérebro, 

pulmões e coração. Isto melhora funções fisiológicas como a drenagem linfática, o 

retorno do sangue ao coração e o estímulo do funcionamento das glândulas 

endócrinas. 

O corpo possui um sistema de vasos (vasos linfáticos) que absorvem um 

liquido (linfa) que transporta toxinas liberadas pelas células dos órgãos (linfa). Esse 

líquido pode acumular-se entre as células que as produzem e os vasos que as 

transportam, acumulando toxinas no organismo.  

 As invertidas ajudam a retirar esse líquido que acumula-se entre as 

células para os vasos linfáticos e deles até o coração (drenagem linfática). Por isso 

elas desintoxicam e rejuvenecem o corpo, deixando o praticante de yoga 

normalmente apresentando menos idade do que parece! 

O sistema circulatório enfrenta a dificuldade da distância física entre o 

coração e os pés e as pernas. Empurrado pela gravidade e pela contração do 

coração, o sangue desce facilmente, sob grande pressão, do coração até os pés, 

através das artérias.  

Mas o esforço para voltar o sangue dos pés e  das pernas até o coração 

acontece contra a força da gravidade e sob baixa pressão, através das veias. Um 

fraco retorno venoso afeta todo o sistema circulatório gerando, varizes, celulite e 

problemas cardíacos.  

Esse retorno do sangue chamado de retorno venoso só acontece de duas 

maneiras: através da presença de válvulas no interior das veias (que impedem o 

refluxo do sangue) e da contração dos músculos das pernas (que comprimem as 

veias e auxiliam a subida do sangue de volta ao coração).  
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Inverter o corpo de cabeça para baixo através da posturas invertidas faz 

com que a gravidade trabalhe a favor do retorno venoso gerando saúde, a riqueza 

divina do yoga 

Com o passar dos anos o funcionamento do organismo começa a entrar 

em declínio. Hoje em dia as terapias de reposição hormonal estão sendo usadas 

para repor a deficiência do funcionamento do sistema endócrino até por pessoas na 

faixa de 30 anos de idade.  

Manter as glândulas endócrinas ativas através de suplemento diário de 

sangue fresco e oxigênio través do aumento da circulação sanguinea propiciada 

pelas invertidas  é preventivo natural que ainda  ajuda a lidar com o organismo 

atingido por hipo-hiper tireoidismo e sintomas da menopausa. 

 

Equilíbrio sobre os braços:  

Ajuda a desenvolver autonomia e auto-confiança, aumenta a força, o 

equilíbrio, a resistência e fortalece a parte superior do corpo e a aumenta a 

densidade óssea que diminui com a idade. 

 

Saudação ao sol: 

Existem várias versões de saudação ao sol. Mas todas constituem-se de 

um fluxo contínuo de posturas que normalmente funcionam como um aquecimento 

soltando as articulações e fazendo o líquido sinovial circular nelas. Feito com 

velocidade ou e em grande número de repetições possui um efeito aeróbico 

melhorando a capacidade cardiovascular e o retorno venoso.  

 

 

 

2. A ABORDAGEM DA PLENA ATENÇÃO 
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   Chama-se de “Consciência do Observador”, a qualidade da mente que 

permite ficar quieto no centro do furacão de sensações. A ação para isso é trazer a 

atenção plena (prestar atenção) no corpo, nos sentimentos e nos pensamentos. 

A atitude consiste em admitir e aceitar todas as sensações que estão 

acontecendo nesse exato momento, incluindo a raiva, o tédio, a impaciência, 

impotência, angústia, antecipação, prazer, desconforto e tensão, sem julgá-las entre 

bom, ruim e sem desejar que elas não estivessem acontecendo (sem resistir a elas). 

Caso uma situação ou sensação seja inaceitável, admitir e aceitar que não a aceita 

seria um primeiro passo. 

A abordagem da consciência é libertadora no sentido de que percebe-se 

que os próprios pensamentos e padrões de comportamento são coisas que se é 

ensinado a acreditar e não necessariamente verdades. É uma abordagem realística 

de como lidar com os desafios da vida diminuindo os apegos e as aversões e vendo 

que tudo na vida pode ser resolvido. 

 

2.1 AO PRATICAR AS POSTURAS DE YOGA: 

RELAXE: Abandone qualquer esforço, não tente fazer nada, solte o corpo 

todo. 

APENAS PERCEBA: Traga a atenção para os ouvidos e escute os sons 

ao redor e o silêncio entre eles, preste cada vez mais atenção ao silêncio e menos 

atenção à voz interna do diálogo interior.  

CONSCIÊNCIA: Traga a sua atenção para as suas sensações, seus 

pensamentos e suas emoções, o corpo ainda tem alguma parte presa? 

ADMITA: Perceba julgamentos, irritação, sensações que causam tensão e 

que você preferia que não estivessem lá, mas elas existem. Perceba a sua 

resistência e aversão às sensações desagradáveis. Não tente se livrar delas, deixe 

que elas sejam, entregue-se.  

SINTA: As próprias emoções sem medo, você não é as emoções apenas 

as está experimentando, o medo de sentir medo, raiva, tristeza apenas aumenta 

essas emoções. Sentindo-as, aceitando-as e expressando-as quando apropriado 



17 

 

 

elas cumprem sua função e desaparecem, ao contrário ficam bloqueadas nos 

tecidos musculares causando várias doenças. 

APENAS PERCEBA: Perceba a tendência da sua atenção se voltar para 

essa aversão e traga-a para à inspiração e expiração. 

Continue aceitando a si mesmo e admitindo todas as suas fraquezas e 

imperfeições, sem querer que você ou o momento sejam diferentes e veja o que 

acontece. 

