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Feel the air up above 

Oh, pool of blue sky 

Fill the air up with love 

All black with starlight 

 

Feel the sky blanket you 

With gems and rhinestones! 

See the path cut by the moon 

For you to walk on. 
 
 

(Pearl Jam – Unthought Known) 
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RESUMO 
 

A tese descreve e reflete sobre a ação de extensão intitulada “Yoga e Cultura de Paz na 

FACED”, pertencente ao Projeto de Extensão em Cultura de Paz na FACED: Ações de 

Educação, Espiritualidade e Saúde, coordenado pela Prof. Dr.ª Kelma Socorro Lopes de 

Matos e realizado na Faculdade de Educação (FACED) da Universidade Federal do Ceará 

(UFC) (MATOS, 2016a). A pesquisa buscou relacionar os conceitos de Cultura de Paz 

(GUIMARÃES, 2003, 2011; JARES, 2002, 2005, 2007, 2008; MATOS, 2007, 2010; YUS, 

2002),  Yoga   (HERMÓGENES,   1988,   2009,   2010;   IYENGAR,   2007;   JOIS,   2010) e 

Espiritualidade  (BETTO, 2008;  BOFF,  2000, 2006; JUNG 2015, 2017; PIERRAKOS, 1995, 

2007), entendendo seus entrelaçamentos e diálogos (FREIRE, 2011a, 2001b, 2014, 2017, 

2018; HOOKS, 2017, 2018) com o objetivo de investigar a contribuição das aulas de yoga 

para o desenvolvimento de uma Cultura de Paz na universidade. Questionamos nessa pesquisa 

como as vivências em aulas teórico-práticas de yoga construíram caminhos para uma Cultura 

de Paz por intermédio da espiritualidade, incorporando-as no ambiente acadêmico e 

simultaneamente no cotidiano dos participantes nos âmbitos da vida (intelectual, social, 

emocional e psicológico), através da busca por autoconhecimento e construção de relações 

dialógicas, críticas e pacíficas nos níveis individual, interpessoal e coletivo. Possui cunho 

qualitativo (MINAYO, 2010), utilizando a pesquisa ação (GIL, 1999; OLIVEIRA, 2008; 

MATOS; VIEIRA, 2001, THIOLLENT, 2011) com suporte nas técnicas de observação 

participante (MATOS; VIEIRA, 2001; OLIVEIRA, 2008), questionários (MATOS; VIEIRA, 

2001; OLIVEIRA, 2008), entrevista com grupo focal (MATOS; VIEIRA, 2001; ROSA; 

ARNOLDI, 2006). Para a interpretação dos dados, utilizamos a análise de conteúdo 

(BARDIN, 2016) e a triangulação de dados (DUARTE, 2009; ZAPPELLINI; 

FEUERSCHÜTTE, 2015). De acordo com os resultados encontrados, a vivência com o yoga 

na universidade atua encorajando o desenvolvimento equilibrado da dimensão racional, 

emocional e espiritual, ao estimular a construção dialética desses saberes. Além disso, a 

prática regular de yoga contribui para diminuir os níveis de estresse, ansiedade e demais 

doenças psicossomáticas ao promover o autocuidado, a consciência espiritual e a busca por 

harmonia nas relações interpessoais, refletindo efetivamente na construção de uma Cultura de 

Paz. 

Palavras-chave: Educação. Yoga. Espiritualidade. Cultura de Paz. 
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ABSTRACT 
 

The thesis describes and reflects on the extension action entitled "Yoga and Culture of Peace 

in FACED", belonging to the Extension in Culture of Peace Project at FACED: Actions of 

Education, Spirituality and Health, coordinated by Prof. Dr. Kelma Socorro Lopes de Matos 

and held at the Faculdade de Educação (FACED) of the Universidade Federal do Ceará (UFC) 

(MATOS, 2016a). The research sought to relate the concepts of Culture of Peace 

(GUIMARÃES, 2003, 2011; JARES, 2002, 2005, 2007, 2008; MATOS, 2007, 2010; YUS, 

2002),  Yoga  (HERMÓGENES,  1988,  2009,  2010;  IYENGAR,  2007;  JOIS,  2010)  and 

Spirituality. (BETTO, 2008; BOFF, 2000, 2006; JUNG 2015, 2017; PIERRAKOS, 1995, 

2007), understanding their interlacings and dialogues (FREIRE, 2011a, 2001b, 2014, 2017, 

2018; HOOKS, 2017, 2018) with the objective of investigating the contribution of yoga 

classes to the development of a Culture of Peace in the university. We questioned in this 

research how the experiences in theoretical-practical classes of yoga built paths for a Culture 

of Peace through spirituality, incorporating them in the academic environment and 

simultaneously in the daily life of the participants in the scope of life (intellectual, social, 

emotional and psychological) , through the search for self-knowledge and the construction of 

dialogical, critical and peaceful relations at the individual, interpersonal and collective levels. 

It has a qualitative character (MINAYO, 2010), using action research (GIL, 1999; 

OLIVEIRA, 2008; MATOS; VIEIRA, 2001, THIOLLENT, 2011) with support in participant 

observation techniques (MATOS; VIEIRA, OLIVEIRA, 2008), a questionnaire (MATOS, 

VIEIRA, 2001; OLIVEIRA, 2008), interview with a local group (MATOS, VIEIRA, 2001; 

ROSA, ARNOLDI, 2006). For data interpretation, we used content analysis (BARDIN, 2016) 

and data triangulation (DUARTE, 2009; ZAPPELLINI; FEUERSCHÜTTE, 2015). According 

to the results found, the experience with yoga in the university works by encouraging the 

balanced development of the rational, emotional and spiritual dimension, by stimulating the 

dialectical construction of these knowledge. In addition, regular yoga practice helps to reduce 

levels of stress, anxiety and other psychosomatic illnesses by promoting self-care, spiritual 

awareness and the search for harmony in interpersonal relationships, effectively reflecting the 

building of a Culture of Peace. 

Keywords: Education. Yoga. Spirituality. Culture of Peace. 
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RESUMEN 
 

La tesis describe y reflexiona sobre la acción de extensión titulado "Yoga y Cultura de Paz en 

FACED", perteneciente al Proyecto de Extensión en Cultura de Paz en FACED: Acciones de 

Educación, Espiritualidad y Salud, coordinado por el Prof. Dra. Kelma Socorro Lopes de 

Matos y realizada en la Facultad de Educación (FACED) de la Universidad Federal de Ceará 

(UFC) (MATOS, 2016a). La investigación buscó relacionar los conceptos de Cultura de Paz 

(GUIMARÃES, 2003, 2011; JARES, 2002, 2005, 2007, 2008; MATOS, 2007, 2010; YUS, 

2002),  Yoga   (HERMÓGENES,   1988,   2009,   2010;   IYENGAR,   2007;   JOIS,   2010) y 

Espiritualidad (BETTO, 2008; BOFF, 2000, 2006; JUNG 2015, 2017; PIERRAKOS, 1995, 

2007), entendiendo sus interrelaciones y diálogos (FREIRE, 2011a, 2001b, 2014, 2017, 2018; 

HOOKS, 2017, 2018) con el objetivo de investigar la contribución de las clases de yoga al 

desarrollo de una Cultura de Paz en la universidad. En esta investigación cuestionamos cómo 

las experiencias en clases teórico-prácticas de yoga construyeron caminos para una Cultura de 

Paz a través de la espiritualidad, incorporándolas en el entorno académico y simultáneamente 

en la vida diaria de los participantes en los ámbitos de la vida (intelectual, social, emocional y 

psicológica). A través de la búsqueda del autoconocimiento y la construcción de relaciones 

dialógicas, críticas y pacíficas a nivel individual, interpersonal y colectivo. Tiene un carácter 

cualitativo (MINAYO, 2010), utiliza la investigación de acción (GIL, 1999; OLIVEIRA, 

2008; MATOS; VIEIRA, 2001, THIOLLENT, 2011) con apoyo en técnicas de observación 

participante (MATOS; VIEIRA, 2001; OLIVEIRA, 2008), cuestionarios (MATOS; VIEIRA, 

2001; OLIVEIRA, 2008), entrevista con el grupo focal (MATOS; VIEIRA, 2001; ROSA; 

ARNOLDI, 2006). Para la interpretación de datos, utilizamos análisis de contenido 

(BARDIN, 2016) y triangulación de datos (DUARTE, 2009; ZAPPELLINI; 

FEUERSCHÜTTE, 2015). Según los resultados encontrados, la experiencia con el yoga en la 

universidad funciona fomentando el desarrollo equilibrado de la dimensión racional, 

emocional y espiritual, estimulando la construcción dialéctica de estos conocimientos. 

Además, la práctica regular de yoga ayuda a reducir los niveles de estrés, ansiedad y otras 

enfermedades psicosomáticas al promover el cuidado personal, la conciencia espiritual y la 

búsqueda de armonía en las relaciones interpersonales, lo que refleja efectivamente la 

construcción de una Cultura de Paz. 

Palabras clave: Educación. Yoga. Espiritualidad. Cultura de paz. 
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We all believe in rebellion, and for myself,
I know spiritual rebellion is

at the core of what I do.
(Brandon Boyd)

O DESPERTAR DA INSPIRAÇÃO

Se estava com medo? Mais que a espuma das ondas, estava branco,
completamente branco de medo. Mas, ao me encontrar afinal só,

só e independente, senti uma súbita calma. (…)
Era preciso vencer o medo; e o grande medo, meu maior

medo na viagem, eu venci ali, naquele mesmo instante,
 em meio à desordem dos elementos e à bagunça daquela situação.

Era o medo de nunca partir.
Sem dúvida, este foi o maior risco que corri: não partir.

(Amyr Klink – Cem dias entre céu e mar)1

Essa pesquisa nasceu da ideia de plantar sementes de paz, e regá-las com os saberes

tradicionais  do  yoga  e  da  espiritualidade,  associados  a  uma  visão  freiriana,  que  valoriza

profundamente  a  construção  de  saberes  compartilhados,  o  cuidado  com  o  outro  e  o

posicionamento crítico na leitura da realidade (interior e exterior), permitindo que o indivíduo

possa dialeticamente se construir enquanto constrói o seu mundo, baseado em uma cultura de

paz e para isso “requer-se fartura de coração” (COUTO, 2012, p. 126). 

Pensando  no  ambiente  acadêmico  como  um  espaço  que  apresenta  demandas  e

características  singulares  (rapidez  de  informações  vinculadas  no  universo  científico,

valorização  da  racionalidade,  desatenção  às  outras  dimensões  do  ser,  necessidade  de

acolhimento  dos  indivíduos  e  carência  de  momentos  de  autoconhecimento),  surgiu  a

oportunidade  de  realizar  uma  vivência  com yoga  e  espiritualidade  através  do  Projeto  de

Extensão  em  Cultura  de  Paz  na  FACED:  Ações  de  Educação,  Espiritualidade  e  Saúde,

coordenado e idealizado pela Prof. Dr.ª Kelma Socorro Lopes de Matos. Tal projeto possui

seis ações constituintes: 1. Formação de Educadores em Cultura de Paz; 2. Valores humanos

para fazer florescer uma Cultura de Paz; 3. Reiki na FACED; 4. Yoga e Cultura de Paz na

FACED; 5.  Vivendo valores  em Educação;  e  6.  Tecendo mandalas,  construindo a Paz na

1 Cada capítulo inicia com um trecho do livro “Cem dias entre céu e mar”, escrito por Klink (2005) como relato
da sua viagem da África ao Brasil, a bordo de um barco a remo, feito nunca realizado antes. Corajoso, inspirador
e poético, Amyr Klink é o companheiro e guia perfeito para a jornada proposta nessa tese. 
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FACED.  O  projeto  de  extensão  foi  iniciado  em  2016  e  segue  ativo  pelo  quarto  ano

consecutivo, em 2019. 

O Projeto de Extensão foi pensado e criado pela  Prof. Dr.ª Kelma Socorro Lopes de

Matos,  aprovado em reunião do Departamento de Fundamentos da Educação, da Faculdade

de Educação (FACED – UFC) e institucionalizado pela Pró-Reitoria de Extensão (PREX)

com  o  código  CB.2017.PJ.064.  O  intuito  é  incorporar  a  Cultura  de  Paz  nas  práticas

acadêmicas em diálogo com a comunidade, estabelecendo relações de crescimento mútuo no

qual  desenvolve-se  a  empatia,  o  cuidado  com  o  outro  e  a  dialogicidade  no  convívio

interpessoal (MATOS, 2016a; 2016b; 2016c; 2016d; 2017a; 2017b).  Cada ação de extensão

(subdivisão do projeto, com características específicas) tem duração, público e metodologia

próprios, de acordo com suas especificidades e objetivos inerentes a cada prática promotora

da saúde e da paz.

A ação de extensão intitulada Yoga e Cultura de Paz na FACED foi pensada com o

intuito de entender os processos que envolvem a interligação entre a cultura de paz, o yoga, e

a  espiritualidade,  compreendendo  como  tais  conceitos  são  apropriados  através  de  uma

perspectiva  profunda  e  significativa,  problematizando  como a  interação  dessas  esferas  se

espelha na vivência, atuação e convívio dos participantes com os seus pares e o mundo. Para

isso, buscamos: refletir sobre a vivência do yoga como caminho para a construção de uma

Cultura de Paz iniciada no ambiente acadêmico,  e podendo ser incorporada no cotidiano;

entendido, através da perspectiva dos participantes da Ação de Extensão de Yoga e Cultura de

Paz na FACED, como os saberes do yoga e da espiritualidade constroem significados e se

interligam com os diversos âmbitos da vida (intelectual, social, emocional e psicológico); e

investigar o impacto da prática regular de yoga no modo como se relacionam consigo, e com

suas relações interpessoais.

Essa pesquisa possui caráter inovador para o conhecimento científico na medida em

que  alia  três  conceitos  (yoga,  espiritualidade  e  cultura  de  paz)  e  busca  captar  seus

entrelaçamentos  numa perspectiva  sensível  e  coletiva,  enraizada  na  busca  dialogada  pelo

autoconhecimento. Destacamos também pelo contínuo anseio de vivências coerentes com o

caminho de transformação pessoal da pesquisadora, praticante de yoga e professora, ao ter

sido capturada pelo assunto, de uma maneira ou de outra, conforme afirma Campbell (1990,
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p. 3).  Acreditamos que o yoga,  desde que vivenciado sob a ótica da cultura de paz e  da

espiritualidade,  pode  contribuir  para  o  bem-estar  físico,  psicoemocional  e  intelectual  do

praticante, estimulando a inserção crítica e ativa no mundo que o cerca, através das relações

interpessoais. 

Dessa forma, o objetivo geral dessa tese é analisar o impacto e contribuição das aulas

regulares  de  yoga  para  o  desenvolvimento  de  uma cultura  de  paz  na  universidade.  Com

objetivos  específicos,  procuramos  investigar  se  e  como  a  ação  de  extensão  auxilia  os

participantes  no  desenvolvimento  de  estratégias  (no  conhecimento  de  si  e  no  amparo  do

grupo)  para  lidar  com o cotidiano de  tensões  e  conflitos  do  mundo acadêmico.  Também

buscamos compreender como as mudanças nas perspectivas individuais afetam as relações

interpessoais  dos  participantes  do  projeto,  além dos  limites  e  potencialidades  dessa  ação

educativa enraizada na busca por autoconhecimento como forma de transformação individual

e social, pautada em leituras críticas e ativas na construção da sociedade. 

Fundamentamos  a  metodologia  em uma  pesquisa  de  cunho  qualitativo  (MINAYO,

2010), ao propor trabalhar com significados, valores e aspectos sutis das relações humanas,

inspirada  na  pesquisa-ação  (GIL,  1999;  MATOS;  VIEIRA,  2001;  OLIVEIRA,  2008;

THIOLLENT,  2011),  na  qual  o  pesquisador  se  envolve  com o grupo estudado  a  fim de

estimular mudanças e transformações individuais, sociais e coletivas. Foram escolhidas, para

o trabalho com os dados, as técnicas de observação participante  (MATOS; VIEIRA, 2001;

OLIVEIRA, 2008; MINAYO, 2010;), questionários (MATOS; VIEIRA, 2001; OLIVEIRA,

2008), entrevista com grupo focal (MATOS; VIEIRA, 2001; ROSA; ARNOLDI, 2006), e a

análise  documental   (LÜDKE;  ANDRÉ,  1986;  OLIVEIRA,  2008).  Uma  vez  que  foram

coletadas informações de fontes diversas, como fichas de inscrição, questionário de avaliação,

entrevistas com grupo focal e relatos escritos, aplicamos a triangulação de dados visto que é

uma ferramenta útil e de alta confiabilidade na qual os materiais são analisados como um todo

(DUARTE,  2009;  FIGARO,  2014;  ZAPPELLINI;  FEUERSCHÜTTE,  2015).  Para  a

interpretação das informações, utilizamos a análise de conteúdo (BARDIN, 2016).

Discutir questões como a cultura de paz, o yoga e a espiritualidade em ambientes de

ensino formal, aflora como uma necessidade emergente na medida em que compreendemos o

nosso propósito em um mundo  globalizado, no qual a rapidez de informações é capaz de
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propiciar  melhoras  significativas  na  qualidade  de  vida  da  população,  mas  também é  seu

“calcanhar de Aquiles” (pois a tecnologia é supervalorizada e capaz de aumentar as distâncias

entre os indivíduos em vez de diminuí-las) assumindo a fluidez de fatos, sentimentos e valores

como um produto rentável a ser vendido nos grandes centros urbanos. Nesse contexto surge o

que  Lovelock  (2010,  p.  232)  chama  de  crise  atual  da  sociedade,  vista  por  ele  como  “o

resultado de colocarmos os direitos humanos antes dos deveres humanos com a Terra e as

demais formas de vida com as quais a compartilhamos”, gerando consequências gravíssimas à

perpetuação  da  espécie  humana  no  planeta,  através  do  modo  como  os  seres  humanos

entendem e lidam com as mudanças climática (e o possível desconhecimento ou descaso à

Teoria Gaia). 

De acordo com Barber (2009), tal crise da sociedade se desenvolveu na questão macro

sobre  como  a  forma  tardia  do  capitalismo  alimenta-se  através  de  processos  como  a

perpetuação do ethos de consumo infantilizado (entendido como a persistência de hábitos de

consumo irresponsáveis e irrefletidos), a privatização de espaços e hábitos que primariamente

não  eram mediados  pelo  consumo,  a  transformação  de  marcas  comerciais  em identidade

individual  e  cultural  e  a  consequente  homogeneização  do mundo disfarçada  de  poder  de

escolha. Para Duarte Jr. (2001), a crise que a civilização moderna enfrenta atualmente é um

reflexo cumulativo de todas as relações sócio-históricas que se desenvolveram a partir  da

cisão mecanicista entre corpo e mente (associada às demais dicotomias derivadas, como razão

e sentimento) (YUS, 2002) que, por fim, culminaram em uma supervalorização do intelecto e

do saber racional, prático e científico. Segundo esse autor, instala-se a necessidade atual e

urgente de estimular a perfeiçoar um novo tipo de saber, fundamentando nas emoções, nos

sentidos e na corporificação do conhecimento, denominado por ele de saber sensível. 

Betto  (2008)  propõe  que  vivemos  uma  crise  da  racionalidade,  responsável  por

fragmentar a nossa percepção e que levou ao questionamento das ciências, das ideologias e de

tudo aquilo que pretende explicar o real de uma maneira objetiva e suficiente. Ao mesmo

tempo, vivemos um momento de emergência do espiritual (ou seja, uma época de busca por

um  propósito  de  vida,  conectado  com  dimensões  profundas  do  ser),  com  uma  certa

necessidade  de  romper  as  amarras  das  instituições  religiosas,  que  tentaram domesticar  a
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espiritualidade por ser ameaçadora, na medida em que questiona o status quo e que, por isso,

tem a capacidade de transformar o mundo e as pessoas. 

Interpretando  Duarte  Jr.  (2001),  Betto  (2008),  Barber  (2009)  e  Lovelock  (2010),

compreendemos que os autores discutem essencialmente a mesma questão, chamada de crise

da sociedade moderna, em escalas de magnitude diferentes. O primeiro (LOVELOCK, 2010)

problematiza a relação da nossa espécie num âmbito global com a Terra, trazendo à tona os

modos como temos nos relacionado com a natureza desde os primórdios da espécie, quando

aprendemos  a  moldar  os  elementos  naturais  e  nos  adaptarmos  à  condições  climáticas

adversas, além dos processos de cultivo da terra e domesticação de animais. Tratando assim

do  modo  como nos  envolvemos  com o  ambiente  e  da  relação  de  respeito  (ou  não)  que

nutrimos  pela  natureza  em seus  intrincados  modos  de  existência.  O segundo (BARBER,

2009) acrescenta ao debate a questão do consumo instrumentalizado pelo sistema capitalista,

debatendo como as nossas escolhas de vida são direcionadas pelo mercado e distanciam cada

vez mais o indivíduo de uma relação profunda com a natureza (ambiente que passa a ser

manipulado,  especulado  e  vendido  como  mercadoria),  além  de  inserir  a  questão  da

homogeneização de  hábitos,  costumes  e  valores,  todos  voltados  para  uma perspectiva  de

valorização exterior aos seres humanos. 

O  terceiro  (DUARTE  JR,  2001),  argumenta  como  a  noção  mecanicista  de

supervalorização do saber racional em detrimento do saber sensível influenciou a evolução de

pensamentos  dicotomizantes,  sempre  pautado em rupturas  como eu versus  a  natureza,  eu

versus o outro,  a minha cultura versus as outras,  com ênfase num individualismo que na

verdade é produto de mercado. Isso promoveu uma negação de saberes ancestrais, corporais e

sutis, pois estes não podiam ser submetidos aos caminhos estreitos e exclusivamente racionais

da ciência tradicional. O quarto (BETTO, 2008) autor agrega ao debate o caminho de busca

por integralidade do ser humano, como uma maneira de possibilitar a reintegração entre a

visão que temos de nós mesmos numa perspectiva ampla para facilitar a relação do ser com a

comunidade de modo crítico e consciente para, por fim, ressignificar os laços com o mundo e

a natureza que (nos) habita. 

Compreender e trabalhar o aspecto integral da constituição do ser humano é importante

pois o momento atual que vivenciamos necessita desse conhecimento, como afirma Campbell
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(1990,  p.  5), “precisamos  que  a  vida  tenha  significação,  precisamos  tocar  o  eterno,

compreender  o  misterioso,  descobrir  o  que  somos”. Evidenciamos  tal  necessidade  nas

relações sociais,  que passaram por diversas alterações ao longo das últimas décadas  e  se

tornaram superficiais, distantes e mediadas por relações de consumo e poder. Nesse sentido,

entender como o indivíduo pode se reconectar com sua essência profunda, rompendo ilusões

de separatividade em si e no outro é desvelar os mecanismos políticos e mercadológicos que

se  beneficiam  com  tal  noção  deturpada  de  individualidade  (caracterizada  por  um

individualismo excessivo),  para assim pensarmos em alternativas de construção de mundo

pautadas no reconhecimento da pluralidade e da diferença enquanto riqueza e potencialidade. 

Como diz Bhajan (2017, p.2) “Todo mundo é uma parte de você. Se você não entende

que todo mundo faz parte de você, então você não entende quem você é.”2, pensamento que

dialoga poeticamente com Couto (2003, p. 56) quando afirma que “Aprenderá como se diz

aqui:  cada homem é  todos os  outros”.  Nesse sentido,  percebemos a  espiritualidade como

principal caminho para o autoconhecimento e a partir  dela,  para a construção de relações

interpessoais  saudáveis  e  equilibradas,  expandindo-se  para  macrorrelações  e  modos

complexos de integração com o mundo.  Sobre a emergência da espiritualidade, Gimenes e

Cândido  (2009)  apontam  que  nunca  houve  tanta  liberdade  para  refletir  sobre  questões

espirituais como agora e que existe uma convergência para a descoberta dos segredos, dos

mistérios filosóficos e da união entre a ciência e a espiritualidade, com o intuito de promover

a integralização do ser humano em corpo, emoção, mente e espírito. Prem Baba afirma que:

… enquanto você não puder se reconhecer como uma manifestação da luz e
do amor  divino,  isso  significa  que  existe  uma  camada  de autoengano.  A
principal mentira é aquela que faz você acreditar que é uma gotinha separada
do oceano (BABA, 2014, p. 59).

O autor trabalha com os saberes do yoga, os conceitos do pathwork3 (metodologia de

autoconhecimento)  aliados  à  psicologia  e  aos  conhecimentos  xamânicos,  focando  na

integralidade do ser através da união dos aspectos de luz e sombra, percebendo o sagrado em

2 Tradução livre de: Everybody is a part of you. If you do not understand that everybody is a part of you then
you do not understand who you are.
3 O  pathwork é  uma metodologia de autoconhecimento, num processo chamado “Caminho”, composto por
palestras canalizadas por intermédio de Eva Pierrakos, conduzidas por um ser desencarnado conhecido como
“Guia”.  É  composto  por  258  palestras  sobre  a  realidade  psicoespiritual  e  o  processo  de  desenvolvimento
individual (PIERRAKOS, 2007). 
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toda manifestação individual e coletiva. Pois, segundo ele  “Ao reconhecer a sua verdadeira

natureza, você se sente completo” (BABA, 2014, p. 34). A possibilidade de entender como os

aspectos compreendidos enquanto positivos ou negativos fazem parte da unidade essencial do

ser ajuda-nos a conceber a percepção de que os problemas e conflitos que visualizamos no

mundo externo são reflexos de questões ainda não resolvidas, ou bloqueadas em nós mesmos,

fazendo com que o foco de transformação passe a ser em primeiro momento interior (através

do autoconhecimento), para que em um segundo momento possamos iluminar e dissolver os

conflitos externos de modo consciente,  atuante e crítico.  Portanto, esse caminho espiritual

atua  de  modo  sinérgico,  trabalhando  problemas  e  conflitos  internos  e  externos,  de  modo

simultâneo, em vez de focar-se na mudança somente individual ou somente societária. 

De acordo com Boff (2006, p. 51):

A espiritualidade  é  uma  dimensão  de  cada  ser  humano.  Essa  dimensão
espiritual  que cada um de nós tem se  revela  pela  capacidade de diálogo
consigo  mesmo  e  com  o  próprio  coração,  se  traduz  pelo  amor,  pela
sensibilidade, pela compaixão, pela escuta do outro, pela responsabilidade e
pelo cuidado como atitude fundamental. 

Por  isso  diferimos  a  espiritualidade  da  religião,  percebendo  que  a  segunda  seria  a

normatização de processos ou caminhos que poderiam proporcionar aos indivíduos vivências

de contato com o aspecto divino, enquanto a espiritualidade não precisa, em si, de dogmas,

normas, ritos, celebrações ou institucionalizações, pois é a busca ou caminho individual que

guia a essência do ser em direção à divindade (BOFF, 2016). 

Dentre  os  vários  caminhos  de  busca  espiritual,  o  yoga  se  apresenta  como  uma

possibilidade para a unificação das dicotomias que instituímos durante a vida entre corpo,

mente e espírito e, mais profundamente, para a reconexão da nossa essência individual com o

aspecto divino.  De acordo com Iyengar (2007, p.  21),  “o yoga nos permite redescobrir  o

sentido de totalidade, e então nos libertamos da sensação de estar constantemente tentando

encaixar peças quebradas”. O redescobrimento da totalidade comentado por Iyengar comunga

com a percepção de Maturana (2009),  que entende o humano como o entrelaçamento do

aspecto emocional com o aspecto racional, pois segundo ele: 
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Normalmente vivemos nossos argumentos racionais sem fazer referência às
emoções em que se fundam, porque não sabem que eles e todas as nossas
ações têm um fundamento emocional, e acreditamos que tal condição seria
uma limitação ao nosso ser racional (MATURANA, 2009, p. 18).

Percebemos então que a supervalorização do saber racional é o direcionamento dessa

energia psíquica para a resolução de problemas e situações cotidianas a partir do ponto de

vista  lógico,  interpretado  como conhecimento  válido  e  seguro,  porém desconsideramos  a

importância dos outros saberes e formas de contato com o mundo. Campbell introduz uma

reflexão  importante  ao  discutir  a  supremacia  do  saber  racional  sobre  o  entendimento  da

consciência, quando afirma que:

É próprio da tradição cartesiana pensar na consciência como algo inerente à
cabeça, como se a cabeça fosse o órgão gerador de consciência. Não é. A
cabeça é  um órgão que orienta  a  consciência  numa certa  direção  ou  em
função de determinados propósitos.  Mas existe uma consciência  aqui,  no
corpo. O mundo inteiro, vivo, é modelado pela consciência. Acredito que a
consciência e energia são a mesma coisa, de algum modo. Onde você vê, de
fato, energia de vida, lá está a consciência. (CAMPBELL, 1990, p. 15). 

Dialogamos com tal pensamento e entendemos que buscar o despertar da consciência é,

em um sentido profundo, entrar em contato com a espiritualidade e redescobrir caminhos que

levem a  uma integralização  do indivíduo,  que  em um primeiro  momento  é  um processo

interno de autoconhecimento mas que em um momento posterior leva ao florescimento desse

indivíduo  e  a  capacitação  para  que  possa  se  inserir  na  comunidade  seguindo  o  próprio

caminho do coração,  conectado conscientemente a  tudo e  a todos através  de uma efetiva

cultura de paz. 

Hermógenes (2010) conclui que o yoga é um caminho para a integração do indivíduo,

ao mesmo tempo desconectado de si e do universo, pois o estilo de vida instituído nas grandes

cidades é o causador de distúrbios que se manifestam no corpo físico, mental e espiritual do

ser humano moderno. Essas alterações no modo de vida fizeram com que perdêssemos o

contato com nossa essência e a capacidade de perceber as sutilezas do próprio ser. 

A palavra Yoga, em sânscrito, possui diversos significados. Ela deriva da raiz yuj, que

significa unir, e essa ideia de união permeia todas as suas interpretações. Uma delas envolve a
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percepção  de  que  a  alma  humana  é  uma  representação  parcial  da  superalma4,  a  Divina

Realidade. O estado em que essas duas representações, a alma humana e a superalma, estão

em perfeita união, bem como o processo através do  qual essa união ocorre, são chamados

ambos de yoga (TAIMNI, 2011).

O  yoga  pode  ser  entendido  como  um  conjunto  de  práticas  espirituais  que  inclui

exercícios respiratórios, físicos e meditação, contribuindo para o equilíbrio pessoal, social e

espiritual do indivíduo (HERMÓGENES, 2010). De acordo com Feuerstein (2006), a filosofia

e a prática do yoga podem variar entre as tradições que às vezes é raro encontrar semelhanças

entre  elas,  por  isso  quando  se  fala  em caminho  do  yoga  normalmente  se  refere  a  uma

multiplicidade  de  tradições  e  tendências  diferentes  mas,  essencialmente,  meios  para  a

libertação  e  iluminação.  É  possível  que  a  popularização  do  yoga  seja  causada  pela  sua

capacidade  de  integralizar  o  ser,  unindo  aspectos  tão  dicotomizados  pelo  paradigma

cartesiano, como pela sua capacidade de superar as barreiras impostas pelo estilo de vida atual

em prol de um modelo mais igualitário, equilibrado e centrado, revivendo a capacidade que o

ser humano tem que entender o mundo a partir de um ponto de vista integrador.

Pensar  em yoga,  espiritualidade  e  autoconhecimento  é  pensar  em trajetórias  para o

desenvolvimento de uma Cultura de Paz, pautada em novos saberes capazes de transformar

positivamente a realidade em prol da construção solidária e participativa de novas relações

interpessoais. De acordo com Guimarães: 

A educação para a paz tem aparecido como um instrumento importante para
a  concretização  de  uma  cultura  de  paz,  emergindo  na  interlocução  da
comunidade internacional, não apenas como uma nova área de pesquisa ou
um campo relevante, mas como expressividade da ideia de bem, onde se
joga a própria questão do sentido da humanidade e da finalidade da educação
(GUIMARÃES, 2011, p. 22).

Entendemos  assim  que  o  yoga  e  a  espiritualidade  residem  no  núcleo  de  tal

expressividade da ideia de bem de Guimarães, sendo caminhos de busca pela essência (de si e

do outro) e contribuindo ativamente para a construção da paz. A Cultura de Paz sustenta e

ancora esse trabalho por acreditarmos que ela é indissociável de uma práxis verdadeira da

espiritualidade e do yoga, que se baseiam na construção da paz em seus aspectos individual e

4 Para uma explicação mais detalhada, ver “A Ciência do Yoga: Comentário sobre os Yoga-Sutras de Patãnjali 
à luz do pensamento moderno”, de I. K Taimni, 2002. 
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coletivo.  É  importante  evidenciar  que  o  conceito  de  paz  aqui  trabalhado  apoia-se  no

pensamento  de  Jares  (2002;  2005),  Guimarães  (2003,  2011),  Matos  (2007,  2010),  e  Yus

(2002),  percebendo-a  de  acordo com a  concepção  positiva  e  diretamente  relacionada aos

conceitos  de  justiça  social,  direitos  humanos  e  democracia,  bem  como  na  resolução  de

conflitos como forma de crescimento interpessoal e renegando os processos de violência, seja

direta,  indireta  ou  estrutural.  Por  esses  motivos  a  paz  é  uma  construção  ativa,  crítica,

engajada, e jamais associada à passividade ou inércia. 

Como mencionado, evidenciamos a importância de dar foco ao ambiente acadêmico

uma vez que a universidade é geralmente percebida como a sede do conhecimento racional,

privilegiando ações e relações que giram entorno dessa esfera, porém tal perspectiva começa a

ser discutida e mudada na medida em que percebemos o quão importante é humanizar as

relações acadêmicas e permeá-las com a possibilidade de contribuir com o desenvolvimento

dos aspectos físico,  emocional  e  espiritual  das pessoas.  A própria  existência  de pesquisas

sobre Cultura de paz e Espiritualidade,  por exemplo,  abrem uma nova perspectiva para o

ambiente  acadêmico,  trazendo  as  demais  esferas  do  desenvolvimento  humano  para  a

universidade. 

Pesquisas recentes, conduzidas por Levecque et al. (2017), Evans et al. (2018), Powell

(2017,  2018)  e  Woolston  (2016,  2017,  2018)  demonstram que o  espaço  acadêmico pode

provocar adoecimentos de ordem física, mental e psicológica, gerando um problema de saúde

pública,  como esses  e outros  estudos apontam. Os estudos indicam vários  caminhos para

tornar o espaço acadêmico mais salutar, como o desenvolvimento de comunidades de apoio, a

criação  de  um ambiente  pautado  na  bondade,  e  nas  relações  interpessoais  saudáveis  e  a

superação da competição em prol de uma cultura da cooperação, por exemplo. 

Pensando nos modos em que podemos estimular o florescimento desse sentimento de

comunidade, a cultura de paz atua como facilitadora no resgate da nossa percepção integral e

saúde física e mental em equilíbrio, para que, ao nos sentirmos completos e equilibrados em

nossa essência, possamos promover a paz entre pares e o meio em que vivemos. Desse modo,

trabalhamos  para  a  construção  da  paz,  simultaneamente,  em  três  âmbitos:  individual,

interpessoal e coletivo, por acreditar que tais dimensões são indissociáveis. 
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Incorporamos  a  visão  de  Freire  (2011a, 2011b,  2014,  2017,  2018)  na  qual  o

conhecimento (bem como a consolidação da paz) é uma construção crítica, ativa e engajada

no rompimento de barreiras para a criação de pontes entre seres humanos e o mundo. 

A pedagogia engajada não só me impele a ser constantemente criativa na
sala de aula como também sanciona o envolvimento com alunos fora desse
contexto. Acompanho os alunos à medida que eles progridem em sua vida
fora da nossa experiência em aula. De várias maneiras continuo a ensiná-los,
e  eles,  inversamente,  se  tornam  mais  capazes  de  me  ensinar.  A  lição
importante que aprendemos juntos, a lição que nos permite caminhar juntos
dentro e além da sala de aula, é a do engajamento mútuo (hooks, 2017, p.
270). 

O diálogo entre bell hooks (2017, 2018)5 e Freire é de fundamental importância para o

entendimento  de  que uma educação liberadora  pode habitar  os  mais  diversos  espaços  de

aprendizado e aliar-se a qualquer tipo de conhecimento, desde que as relações existentes entre

professor  e  aluno  sejam  enraizadas  no  compromisso  pelo  engajamento  mútuo,  crítico,

propositivo e desmistificador de realidades alienantes e opressoras. 

Reiteramos a importância da partilha de experiências,  de contato com o outro, e de

diálogos provocativos e transformadores, capazes de criar novas formas de pensar e sentir

tanto a si mesmo quando ao mundo, encontro este capaz somente com coragem abertura para

o novo e para os outros. Nesse sentido, valorizamos a perspectiva de encontrar e dar voz às

experiências formativas vividas no tempo, no pensamento e no corpo de cada um (FREIRE,

2011a,  2011b,  2014,  2017,  2018;  HOOKS,  2017,  2018;  TIBURI,  2017,  2018;  TIBURI,

HERMANN, 2018) 

Incorporamos de Freire (2011a, 2011b, 2014, 2017, 2018), hooks (2017, 2018) e Tiburi

(2017, 2018) o entendimento do ato de educar enquanto ato político, baseado no princípio de

que o aprendizado é libertador e que a sala de aula deve ser um lugar de entusiasmo pelo ato

de aprender e partilhar saberes. Entendemos o valor da presença de cada um e na criação de

uma  comunidade  de  aprendizado,  pautada  na  empatia  fundamentada  na  responsabilidade

partilhada entre professores e estudantes de modo a construir uma consciência alinhada com o

5 bell hooks é o pseudônimo, a “voz escritora”, de Gloria Watkins, professora, escritora, feminista e ativista
social  estadunidense  que  encontrou  em  Paulo  Freire  um  mentor  e  guia  que  propôs  um  ensino  libertador,
demanda sentida por ela própria e que norteou toda sua relação com o ensino. Utilizamos a escrita do nome em
letras minúsculas, em concordância com a maneira de autoexpressão da autora. 
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engajamento crítico e político. Acima de tudo, reiteramos nosso compromisso com a educação

como  prática  de  liberdade  ao  afirmarmos  que “celebramos  um  ensino  que  permita  as

transgressões” (HOOKS, 2017, p. 24).

Com o intuito de perceber como os temas desenvolvidos nessa tese se entrelaçam, as

três  categorias  conceituais  escolhidas  (yoga,  espiritualidade  e  cultura  de  paz)  elas  serão

expostas  e  discutidas  durante  o  primeiro  capítulo,  analisando  sua  construção  histórica  e

relevância para o conhecimento científico e  vivencial  da atualidade.  No segundo capítulo

evidenciamos  o  caminho  metodológico  escolhido  e  desenhado,  de  acordo  com  as

particularidades e potencialidades da pesquisa, buscando fornecer meios para o entendimento

holístico dos saberes abordados, e o terceiro capítulo mostra os dados obtidos e analisados à

luz  do  referencial  teórico  tratado  no  capítulo  um.  No  terceiro  capítulo  intentamos

compreender como os saberes se encaixam para a construção de novos conhecimentos sobre

os temas propostos. No quarto e último capítulo delineamos as conclusões e reflexões através

das  quais  a  construção  de  dados  e  o  estudo  bibliográfico  foram  tecidos,  consolidando

respostas  para  as  perguntas  formuladas  ao  longo  da  pesquisa  e  estimulando  novos

questionamentos e perspectivas de análise sobre o tema. 
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1. NAVEGANDO EM MARES PROFUNDOS

O navegador não vaga a esmo, mas se prende
 a tudo que é possível,para tornar preciso o seu caminho.

A exata posição dos astros no universo, no preciso segundo de
cada minuto, em cada hora, o vento, o sol, sinais de todos os tipos,

dados de todos os acidentes, registros de todas as forças e movimentos.
E na arte de navegar nada exige mais precisão do que aportar,

com segurança e onde se quer.
(Amyr Klink – Cem dias entre céu e mar)

1.1 Yoga e (auto)descobrimentos 

A palavra yoga é uma transliteração derivada do sânscrito “yuj”, de gênero masculino

que ao ser assimilada pelo português assumiu o gênero feminino e passou a ser escrita como

“a ioga” pois o “y” até então não era considerado uma letra do vocabulário português do

Brasil. Cada autor que escreve sobre o assunto costuma optar por um tipo determinado de

grafia, geralmente a partir de justificativas filosóficas ou relacionadas às normas de escrita do

país de origem. Neste trabalho utilizaremos o gênero masculino e a grafia com “y”, como um

modo de nos aproximarmos da tradição em que tal saber se originou, utilizando “o yoga”.

Alguns autores ainda utilizam o uso do acento circunflexo (yôga) para evidenciar a pronúncia

fechada da primeira  sílaba,  porém desconsideraremos esse aspecto para que o detalhe  da

pronúncia fique a cargo das preferências pessoais dos leitores dessa tese.

Consideramos que o aspecto relevante a ser evidenciado nesse caso em particular seja a

escrita como uma escolha pautada em justificativa teórica e filosófica sem a pretensão de ser

assumida como verdade absoluta ou o único caminho correto. Acreditamos que cada um deve

escolher como se expressar diante das opções possíveis, conhecendo-as e decidindo qual se

aproxima mais do seu caminho pessoal e entendendo que as opções de grafia e pronúncia não

alteram os significados espirituais e simbólicos do yoga. Nesse sentido, ao utilizar referências

de outros autores optamos por escrever exatamente como utilizado por Feuerstein (2006),

Iyengar (2001), Jois  (2010),  Taimni (2011) e Kriyananda (2014),  justificando as possíveis

variações de gênero e grafia ao longo do texto. 

Estimamos  que  o Yoga surgiu  na Índia  há,  pelo  menos,  cinco milênios.  Feuerstein

(2006, p. 38) afirma que:
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No sentido técnico, yoga refere-se ao conjunto enorme de valores, atitudes,
preceitos e técnicas espirituais que se desenvolveram na Índia no decurso de,
pelo  menos,  cinco  milênios  e  que podem ser  vistos  como o fundamento
mesmo da antiga civilização indiana. Yoga é, portanto, o nome genérico dos
vários caminhos indianos de autotranscendência extática, ou de transmutação
metódica da consciência até que esta se liberte do feitiço da personalidade
egóica. 

De acordo com Kupfer (2001) podemos perceber algumas linhas que nascem do Yoga

pré-histórico dos tempos védicos6,  aproximadamente 6500 a.C, marcado por vertentes: um

yoga com técnicas ascéticas, um yoga devocional, e um yoga do conhecimento. 

Para Kupfer (2000, p. 13), primeiramente existiu o yoga e depois surgiram seus apoios

filosóficos, sendo quase impossível localizá-lo historicamente de modo pontual, mas podemos

estimar seu nascimento e entender o momento no qual a sistematização desses conhecimentos

começou a se realizar. Segundo ele: 

Se quisermos contar a história do Yoga, devemos considerar antes de mais
nada que ele é práxis. E, se formos imaginar os sábios ascetas da antiguidade
– e sabemos que eles  existem desde a  mais profunda noite  das idades –
forçosamente vamos pensar em algum tipo de tecnologia espiritual concreta.
Pelo que como praticantes de Yoga podem inferir, esta práxis antecedeu a
qualquer sistema filosófico. O Yoga é inerente ao ser humano e permanece
vivo na memória coletiva da Humanidade. (…) Isto, porque ele faz parte da
nossa essência.  O Yoga nasce a partir  da compreensão das manifestações
externas  da  Natureza  e  suas  influências  subjetivas  sobre  a  consciência
humana. 

Entendemos que a práxis é aspecto fundante do yoga na medida em que seus saberes

eram (e ainda são) essencialmente prático vivenciais e direcionam os indivíduos no habitar

cotidiano  pautado  pela  busca  espiritual  e  possuem  o  aspecto  teórico  fundamentado  na

transmissão de saberes de mestre para discípulo através da tradição, chamada em sânscrito de

parampara, entendida como o método oral de difusão de conhecimentos a partir do convívio

iniciático e rico de significados entre o mestre ou guru e seus aprendizes. 

Por volta do século V a.C.,  Patañjali – considerado o pai do yoga – sistematizou o

conhecimento  existente  sobre  a  vida  e  a  prática  dos  yogues  nos  Yoga  Sutras,  que  são

sentenças breves e sucintas (geralmente relacionadas a temas morais  e práticos) contendo

6 Os Vedas são a forma de literatura mais antiga da Índia e da humanidade: são textos em sânscrito revelados
que constituem o embasamento da tradição hindu. Os Vedas são quatro:  Rig, Yajur, Sama  e Atharva. Foram
compostos há mais de 4000 anos antes de nossa era (KUPFER, 2001). 
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indicações e direcionamentos sobre o yoga, a consciência e a condição humana. Nos Sutras

também encontramos temas relacionados à  espiritualidade que discutem a relação entre  o

mundo natural  e a Alma transcendente (IYENGAR, 2007).  Hoje em dia existem diversos

livros  (DAUSTER,  2012;  MARTINS,  2015;  TAIMNI,  2011;  KRIYANANDA,  2014)  que

procuram traduzir  esse  conhecimento  ancestral  para  a  atualidade,  entendendo  os  saberes

milenares de acordo com seu contexto histórico e social para incorporá-lo ao mundo moderno,

reconhecendo e valorizando a riqueza e a atualidade de tais entendimentos.  