 

2.2 A CONSCIÊNCIA DO OBSERVADOR NA PRÁTICA DE ASANAS 

Algumas pessoas vivem num estado constante de urgência, emergência e 

alerta, pensando no que precisa ser feito agora enquanto deslocam-se  entre vários 

compromissos no trânsito engarrafado.  

 As posturas de yoga unem a respiração, o espírito, o corpo e o 

pensamento fazendo vivenciar a riqueza do agora e retomando o contato com a 

nossa essência que se perde enquanto se está apenas focado no mundo externo. 

Yoga com consciência significa associar o movimento, o pensamento e o 

sentir, num processo de perceber ou conscientizar-se do corpo físico e da relação 

entre esse e a própria essência interior.  Isto retoma o contato perdido com o corpo 

causada por uma “educação cerebral”.  

Na abordagem da ação consciente  na execução da postura  o aluno 

precisa saber o que vai fazer exatamente, o que leva à um método direto de auto-

estudo. As tensões são percebidas, aceitas e abandonadas ao invés de combatidas.  

A atenção mental é direcionada à objetos de concentração (músculo, 

respiração, estado de atenção) e o importante é a qualidade da atenção que se dá 

ao gesto e não a quantidade de movimentos, velocidade ou força. 

A percepção da situação subjetiva precisa de calma e suavidade e 

qualquer esforço ou pressão que empurra você deve ser eliminada.  O objetivo é  

fazer menos e ser mais e não existe pressa  pois o movimento não é um fim e sim 

um meio, a postura é um processo e tempo é gasto na preparação da pose. 

O aluno é convidado a abandonar rótulos, papéis e categorias, 

observando-se sem julgamentos, mantendo-se fresco e entregando-se ao agora, 

usando o espelho do yoga para ver a si mesmo e trabalhar no desconhecido. A 
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noção de experiência é introduzida: não existe o conceito de conseguir ou fracassar, 

mas uma sucessão de experiências sobre ela mesma e por ela mesma. 

Aprender a relaxar, ou a descontrair voluntariamente o tônus muscular, 

proporciona economia de energia. O relaxamento ou yoga nidra, é mais facilmente 

induzido quando a pessoa está deitada, com olhos fechados e desligada de 

qualquer fazer. 

Quando essa descontração voluntária do tônus é solicitada ao aluno 

enquanto executa as ações com o próprio corpo, ele é  ensinando a executar as 

tarefas do dia-a-dia com mais calma e auto-confiança. 

A respiração proporciona oxigênio para o organismo realizar combustão e 

o faz despreender-se dos gases fruto das reações químicas internas, melhorando o 

trânsito intestinal e permitindo agir sobre o estado emocional e mergulhar no espaço 

interior. 

A introspecção permite alterar voluntariamente o estado de consciência e 

refrear as preocupações, estressees, ansiedades, medos, desânimos e atingir 

quietude, serenidade, confiança, coragem e alegria. 

A correção da má-postura, a tomada de consciência de esforços físicos 

não adaptados e o fortalecimento da musculatura da coluna e do abdômen ajuda a 

combater as dores na coluna  e a parar de carregar o peso do mundo nas costas 

causada por um ritmo de vida acelerado demais e uma maneira incorreta de manter 

o corpo. 

Aliada à auto-observação na prática está o uso de  acessórios que  são 

almofadões, cintos, parede, cadeiras, blocos, cobertores, gazes.  

Com a ajuda desses objetos é possível obter ação e relaxamento 

muscular ao mesmo tempo, melhorar o alinhamento ósseo - articular do corpo, 

aumentar o tempo de permanência nas posturas e conservar energia. 

Eles removem imobilidade nas costas, quadril, joelhos e pés, aliviando 

artrite e reumatismo e regulam a pressão sangüínea, asma e falta de ar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As posturas de yoga alteram as mensagens químicas das glândulas e os 

impulsos do sistema nervoso  aumentando ou diminuindo as tendências 

denominadas Vata, Pitta e Kapha no corpo. Posturas que envolvem movimento 

aumentam Vata (aumentam a velocidade-ativam o sistema nervoso simpático), que 

envolvem esforço aumentam Pitta (esquentam o corpo- ativa o sistema nervoso 

simpático) e que envolvem permanência, ficar sentado ou deitado aumentam Kapha 

(esfriam o corpo- ativam o sistema nervoso parassimpático).  

Diferentes tipos de prática também atrairão tipos diferentes de 

personalidades. Seja na escolha do tipo de prática ou do tipo de postura é preciso 

dosar o  que se gosta com o que se precisa para que prática possa ser um fator de 

equilíbrio. 

A abordagem com consciência e uso de acessórios trás aos alunos uma 

auto-observação de suas atitudes, comportamentos e emoções na prática das 

posturas, gerando uma ferramenta com potencial de evitar que as pessoas agravem 

suas tendências de desequilíbrios em práticas das quais elas gostam muito, mas 

que não são as que elas precisam.  Abaixo veja a relação entre os tipos ayurvédicos 

e os tipos de posturas de yoga 

 VATA 

(movimento) 

 

PITTA 

(foco) 

 

KAPHA 

(estabilidade) 

 

Posturas em pé - + - 

sentadas - - + 

Flexões do tronco - - + 

Extensões do tronco + + - 

Torções do tronco - - - 

abdominais - - - 

invertidas sobre a cabeça + + - 

invertidas sobre os ombros - - - 

restaurativas - - + 

Equilíbrio sobre os braços + + - 

Saudação ao sol + + - 
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