Nos Yoga Sutras temos a descrição do ashtanga yoga, que são os oito ramos ou pétalas

do yoga, constituídos por etapas morais e éticas (yama e niyama), físicas (ásana, pranayama

e  pratyahara)  e  mentais  (dharana e  dhyana),  que  quando  vivenciadas  com  disciplina,

dedicação e devoção são responsáveis por conduzir o praticante ao samadhi, último estágio do

caminho de evolução espiritual, entendido como iluminação (IYENGAR, 2007; KUPFER,

2001; PACKER, 2009, SARASWATI, 2002). As tradições e modalidades mais conhecidas

hoje no Ocidente (Hatha Yoga, Ashtanga, Kundalini e Iyengar,  e.g.) tomam os Yoga Sutras

como  base  para  a  sustentação  de  sua  filosofia,  bem  como  o  enraizamento  nos  saberes

milenares. Adiante detalharemos a importância dos Sutras para o ensino e prática do yoga.

Antes, contudo, discutiremos o entendimento de autores de referência no Brasil, e no mundo

sobre o yoga. Tal contextualização é essencial para situarmos e compreendermos a linha que

seguimos nesse trabalho. 

Para Hermógenes (1988, p. 28)  “Yoga é união (yuj) de uns com outros e é também

unificação de  cada  um em si”  dialogando com Iyengar  (2007,  p.  33)  ao  afirmar que “O

objetivo  da  ioga  é  descobrir  nosso  Eu  imortal”.  Segundo  Packer  (2009),  yoga  significa

comunhão  da  nossa  alma  individual  (Jivatman)  com o  Princípio  Supremo (Paramatman),

propondo-nos a fazer essa religação por estarmos separados da fonte, do Absoluto. Os autores

acima trabalham com a raiz em sânscrito “yuj”,  que significa união,  no sentido de que o

caminho do yoga é, essencialmente,  o caminho de unidade e integração de partes que no

momento  estão  dissociadas  ou  separadas.  Acreditamos  que  ao  afirmar  “a  palavra  yoga

significa o meio para a realização da própria natureza”7 (JOIS, 2010, p. 5), Pattabhi Jois capta

um aspecto sutil muitas vezes despercebido, entendendo o yoga como meio ou caminho para a

7 Tradução livre de: The word yoga signifies the means to the realization of one's true nature. 
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realização da verdadeira  natureza do indivíduo, que já é,  em si,  integrada,  única,  plena e

Divina. O yoga desvela então, somente o que já temos em nosso íntimo e mostra a relação que

nutrimos com todos os seres e o mundo. 

Na  atualidade,  a  supervalorização  do  saber  racional  (DUARTE JR,  2001)  gerou  a

desconexão gradativa do mundo, dos outros seres (humanos e não-humanos) e por fim, de nós

mesmos, gerando e alimentando a ilusão de separatividade entre nosso corpo, nossa mente e

nosso espírito (YUS, 2002), provocando conflitos internos e externos cumulativos.  Quando

Duarte Jr. (2001) propõe uma educação do sensível, pretende estimular um equilíbrio entre as

dimensões  do  ser  (física,  mental  e  espiritual)  como uma forma de  resistência  ao modelo

racionalista  e  excessivamente  pautado  por  saberes  intelectuais  que  julgam minimizar  ou

anular a subjetividade ligada aos aspectos sutis do indivíduo.

Nesta era científica, aceitamos somente o que vemos e rejeitamos o que não
vemos. Não nos esforçamos para perceber o Eu Universal, que é o morador
que  testemunha  todas  as  ações,  que  é  a  causa  da  criação,  sustento  e
destruição  do  universo,  e  isso  é  da  natureza  da  consciência.  Grandes
estudiosos e intelectuais que atraem a atenção usando termos pedantes do
Vedanta que significam que todas as coisas são transitórias e que somente o
Ser  Supremo é  real,  estão  apenas  impressionando a  si  mesmos  e  a  seus
ouvintes por um momento. Mas logo, a rede de ilusões certamente os cegará.
Portanto, aqueles que querem intensamente se elevar do oceano do samsara e
parar de mergulhar nele experimentando prazer e dor, e assim tornando-se
deprimido, devem praticar yoga e experimentar sua felicidade (JOIS, 2010,
p. 19).8

O autor  propõe  que  através  do  yoga  possamos  perceber  e  experienciar  os  saberes

transcendentes, atualmente desconsiderados pela era da ciência, entendendo que o yoga traz a

percepção de unidade ao estimular o autoconhecimento, que nos faz perceber, com clareza,

que  corpo,  mente  e  espírito  estão  intrinsecamente  relacionados.  Contudo,  a  perspectiva

mecanicista tem sido contestada nos espaços acadêmicos e se inserido em pesquisas e práticas

voltadas para uma maneira mais harmônica de se perceber a vida. Cabe ressaltar a emergência

8  Tradução livre de: In this scientific age, we accept that only what we see and reject what we do not. We make
no effort to perceive the Universal Self, which is the Indweller that witnesses all actions, that is the cause of the
creation, sustenance, and destruction of the universe, and that is of the nature of consciousness. Great scholars
and intellectuals who attract attention by using pedantic Vedantic terms which mean that all things are transitory
and that only the Supreme Self is real, are only impressing themselves and their listeners for the moment. But
soon, the net of delusion is sure to blind them. Therefore, those who want intensely to lift themselves out of the
ocean of samsara, and stop wallowing in it experiencing pleasure and pain, and thereby becoming depressed,
should practice yoga, and experience its bliss. 
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de novas perspectivas de pesquisa, estimuladas pelo pensamento integral e holístico, no qual

vemos  a  busca  por  equilíbrio  em todas  as  formas  de  conhecimento.  Jois  corrobora  com

Saraswati (2002, p. 2), quando este afirma que:

Através das práticas de yoga, desenvolve-se a consciência da inter-relação
entre os níveis emocional, mental e físico, e como um distúrbio em qualquer
um  deles  afeta  os  outros.  Gradualmente,  essa  consciência  leva  a  uma
compreensão das áreas mais sutis da existência9.

Assim, essa esfera de consciência crescente é buscada através do yoga, compreendendo

todos os níveis do indivíduo, do mais denso ao mais sutil, da percepção corporal, mental e

psicológica, para que possamos alcançar a definição de saúde proposta por Iyengar (2007, p.

53) “A saúde começa com a firmeza do corpo, aprofunda-se até a estabilidade emocional,

conduz à clareza intelectual, à sabedoria, e, finalmente, ao desvelar da Alma”. Como completa

Malagó (2007, p. 11) “O corpo é o instrumento para a descoberta de si mesmo”. A seguir,

detalharemos os oito ramos ou pétalas do yoga, descritos por Patanjali em seu Yoga Sutra,

caracterizado por etapas de purificação do corpo, mente e espírito para que o indivíduo seja

capaz de atingir o autoconhecimento, culminando na iluminação e integração com o aspecto

divino. 

1.1.1 As Oito Pétalas do Yoga – o caminho de Patanjali para o autoconhecimento

Observamos que o yoga entende o indivíduo em sua completude, considerando todos os

aspectos  de  sua  constituição  e  promovendo  o  desenvolvimento  progressivo  e  equilíbrio

integral entre todos eles. A descrição de cada pétala do yoga será feita a seguir, para que

possamos entender a escolha do percurso e os meios utilizados para desvendar a trilha do

yoga  na  expressão  desse  ciclo  de  conhecimentos  pessoais  e  acadêmicos  intrinsecamente

emaranhados, constituindo-se enquanto caminho de busca e consolidação de uma cultura de

paz em sua completude. 

Os  yamas são orientações  que pretendem iniciar  o  praticante  no caminho do yoga,

buscando orientá-lo no modo em que se relaciona com o mundo, com respeito e integridade,

9  Tradução  livre  de:  Through  the  practices  of  yoga,  awareness  develops  of  the  interrelation  between  the
emotional, mental and physical levels, and how a disturbance in any one of these affects the others. Gradually,
this awareness leads to an understanding of the more subtle areas of existence. 
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através  de:  1.  ahimsa (não  violência),  satya (verdade),  3.  asteya (não  roubar),  4.

brahmacharya (controle  de  energia  ou  força  vital)  e  5.  aparigraha (não  possessividade)

(IYENGAR, 2010; KUPFER, 2000; PACKER, 2009).  Para Kupfer (2000, p. 38), os yamas

“pretendem purificar o yogi, aniquilar a subjetividade advinda do egocentrismo e prepará-lo

para os estágios seguintes” e isto acontece pois a forma como habitamos o nosso ambiente é

reflexo de como entendemos e praticamos o yoga dentro de nós. Iyengar afirma que: 

Esses mandamentos são as regras da moralidade para a sociedade e para o
indivíduo, que, se não forem obedecidas, acarretam o caos, a violência, a
mentira, o roubo, a dissipação e a ambição. As raízes desses males são as
emoções da cobiça, do desejo e do apego, que podem ser fracas, médias ou
excessivas. Elas só trazem a dor e a ignorância. Patañjali ataca a raiz desses
males mudando a direção do modo de pensar, segundo os cinco princípios de
yama (IYENGAR, 2010, p. 31). 

Por isso, é contraditório imaginar um buscador espiritual cultivando atitudes violentas,

que faltem com a verdade ou possessivos e apegados de modo exacerbado ao mundo dos

sentidos. Todavia, devemos buscar nutrir uma atitude de sinceridade e coragem com relação

ao caminho da espiritualidade, aceitando que todos os seres estão em evolução e, portanto,

inconclusos, cientes de seus processos e imperfeições, para não estimular comportamentos ou

discursos inverossímeis com a realidade e pautados num ideal de perfeição moral que não

existe.  Os  yamas devem  ser  estudados  e  vivenciados  pois  são  sutis  e  transcendem  os

significados literais  de algumas traduções, por exemplo,  ahimsa não se relaciona somente

com a violência física, mas com todos os modos de violência expressos por atos, falas ou

pensamentos enquanto asteya refere-se ao roubo ou apropriação tanto de bens físicos de outro

indivíduo como de ideias ou sentimentos. 

Os niyamas são os direcionamentos que se aplicam à disciplina individual do praticante

de yoga e buscador espiritual, sendo eles: 1. saucha (pureza), 2. santosha (contentamento), 3.

tapas (disciplina  ou  austeridade),  4.  svadhyaya (estudo  do  eu)  e  5.  Ishvara  pranidhama

(dedicação  ao  Senhor  ou  entrega)  (IYENGAR,  2010;  KUPFER,  2000,  2001b;  PACKER,

2009). Packer (2009, p. 28) afirma que os niyamas “correspondem aos aspectos internos que

necessitam ser desenvolvidos na senda de retorno, no caminho à consciência. Caracterizam o

florescimento das virtudes da alma e despertam nossa natureza real”. Assim como os yamas,
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precisam ser estudados e colocados em prática através da construção de autodisciplina, busca

contínua por autoconhecimento e dedicação ao sagrado, purificando e preparando o indivíduo

para as pétalas seguintes do yoga.  Feuerstein (2009) expressa o sentido que buscamos ao

aprimorar o aspecto moral do yoga ao afirmar que: 

O cerne  do  processo  do  Yoga,  que  conduz  o  praticante  a  um estado  de
existência inautêntica até o ser autêntico, não é glamouroso e prossegue por
meio da transformação gradual e silenciosa do corpo-mente de cada pessoa e
de sua vida diária. Assim, a base de toda prática genuína de Yoga, como de
qualquer  outra  disciplina  espiritual  no  mundo,  reside  no  campo  do
comportamento moral. É impossível ser um bom yogue ou yogini sem ser
também um indivíduo moralmente maduro (FEUERSTEIN, 2009, p. 16). 

Entendemos que os yamas e niyamas se consolidam no cotidiano e sua experimentação

é  um  processo  contínuo,  eles  devem  sempre  seguir  alinhados  com  as  demais  pétalas,

garantindo que o praticante não se perca ao longo do caminho e nem foque sua atenção

somente em um ponto, desenvolvendo-o em demasia em detrimento dos demais (como pode

acontecer, por exemplo, através da prática focada somente nos ásanas, ou seja, nas posturas

psicofísicas), pois isso desviaria do grande sentido do yoga de integração e desenvolvimento

pleno do ser. 

Os ásanas são posturas psicofísicas que buscam interligar o trabalho nos corpos físico,

mental e espiritual de forma consciente e conectada. Iyengar (2009, p. 43) afirma que “Corpo,

mente  e  espírito  não  podem  ser  divididos,  pois  estão  inter-relacionados  e  são  aspectos

diferentes de uma única consciência divina que a tudo invade”, confirmando que o controle do

corpo desenvolvido por essas práticas é capaz de dar ao praticante a possibilidade de guiar

também sua mente e sua energia como afirmado por Saraswati (2002). Para Kupfer (2001),

trata-se de descobrir a inteligência e a consciência escondidas através de um pensar com o

corpo. Segundo ele: 

Esses  exercícios  físicos  e  movimentos  rituais,  chamados  de  ásanas  em
sânscrito, são um conjunto de técnicas altamente instigantes e desafiadoras
que  podem exigir  tudo no  plano físico,  mas  que  não  são  um fim em si
mesmo.  Pode-se dedicar uma vida inteira aos  ásanas  e,  nem por isso,  se
estará fazendo Yoga. O que faz a diferença é a atitude que está por trás dos
exercícios.  E,  com  a  atitude  correta,  vem  uma  série  de  outras  coisas:
alinhamento,  inteligência  corporal,  respiração  consciente,  despertar  das
experiências  do  corpo sutil,  transformação  do  organismo;  tudo isso  num
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processo que poderíamos chamar de alquimia corporal (KUPFER, 2001, p.
68). 

Partindo desse princípio,  através da observação consciente e atuação sobre o corpo,

entendido  como o  aspecto  mais  denso  e  material  da  nossa  existência,  somos  capazes  de

influenciar os aspectos mais sutis, como as emoções e os pensamentos, desde que estejamos

trabalhando para o desenvolvimento integral da essência do ser (DANUCALOV & SIMÕES,

2009). Porém, como afirma Kupfer (2001), pode-se correr o risco de mecanizar a prática dos

ásanas tornando-a algo aquém do que realmente é  o Yoga, desvinculando assim a prática

física da busca por autoconhecimento e paz.  Para Saraswati  (2002),  o hatha yoga não só

fortalece o corpo e melhora a saúde, mas também ativa e acorda os centros responsáveis pela

evolução da consciência humana. Nesse processo de iluminação:

A prática de ásana integra e harmoniza os dois [corpo e mente].  Tanto o
corpo quanto a mente abrigam tensões ou nós. Cada nó mental tem um nó
físico e muscular correspondente e vice-versa. O objetivo da ásana é liberar
esses nós.  Ásanas liberam as tensões mentais ao lidar  com elas no nível
físico,  agindo  de  modo  psicossomático,  através  do  corpo para  a  mente10

(SARASWATI, 2002, p. 11). 

Para o autor,  os  ásanas são capazes  de dissolver  os  nós  presentes  no corpo físico,

provenientes  de  tensões  e  bloqueios  no  nível  mental,  beneficiando  as  duas  esferas

intimamente  interligadas.  Malagó  (2007)  reflete  sobre  as  questões  de  tensão  muscular  e

bloqueio emocional trazendo a psicoterapia de Reich (1974), através da análise das couraças

enquanto limitadoras de movimentos físicos e respiratórios atuando como forma de proteção

emocional, e a Análise Bioenergética de Lowen (2017), através do estímulo ao paciente para

refletir sobre quais ações estão sendo evitadas inconscientemente a partir de determinadas

tensões, aprimorando com os conhecimentos modernos saberes amplamente difundidos no

yoga. Para Lowen (2017, p. 35):

10 Tradução livre de: The practice of asana integrates and harmonises the two [body and mind]. Both the body 
and the mind harbour tensions or knots. Every mental knot has a corresponding physical, muscular knot and 
vice-versa. The aim of asana is to release these knots. Asanas release mental tensions by dealing with them on 
the physical level, acting somato-psychically, through the body to the mind. 



32

(…) a vida de um indivíduo é a vida de seu corpo. Uma vez que o corpo vivo
é composto por mente, espírito e alma, viver a vida do corpo inteiramente
significa ser atento, espiritual e expressivo. Se tivermos alguma deficiência
em qualquer um desses aspectos do nosso ser,  significa que também não
estamos inteiramente com nosso corpo. 

O  pranayama é o controle da energia vital,  chamada no yoga de  prana (PACKER,

2009). Iyengar (2001) e Kuvalayananda (2008) entendem que o pranayama é o controle da

respiração,  realizado  através  de  exercícios  respiratórios  para  potencializar  a  absorção  e

utilização  dessa  energia  pelo  yogue  (ou  seja,  pelo  praticante  de  yoga),  auxiliando  no

direcionamento da mente e dos sentidos. Para Iyengar: 

Se  a  respiração  prevalece,  os  desejos  são  controlados,  os  sentidos  são
limitados  e  a  mente  é  acalmada.  Se  o  desejo  prevalece,  a  respiração  se
desorganiza, e a mente fica agitada e perturbada. Portanto, o iogue domina a
ciência  da  respiração  e,  com sua  prática,  controla  a  mente  e  detém seu
constante movimento (IYENGAR, 2001, p. 47). 

Contudo, Saraswati (2009) percebe o prana enquanto vivacidade, característica presente

em tudo,  pois,  para os  yogues,  todo o universo é  vivo e  cheio de prana.  Para ele,  nesse

sentido, seria inadequado determinar o fluxo de prana somente no nível da respiração, muito

embora seja através dela que os seres humanos absorveriam grande parte dessa energia, pois o

prana estaria em tudo. Em suas palavras: 

No nível material, também recebe-se o prana do ambiente, comida, água, sol
e  ar.  Todos os  elementos  são compostos  de prana.  Assim,  o quantum de
prana dentro de cada indivíduo é influenciado pela qualidade dos elementos
aos  quais  é  exposto  e  que  se  ingere  no  decorrer  da  vida  cotidiana
(SARASWATI, 2009, p. 14).11

Nesse  estudo  seguimos  as  ideias  de  Saraswati  (2009)  sobre  prana,  entendendo-o

enquanto  energia  ou  força  viva  que  habita  tudo e  todos,  sendo  evidenciada  e  trabalhada

principalmente  nas  concepções  de  Iyengar  (2001)  e  Kuvalayananda  (2008)  devido  às

conexões entre o controle da respiração e os efeitos psicossomáticos nos indivíduos. 

11 Tradução livre de: At the material level one also receives prana from the environment, food, water, sun and
air. All the elements are comprised of prana. So, the quantum of prana within each individual is influenced by the
quality of the elements to which is exposed and which one ingests in the course of everyday life (SARASWATI,
2009, p. 14). 
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A próxima  pétala  do  yoga  é  pratyahara,  que  significa  o  controle  ou  retração  dos

sentidos, num movimento de introspecção que objetiva estimular no yogue à auto-observação

e ao direcionamento interior. Packer (2009, p.29) afirma que: 

O objetivo de  pratyahara é isolar a mente completa e voluntariamente do
mundo exterior, de maneira que, sempre que quiser penetrar no interior de
sua mente e concentrar-se em qualquer objeto ou problema, pode isolar-se do
mundo  exterior  fechando  as  portas  dos  órgãos  sensoriais.  Quando
removemos nossos sentidos dos estímulos externos, nós nos abrimos para a
profunda dimensão do nosso ser.

A importância  desse  estágio  é  permitir  um intenso  mergulho  e  contato  interior  do

praticante,  inicialmente  preparado  pelos  demais  estágios,  rumo  a  uma  experiência  mais

intensa  e  intimista  de  autoconhecimento.  Os  oito  estágios  se  desenvolvem,  desse  modo,

partindo dos aspetos manifestos e densos da existência para os mais não-manifestos e sutis. 

Quando  esse  estágio  é  atingido,  o  sadhaka12 passa  por  uma  rigorosa
autoanálise.  Para  superar  o  mortal  mais  atraente  encanto  dos  objetos
sensuais,  ele  precisa  do  isolamento  da  devoção  (bhakti),  relembrando  o
Criador,  que  fez  os  objetos  do  desejo.  Também  precisa  da  luz  do
conhecimento  de  sua  herança  divina.  A  mente,  na  verdade,  é  para  a
humanidade causa de servidão e liberdade; traz a servidão se está vinculada
aos  objetos  do  desejo,  e  liberdade,  quando  está  livre  desses  objetos.  Há
servidão quando a mente anseia, cobiça, ou se está infeliz com alguma coisa.
A mente torna-se pura quando todos os temores e desejos são aniquilados. O
bom e o agradável se apresentam às pessoas, predispondo-as à ação. O iogue
prefere o bom ao agradável (IYENGAR, 2010, p. 48). 

Segundo Iyengar (2010), ásana, pranayama e pratyahara completam as três pétalas ou

ramos  que atuam diretamente  no corpo físico  e  permitem o  aprimoramento  psicofísico  e

emocional  do  buscador  espiritual,  caracterizadas  por  períodos  de  intensa  purificação,

orientando-o para continuar seu processo nos três últimos ramos. 

Dharana e  Dhyana são as pétalas (ou os  ramos do yoga)  que trabalham o aspecto

mental do indivíduo, a primeira é entendida enquanto concentração intensa em um objeto

concreto ou abstrato e a segunda é percebida como meditação (IYENGAR, 2010; PACKER,

2009). Sobre dharana, Packer (2009, p.30) indica que:

12 Praticante ou buscador espiritual.



34

No processo de concentração, o foco mental necessita ser restrito; é como se
todos os pensamentos se recolhessem para uma única direção. Então o grau
de distração diminui e a capacidade de ajustar o foco se torna muito maior. O
poder de uma mente concentrada é comparado a uma lâmpada de raio laser,
que concentra todos os seus  raios  em uma única direção,  sendo por  isso
capaz de grande iluminação. 

De acordo com Iyengar (2010), o praticante chega até esse estágio após ter temperado o

corpo através dos  ásanas, refinado a mente através do fogo do  pranayama e controlado os

sentidos através de  pratyahara, sendo possível focar a mente em um só ponto ou tarefa no

qual ela está totalmente absorvida (caracterizando um estágio de profunda presença), pois “A

mente precisa ser imobilizada para atingir esse estado de absorção completa” (IYENGAR,

2009, p. 51). A seguir, temos a sétima pétala do yoga: dhyana, que é: “O fluxo contínuo da

mente em uma única direção, quando um único pensamento (objeto de meditação) ocupa a

esfera da mente, sem que este fluxo seja interrompido por qualquer outro pensamento, então

tem-se a meditação” (PACKER, 2009, p. 30). Nesse estágio, “o iogue vê a LUZ que brilha

além da terra e do céu. Vê a luz que brilha em seu próprio coração. Torna-se luz para si e para

os outros” (IYENGAR, 2010, p. 55).

O último ramo ou pétala descrito por Patanjali é chamado de samadhi ou iluminação, a

integração suprema do indivíduo com a realidade  divina.  Para Iyengar  (2010,  p.  56),  “O

estado de samadhi só pode ser expresso por profundo silêncio.  O iogue partiu do mundo

material  e  fundiu-se no Eterno”.  E ainda:  “É o fim da jornada  do sadhaka.  No ápice da

meditação,  ele  passa  ao  estado  de  samadhi,  onde  seu  corpo  e  sentidos  estão  como  que

adormecidos,  suas  faculdades  mentais  e  racionais  estão  alertas,  como  se  ele  estivesse

desperto, embora esteja além da consciência” (IYENGAR, 2010, p. 55). 

Uma vez explanado o conceito de yoga e a vertente filosófica e espiritual na qual esse

conhecimento  se  insere,  bem  como  a  incorporação  dessa  filosofia  na  presente  tese,

discorreremos a seguir sobre a apropriação destes saberes no campo da ciência e da educação,

aproximando-o cada vez mais de nossa realidade Ocidental e do ambiente de ensino formal e

“racionalista” ao qual pertencemos, com o intuito de entender a importância de incorporar o

yoga no universo acadêmico, como uma forma de incentivar o autoconhecimento para que a
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paz  possa  se  expressar  em  todos  os  níveis,  desenvolvendo-se  de  forma  plena  pela

transformação interior e exterior, simultaneamente. 

1.1.2 Colóquios entre yoga, ciência e educação

Os benefícios da prática de yoga são amplamente documentados em livros e artigos

científicos (citados a seguir), sendo eles percebidos com relação ao aspecto físico, mental,

psicológico e espiritual. Hermógenes aponta que: 

O homem integral é visto pelas escolas hinduístas como formado por cinco
koshas ou revestimentos, que vão quintessenciando a partir do corpo físico
até atingir o mais sutil, onde não há nada de material e concreto, formal e
pessoal, que é o plano da mais pura aventurança. Entre o físico e o mental,
como intermediário, há o fascinante organismo energético, formado de prana
ou bioenergia, que dá vitalidade ao todo orgânico, sendo o élan dinamizante
de cada função orgânica. Acima do plano propriamente mental, há um plano
metafísico, que é o da intuição filosófica (HERMÓGENES, 2009, p. 107). 

Por isso, o hatha yoga favorece e aperfeiçoa desde o corpo físico, que é o nível mais

denso das  camadas  de  existência  do  ser  humano,  até  os  níveis  mais  sutis,  trabalhando o

indivíduo em seu aspecto integral (BROWN, 2011; HERMÓGENES, 1988; PACKER, 2009;

SARASWATI, 2002). Segundo Packer (2009) todas as doenças físicas e mentais são sintomas

de uma única doença, que é o distanciamento do Ego e do Ser. As manifestações das doenças

seriam  uma  maneira  de  trazer  a  atenção  do  indivíduo  para  esse  aspecto  e  direcionar  a

autoconsciência  para superar  essa separação. A autora acredita  que a atuação do yoga no

processo de cura e prevenção tem sido validado pela ciência e pelos praticantes de yoga,

comprovando a eficácia do yoga como terapia (PACKER, 2009). 

A prática regular de yoga beneficia o indivíduo pelo fortalecimento muscular, aumento

da  flexibilidade,  estímulo  ao  bom  funcionamento  de  órgãos  internos,  regulação  do

funcionamento  hormonal,  promoção  de  clareza  mental,  estímulo  à  respiração  natural,

promove  a  calma  da  mente,  permite  a  equanimidade  na  observação  dos  sentimentos  e

pensamentos,  estimula  o  vigor  mental  e  aumenta  a  percepção do corpo,  da  mente  e  dos

sentimentos (ARORA, 2013; BROWN, 2011; HERMÓGENES, 2007; PACKER, 2009). 
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Os  efeitos  do  yoga  na  saúde  mental  estão  sendo  investigados  pela  comunidade

científica e indicam amplos benefícios dessa prática (diminuição do estresse,  melhora nas

relações interpessoais, diminuição de índices de depressão e aumento na qualidade de vida)

(DANUCALOV & SIMÕES, 2009) e  tem-se trabalhado com diversos  grupos  focais,  por

exemplo,  estudantes  de  escolas,  estudantes  universitários  e  profissionais  da  saúde.

Balasubramaniam  et  al.  (2013),  através  de sistemática revisão bibliográfica,  validaram os

benefícios  espirituais  dessa  prática  (o  desenvolvimento  de  paz  interior)  e  encontraram

evidências  científicas  que  sustentam  o  yoga  como  eficaz  no  tratamento  de  depressão,

desordens no sono, esquizofrenia e transtorno do deficit de atenção com hiperatividade. 

Ainda sobre o transtorno do deficit de atenção com hiperatividade, Jensen & Kenny

(2004) afirmam que  o  yoga  pode  ser  utilizado  na  estabilização  emocional  e  redução  de

comportamentos indesejáveis quando não é possível ou não se quer utilizar medicamentos

tradicionais  (alopáticos)  no  tratamento,  possibilitando  uma  forma  de  tratamento  barata

(quando comparada às intervenções feitas com medicação) e não intrusiva para os indivíduos

com esse transtorno. 

Berger et al.  (2009) sugerem que o yoga pode atuar enquanto ferramenta preventiva e

protetiva ao estresse físico e emocional de crianças que vivem em comunidades expostas ao

desassossego e situações de risco, promovendo o bem-estar das mesmas através do ensino de

habilidades e competências capazes de gerenciar tais situações do cotidiano. No estudo de

Telles  et al. (2012), a prática de yoga mostrou-se significante na diminuição da ansiedade,

aumento  da  qualidade  do  sono,  diminuição  de  somatizações  relacionadas  ao  estresse  e

desconforto causado por situações extenuantes. Para esses autores, a modificação no grau da

ansiedade deve-se ao relaxamento dos músculos, à respiração e ao estado mental, indutores da

sensação de bem-estar. 

Tais  benefícios  da prática  regular  de  yoga são  acessíveis  a  todos  pois,  por  ser  um

caminho universal, não há limites ou fronteiras para aqueles que desejam trilhar as veredas do

yoga. Em entrevista a Hendry (2016, p. 1), Sharath Jois afirma que: 
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Não há um único lugar para yoga. O yoga alcançou muitos lugares, muitos
países,  muitas  nacionalidades.  Yoga  não  pertence  a  uma  culttura.  Todos
deveriam praticar yoga para o seu próprio bem-estar. Quando isso acontecer,
todo  o  planeta  se  torna  um  lugar  espiritual.  Todo  o  planeta  se  tornará
totalmente diferente. Todos vão perceber sua própria responsabilidade em
sua vida em direção a este planeta, em direção à humanidade, então é nisso
que  temos  que  pensar.  Yoga  lhe  dará  esse  tipo  de  conhecimento.  Não  é
apenas físico, é como manter seu próprio bem-estar e manter o bem-estar dos
outros. Então, isso é chamado de yoga.13

Segundo  ele,  o  fato  do  yoga  não  pertencer  exclusivamente  a  nenhuma  cultura  ou

religião torna-o disponível para todos, com maior facilidade e poder de apropriação, através

da  assunção  de  uma  busca  espiritual  capaz  de  estimular  o  desenvolvimento  da  auto

responsabilidade em nossas relações consigo, com o outro e com o mundo. Iyengar (2007)

dialoga com essa ideia ao falar que “Quando você e eu nos encontramos, esquecemos quem

somos – nossa cultura e classe. Não há divisões; é nossa mente, nossa Alma que fala. Quando

se  trata  das  necessidades  mais  íntimas  não  há  diferenças  entre  nós.  Somos  todos  seres

humanos” (IYENGAR, 2007, p.21).

Pattabhi Jois (2010) afirma que a ciência do yoga é útil para a toda a humanidade e

conduz à felicidade nesse plano de existência e no seguinte, se a praticarmos com dedicação e

devoção, permitindo que nossas mentes fluam em direção ao contato com nosso Eu Superior.

Segundo ele:

Se praticarmos a ciência do yoga, que é útil para toda a comunidade humana
e que produz felicidade tanto aqui e como no futuro - se a praticarmos sem
falta, fluiremos para alcançar a felicidade física, mental e espiritual, e nossa
mente fluirá em direção ao Eu (JOIS, 2010, p. xxi)14.

Uma  vez  que  o  yoga  é  aberto  a  todas  as  pessoas  independentemente  de  origem,

formação ou religião e pode ser praticado por homens, mulheres, sadios ou doentes e sem

13 Tradução livre de:  There is no one place for yoga. Many places yoga has reached, many countries, many
nationalities. Yoga doesn’t belong to one culture. Everyone should practice yoga for their own well-being. Once
that  happens,  the  whole  planet  becomes  a  spiritual  place.  The  whole  planet  will  become totally  different.
Everyone will realize their own responsibility in their life towards this planet, towards humanity, so that’s what
we have to think about. Yoga will give you that kind of knowledge. It’s not just physical, it’s overall how to keep
your own well-being, and keeping others’ well-being. So, that is called yoga.
14 Tradução livre de:  If we practice the science of yoga, which is useful to the entire human community and
which yields happiness both here and hereafter – if we practice it without fail, we will flood towards attain
physical, mental and spiritual happiness, and our minds will flow towards the Self. 
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limites de idade (HERMÓGENES, 2007; IYENGAR, 2007; JOIS, 2010), os pesquisadores

começaram investigar suas possibilidades e benefícios no campo da educação, ambiente rico

de potencialidades e contradições, que poderia ser transformado positivamente com a inserção

de práticas de autoconhecimento como yoga e meditação em seus interstícios. Arenaza (2004,

p. 14) justifica a inserção de práticas de yoga no cotidiano escolar na medida em que:

O  ensino  tradicional  desvincula  o  corpo  e  a  mente  no  processo  de
aprendizagem. Mas o yoga, por definição, se fundamenta nesta união. Assim,
o corpo age como um trampolim para a aprendizagem, mas a mente também
ajuda a revitalizar o corpo. A forma de empregar o yoga que nos transmite
Patanjali  age  em  ambos  os  sentidos,  e  sugere  a  alternância  do  intenso
trabalho mental com relaxamentos e exercícios físicos, porém tendo grande
cautela nas transições entre o trabalho mental e físico (ARENAZA, 2004, p.
14).

Assim, o yoga poderia contribuir beneficamente para o bem-estar e qualidade de vida

de alunos,  professores  e  toda a comunidade escolar,  uma vez que no ambiente educativo

somos submetidos à ansiedade, ao estresse, ao excesso de atividades intelectuais, ao pouco

estímulo às atividades físicas e ao neglicenciamento da auto-observação. A colaboração do

yoga seria feita através das habilidades e ferramentas necessárias para lidar com situações

estressantes,  como o controle  da ansiedade,  a promoção da calma e da clareza mental,  a

liberação de tensões físicas e psicológicas, a geração de ambientes mais saudáveis para o

trabalho educacional e o estímulo constante ao autoconhecimento. 

Moraes & Balga (2007) perceberam, ao inserir práticas de yoga nas aulas de educação

física  com crianças  nas  primeiras  séries  do  ensino  fundamental,  mudanças  visíveis  com

relação  à  flexibilidade,  ao  tônus  muscular,  à  postura,  à  concentração,  a  facilidade  na

realização dos ásanas e ao equilíbrio.  Para eles o yoga atua conforme instrumento para a

aquisição  da  sensibilidade  corporal  e  estímulo  de  cuidado  com  o  corpo  físico,  sendo

necessário para a consciência da mente em prol do desenvolvimento integral e harmonioso do

indivíduo. 

Para Khalsa et al. (2012) as práticas de yoga e meditação oferecem meios ideais para

prevenir ou diminuir problemas psicológicos em alunos da escola secundária, percebendo que

aulas  regulares  de  yoga  durante  um  semestre  foram  benéficas  e  promoveram  melhoras

relatadas  pelos  próprios  alunos,  como  o  aprendizado  da  habilidade  de  relaxar,  o
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desenvolvimento de maneiras de lidar com o estresse, melhoras positivas no humor e aumento

da qualidade do sono. Os instrutores de yoga do estudo (KHALSA et al., 2012) relataram

melhoras  visíveis no alinhamento e  execução dos ásanas,  além do bom entendimento das

práticas  de  yoga em geral.  O efeito  benéfico  no controle  da  raiva  foi  consistente  com a

hipótese de que o yoga auxilia no desenvolvimento e estabilidade emocional, valorizando e

incentivando práticas meditativas em intervenções com adolescentes e jovens. Para os autores,

as práticas regulares de yoga incentivaram os alunos a lidar de maneira adequada com as

emoções,  gerenciando de modo positivo os seus níveis de estresse e ansiedade através de

relaxamento e meditação, contribuindo assim para a melhora no humor e qualidade de sono. 

Boyce  (2012)  acredita  que  as  práticas  como  yoga  e  meditação  promovem

autoconsciência  e  atenção  plena,  estimulando  a  capacidade  das  pessoas  de  entender  as

próprias emoções e regulá-las. Com isso, seria possível reduzir, por exemplo, a depressão e

ansiedade no ambiente escolar,  ensinando os indivíduos desde a  infância a lidar com tais

questões.  Além disso,  práticas  meditativas  também promoveriam um efetivo  aumento  na

atenção, que é um dos grandes problemas hoje, em um mundo que oferece muitos estímulos e

distrações. Nesse sentido, através da prática de yoga as escolas passariam a cuidar e preparar

sua comunidade para os  desafios  físicos e psicológicos do cotidiano,  estimulando valores

como o autocuidado, a bondade e a empatia em suas salas de aula. 

Vascouto et al. (2013) perceberam, através de revisão bibliográfica, a comprovação dos

benefícios de práticas meditativas no ambiente escolar como a melhora no aprendizado, o

aumento de funções cognitivas, a diminuição de problemas comportamentais, o aumento na

atenção,  a  redução de  estresse  e  ansiedade,  a  melhor  regulação das  emoções  e  o  melhor

convívio social,  evidenciando a importância de atividades contemplativas como estratégica

pedagógica e educacional para o enfrentamento de problemas e dificuldades relacionadas ao

cotidiano escolar. Para os autores, embora sejam necessárias mais pesquisas para a validação

empírica,  o  desenvolvimento  de  práticas  que  estimulem  o  autoconhecimento  podem

efetivamente refletir no melhor aproveitamento escolar e aumento da qualidade das interações

dos estudantes consigo e com o ambiente educacional (SAMPAIO, 2012). 

White  (2012)  sugere  que  a  prevenção  de  doenças  e  o  estímulo  a  estilos  de  vida

saudáveis  deve  começar  na  infância,  destacando  a  importância  de  pesquisas  e  ações  de
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práticas  integrativas  (como  yoga  e  meditação)  de  cuidado  para  crianças,  adolescentes  e

jovens. A autora percebeu que após oito semanas de intervenção, com aulas de yoga para

meninas em idade escolar, os níveis de autoestima e autoconsciência aumentaram, bem como

a percepção do estresse e as melhores maneiras de lidar com situações estressantes. Nesse

sentido, as práticas meditativas e autoconscientes promoveriam uma maior consciência dos

sentimentos  e  habilidades  próprias  para  lidar  com  momentos  de  estresse  e  através  da

percepção de fatores capazes de potencializá-los ou diminui-los. 

Em pesquisa com jovens nos Estados Unidos, no equivalente ao ensino fundamental I e

II  do  Brasil,  Slovacek  et  al. (2003)  perceberam  que  a  prática  de  yoga  potencializa  a

autoestima  dos  alunos,  estando  também  positivamente  relacionada  com  o  bom

comportamento na escola (evidenciado pela falta de problemas com indisciplina). As aulas de

yoga  promoveram  a  melhora  na  saúde  física  dos  alunos  (flexibilidade,  força  física  e

capacidade  aeróbica),  além  de  demonstrarem  uma  correlação  positiva,  estatisticamente

significativa, com as notas dos estudantes. Para os pesquisadores, a prática de yoga mostrou-

se claramente desejável através dos resultados escolares. 

Ao fazer  uma sistemática revisão  de literatura sobre a  prática  de yoga em escolas,

Serwachi & Cook-Cottone (2012), consideraram o ambiente escolar como o espaço ideal para

promover  a  saúde  e  o  bem-estar  de  crianças  e  jovens,  através  do  estímulo  de  práticas

saudáveis. Isso se deve ao fato do ambiente escolar possuir desafios intelectuais, psicossociais

e interpessoais com a potencialidade de serem trabalhados a partir de vivências que estimulem

habilidades de autoconsciência, mas tais práticas são comumente indisponíveis dentro e fora

da escola. Os autores perceberam que o yoga no ambiente escolar é uma terapia efetiva para

promover  a  saúde  e  reduzir  fatores  relacionados  com doenças  e  desordens  psicológicas,

promovendo a oportunidade de desenvolvimento dessas habilidades. 

Silveira (2012) aponta, a partir dos livros publicados para o ensino de yoga ao público

infantil, o novo campo de pesquisas voltada especificamente para crianças, problematizando a

falta de literatura disponível em português e analisando a oferta dessa prática nas escolas. Para

essa autora, o objetivo da inserção das aulas de yoga seria garantir à criança autonomia e

identidade,  corroborando com o seu autoconhecimento,  e para que elas  sejam capazes de

encontrar caminhos que permitam o seu crescimento como seres integrais. 
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Faria  et al. (2014) realizaram uma pesquisa com a inserção de práticas de yoga (com

base em conceitos morais e éticos, posturas físicas, práticas respiratórias, técnicas de atenção,

concentração e meditação) na escola para crianças do ensino infantil e ensino fundamental,

para  entender  como  o  yoga  é  visto  pelos  alunos  e  acompanhado  por  professores,

coordenadores e direção da escola para saber se poderiam integrar com maior qualidade a

prática  no  cotidiano  escolar.  Os  pesquisadores  perceberam que o  yoga pode  beneficiar  o

ambiente  escolar  através  do  desenvolvimento  psicofísico  e  social  e  promover  o

desenvolvimento integral dos participantes envolvidos, melhorando a concentração, conduta

ética, saúde física e psicológica e os processos de socialização. Evidenciam ainda que, por ser

um tema pouco estudado, requer demais pesquisas e sistematização de técnicas. 

Faria et al. (2015) inseriram práticas de yoga, com o conteúdo adaptado, em aulas de

educação física para crianças do ensino fundamental e procuraram investigar os seus estados

de ânimo, com o objetivo de estimulá-las a perceber seus sentimentos. Para os autores, as

atividades propostas foram bem-sucedidas, e estimularam os processos de autoconhecimento

dessas crianças. Os pesquisadores ainda apontam a relação entre os princípios e valores do

yoga  com  a  educação,  afirmando  que  os  valores  e  princípios  orientados  nos  currículos

escolares  dialogam totalmente  com os  princípios  do  yoga  e  defende  a  sua  inclusão  nas

escolas, de maneira geral, e não somente nas aulas de educação física. 

Santos  et al. (2013) também trabalharam com aulas de yoga para crianças no ensino

fundamental I, através das aulas de educação física e perceberam, através de uma metodologia

lúdica e criativa, que foi possível estimular nas crianças características próprias dessa faixa

etária,  como  descontração,  espontaneidade,  vitalidade  e  flexibilidade,  desenvolvendo

plenamente seu potencial psicomotor no ambiente escolar. Segundo eles, foi possível perceber

ganho geral nas capacidades físicas de força,  equilíbrio e resistência,  abrangendo também

desenvolvimentos emocionais e cuidado com a mente. 

Gerlain  &  Ormezzano  (2009)  realizaram  sua  pesquisa  com  seis  educadoras,  para

entender o significado das vivências de yoga e compreenderam que existe uma necessidade de

promover debates e atividades que estimulem práticas de autoconhecimento para o campo da

educação, permitindo que todos os envolvidos no ambiente escolar possam se beneficiar com
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as práticas de crescimento e desenvolvimento pessoal e espiritual. As autoras perceberam que:

Entendendo que um dos pressupostos da educação é viabilizar espaços de
transformação  intra  e  interpessoais,  nos  quais  o  ser  humano  possa  se
autoafirmar e se autoconhecer, pensamos em propiciar às educadoras alguns
processos  educativos  que  levem em conta  um saber  estético  (sensível  -
inteligível), com o intuito de aproximá-las de valores humanos (unicidade,
contentamento,  centramento,  harmonia,  equilíbrio  interior)  muitas  vezes
esquecidos e adormecidos, por consequência da visão cientificista, que nos
condiciona  a  seguir  as  exigências  da  sociedade  (GERLAIN  &
ORMEZZANO, 2009, p. 504). 

Para elas, o contato com o yoga despertou nas participantes da pesquisa a necessidade

de ressignificação pessoal e contato com a espiritualidade, além de aproximações com outras

práticas de autoconhecimento que potencializem momentos de vivência e reflexão sobre o

sentido da vida. 

Nosaka & Okamura (2015) realizaram um estudo quantitativo com os funcionários de

escolas  (professores,  gestores,  enfermeiros,  nutricionistas,  cozinheiros  e  funcionários

administrativos), através da vivência de uma única sessão de yoga com duração de três horas

no curso de gerenciamento de estresse oferecido por um programa educacional. A partir dessa

sessão,  os  funcionários  foram  estimulados  a  praticar  diariamente  e  os  pesquisadores

perceberam que o yoga, quando praticado regularmente, parece reduzir o estresse e aumentar

a  resposta  individual  dos  profissionais  para  lidar  com essas  situações,  bem como com a

ansiedade, a insônia, a disfunção social e promover a saúde mental entre os funcionários das

escolas. 

Pinto et al. (2012) relatam a experiência com aulas de yoga (ministradas duas vezes por

semana e  com duração de 60 minutos  cada aula)  em um projeto de extensão na UNESP

(Universidade Estadual Paulista) de Rio Claro, mostrando melhoras aparentes na prática física

e  em questões  psicológicas  através  de  observações  dos  professores  e  relatos  verbais  dos

alunos,  participantes  do  projeto,  comprovando  a  utilização  do  yoga  como  terapia  para  o

aumento da qualidade de vida e saúde dos participantes, além da oportunidade de promover a

interação social entre eles. Os autores também perceberam que a principal motivação para a

busca  da  prática  de  yoga  foi  a  manutenção  da  saúde e  equilíbrio  nos  aspectos  físicos  e
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psicológicos, evidenciando ainda uma melhora nos estados positivos de ânimo, e diminuição

dos estados negativos. 

Maurício et al. (2015) também trabalharam com um projeto de extensão universitária,

na UNESP, sobre yoga, com aulas de 60 minutos, com o objetivo de promover a melhoria da

saúde através da prática para adultos da comunidade. Os pesquisadores perceberam que os

resultados são relatados de forma direta pelos participantes, como melhora na qualidade de

vida, redução da ansiedade, diminuição da tensão muscular, melhora na qualidade do sono e

redução do estresse. Ainda apontam que o projeto colabora com o crescimento de pesquisas

na área e na divulgação de benefícios da vivência do yoga. 

A pesquisa de cunho quantitativo de Gaskins et al. (2014) foi a única encontrada sobre

o yoga voltando para alunos de universidades e apontam a ausência de estudos para esse

público, pois a maioria dos estudos está focada na integração de práticas de yoga e meditação

em escolas. Segundo eles, os estudantes do ambiente acadêmico estão sujeitos a elevados

níveis de estresse, e esse é um período crítico para o aparecimento de condições psicológicas

debilitantes,  como  depressão  e  ansiedade.  Os  autores  perceberam  que  o  yoga  pode  ser

particularmente útil para estudantes universitários devido a sua natureza integral no cuidado

com o indivíduo e às práticas que potencializam o relaxamento, demonstrando um aumento

positivo no bem-estar dos praticantes. 

O  interesse  crescente  em  pesquisas  sobre  a  interligação  do  yoga  no  ambiente

educacional tem mostrado uma série de benefícios para o caminho de autoconhecimento dos

indivíduos, permitindo o desenvolvimento pleno em seus níveis físicos, mentais, psicológicos

e  espirituais,  incorporando  tais  ganhos  para  o  cotidiano  escolar  através  da  melhora  dos

processos de ensino e aprendizagem, o aumento na qualidade do convívio e interação social e

na  construção de  ambientes  saudáveis  e  propícios  ao florescimento  individual  e  coletivo.

Contudo,  diversos  autores  (BALASUBRAMANIAM et  al., 2013;  BERGER  et  al., 2009;

FARIA et al., 2015; GASKINS et al., 2014; JENSEN & KENNY, 2004; TELLES et al., 2012;

NOSAKA & OKAMURA, 2015; SERWAKI & COOK-COTTONE, 2012; VASCOUTO  et

al.,  2013;  WHITE,  2012)  evidenciam  a  necessidade  de  novas  pesquisas,  sejam  elas

quantitativas ou qualitativas, devido à novidade dos trabalhos nessa área e no ajuste teórico e

conceitual aos quais as pesquisas estão submetidas. 
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Segundo Bhavanani (2011), os pesquisadores estão percebendo que na realidade não

dispõem de equipamento, técnica ou perícia necessária para estudar as práticas de yoga além

da mera manifestação física dos seus efeitos. Por isso, deve-se legitimar as pesquisas com

yoga aos olhos da comunidade científica, permitindo que os estudiosos possam ir além do

modelo  cartesiano,  que,  para  ele,  se  assemelham  às  pesquisas  científicas  de  empresas

farmacêuticas tentando vender e encontrar novas drogas milagrosas para a cura de doenças.

Para  o  autor,  mais  do  que  viabilizar  pesquisas  sobre  yoga  é  necessário,  de  fato,  fazer  a

interconexão entre essa fonte de conhecimento ancestral e a ciência, pois: 

Tem que haver uma relação simbiótica entre yoga e ciência moderna, e para
isso, pontes humanas combinando o melhor dos dois mundos precisam ser
cultivadas. É importante que mais cientistas pratiquem yoga e mais yogues
entrem no estudo da ciência, para que possamos construir uma ponte entre
esses dois grandes aspectos de nossa civilização (BHAVANANI, 2011, p.
21).15 

É preciso construir pontes, para estabelecer uma relação dialógica e harmônica entre o

yoga e o conhecimento científico, permitindo o fluxo de saberes sistêmicos de modo pleno.

Para isso, Bhavanani (2011) sugere a importância de mais cientistas se tornarem praticantes

de yoga e de mais praticantes de yoga se tornarem cientistas, combinando e permitindo o

florescimento dos dois ramos de conhecimento. 

Ao estudarem a percepção dos praticantes de yoga com relação aos seus professores,

Park et al. (2013) constataram que estes esperam não só habilidades como ensinar ásanas de

modo  seguro,  dar  atenção  individual  e  ensinar  técnicas  respiratórias  conectadas  com  os

movimentos físicos mas também que os professores atuem como modelos éticos, morais e

forneçam orientação espiritual atuando como suportes dos praticantes no desenvolvimento do

próprio caminho através do yoga. Para eles:

15 Tradução livre de: There has to be a symbiotic relationship between yoga and modern science, and for this,
human bridges combining the best of both worlds need to be cultivated. It is important that more scientists take
up yoga and more yogis go into the study of science, so that we can build a bridge between these two great
aspects of our civilization. 
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O ensino  e  a  terapia  do  yoga  incluem fornecer  instruções  sobre  práticas
seguras e benéficas, oferecer incentivo e orientação e, em muitas tradições,
transmitir orientação espiritual. Essas descobertas oferecem uma janela para
as interações complexas que ocorrem entre professores e alunos durante as
aulas de yoga e um vislumbre de como elas  podem ser  melhoradas para
beneficiar os praticantes de yoga e os clientes de yogaterapia  (PARK et al.,
2013, p. 56). 16

Embora o campo de pesquisa sobre a inserção do yoga na educação seja rico e floresça

em  potencialidades,  é  preciso  entender  os  limiares  que  delimitam  a  mera  prática  física

desconectada  da  tradição  e  os  conhecimentos  e  vivências  ligados  à  espiritualidade,

impregnados  nessa  filosofia,  e  Bhavanani  (2011,  2012)  e  Park  et  al. (2013)  demonstram

justamente isso. É preciso entender e discutir essa questão pois percebemos que não ficou

claro em nenhum artigo científico citado até o momento neste trabalho a conexão pessoal dos

pesquisadores  com  o  yoga,  sendo  impossível  determinar  se  os  autores  praticam  yoga

regularmente,  se  são  de  fato  professores  que  passaram por  algum processo  de  formação

adequada, ou se somente tem acesso a esses saberes a partir de conhecimentos teóricos. O

conhecimento teórico, embora imprescindível para os praticantes de yoga, deve unir-se com a

prática  pessoal,  para  que,  de  fato,  possa  se  vivenciar  a  práxis  desse  caminho  de

autoconhecimento e cultivo da paz (JOIS, 2019). 

Em outro estudo, Bhavanani (2012) explica o motivo da necessidade da prática pessoal

de  yoga  (conhecida  em  sânscrito  como  sádhana)  dos  pesquisadores  ao  afirmar  que  “A

interconectividade entre os resultados da pesquisa, suas aplicações terapêuticas e a prática do

yoga  terapeuta  deve  ser  fortalecida  para  manter  a  integridade  da  prática  do  yoga”17

(BHAVANANI, 2012, p. 89), elucidando como os resultados encontrados nas pesquisas, as

suas aplicações terapêuticas e a prática pessoal dos pesquisadores devem estar idealmente

interligados, garantindo a manutenção da inteireza dos saberes do yoga, não permitindo que

os mesmos se fragmentem e adquiram um enfoque utilitarista, pontual e deslocado do sistema

filosófico e espiritual no qual o yoga está enraizado.

16 Tradução livre de: Yoga instruction and therapy include providing instruction regarding safe and beneficial
practices, offering encouragement and mentorship, and, in many traditions, imparting spiritual guidance. These
findings offer a window into the complex interactions that occur between teachers and students during yoga class
and a glimpse as to how they can be improved to benefit yoga practitioners and yoga therapy clients
17 Tradução livre de:  The interconnectivity between research findings, their therapeutic applications, and the
yoga therapist’s practice must be strengthened to maintain the integrity of the practice of yoga
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Dialoga-se  com  Kupfer  (2000)  quando  este  indica  que  o  yoga  é  práxis,  o

entrelaçamento entre teoria e prática, e condição sine qua non para o desenvolvimento pleno

de  pesquisas  científicas  nessa  área  pois  sem  a  vivência  desse  sistema  de  saberes  e

conhecimentos não é possível entender a profundidade do yoga nem seus efeitos sistêmicos

nos indivíduos que participam dos estudos e seu mundo, portanto: “Sem essa experiência, não

se pode realmente entender o que medir ou como examinar a tapeçaria ricamente entrelaçada

da  experiência  de  um  participante”18 (BHAVANANI,  2012,  p.  89).  Duncan  (2013)

problematiza  profissionalização  do  yoga  enquanto  terapia  em  ambientes  acadêmicos

justamente para permitir o fluxo de saberes entre essas duas esferas, garantindo o diálogo

entre a tradição e a ciência enquanto habilidade intrínseca a ser cultivada pelos profissionais. 

As instituições acadêmicas são muitas vezes percebidas como desconectadas
do mundo “real”, onde a prática aplicada ocorre. Isso leva ao fracasso de
seus  programas  de  crescer  e  evoluir  em  parceria  com  o  campo  e  a
comunidade  a  que  servem.  A  yogaterapia  moderna  nasceu  em  muitos
lugares, incluindo nos corações de professores de ioga que procuraram trazer
alívio e apoio aos praticantes que precisavam de orientação personalizada.
Programas de yogaterapia em ambientes educacionais devem honrar as bases
criadas pelos programas de treinamento de yogaterapia e trabalhar de forma
colaborativa  e  cooperativa  com aqueles  fora  da  academia.  Programas  de
yogaterapia acadêmicos têm o potencial de fazer uma contribuição única e
importante para a sua comunidade. (DUNCAN, 2013, p. 10).19

Para ela, as instituições acadêmicas tendem a ser desconectadas do mundo “real” em

que  a  efetiva  prática  ocorre,  por  esse  motivo,  inserir  o  yoga  no  meio  acadêmico  é  uma

contribuição importante para a comunidade terapêutica. Por fim:

Como praticantes de yoga, professores, pesquisadores e terapeutas, temos a
responsabilidade de viver as filosofias e práticas da yoga através do sádhana.
Ao unir sádhana e yogaterapia, nós abrimos o potencial de transformação
para  nossos  praticantes  e  comunidades,  bem  como  para  nós  mesmos
(BHAVANANI, 2012, p. 89).20

18 Tradução livre de: Without this experience, one cannot truly understand what to measure or how to examine
the richly interwoven tapestry of a participant’s experience. 
19 Tradução livre de:  Academic institutions are often perceived as being disconnected from the “real” world
where applied practice occurs.This leads to the failure of their programs to grow and evolve in partnership with
the field and community they serve. Modern yoga therapy was born in many places, including in the hearts of
yoga teachers who sought to bring relief and support to clients who needed tailored guidance. Yoga therapy
programs in educational settings must honor the foundation created by yoga therapy training programs and work
collaboratively and cooperatively with those outside of academia. Academic yoga therapy programs have the
potential to make a uniq ue and important contribution to the yoga therapy community. 
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Essa reflexão é extremamente válida pois trata-se de uma responsabilidade individual e

social dos pesquisadores de experienciar através do sádhana a filosofia que propagamos em

nossas pesquisas para que possamos destravar o potencial transformador dessa prática em nós,

nossos clientes, estudantes e comunidades com os quais interagimos. Essa coerência garante o

suporte teórico, prático e vivencial necessário para entendermos as sutilezas e particularidades

de  nossas  pesquisas  que  inovam  e  quebram  paradigmas  mecanicistas,  inaugurando

conhecimentos  sistêmicos  e  trazendo  questões  filosóficas  e  espirituais  em  um  nível  de

autoconhecimento para o mundo científico. Para hooks (2017) é importante a congruência

entre o dito e feito por parte do professor e pesquisador, não submetendo (ou pedindo de) seus

alunos ou participantes da pesquisa algo que o próprio não seria capaz de oferecer/vivenciar. 

Ken Wilber, no prefácio de FEUERSTEIN (2006, p. 13) afirma que: 

Nenhum tratado de Yoga pode ser deixado a cargo dos estudiosos ou dos
praticantes  somente.  A  quantidade  de  informações  que  têm  de  ser
compreendidas  para  escrever-se  sobre  o  Yoga  é  imensa,  e  para  tanto  é
necessário ser um estudioso. Mas o Yoga em si mesmo nasce do fogo da
experiência direta. Precisa ser abraçado, vivido e praticado. Precisa vir da
cabeça, mas também do coração. 

É nessa  proposta  que  se  fundamenta  a  tese,  buscando  interligar  os  saberes  lógicos

provenientes do pensamento científico sobre o yoga, a espiritualidade e a cultura de paz para

conciliá-los  com os  sentimentos  e  saberes  profundos  do  coração,  vivenciados  através  do

sádhana21, caminho escolhido para aprofundar significados nos processos de desenvolvimento

espiritual. O ambiente acadêmico é entendido aqui, portanto, como palco da fusão dos saberes

científicos  e  espirituais,  estabelecendo  pontes  e  diálogos  transformadores  nas  esferas

individual, interpessoal e societária. 

Nos tópicos seguintes, abordaremos o estudo da espiritualidade, a partir da sua base

conceitual e evolução teórica, interligado com o yoga, e criando bases para a construção de

uma  cultura  de  paz.  Os  três  conceitos  estabelecem uma  relação  triangular  equânime,  na

medida em que criam vínculos e se fortalecem mutuamente. Adiante, discutiremos a Cultura

20 Tradução livre de:  As yoga practitioners, teachers, researchers, and therapists we bear the responsibility to
live the philosophies and practices of yoga through sadhana. In bridging sadhana and yoga therapy, we unlock
the potential for transformation for our clients and communities as well as for ourselves. 
21 Prática espiritual. 
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de  Paz  enquanto  conceito  e  objetivo,  encontrada  nos  espaços  promotores  de  relações

dialógicas  como  forma  crítica  de  atuação  no  mundo,  permitindo  o  desenvolvimento  das

pessoas, do seu círculo social próximo, e da sociedade. 
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1.2 Espiritualidade – a busca pela paz 

É importante  entendermos  como  a  espiritualidade  cria  elos  entre  o  yoga  (tradição

fundamentada no intuito de possibilitar a evolução espiritual dos indivíduos) e a cultura de

paz  (percebida  como  forma  de  permitir  interações  mais  humanas,  solidárias,  críticas  e

transformdoras)  na  construção  do  conhecimento,  para  estimularmos  a  busca  por

autoconhecimento e paz interior, refletida nas relações interpessoais e com o mundo. 

A primeira delimitação a ser feita com relação à categoria de espiritualidade é distingui-

la  da  religião  (BOFF,  2000;  2006),  compreendendo  suas  potencialidades,  limitações  e

derivações.  Para  isso,  buscamos  entender  a  construção  conceitual  do  termo,  e  depois

encontraremos suporte nos autores que discutem a espiritualidade na atualidade, em especial

os que se conectam com o yoga, fornecendo o desenrolar prático e vivencial de correntes

filosóficas, ressignificando saberes ancestrais e permitindo situar a busca por paz nos âmbitos

individual, relacional e coletivo. 

Muito  se  confunde  ainda  sobre  a  transposição  das  definições  de  religião  e

espiritualidade e, de fato, ambas estão interligadas porém não sobrepostas, ou seja, não são

equivalentes. 

Religiosidade e espiritualidade estão relacionadas, mas não são sinônimos.
Religiosidade envolve um sistema de culto e doutrina que é compartilhado
por  um grupo,  e,  portanto,  tem características  comportamentais,  sociais,
doutrinárias e valorais específicas (SAAD et al., 2001, p. 108). 

Para esses autores acima, a religião envolve a sistematização da experiência espiritual

através  de  doutrinas,  cultos,  rituais  e  demais  normatizações,  além de envolver  grupos  de

pessoas com crenças comuns e geralmente orientadas por instituições. De acordo com Tanyi

(2002), as religiões precisam ter fronteiras ou limites bem definidos, aos quais os indivíduos

aderem na busca por experiências de transcendência e contato com Deus, ou a fonte de poder

superior.  Logo,  esse  processo  de  busca  espiritual  é  mediado  por  uma  figura  de  poder,

responsável  por  intermediar  a  relação  dos  seguidores  de  determinada  religião  com  a

divindade. 
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Jostein  et al.  (2000, p. 17) citam C. P. Tiele, autor do século XIX (1830 – 1902), ao

afirmarem que a “Religião significa a relação entre o homem e o poder sobre-humano no qual

ele acredita ou do qual se sente dependente. Essa relação se expressa em emoções especiais

(confiança,  medo),  conceitos  (crenças)  e  ações  (culto  e  ética)”.  Os  autores  incorporam a

dimensão emocional no modo do indivíduo se relacionar com esse poder superior, ou Deus,

dado  através  da  percepção  sobre  o  aspecto  divino,  podendo  se  expressar  como  medo,

confiança, submissão ou parceria. 

Feuerstein (2009, p. 26) amplia a descrição ao afirmar que:

Na minha compreensão, a religião refere-se aos valores, crenças, atitudes e
práticas de uma pessoa em relação a uma Pessoa suprema chamada “Deus”
ou “o Divino” que, geralmente, são compartilhadas por uma comunidade de
crentes,  ou  seguidores.  É  também comum que  a  religião,  nesse  sentido,
envolva  um  fundador  e  uma  elite  de  especialistas  clericais,  que  são
encarregados de preservar a tradição religiosa. 

Percebemos, a partir dessa discussão, que a religião está enraizada em um sistema de

crenças relativamente fechado e sistematizado na forma de doutrinas, experienciadas através

de atos ritualísticos e embasada em um sistema de crenças (dogmas) baseados na fé. Uma

característica  importante  que  a  distingue  da  espiritualidade  é  a  institucionalização  da

experiência mística, mediada pela figura simbólica de um líder (ou líderes) representantes de

uma instituição religiosa responsável por guiar e orientar os seguidores da doutrina em seu

caminho de busca. 

Nós conhecemos as religiões, pois, tal como acontece com a linguagem, nós
habitamos  as  nossas  religiões.  E  elas  são  edifícios  culturais  grandiosos.
Primeiro, porque toda religião promete ao ser humano salvação, defende a
vida e nos  abre à eternidade.  Depois,  porque ela  mostra o caminho para
chegar a essa eternidade, que é o caminho da reta doutrina e da retidão da
vida. As religiões todas fornecem assim uma visão sobre Deus, sobre o céu,
sobre  quem é o ser  humano e o que deve fazer  nesse  mundo.  Elaboram
doutrinas e apontam caminhos para a luz (BOFF, 2006, p. 17).

 

Portanto, as religiões oferecem mapas e direcionamentos através dos quais o indivíduo

pode se direcionar e se posicionar na vida para encontrar o caminho de contato com o divino,

ou Deus. Tal caminho é indicado por um guia, geralmente um estudioso, que vivenciou um

contato profundo com a divindade e encontra-se capacitado para demonstrar esse caminho aos
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demais. Porém, corremos o risco de banalizar o sagrado e perdermos a conexão espiritual em

meio  às  normatizações  e  ritualizações  distanciadas  de  significados  profundos  (ou  seja,

significados estes que, de fato, possibilitem o reconhecimento da união do indivíduo com o

divino) e ligações efetivas impregnadas de sentido individual. É para isso que Boff chama

atenção quando afirma:

Mas se ela [religião] não transforma a nossa interioridade, se continua a ser
apenas religião de consolo e meio de salvação por medo da perdição, ela se
transmuta em ópio.  Se permite que seus ritos e símbolos sejam usados e
abusados  no  mercado  religioso,  especialmente  pela  grande  mídia,  para
apenas suscitar comoção e não aquela transformação interior decorrente da
experiência do Deus vivo e do engajamento pela justiça,  pela paz e pela
integridade do Criador, ela se transforma em simples fetiche. Podemos até,
com a religião, pecar contra Deus, e pela religião afogar a espiritualidade
(BOFF, 2006, p. 26). 

Nesse sentido, a religião deve ser um meio através do qual o indivíduo almeja e media a

busca  por  transcendência,  expressando  a  sua  espiritualidade  e  vivenciando  profunda

transformação interior. Logo, a religião e a espiritualidade estariam idealmente interligadas

nesse contexto de mediação da experiência espiritual através dos contextos religiosos, onde a

espiritualidade insere-se nos interstícios da religiosidade e, sem ela, a religião corre o risco de

se tornar  um seguir  irrefletido,  acrítico e  desconectado de significados espirituais.  Nesses

momentos em que a religião se desconecta da busca pelo divino e se automatiza, ocorrem os

excessos e atos irrefletidos, gerando fanatismos e preconceitos que nada mais são do que a

ausência de um pensamento e uma vivência mais críticos, engajados e socialmente sensíveis.

Já a espiritualidade não precisa necessariamente da religião para florescer, pois: 

A espiritualidade pode ser entendida como um esforço mais individualizado,
pelo conhecimento direto da Realidade suprema, ou da união com ela, que
geralmente é concebida como impessoal e que constitui o próprio núcleo do
nosso ser (FEUERSTEIN, 2009, p. 26). 

Segundo  o  autor,  a  espiritualidade  é  um  desenvolvimento  mais  autônomo  do

relacionamento  do  indivíduo  com  o  aspecto  divino,  não  precisando  de  mediações  e

institucionalizações (embora essas possam ajudar o indivíduo a se conectar com essa força

superior ou aspecto divino) para estabelecer esse contato, sinalizado no caminho individual,

autônomo e não institucionalizado da experiência espiritual. 
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Espiritualidade  tem a  ver  com experiência,  não  com doutrina,  não  com
dogmas,  não  com ritos,  não  com celebrações,  que  são  apenas  caminhos
institucionais capazes de nos ajudar a alcançá-la, mas que são posteriores a
ela (BOFF, 2006, p. 44). 

Nesse sentido, a religião seria posterior e traduziria aspectos da espiritualidade, pois

conforme Baba (2014,  p.  38) “Espiritualidade  é  o processo de expandir  continuamente  a

percepção de nós mesmos, até que possamos reconhecer que somos uma fonte eterna de amor.

Através do reconhecimento dessa verdade, podemos atingir a paz interior que procuramos”. O

que Baba descreve seria o âmago do processo de busca espiritual, baseado no reconhecimento

de que somos essência  divina em busca  da  paz  interior,  que não é  objeto externo e  sim

inerentemente interno e sempre esteve dentro de cada um, cabendo a nós o desafio de romper

as máscaras ou fachadas que nos prendem ao mundo e mergulhar nessa busca introspectiva.

Para Gimenes & Cândido (2009, p. 50) “as religiões podem ser instrumentos auxiliares para

ajudar as pessoas a buscarem a espiritualidade, no entanto não são indispensáveis e não detêm

a  verdade  integral  sobre  nada”,  lembrando  da  particularidade  e  valorização  de

individualidades, fato que torna incapaz a delimitação de verdades definitivas e engessadas

sobre os aspectos místicos e divinos. 

 Feuerstein detalha a distinção entre espiritualidade e religiosidade quando diz que: 

Do meu ponto de vista, a distinção entre espiritual e religioso é relativa ao
grau.  A  espiritualidade  dá  ênfase  à  prática  sistemática  e  contínua  da
autotranscendência  radical,  com o objetivo de compreender  plenamente  a
realidade última, que, em concordância com o misticismo, é entendida como
o próprio núcleo de nossa natureza humana. A religião também incentiva a
autotranscendência, mas é mais convencional em seu enfoque, dando ênfase
ao  comportamento  moral  íntegro  e  à  obediência  à  vontade  da  realidade
última  retratada  como  uma  pessoa  (isto  é,  Deus/Deusa)  (FEUERSTEIN,
2009, p. 14).

A autotranscendência  é,  como  evidenciada  acima,  um  aspecto  essencial  da  busca

espiritual, trazida à luz pelo anseio de reintegração com a centelha divina. Para Boff (2000, p.

31) “Então, transcendência fundamentalmente, é essa capacidade de romper todos os limites,

superar e violar os interditos, projetar-se sempre num mais além”, sendo esse mais além o

objetivo de busca, de lançar-se rumo ao desconhecido, entendido aqui enquanto a dimensão

mítica e espiritual, pertencente ao reino dos mistérios e questionamentos metafísicos. Boff
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(2006) aponta dois possíveis caminhos espirituais, o do ocidente e do oriente, que não seriam

excludentes e apartados, e sim expressões de uma única busca e, quando unidos, fortaleceriam

a procura de significados. O caminho do ocidente seria descrito através da afirmação “Existe

o caminho da comunhão pessoal com Deus que inclui o todo” e o do oriente como “Existe o

caminho  da  comunhão  com  o  todo  que  inclui  Deus”.  No  primeiro,  somente  quando

encontrássemos  a  essência  divina  reconheceríamos  a  interligação  do  todo,  enquanto  no

segundo, através dessa percepção da conexão de todos os seres é que seríamos capazes de nos

conectarmos com o divino. Porém, em ambos, a busca por sentido permanece, pois:

Espiritualidade  está  relacionada  com  o  transcendente,  com  questões
definitivas sobre o significado e propósito da vida, e com a concepção de
que  há  mais  na  vida  do  que  aquilo  que  pode  ser  visto  ou  plenamente
entendido (SAAD et al., 2001, p. 108). 

Para os autores, evidencia-se na relação com o aspecto transcendente a busca por um

propósito de vida, que se dá em uma miríade de formas. Essa busca por sentido pode ser

entendida, como exemplifica Boff (2006), através dos dois caminhos: o do ocidente e o do

oriente, ambos possuindo o intuito de desvelar o significado profundo da vida do ser humano. 

Podemos  compreender  melhor  o  caminho  do  oriente,  como  denominado  por  Boff

(2006), quando o relacionamos com os saberes do yoga, buscando a integração entre todas as

esferas do ser humano e o reconhecimento que essas esferas são impregnadas pela essência

divina,  pois “o Yoga é  uma antiga tradição indiana de realização espiritual,  que almeja a

liberdade interior e a superação do sofrimento, por meio da transcendência do ego, ou ‘fator-

do-eu’.  Assim,  o  Yoga  é,  sobretudo,  uma  prática  espiritual  ou  espiritualidade”

(FEUERSTEIN,  2009,  p.  25).  Feuerstein  defende  o  aspecto  espiritual  do  yoga,  enquanto

processo através do qual os indivíduos buscam se relacionar com a transcendência mediado

pelo contato profundo com si-mesmo na busca por liberdade e realização espiritual. 

Sobre  esse  processo  interior,  Baba  (2015,  p.  92)  afirma  que  “A  verdadeira

espiritualidade  acolhe,  une,  recebe  e  engloba  todas  as  expressões  que  promovem  a

possibilidade  de  reconexão  da  alma  individual  com  o  Absoluto  –  o  poder  criador  do

universo”.  Nesse  sentido,  para  encontrarmos  a  plenitude  do  processo  de  busca  espiritual
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devemos  realizar  um  mergulho  em  nosso  próprio  ser,  permitindo  que  os  processos  de

integração sejam acessados e aflorem a força criativa da vida, ou seja, da própria divindade. 

É uma dimensão de cada ser humano. Essa dimensão espiritual que cada um
de nós tem se revela pela capacidade de diálogo consigo mesmo e com o
próprio coração, se traduz pelo amor, pela sensibilidade,  pela compaixão,
pela  escuta  do  outro,  pela  responsabilidade  e  pelo  cuidado como atitude
fundamental. É alimentar um sentindo profundo de valores pelos quais vale
sacrificar tempo, energias e, no limite, a própria vida (BOFF, 2006, p. 51). 

Assim, a espiritualidade faz parte das dimensões que precisam ser desenvolvidas em

cada ser, igualmente com as demais, sejam elas físicas, psicológicas e emocionais, como um

processo  integrado  de  autoconhecimento,  objetivando  a  unidade  e  integração  de  cada

indivíduo  para  que  este,  ao  se  sentir  pleno,  possa  atuar  no  mundo  com  consciência  e

criticidade, em prol do desenvolvimento coletivo. Zinnbauer  et al. (1992, p. 912) chamam

atenção para o desenvolvimento de estudos nos campos de religiosidade e espiritualidade,

pois: 

Tanto a religião quanto a espiritualidade têm sido caracterizadas aqui como
processos  dinâmicos  interconectados  com  todos  os  tipos  e  níveis  de
experiência, incluindo o ordinário, o extraordinário, o social, o situacional e
o  pessoal.  O  desafio  para  os  pesquisadores  é  captar  a  religião  e  a
espiritualidade "em movimento" dentro do contexto mais amplo de forças
pessoais,  sociais  e  situacionais.  Estudos  descontextualizados  de  pessoas
removidas de seus grupos ou desapegados dos altos e baixos de suas vidas
não  serão  adequados  para  essa  tarefa.  Os  pesquisadores  precisam  se
aproximar  das  pessoas  e,  em essência,  acompanhá-las  em sua  busca  por
significância em meio às exigências e desafios da vida.22

Os  autores  afirmam  que  tanto  a  religião  quando  a  espiritualidade  são  processos

dinâmicos e conectados com todos os tipos de experiências cotidianas ou extraordinárias, em

âmbito coletivo ou individual, sendo necessário adicionar sutileza às pesquisas pois pode não

ser adequado estudar essas manifestações em amplos contextos ou deslocados da realidade.

Sugerem ainda que os pesquisadores acompanhem os indivíduos em sua essência, através da

22 Tradução  livre  de:  Both  religion  and  spirituality  have  been  characterized  here  as  dynamic  processes
interconnected with all types and levels of experience including the ordinary as well as the extraordinary, the
social and situational as well as the personal. The challenge for researchers is to capture religionand spirituality
“in motion” within the larger context of personal, social, and situational forces.  Decontextualized studies of
people removed from their groups or detached from the ups and downs of their lives will not be adequate to this
task. Researchers have to get closer to people, and in essence, accompany them in their search for significance
amidst life’s changing demands and challenges. 
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busca  individual  por  significado  da  vida  através  dos  desafios  cotidianos.  Tanyi  (2002)

reafirma a importância de perceber a dimensão espiritual ao dizer que: 

Os seres humanos são seres espirituais. O espírito - o núcleo da existência
humana - é fundamental para todos. Consciência espiritual e transformação
podem ocorrer  em certas  circunstâncias  na  vida,  assim,  uma  perspectiva
espiritual  que  transcende  experiências  de  vida  devastadoras  pode  levar  a
resoluções pacíficas 23(TANYI, 2002, p. 507).

A autora  realizou  uma  pesquisa  sobre  o  impacto  da  espiritualidade  no  campo  da

enfermagem, afirmando a importância de estudar essa dimensão do ser humano, investigando

as delimitações entre espiritualidade e religiosidade, para que os cuidados da prática médico-

hospitalar sejam humanizados, respeitando e compreendendo o papel da conexão espiritual no

processo  de  tratamento  e  cura  dos  indivíduos.  Através  da  pesquisa,  encontrou  que  tais

delimitações não são bem entendidas e, sobretudo, não são devidamente apropriadas pelos

profissionais da saúde, que poderiam utilizar tais dimensões para potencializar os processos

de  cura,  minimizando  dores  dos  pacientes  e  humanizando  tratamentos.  Ela  entende

espiritualidade como:

A espiritualidade é uma busca pessoal de significado e propósito na vida, que
pode  ou  não  estar  relacionada  à  religião.  Implica  conexão  com crenças,
valores e práticas auto-selecionadas e / ou religiosas que dão sentido à vida,
inspirando e motivando os indivíduos a alcançarem o seu ser  ideal.  Essa
conexão traz fé, esperança, paz e empoderamento. Os resultados são alegria,
perdão de si mesmo e dos outros, consciência e aceitação de dificuldades e
da morte, um elevado senso de bem-estar físico e emocional e a capacidade
de  transcender  além  das  enfermidades  da  existência (TANYI,  2002,  p.
506).24

Tanyi  (2002)  aponta  para  o  sentido  de  busca  pessoal  e  procura  por  significados  e

propósito na vida, recorrente nas definições sobre espiritualidade, evidenciando o anseio do

ser  humano  por  significação.  Tal  busca  promove  o  sentido  de  conexão,  permitindo  o

23 Tradução livre de: Humans are spiritual beings. The spirit – the core of human existence – is fundamental to
all.  Spiritual  awareness  and  transformation  can  occur  given  certain  circumstances  in  life,  thus  a  spiritual
perspective that transcends devastating life experiences may lead to peaceful resolutions.
24 Tradução livre de: Spirituality is a personal search for meaning and purpose in life, which may or may not be
related to religion. It entails connection to self-chosen and or religious beliefs, values, and practices that give
meaning to life, thereby inspiring and motivating individuals to achieve their optimal being. This connection
brings faith, hope, peace, and empowerment. The results are joy, forgiveness of oneself and others, awareness
and acceptance of hardship and mortality,  a heightened sense of physical and emotional well-being, and the
ability to transcend beyond the infirmities of existence. 
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afloramento de sentimentos como fé, esperança paz e empoderamento, resultando em alegria,

perdão e autoconhecimento, além da consciência da impermanência da realidade física, com o

desenvolvimento de habilidades de transcendência. Para Gimenes (2013, p. 30), “a base da

busca  pela  espiritualidade  é  aprender  a  encontrar,  no  interior,  recursos  que  o  ajudem  a

enfrentar  a  vida  fora.  É  entrar  em sintonia  com a Fonte  Criadora  de  tudo que existe  no

universo, a provedora da vida em todos os níveis e dimensões”. Baba (2014, p. 36) afirma que

“A realidade espiritual é o que existe sem distorção, sem qualquer interpretação da mente

condicionada  e  carregada  de  conhecimento  emprestado”,  traduzindo  a  natureza  espiritual

como característica primordialmente humana. 

Dyson et al. (1997) perceberam que a literatura mostra a conexão entre três elementos

centrais quando discute-se acerca da espiritualidade,  sendo eles o eu, os outros e “Deus”,

geralmente relacionados com outros temas emergentes como a busca por sentido, a esperança,

o sentimento de relação e conexão e as crenças e os sistemas de crenças, afirmando que as

expressões da espiritualidade comumente relacionam os temas emergentes em torno dos três

elementos-chave. Bem como Tanyi (2002), os autores refletem sobre a relevância de entender

o papel da espiritualidade em profissões responsáveis pela prática do cuidado com o outro

(como áreas de profissionais da saúde, por exemplo), pois: 

Incorporar a espiritualidade na dimensão cuidadora requer uma sensibilidade
às muitas maneiras pelas quais a espiritualidade pode ser experimentada e,
assim, expressa. Enquanto muitos aceitam o papel das práticas religiosas na
expressão da espiritualidade, dado o paradigma emergente e a incorporação
de uma perspectiva mais ampla, expressões de espiritualidade não podem ser
restritas a essa visão estreita. Se a espiritualidade está preocupada com o eu,
com os outros e com "Deus", a expressão espiritual terá uma variedade de
formas (Dyson et al., 1997, p. 1186).25

Assim,  requer-se  sensibilidade  para  entender  as  diversas  manifestações  da  busca

espiritual e não somente os processos de ligação com a espiritualidade conectados com as

religiões. Uma vez que esse processo envolve três grandes dimensões, buscando a integração

25
Tradução livre de: Incorporating spirituality in caring dimension requires a sensitivity to the many ways in
which  spirituality  may  be  experienced,  and  thus  expressed.  Whilst  many  accept  the  role  of  religious
practices in the expression of spirituality, given the emerging paradigm and the incorporation of a broader
perspective, expressions of spirituality cannot be restricted to this narrow view. If spirituality is concerned
with the self, others and "God", the spiritual expression will take a variety of forms.
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nos níveis: individual (através do autoconhecimento), do bom relacionamento com os outros

(através de práticas coletivas de cuidado e bem-estar espiritual coletivo) e da integração com

o  aspecto  divino,  podemos  perceber  a  multiplicidade  de  caminhos  disponíveis  na  busca

espiritual. 

É plenamente reconhecido que a  saúde de indivíduos é  determinada pela
interação de fatores físicos, mentais, sociais e espirituais. Os profissionais da
saúde já contam com indicações científicas do benefício da exploração da
espiritualidade na programação terapêutica de virtualmente qualquer doença.
Não se trata mais de caridade ou medicina complementar; trata-se agora de
ciência e tratamento médico (SAAD et al., 2001, p. 111).

 

Os autores citados advogam sobre a importância de incluir os cuidados espirituais no

tratamento clínico de pacientes, que se sentem conectados com sua espiritualidade, permitindo

a expansão da definição do processo de cura e transcendendo a percepção meramente física

do ser. Panzini  et al. (2007) discorrem sobre a necessidade de mais pesquisas no campo da

espiritualidade e religiosidade, bem como a diminuição do preconceito sobre estes trabalhos,

uma vez que encontraram, através de revisão bibliográfica, dados consistentes com a relação

positiva entre qualidade de vida e espiritualidade, sendo esta uma aliada no campo da saúde,

possibilitando avanços e demandando novos entendimentos sobre a questão. Porém, embora a

dimensão espiritual seja reconhecida no ambiente da saúde, ainda é vista com ressalva pelo

mundo  moderno,  em  que  a  supremacia  do  racional  e  dos  conhecimentos  científicos  é

preponderante. 

Se, nos universos acadêmico e científico, a espiritualidade tem se configurado como um

saber relevante e necessário para a atualidade, através do resgate ancestral da conexão que o

ser  humano  possui  com  o  aspecto  divino,  tal  busca  torna-se  ainda  mais  emergente  no

desenrolar  cotidiano.  Mas  como  temos  nos  relacionado  com  a  dimensão  espiritual?  A

espiritualidade possui  papel  preponderante  em nosso cotidiano? Como o mundo moderno

inibe ou estimula a busca espiritual? Desenvolver essas questões é importante na medida em

que,  ao  trabalharmos  a  dimensão  espiritual  em nossas  vidas,  somos  capazes  de  atuar  no

mundo de modo consciente e crítico, entendendo o nosso propósito de vida e direcionando-o

para a construção de espaços de paz e amorosidade. 
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1.2.1 A relevância da busca espiritual no cotidiano 

A cidade contemporânea, como a percebemos é fruto de uma série de transformações

sócio-históricas que se moldaram ao longo do tempo e que, de acordo com Lefebvre (2008),

pode ser descrita com base nos parâmetros de concentração urbana, extensão do tecido urbano

e subordinação do agrário ao urbano. Essas mudanças dialogam com as transformações do ser

humano  e  que  hoje,  para  Carlos  (2009),  refletem  na  separação  homem-natureza,  na

atomização das relações e nas desigualdades sociais que se mostram de forma proeminente. 

Entender  como a  cidade  moderna  se  configurou  ajuda  a  perceber  como o  cidadão

urbano se modificou, num processo dialético de transformar e ser transformado pela cidade, e

moldou suas relações  consigo,  com os seus semelhantes e com o ambiente natural  que o

envolve. Percebemos três aspectos relacionados ao ser humano moderno: 1. a inserção do

indivíduo no mundo: o enfrentamento de situações diárias que envolvem o estresse, a má

alimentação, a falta de lazer (que não seja mediado pelas relações de consumo) (POLLAN,

2007)  e  os  questionamentos  que  mediam sua  relação  com o  divino  (BOFF,  2005);  2.  o

relacionamento das pessoas com seus pares: superficialidade das relações sociais, valorização

da competição e da comparação entre indivíduos e diminuição da percepção de conceitos

integradores como comunidade e vizinhança (MORRIS, 1969); 3. e a ausência de uma visão

sistêmica, que interligue os processos naturais, ambientais e humanos, de modo a promover

uma noção de inteireza da realidade, chamada crise de percepção, por Capra (1996). 

Duarte  Jr.  (2001) afirma  que,  se  há  uma crise,  ela  é  originalmente  provocada pelo

modelo de conhecimento que prioriza o saber científico, analítico e excessivamente racional,

que foi se espalhando por todos os setores da vida cotidiana ao ponto de eclipsar os demais

saberes. Esse tipo de conhecimento floresceu no solo fértil do capitalismo, ao criar barreiras e

estabelecer distinções que justificariam o seu poder de dominação sobre povos,  crenças e

racionalidades que, justamente por serem diferentes, deveriam ser subjugadas. O escritor Mia

Couto esclarece: “Esse sistema não está mal porque não anda bem. Está mal porque produz

miséria,  desigualdade,  causa  ruptura  em modos  que  vida  que  poderiam ser  sustentáveis”

(COUTO,  2014,  p.  1),  demonstrando  a  necessidade  de  instituir  novas  formas  de
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relacionamento  entre  o  ser  e  o  cotidiano,  restaurando  saberes,  atitudes  e  valores

negligenciados até o momento. Para Feuerstein (2009, p. 42): 

De  algumas  maneiras,  o  ponto  de  vista  científico  substituiu  em  ampla
medida o ponto de vista religioso precedente. Entretanto, ele se mostrou uma
ideologia  limitadora  e  muitas  vezes  destrutiva,  ou o que foi  chamado de
“materialismo científico”, que é baseado numa versão exagerada do ideal de
objetividade.

Esse autor aponta para o risco de se entender o conhecimento científico como soberano

diante dos demais saberes, igualmente válidos e ricos em sua multiplicidade, pois há o risco

de torná-lo tão  limitador  e  castrador  quanto certos  tipos  de  conhecimento religioso.  Jung

(2015, p. 229) aponta que:

Quanto  maior  for  o  predomínio  da  razão  crítica,  tanto  mais  nossa  vida
empobrecerá; e quanto mais formos aptos a tornar consciente o que é mito,
tanto maior será a quantidade de vida que integraremos. A superestima da
razão tem algo em comum com o poder de estado absoluto: sob seu domínio
o indivíduo perece. 

Desse modo, corremos o risco de nos tornarmos detentores de uma imensa quantidade

de conhecimentos sem, contudo, ter a sabedoria necessária para interligá-los no nosso viver

cotidiano,  tornando-o  insípido,  acrítico  e  desprovido  de  significados  relativos  à

espiritualidade.  Duarte Jr. (2001, p. 28) acredita que “o equilíbrio buscado há de ser, sem

dúvida, entre o conhecimento e a sabedoria, entre o compreender racionalmente e o saber com

o corpo”, sendo-nos esse tipo de equilíbrio o essencial para o pleno desenvolvimento do ser

humano, em todos os níveis de existência e expressão. Para Gelain & Ormezzano, almeja-se o

desenvolvimento do ser humano em todos os aspectos, pois:

A  visão  de  separatividade  trouxe  retrocessos  e  desarmonia.  Tomar
consciência disso possibilita que emerjam motivos para sair dessa condição e
o  desejo  de  fazê-lo  em busca  da  efetivação  de  um processo  que  possa
desenvolver o ser humano em todos os aspectos (GELAIN; ORMEZZANO,
2009, p. 503). 

Betto (2008) aponta que vivemos uma crise da racionalidade, fragmentando a nossa

percepção e levando ao questionamento das ciências, das ideologias e de tudo aquilo que

pretende explicar o real de uma maneira objetiva e suficiente. Ao mesmo tempo, vivemos um

momento  de  emergência  do  espiritual,  com  uma  necessidade  de  romper  as  amarras  das
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instituições  religiosas,  que  tentaram domesticar  a  espiritualidade,  por  ser  ameaçadora  na

medida em que questiona o que está posto e, por isso, tem a capacidade de transformar o

mundo e as pessoas. 

Sobre a emergência da espiritualidade, Gimenes e Cândido (2009) defendem que nunca

houve  tanta  liberdade  para  refletir  sobre  questões  espirituais  como  agora.  Existe  uma

convergência para a descoberta dos segredos,  dos mistérios filosóficos e da união entre a

ciência e a espiritualidade, com o intuito de promover a integralização do ser humano em

corpo, emoção, mente e espírito. Baba (2014, p. 35) entende que só “ao reconhecer a sua

verdadeira  natureza,  você  se  sente  completo”,  natureza  esta  única,  completa  e  perfeita,

manifestada nas dimensões físicas, psicológicas e energéticas. 

Para Osho (2002) tal cisão da realidade em partes antagônicas gera divisões ilusórias,

porém demasiado danosas, no indivíduo e, consequentemente, no seu mundo, fazendo uma

comparação entre o indivíduo (na perspectiva micro) e o universo (na perspectiva macro) ao

problematizar: 

Não separo a existência nestas duas velhas dicotomias, o plano material e o
plano  espiritual.  Há  apenas  uma  única  realidade:  a  matéria  é  sua  forma
visível e o espírito, sua forma invisível. O corpo não pode sobreviver sem a
alma, e a alma não pode existir sem o corpo. Na verdade, essa divisão entre
corpo e alma, que vem do passado, criou um grande peso no coração dos
homens.  (…) Dividir  a  realidade  em duas  partes  opostas,  antagônicas,  é
perigoso  porque  significa  dividir  também  o  homem.  O  homem  é  uma
miniatura do Universo.  Divida o Universo e o homem terá sido dividido
também. Divida o homem e o mesmo ocorrerá com o Universo. Eu acredito
na unidade orgânica e indivisível da existência (OSHO, 2002, p. 45). 

Pierrakos (2007) segue o mesmo caminho de Osho ao refletir sobre os direcionamentos

capazes de permitir a união dessas perspectivas fragmentadas e fragmentadoras: 

O estado de consciência unificado é alcançado através da compreensão ou da
sabedoria. A vida no plano dualista é um problema constante. Você tem que
lutar contra a divisão arbitrária e ilusória do princípio unificado, divisão essa
que  cria  as  oposições,  que,  por  sua  vez,  dão  origem aos  conflitos.  Esta
criação  de  opostos  irreconciliáveis  gera  a  tensão  interior  e,  como
decorrência, o conflito com o mundo externo (PIERRAKOS, 2007, p. 72).

Para os autores, a visão dualista prejudica indivíduos, comunidades e o todo, ao criar

contradições  e  conflitos  no  coração  da  humanidade,  estendendo-os  aos  demais  níveis  de
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existência. Vivenciamos, portanto, a emergência de uma nova forma de entender o mundo,

pautada  no  equilíbrio  profundo  de  conhecimentos  teóricos  e  saberes  prático  vivenciais  e

emocionais, entendendo o momento de transição e buscando aprendizados capazes de fundir

tais saberes, e com a possibilidade de aplicá-los nos âmbitos individual, coletivo e planetário. 

Cada um tem que construir o novo a partir do lugar onde se encontra: a nova
sinergia, as parcerias, as redes. Essa atitude significa acumulação de energia
necessária para a grande ruptura. É daí que virá um outro patamar, uma outra
estruturação do equilíbrio dinâmico e aberto, uma nova fase da civilização
(BOFF, 2000, p. 92). 

Assim como Boff, Prem Baba argumenta sobre a necessidade de transcender o modo

como  temos  estruturado  nossas  relações  e  para  isso  devemos  experienciar  rupturas  e

proposições de padrões novos, provavelmente causadores de estranhamentos iniciais. 

Essa,  talvez,  seja  a  mais  profunda  transformação  que  a  Terra  já
experimentou. Ela tem se manifestado no mundo externo através das crises
ambiental,  econômica,  climática,  entre  tantas  outras.  A palavra  crise  nos
remete a sentimentos negativos, mas, na verdade, as crises contêm elementos
preciosos para a transformação. A meu ver, toda crise é muito bem-vinda,
justamente porque está à serviço da evolução da consciência humana. Em
um  nível  mais  profundo,  a  crise  revela  nossa  limitada  percepção  da
realidade.  Significa  que  algo  ainda  não  foi  compreendido  e  precisa  ser
integrado à  nossa  visão  de  mundo.  É  uma  oportunidade  de  aprendizado.
Alguma  coisa  em  nós  precisa  ser  transformada  para  que  possamos
compreender  melhor  as  coisas  e  atuar  de  uma  nova  maneira.  É  hora  de
colocar algo novo em movimento (BABA, 2015, p. 13). 

Entendemos que, ao afirmar que a crise revela uma limitada percepção da realidade,

Baba (2015) refere-se à essência do ser humano, atualmente fragmentada e desconhecedora de

sua natureza divina, provocando as cisões acima mencionadas. Tal momento evidencia-se rico

em potencialidades para percebermos essas rupturas e buscarmos, através de um profundo

mergulho  interior  objetivando  o  autoconhecimento  e  busca  espiritual  para  desenvolver  e

trilhar o caminho de volta ao todo. Iyengar (2007, p. 47) confirma essa questão ao dizer que

“A espiritualidade não é um objetivo eterno que devemos perseguir, mas uma parte do cerne

dividido em cada um de nós que devemos revelar. Para o iogue, o espírito não se encontra

separado do corpo”.  O autor  parte  da tradição do yoga,  que entende o indivíduo em sua

perspectiva integral, para resgatar a percepção de unidade adormecida em cada ser. Porém tal

filosofia  é uma,  das possíveis formas de integração,  capazes de despertar tais  saberes,  ao
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entender que a consciência da completude habita cada um, precisando somente ser reintegrada

pelo indivíduo. 

Se compreendermos e sentirmos que já nesta vida estamos relacionados com
o infinito, os desejos e atitudes se modificam. Finalmente, só valemos pelo
essencial  e  se  não  acedemos  a  ele  a  vida  foi  desperdiçada.  Em nossas
relações com os outros é também decisivo saber se o infinito se exprime ou
não (JUNG, 2015, p. 321).

Logo em suas primeiras palavras Jung (2015) toca em ambos os aspectos, o racional (o

pensamento, ao compreendermos) e o sentimental (ao sentirmos), integrando duas das funções

psicológicas  normalmente  consideradas  opostas  e  comumente  desenvolvidas  de  modo

desigual.  Tal  autor  estimula  o  desenvolvimento  equilibrado  das  funções  psicológicas

(pensamento,  sentimento,  sensação  e  intuição)  através  do  processo  de  individuação,

integrando  e  propiciando  condições  para  o  pleno  florescimento  do  si  mesmo  (ou  self).

Percebemos que o caminho proposto por Jung segue entrelaçado ao caminho do yoga, através

da busca profunda por autoconhecimento e equilíbrio interior, equilíbrio este invariavelmente

refletido na forma que o indivíduo possui de se relacionar com seus círculos próximos e sua

comunidade, ressignificando também sua percepção do mundo, pois: 

Um importante ponto a ser compreendido é que não há separação entre o que
ocorre dentro e o que ocorre fora de nós – o externo é reflexo do interno. O
que ocorre no macrouniverso é um reflexo do microuniverso e vice-versa.
Portanto, a origem de qualquer crise, guerra ou doença se encontra dentro de
nós mesmos (BABA, 2015, p. 13). 

Nessa perspectiva, o autoconhecimento não é luxo ou privilégio e sim um processo

necessário  para  a  humanidade,  sempre  mediado  por  uma  análise  crítica  de  inserção  na

realidade com o intuito de transformar e estabelecer  novas relações dialógicas.  Pois é no

momento de se relacionar com seus pares que o indivíduo, através desse trabalho interior,

pode tornar prático o que chamamos de cultura de paz, consolidando através do diálogo, da

leitura crítica do mundo, do acolhimento e do combate às injustiças e opressões como uma

forma mais humana, solidária e amorosa de construir o mundo. E uma das maneiras de tornar

esse diálogo possível é através da busca espiritual, do retorno ao divino e do reconhecimento

e desenvolvimento dos aspectos emocionais e racionais de forma igualitária. 
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Desde que (no  fim da revolução francesa)  a  razão foi  entronizada  como
princípio que rege a civilização ocidental, vem diminuindo o respeito pela
vida interior, subjetiva, o domínio da religião. Basta refletir sobre a nossa
relação à palavras como “alma”, “subjetivo” ou “religião” para confirmar o
descrédito  das  mesmas.  Enquanto  declinava  a  influência  da  religião
tradicional, desenvolvia-se a psicologia profunda – como se a humanidade
não pudesse suportar a perda de uma conexão viva com o mundo interior
(JAFFE, 1992, p. 38). 

Jaffe (1992) discorre sobre a entronização da razão em detrimento da subjetividade e

“vida interior”, como denominada por ele e entendemos tratar-se dos aspectos espirituais e

não somente do domínio religioso. O autor evidencia que, ao perdemos a conexão com o

divino a humanidade se encontrou separada das dimensões interiores e profundas indivíduos,

sendo necessário canalizar essa energia introspectiva para a psicologia, no anseio de suprir as

demandas pelo contato interior. Jostein et al. (2000, p. 8) compreendem essa demanda pois “A

necessidade de se orientar na vida é fundamental para os seres humanos. Não precisamos

apenas de comida e bebida, de calor, de compreensão e contatos físicos; precisamos também

descobrir  por  que  estamos  vivos.”  Indicando  a  busca  por  sentido  ou  significação  que

procurarmos dar a nossas vidas. 

O propósito  se  manifesta de forma muito particular  em cada um de nós.
Cada  alma  individual  chega  aqui  com  um  programa  específico  a  ser
realizado,  e  esse  programa  ou  propósito  individual  está  alinhado  com o
propósito maior da vida. Estou me referindo ao que, na sabedoria milenar do
yoga, é conhecido como dharma – a lei universal que rege a vida e une todos
os seres em torno do mesmo propósito. Em última instância, o dharma, ou
propósito maior da humanidade, é a expansão da consciência, mas costumo
dizer que é o despertar do amor, pois a consciência se expande através dele
(BABA, 2016, p. 20).

Assim,  descobrir  o  propósito  da  existência  é  mais  do  que  um  processo  de  busca

individual,  que em si,  representa muito no desenrolar  do desenvolvimento espiritual,  mas

configura-se como um estar no mundo e ser capaz de nele atuar para que todo o dharma, o

grande propósito da humanidade possa atingir a plenitude. Para isso, contudo, é necessário

desvendar questões que reverberam na humanidade desde seus primórdios, como: Quem sou

eu? Qual meu papel no mundo? Como me relaciono com minha espiritualidade e/ou com

Deus?. 
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Quando questionado se acreditava na existência de Deus, Jung afirma que: “Difícil de

responder. Eu sei. Eu não preciso, eu não preciso acreditar. Eu sei” (JUNG, 1960)26. A ênfase

posta no fato de saber e não no fato de acreditar, torna essa resposta impactante e simbólica,

pois entendemos que se trata de uma relação muito íntima e espiritual que ele possui com

“Deus”,  seja  qual  for  o  entendimento  feito  da  essência  divina,  tornando  tal  fato  uma

experiência mística, entendida por Jostein et al. (2000, p. 33) “como uma sensação direta de

ser um só com Deus ou com o espírito do universo”. Osho (2002, p. 64) percebe que uma

pessoa  mística  “é  alguém que  está  tentando desvendar  os  mistérios  da  vida,  que  está  se

movendo  rumo  ao  desconhecido,  que  está  explorando  novos  territórios,  cuja  vida  é  de

exploração, de aventuras”. É este relacionamento místico, pessoal e reflexivo que devemos

cultivar  no  processo  de  busca  por  autoconhecimento,  desvelando  as  bases  nas  quais  se

fundamentam o nosso ser e estar no mundo, mediados pelo aspecto divino. 

Acreditar que o processo de busca e evolução espiritual ocorre inicialmente de forma

introspectiva, não nega, contudo, a influência interpessoal e comunitária no desenvolvimento

da  espiritualidade.  Ao  assumir  que  cada  indivíduo  liga-se  aos  demais,  e  ao  universo,

entendemos que é imprescindível o relacionamento com o outro como meio para o desenrolar

de questões emocionais, psicológicas e espirituais. O buscador espiritual não está, portanto,

isolado  e  apartado  de  seu  meio,  pelo  contrário,  insere-se  no  cotidiano  pois  percebe  a

necessidade de construir, com seus pares, redes de apoio para a comunidade e o mundo. De

fato, a sociedade precisa com urgência de pessoas capazes de dialogar, pensar no bem comum,

desenvolver atividades em prol da coletividade e resgatar valores morais e éticos que auxiliem

o crescimento individual e interpessoal de todos, de modo justo e equânime. 

1.2.2 Busca espiritual enquanto processo dialógico

Na última  década  tem aumentado  a  quantidade  de  informação  disponível  sobre  os

caminhos  de  desenvolvimento  espiritual,  e  destes  temos  contato  em especial  de  mestres

ligados  às  tradições  orientais  e  sem  dificuldade  podemos  encontrar  livros  e  conteúdos

multimídia (como áudios e vídeos)  de líderes  e  buscadores  espirituais  como Dalai  Lama,

26 Tradução livre de: Difficult to answer. I know. I needn’t, I don’t need to believe. I know.
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Paramahansa  Yogananda,  Deepak  Chopra,  Eckhart  Tolle,  Osho,  Sri  Sri  Ravi  Shankar,

Sadhguru,  Mooji,  Monja  Coen,  Jiddu  Krishnamurti  e  Thupten  Jinpa27,  para  citar  alguns.

Percebemos que esses guias espirituais procuram despertar a importância do desenvolvimento

espiritual para o ser humano moderno, traduzindo conhecimentos tradicionais e permitindo

releituras a partir de textos clássicos do hinduísmo, budismo e jainismo (especificamente no

caso dos líderes espirituais mencionados acima), na tentativa de aproximar esses saberes do

mundo tecnológico e digital da atualidade. Esse fluxo de novos saberes permite que qualquer

pessoa,  interessada  em desvendar  os  mistérios  do  mundo espiritual,  entre  em contato  (se

desejar)  com tais  temas,  democratizando  e  rompendo  barreiras  físicas  ou  religiosas  com

relação ao evoluir da espiritualidade.

Contudo, se por um lado a globalização permite esse fluxo contínuo de saberes e textos,

que  de  outro  modo  ficariam  segregados  em  determinada  região  ou  exclusivas  a  um

determinado grupo, também agregou certa impessoalidade na transmissão dos conhecimentos

místicos, num processo que combina de maneira descompassada o autodidatismo e a solidão

da  procura.  Pensamos  que  o  autoconhecimento,  embora  seja  um processo  intimista  e  de

mergulho em si, não deveria se dar isolado da inserção do indivíduo em sua comunidade ou

grupo de apoio pois acreditamos que é em meio às relações humanas que o indivíduo pode de

fato conhecer a si mesmo. De acordo com Freire:

Se  é  dizendo  a  palavra  com que,  pronunciando o  mundo,  os  homens  o
transformam,  o  diálogo  se  impõe  como  caminho  pelo  qual  os  homens
ganham significação enquanto homens. Por isso, o diálogo é uma exigência
existencial (FREIRE, 2011a, p. 109). 

Embora esteja falando do processo formativo do indivíduo no âmbito sociopolítico e

educacional,  entendemos  que  a  profunda  dialogicidade  freiriana,  expressa  por  contatos,

trocas,  diálogos,  encontros  e  desencontros,  é  a  principal  responsável  por  permitir  o

desenvolvimento do ser humano, enquanto humano, em todos os âmbitos de existência. Nesse

sentido, através do diálogo podemos significar e ressignificar os conhecimentos apresentados

pelos  mestres  espirituais,  apropriando  e  transformando  a  racionalidade  implícita  nos

ensinamentos  em atos,  palavras  e  sentimentos,  quando  estes  forem considerados  válidos,

27 Os líderes espirituais citados dialogam com maior intimidade com a temática desta tese, por isso não foram
citados outros, ligados às inúmeras tradições e manifestações espirituais que afloram no Brasil e no mundo. 
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sempre pensando na melhor forma de incorporá-los ao cotidiano na forma de posicionamentos

crítico-reflexivos como modo de transformar a realidade através de uma cultura de paz. 

A espiritualidade defendida nessa tese é ativa, engajada, crítica e transformadora, pois

representa o ato de “construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura

ao risco e à aventura do espírito” (FREIRE, 2011b, p. 68), não devendo ser confundida com

apatia, falta de ação ou distanciamento do mundo. Iluminadamente, diz Freire (2014, p. 46),

“não há transcendentalidade sem mundanidade. Eu tenho que atravessar a mundanidade para

alcançar a transcendentalidade” e nesse atravessar da mundanidade reside nossa inserção ativa

no mundo. 

Como afirmado  por  Carlos  Santana,  em entrevista  a  Finch (2010)  “é  a  coisa  mais

importante  que  você  pode fazer  neste  planeta,  elevar,  transformar  e  iluminar  sua  própria

consciência”28, para o multi-instrumentista e ativista mexicano podemos estimular mudanças

globais a partir da inspiração, criatividade, amor e perdão, reiterando a emergência de valores

espirituais  como  forma de,  efetivamente,  transformar  a  realidade  que  nos  envolve  com

amorosidade e paz. Mooji (2013, p. 31) complementa ao dizer que “Um homem faminto não

tem interesse pela comida, nem o homem que se afoga tem interesse pelo ar. Para quem anseia

pela  libertação  o  autoconhecimento  não  é  um  interesse.  É  vital”,  seguindo  o  mesmo

pensamento  de  Santana  e  defendendo  o  caminho  de  autoconhecimento  enquanto  vital  e

dialético, através do desenvolvimento integrado de indivíduo, sociedade e planeta. 

É contraditório, ou seja, você muda o mundo e, porque muda o mundo, você
se muda, você se transforma. Contudo, para você transformar o mundo, tem
que  iniciar  um pouco  a  transformação  de  você  mesmo.  Trata-se  de  um
compromisso de mútua transformação – a da gente, a do mundo, a do mundo
e a da gente (FREIRE, 2014, p. 183).

A cura  planetária  acontece  de  dentro  para  fora.  Ao  nos  dedicarmos  ao
processo de autotransformação, em algum momento, poderemos contribuir
também para a transformação planetária. Porque só podemos dar aquilo que
temos. Só é possível dar amor se amamos, a nós mesmos e ao outro. Só
podemos ajudar o outro a ser feliz se somos felizes (BABA, 2015, p. 78) 

28
Tradução livre de:  It’s the most important thing that you can do on this planet, to elevate, transform and
illumine your own consciousness.
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Freire e Baba põem em movimento, através das citações, o ciclo de transformações ao

qual estamos submetidos no cotidiano, permitindo, se quisermos, que os aprendizados façam

parte  da  roda  de  transmutações  vivenciadas.  O  processo  de  aprendizados  espirituais  está

impregnado nas relações cotidianas e se transforma com igual fluidez. E, conforme refletido,

embora  vários  guias  espirituais  estejam disponíveis  para  nos  trazer  certos  conhecimentos,

pensamos que é nos contatos do dia a dia que vamos descobrindo, questionando ou validando

saberes, sentindo os limites e alcances de cada um, aliando leituras teóricas milenares com

práticas espirituais cotidianas, interligadas por contatos humanos estimuladores de reflexões. 

Nesse trabalho damos ênfase ao caminho de busca espiritual trilhado através do yoga e

de seus expoentes, autores de referência e gurus (mestres), com o intuito de criar bases para o

desenvolvimento de uma cultura de paz, ao entender que “o ioga se destina, antes de mais

nada,  ao  crescimento individual  e  é  por  meio do crescimento  individual  que  sociedade e

comunidade de desenvolvem” (IYENGAR, 2001, p. 37), justamente por permitir uma imersão

profunda no autoconhecimento e capacitação para uma atuação lúcida e pacífica no mundo

em que se vive. Acreditamos que o yoga é um caminho fundamentado na espiritualidade e

ambos permitem o florescimento e a atuação de uma cultura de paz, sempre ativa, engajada,

questionadora e transformadora, consolidada na práxis e no viver cotidiano. 

Para que isso se dê de forma harmônica, buscamos equilibrar dois aspectos: o primeiro

é o desenvolvimento  da autonomia  na busca  espiritual,  permitindo que os  conhecimentos

sejam internalizados no seu devido tempo e de maneira ativa e crítica. Para Freire (2011b,

p.105) ela “vai se constituindo na experiência de várias, inúmeras decisões que vão sendo

tomadas.  A autonomia,  enquanto amadurecimento do ser para si,  é processo, é vir  a ser”.

Sendo este processo de vir a ser essencial para percurso formativo dos indivíduos envolvidos

na elaboração dessa pesquisa. 

O segundo aspecto é  parampara, termo em sânscrito que representa a transmissão de

conhecimentos,  adquiridos  através  de  experiências  diretas,  de  mestre  para  discípulo  e

respeitando a tradição,  como a formação de elos em uma corrente,  de saberes  difundidos

desse modo por milhares de anos. Nos apropriamos desse vocábulo ao reiterar a importância

de trabalhar com práticas imersas na tradição e não descontextualizadas ou desprovidas de

historicidade, pois sem essas características muito dessa filosofia espiritualista seria dissolvida
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de significados, e tais representações são fundamentais para a leitura crítica que buscamos na

construção da paz. 

Porém,  como  se  dá  a  inserção  de  práticas  voltadas  à  espiritualidade  no  ambiente

acadêmico? Qual é o papel desempenhado pelos profissionais, no reconhecimento do aspecto

integral do ser humano? Que tipo de educação buscamos estimular para tornar possíveis os

diálogos  sobre  a  construção  de  espaços  de  paz?  Refletir  sobre  tais  questões  direciona  o

pensamento e guia a atuação das pessoas envolvidas em caminhos de busca espiritual pelo

tortuoso, e por vezes ainda árido, ambiente educacional e acadêmico. 

A realização desse movimento de busca e retorno ao sagrado no âmbito da educação

(fortemente necessário, embora também desafiador) é estimulado por Morais (2002, p. 41)

pois “projetando tal riqueza sobre a educação, o direito e todo o convívio social, lograremos

talvez a grande revolução do século XXI, a qual poderá vir a ser o fim da inútil e desgastante

disputa entre o homem e Deus”. Para o autor, vivenciamos vários momentos de encontros

entre a espiritualidade e a educação mas o mundo moderno pediria algo mais, que denomina

de pedagogia da transcendência humana, voltada para o crescimento espiritual em linha de

abertura  dialógica.  Tal  pedagogia  da  transcendência  parece  ser  um  direcionamento

interessante para desatarmos os  nós  de intolerância,  separatismos,  preconceitos e  rupturas

humanas, ainda percebidos na atualidade. 

Da mesma forma, somos todos seres humanos criados por Deus, não existe
nenhuma  diferença  entre  nós.  Somos  todos  um  só.  Os  métodos  de
desenvolvimento espiritual são oferecidos para a evolução dos indivíduos no
mundo inteiro. Portanto, não se deixe levar pelas palavras usadas nos vários
países. A essência é a mesma. Contemple a essência e não se deixe enganar
pelos nomes (IYENGAR, 2010, p. 44).

O que o autor discute é a universalidade do desenvolvimento espiritual e a aproximação

igualitária  de todos os  seres  humanos no prosseguimento desse caminho de busca.  Logo,

podemos  concluir  que  ele  enfatiza  a  convivência  entre  homens  e  mulheres,  na  leitura  e

reconstrução  do  mundo  (FREIRE,  2011a),  através  de  parcerias,  interações  e  relações

dialógicas, estimulando o desenvolvimento de habilidades capazes de instituir uma cultura de

paz, fundamentada no diálogo e na construção crítica de si e do mundo. Uma vez que “nossa

maneira de viver nossas vidas afeta os outros, particularmente aqueles que nos são próximos
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e,  misteriosamente,  o  mundo  todo”  (JAFFE, 1992,  p.  78),  pensar  em  estabelecer  uma

convivência  pautada  em  valores  humanos  e  na  construção  solidária  do  mundo,  é

necessariamente pensar na convivência com o si-mesmo. 

Quando Jaffe (1992) lembra o trabalho de Rupert  Sheldrake,  biólogo de Cambridge

criador  da teoria  do  centésimo macaco,  sobre  ressonância  mórfica,  pretende incitar-nos  a

refletir sobre a instituição de novos padrões de pensamento através da instituição de novos

métodos, atos ou costumes, que se devidamente internalizados pela comunidade, passariam a

emergir com mais frequência nas sociedades até se tornarem conhecimentos “mais acessíveis”

do ponto de vista psíquico. Para ele: 

A hipótese de Sheldrake implica que, embora seja difícil que apareça uma
forma ou um fato pela primeira vez na história, a probabilidade de que os
mesmos  tornem a  ocorrer  aumenta  enormemente  depois  de  produzido  o
efeito. Essa noção é aqui relevante, pois leva a pensar que as alterações no
background psíquico da humanidade podem ser provocadas por pequenas
alterações na consciência das pessoas (JAFFE, 1992, p. 79).

Discutimos, a partir das reflexões de Jaffe, a validação de novas formas de pensar e

relacionar o autoconhecimento enquanto perspectiva de crescimento espiritual voltada para o

bem-estar individual, coletivo e planetário, na medida em que muda a frequência de atuação

nos três níveis citados. Seria uma maneira de difundir métodos de convivência harmônica

entre as sociedades, e por harmonia não entendemos apatia ou concordância irreflexiva, e sim

a  habilidade  de  construir-se  no  contato,  nas  conversas,  nas  discordâncias  e  contradições

do/com o outro, reconhecendo-o como legítimo em sua forma mais pura e espontânea de ser. 

Na prática do yoga, rica em tradição, o autoconhecimento e convívio com todos os

seres  é  capaz  de  estimular  uma  imersão  no  processo  de  desenvolvimento  espiritual  e

conhecimento de si, caracterizando o primeiro passo na dialética de construir-se para construir

o  mundo,  e  através  dele,  reconstruir-se  a  si  mesmo,  como  dito  por  Freire  (2014).

Consideramos, portanto, o processo de consolidação de uma cultura de paz essencialmente

dialógico e construído através do desenvolvimento espiritual individual e coletivo. Isso seria

possível uma vez que: 
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Num certo sentido, evidentemente, nós somos feitos da mesma substância
que tudo mais  à  nossa volta  –  as  plantas  e  os  animais,  o  vento e  o céu
estrelado – de modo que tudo o que vemos lá fora também pertence à nossa
própria natureza (JAFFE, 1992, p. 55). 

Assim, uma vez constituídos da mesma substância, que entendo por matéria e essência,

dos demais seres e da natureza, estamos tão conectados quanto um único ser poderia estar,

assumindo  responsabilidades  e  qualidades  em  nosso  estar  no  mundo.  A espiritualidade

permite  que  conheçamos  os  mistérios  escondidos  em  nosso  arcabouço  psicofísico  para

entendermos  como  estabelecer  as  bases  para  uma  existência  significativa  e  que  toque  o

infinito, como referenciado por Jung (2015). 

As  duas  categorias  conceituais  trabalhadas  até  o  momento,  yoga  e  espiritualidade,

preparam-nos  para  os  contatos  e  transformações  iniciais  com  nosso  Eu  Superior29 e  a

sociedade  num  nível  de  relações  próximas  ao  nosso  cotidiano,  percebendo  como  nos

configuramos e nos situamos nesse ambiente. A próxima categoria conceitual, de cultura de

paz, permite avançarmos um pouco mais no âmbito das relações interpessoais, percebendo as

demandas, construções e transformações requeridas e necessárias pela sociedade e mundo,

tornando-nos capazes de instrumentalizar os saberes até então trabalhados em prol de espaços

de construções coletivas, crítico-reflexivos e autorreguladores e embasados no bem comum. 

29 Conceito do  pathwork, no qual “Cada ser humano tem um Eu Superior ou centelha divina. É ele o mais
refinado e mais radiante dos corpos sutis, com a mais alta frequência de vibração, pois, quanto mais elevado o
desenvolvimento espiritual, mais rápida é a vibração. O Eu Superior cercou-se lenta e gradualmente de várias
camadas de matéria mais densa, não tão densa quanto o corpo físico, porém infinitamente mais densa que ele
mesmo. Assim passou a existir o Eu Inferior.” (PIERRAKOS; THESENGA, 1995, p. 26). 
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1.3 Cultivando uma Cultura de Paz

If I succeed in putting some
warmth and love into the work,

it will find friends.
(van Gogh – Letter to Theo)30

A Cultura de Paz é a responsável por conectar, nessa pesquisa, os saberes do yoga com

a busca espiritual e torná-los quotidianos, na medida em que permite a criação e consolidação

de ações construtivas e dialogadas na inserção do ser humano em seu meio. Desse modo, a

cultura  de  paz  é  um  caminho  para  o  indivíduo  comprometido  em  seu  desenvolvimento

espiritual,  pois  estimula  o  questionamento  sobre  o  papel  desempenhado  por  cada  ser,

pensando na construção de sociedades justas e dialógicas. 

Essa  tese  parte  do  princípio  de  que  a  cultura  de  paz  baseia-se  em conhecimentos

intrínsecos ao ser humano, como o diálogo, a solidariedade e a amorosidade, porém precisam

ser estimulados para que possam aflorar. Entendemos que a paz é construção individual e

coletiva,  sendo  impossível  dissociar  essas  duas  dimensões,  construídas  dialética  e

simultaneamente. Rompe-se aqui a perspectiva passiva, comumente associada à ideia de paz,

ao  assumirmos  a  sua  composição  crítica,  ativa  e  engajada  no  rompimento  de  barreiras  e

construção de pontes entre seres humanos e o mundo. 

 Montessori (2004) desvenda a ligação equivocada sobre a paz, geralmente feita pela

maioria  das  pessoas,  ao  entender  que  historicamente  a  noção  de  paz  era  associada  aos

períodos que sucediam guerras e conflitos da antiguidade, em sua maioria baseados na disputa

e conquista  de territórios  e  subjugação dos  povos.  Naquele contexto,  a  paz  significava  o

período que sucedia os embates bélicos, sendo essa a paz da submissão e do silêncio forçado

dos povos nativos aos conquistadores. Jares (2007) denomina esse período de ausência de

guerras de pax romana, gerador da concepção tradicional de paz que conhecemos atualmente.

Se naquele período a paz era a ausência de conflitos bélicos, hoje identifica-se esse conceito

com a ausência de conflitos de qualquer natureza. Porém, 

30  GOGH, V. W. Letter to Theo, 2 april 1883. Disponível em: 
http://www.vangoghletters.org/vg/letters/let334/letter.html. Acesso em: 24 set 2018.
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A  paz  vem  sendo  apresentada  como  sinônimo  de  passividade.  Nessa
perspectiva, o conflito é sempre algo a ser evitado. Ao tomarmos o conceito
de paz positiva o conflito é algo natural, considerado também um desafio e
um processo em que se busca estabelecer a cooperação,  ou no mínimo o
compromisso quando não é possível o acordo entre as partes envolvidas. A
paz não é, portanto, a ausência de conflitos, como muitos ainda acreditam
(MATOS, 2007, p. 66). 

Matos (2007) problematiza o entendimento de paz enquanto a ausência de conflitos e

sinônimo de passividade, pois tal noção é equivocada uma vez que os conflitos são naturais à

existência  humana,  permeada  por  disputas,  questões  e  opiniões  divergentes.  Jares  (2007;

2008) elucida a percepção do que seria o conflito uma vez que os conflitos têm, inicialmente,

uma leitura predominantemente negativa e associada aos aspectos físicos. Porém, o autor tem

outra percepção do conceito, acreditando que um conflito é: 

Um processo natural e intrínseco à vida que, se enfocado de modo positivo,
pode ser um fator de crescimento pessoal, social e educativo. Por conflito
entendemos incompatibilidade entre pessoas,  grupos ou estruturas sociais,
por meio do qual se afirmam ou percebem (diferença entre conflito real e
falso conflito) interesses, valores e/ou aspirações contrárias (JARES, 2007,
p. 36). 

Nesse  sentido,  temos  o  conflito  enquanto  a  incompatibilidade  ou  o  embate  de

interesses, valores ou percepções, se opondo ao entendimento do embate enquanto agressão

ou violência física. Logo, o conceito de paz positiva trabalhado por esse autor dialoga com a

perspectiva criativa do conflito, como promotora de reflexões e transformações, e se opõem à

noção de guerra, seja ela direta (agressão física, a mais facilmente reconhecível, e agressões

morais ou psicológicas) ou estrutural (sinônimo de injustiça social). 

Podemos incluir  na definição de conflito  explicitada por Jares (2007),  inclusive,  as

contendas internos travados do interior de cada ser humano, ao percebê-los enquanto disputa

entre interesses, vontades ou valores conflitantes no próprio âmago do ser. Matos (2007) e

Jares (2007) se aproximam das ideias de Candau (2000) quando afirma: 
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É frequente a afirmação de que paz é ausência de conflito. Se nos colocamos
nesta  perspectiva,  idealizamos  a  paz,  pois  o  conflito  é  inerente  a  vida
humana. Não há crescimento pessoal sem que passemos por momentos de
crise e conflito. Também no plano social, o conflito é parte da dinâmica de
relações  e  confronto  de  interesses.  Numa  sociedade  pluralista,  o
reconhecimento  da  diferença,  em  suas  diversas  configurações  passa  por
processos  de  confronto  social,  sem  os  quais  é  impossível  que  o
reconhecimento e a conquista de direitos se dê (CANDAU, 2000, p. 28). 

Para ela, nossa percepção usual de paz é idealizada, na medida em que os conflitos são

intrínsecos  à  condição  humana,  bem como  quando  analisados  na  perspectiva  social  pois

fazem parte das divergências que surgem nas relações humanas e conflitos de interesses. A

autora ainda reconhece que os embates fazem parte da perspectiva pluralista da sociedade,

partindo-se do reconhecimento de opiniões diversas, indica que estas são responsáveis por

construir a dinâmica social e a conquista de direitos igualitários capazes de envolver todas as

particularidades da sociedade pois são tais diferenças que enriquecem e promovem diálogos,

impedindo padronizações e homogeneizações. Pensando na construção das relações humanas:

Desconstruir este idealismo da ideia de paz, seja trazendo a paz para o hoje,
seja colocando-a em estreita relação com o cotidiano e, desta forma, ao nível
dos cidadãos comuns, é um dos primeiros e necessários passos para superar a
passividade que certas compreensões de paz nos trazem. A paz está ao nosso
alcance e nós temos poder para operá-la. A possibilidade da paz funda-se na
habilidade  humana,  não  apenas  para  agir,  mas  para  agir  em  concerto,
constituindo-se  em  uma  das  mais  decisivas  experiências  humanas
(GUIMARÃES, 2003, p. 23). 

Guimarães (2003) sugere que uma das maneiras de romper a percepção idealizada da

noção de paz é inseri-la nas relações do cotidiano, entendendo-a numa perspectiva dinâmica

com o intuito de superar o ideal de passividade ou permissividade, pois essa noção reside da

teorização excessiva e não reflexão sobre a praticidade e cotidianidade do conceito. Trazer a

noção de paz para o dia a dia é reapropriar esse conceito através de sua introdução no agir

diário  não  só  do  indivíduo,  mas  também  da  coletividade,  uma  vez  que  as  experiências

fundantes se dão no conjunto, na coletividade, no convívio entre os indivíduos. 
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Nós  não  vivemos,  convivemos.  Nós  não  existimos,  coexistimos.  O  ser
humano é por natureza um ser gregário, portanto o que fazemos atinge outras
pessoas, da mesma forma que somos afetados pelo que elas fazem. Direitos e
obrigações são a expressão das relações que nos vinculam uns aos outros por
sermos membros de uma comunidade. O princípio da reciprocidade alimenta
e sustenta esse vínculo, que exige atribuir aos interesses alheios o mesmo
peso que atribuímos aos nossos (DISKIN, 2008, p. 47).

Para Diskin (2008), trata-se do princípio da reciprocidade, que interliga os indivíduos

não somente pelos laços familiares ou de trabalho e sim devido à necessidade ontológica do

ser humano de conviver  e se relacionar  engajadamente com seu grupo, que,  por sua vez,

naturalmente agregará indivíduos com interesses e valores comuns mas também abriga os

indivíduos  com  opiniões  divergentes,  sendo  necessário  incluir  a  resolução  pacífica  dos

conflitos  para  garantir  o  bom  desenvolvimento  dessas  relações  humanas,  tanto  para  o

indivíduo como para a coletividade, através de diálogos e decisões conjuntas. 

Uma das formas mais básicas de resolução de conflitos baseia-se no diálogo, pois este é

o “encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando,

portanto, na relação eu-tu” (FREIRE, 2011a, p. 109). É por meio do contato entre os seres

humanos  através  do diálogo,  que se dá  o primeiro  passo em direção à  convivência,  pois

entende-se que através da comunicação, representada pelos processos de fala  e escuta,  os

seres humanos são capazes de resgatar o senso de coletividade e vida comunitária (DISKIN,

2008).

Se  é  dizendo  a  palavra  com que,  pronunciando o  mundo,  os  homens  o
transformam,  o  diálogo  se  impõe  como  caminho  pelo  qual  os  homens
ganham significação enquanto homens. Por isso, o diálogo é uma exigência
existencial (FREIRE, 2011a, p. 109).

Compreendendo o diálogo como exigência existencial,  Freire (2011a) conversa com

Diskin (2008) quando esta afirma que é na comunicação cuidadosa entre os indivíduos que o

diálogo se efetiva, sendo capaz de fundamentar a realidade e estimular o convívio em um

mundo de diversidades.

Para os dois, a relação dialógica se dá, enquanto necessidade da espécie humana, de se

comunicar  e  entender,  de  fato,  o  outro,  construindo a  prática  de viver  em coletividade  e

diversidade  inerente  aos  seres  vivos.  Podemos  sugerir  que  a  convivência  e  o  diálogo



75

fundamentariam  o  existir  humano,  baseados  na  busca  do  equilíbrio  societário  e  da

consolidação  da  paz  positiva,  na  medida  em que  tais  relações  promoveriam o  bem-estar

coletivo. Sobre o entendimento da paz como uma característica inerentemente humana: 

A paz é um princípio prático da civilização humana e da organização social
que está fundamentada na própria natureza do homem. A paz não escraviza o
homem, pelo contrário, ela o exalta. Não o humilha, muito ao contrário, ela o
torna  consciente  de  seu  poder  no  universo.  E  porque  está  baseada  na
natureza humana, ela é um princípio universal e constante que vale para todo
o ser humano. É esse princípio que deve ser nosso guia na elaboração de
uma ciência da paz e da educação dos homens para a paz (MONTESSORI,
2004, p. 54).

Montessori indica a necessidade de uma ciência e de uma educação orientadas para a

paz, capazes de criar nortear as ações humana enraizadas na harmonia enquanto um princípio

universal responsável por interligar os seres humanos, permitindo que a essência do homem

possa aflorar de modo pleno quando tal conceito torna-se um princípio prático experienciado

pelas sociedades humanas. Segundo Diskin (2008, p. 54): 

Paz, ética e valores se retroalimentam, criam uma rede de sustentação para o
projeto de vida que concebemos individual  e coletivamente. Cada cultura
oferece  repertórios  diferentes,  prioriza  determinados  aspectos  e  pretere
outros. Contudo, em tempos de globalização, as responsabilidades tornam-se
universais.  Se  todos  almejamos  a  felicidade,  a  saúde,  a  segurança,  as
oportunidades para expressar nosso talento; se todos queremos ser amados,
reconhecidos  e  respeitados,  todos  então  teremos  de  empenhar  tempo  e
recursos para viabilizar  uma cultura universal  de observância dos direitos
humanos, cuja concepção revela o objetivo soberano da paz. 

Os conceitos de paz, ética e valores se interligam, nos âmbitos individual e coletivo,

sendo apropriados e ressignificados pelas diferentes culturas, podendo ocorrer superposições e

disputas entre cada campo e sendo, por isso, necessário estimular e viabilizar uma percepção

universal baseada nos direitos humanos para garantir o desenvolvimento supremo da paz para

todos. Entendemos que Montessori (2004), Diskin (2008) e Freire (2011a, 2014) remetem

basicamente ao contato do indivíduo consigo mesmo, permitindo que características de sua

natureza essencialmente humana, possam ser integradas e emergir no contato que este tem

com a sociedade e o mundo, pois encontramo-nos tão apartados essa essência natural que tais

noções parecem desconectadas ou distantes do nosso ser. Por isso, citando Ribeiro (2006, p.
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67),  afirma  que  “a  construção  da  cultura  da  paz  exige  transformação  de  valores,

mentalidades e comportamentos”. Para Guimarães, 

A cultura de paz se estabelece a partir do horizonte do pacifismo, isto é, do
engajamento em um movimento organizado, articulado e estruturado em prol
da paz, muito mais do que a partir do conceito de pacífico, indicativo de
virtude e traço de caráter. Trata-se, portanto, de proporcionar a inserção no
quadro global da humanidade que caminha para a paz e fazer repercutir no
cotidiano aquilo que é a busca das pessoas comprometidas com a paz no
mundo (GUIMARÃES, 2003, p. 21).

Para o autor devemos pensar na paz enquanto movimento de engajamento, articulação e

mobilização, baseado e estruturado na consolidação da paz de modo ativo e propositivo, não

somente  nos  prendendo  ao  conceito  de  pacífico  ou  à  sua  errônea  percepção  enquanto

passividade. Essa atitude de engajamento permite a inserção no mundo e a articulação no

cotidiano dos processos de busca e consolidação da paz em todos os níveis, desmistificando e

desconstruindo estruturas alienantes. 

Diskin (2008), por sua vez, entende duas funções ou momentos para o estabelecimento

e desenvolvimento de uma cultura de paz, sendo eles: o primeiro, a visibilidade das violências

e  injustiças  sociais  que se reproduzem pela incapacidade  das  pessoas  de percebê-las,  por

omissão  ou  pela  aceitação  de  condições  indignas  consideradas  próprias  da  sociedade  ou

intrínsecas  à  natureza;  e,  o  segundo,  o  estímulo  criativo  na  busca  por  novas  formas  de

convivência, conhecimentos e atividades capazes de promover o estabelecimento de vínculos

significativos, potencializando habilidades como a confiança mútua e o desenvolvimento de

capacidades,  inerentemente  humanas,  não  trabalhadas,  estimuladoras  de  diálogos  e

relacionamentos pautados pelo respeito ao outro e a construção de uma cultura de paz. 

Uma forma de refletir sobre o papel da convivência na construção de tal  sociedade

baseada  na  coletividade  e  que  se  adéque  às  particularidades  culturais  de  cada  povo,

justamente  por  se  basearem em princípios  universais  (como  o  diálogo,  a  convivência,  a

afetividade, a tolerância, por exemplo) é a educação para a paz. Jares (2007, p. 47) afirma que

tal  educação  seria  um processo  contínuo  e  permanente,  fundamentado  na  ação  prática  e

baseada em quatro eixos (objetivos ou conteúdos): a tolerância, a solidariedade, a autonomia e

autoafirmação (individual e coletiva) e o enfrentamento não-violento dos conflitos. Guimarães
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(2003) confirma a práxis no processo de construção da paz, como dito por Jares (2007), ao

afirmar que: 

A educação para  a  paz  não  é  um processo  apenas  intelectual  ou  que  se
estrutura numa disciplina ou num determinada atividade. Não basta falar de
paz para constituir a educação para a paz. Daí a importância da constituição
das referências, das identidades, enfim, daquilo que poderemos chamar de
simbólica (GUIMARÃES, 2003, p. 18).

Para ele, a dimensão simbólica baseia-se naquilo que ultrapassa o falar, evidenciado no

agir cotidiano, tornando a dimensão educativa da paz essencialmente vivencial, constituída

igualmente por sua expressão através de atos, palavras e pensamentos, pois, lembrando Freire

(2014,  p.  42)  “O  problema  da  dialogicidade  tem  que  ver  não  só  com  a  teoria  do

conhecimento, mas tem que ver com a postura democrática da presença do ser como sujeito

do  seu  conhecimento,  como  sujeito  da  sua  educação”.  Refletindo  sobre  os  modos  de

construção de uma cultura de paz, Guimarães (2011, p. 22) sugere:

A educação para  paz tem aparecido como instrumento importante  para  a
concretização  de  uma  cultura  de  paz,  emergindo  na  interlocução  da
comunidade internacional, não apenas como uma nova área de pesquisa ou
um campo relevante,  mas como expressividade da ideia de bem, onde se
joga  a  própria  questão  do  sentido  da  humanidade  e  da  finalidade  da
educação. 

Segundo o autor, a educação para a paz é determinante para a efetivação de uma cultura

de paz e o autor passa então a desvelar nove tradições que sinalizam a pluralidade manifestada

dos  vários  tipos  de  educação  voltados  para  a  paz,  sugerindo  ainda  que  se  use  o  termo

“educações para a paz”, na tentativa de tornar visível os diversos caminhos possíveis, pois

para ele, “a educação para a paz é um campo, um campo aberto, um mar mesmo, onde não

há lugar para restrições ou reduções” (GUIMARÃES, 2011, p. 320). Falaremos mais sobre

as diversas tradições estudadas por ele adiante, pois todas têm em comum a valorização dos

direitos humanos, o desenvolvimento da cidadania e da autonomia individual e a convivência

harmônica na sociedade, para citar alguns pontos.

Candau (2000) entende que para pensar (e efetivar) uma educação para a paz é preciso

primeiro entender e desvelar a realidade, através de uma análise crítica do mundo em que

vivemos, uma vez que a mesma deve tornar visível o que frequentemente é invisibilizado e dá
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voz às pessoas, principalmente às apartadas, para enfrentar os processos de desigualdade e

exclusão  que  crescem  na  sociedade,  impedindo  a  justiça  social  e  as  ramificações  dessa

construção. 

A paz é uma aspiração humana profunda. Todos queremos a paz. Conosco
mesmo  e  com os  demais.  A paz  social  e  a  paz  na  dimensão planetária.
Aspiramos a um amadurecimento humano pleno que não esteja bloqueado
pelo medo,  a insegurança,  a  falta  de confiança nos demais,  por  sentir-se
excluído, pela falta de autoestima e pelas diferentes formas de violência. A
educação para a paz supõe liberar o dinamismo profundo de crescimento de
cada pessoa e de cada grupo humano, indispensável para se assumir a vida
como  uma  aventura  positiva,  para  enfrentar  riscos  e  empenhar-se  em
construir com outras novas possibilidades de futuro. A sociedade nova que
sonhamos exige atores sociais comprometidos, processos coerentes com o
que se pretende alcançar, que enfatizem métodos pacíficos e não violentos –
a paz é processo e produto (CANDAU, 2000, p. 31). 

Assim, a autora entende a paz enquanto busca humana, vivenciada pelo indivíduo e

compartilhada com seus pares, através da construção social da paz em todas as dimensões e a

defende  como  consequência  do  amadurecimento  humano  pleno,  libertando  a  capacidade

individual  de  crescimento  e  evolução  em âmbito  pessoal  e  coletivo.  Para  isso,  requer-se

comprometimento com a busca e construção desse anseio pela paz, vista como processo e

finalidade.  Interpretamos  que,  ao  falar  sobre  o  amadurecimento  humano  e  crescimento

individual  para  mediar  o  crescimento  da  sociedade,  a  pesquisadora  refere-se  à  dimensão

espiritual do indivíduo, pois trabalhar o amadurecimento humano é lapidar o aspecto interior

de cada ser. 

Ribeiro (2006) percebe que o desenvolvimento humano e espiritual de forma integrada,

permite a formação de valores construtivos capazes de estimular o desenvolvimento cultural,

a  subjetividade e  toda uma ecologia das  emoções.  Sobre o aspecto espiritual,  Montessori

compreende que: 

É  preciso  desenvolver  a  vida  espiritual  dos  homens  e  organizar  a
humanidade para a paz. O aspecto positivo da paz se encontra na reforma da
sociedade humana,  sobre uma base científica,  porque a harmonia e a paz
social  só podem ter  um fundamento:  o  próprio homem (MONTESSORI,
2004, p. 10).

Para a autora, o desenvolvimento espiritual dos indivíduos organizaria a humanidade

em prol da paz, percebida como resultado positivo das mudanças vistas na sociedade quando
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o ser humano puder trabalhar para estimular harmonia e paz social. Entendemos que a autora

sugere o fator intrínseco da paz em cada indivíduo que, ao ser externada, possui a capacidade

de atuar como catalisador das mudanças sociais. Seguindo o caminho reverso, embora não

contraditório e sim, complementar, pensar em trabalhar a paz societária pelo desenvolvimento

combinado da paz individual parece evidenciar-se como exercício de coerência,  pois para

Freire (2014, p. 192) “Esse exercício para diminuir a distância entre o meu discurso e a minha

prática se chama qualidade ou virtude da coerência,  sem a qual o trabalho pedagógico se

acaba. Eu diria até sem a qual a gente se perde”. 

É na busca por coerência em nosso fazer cotidiano que incorporamos a cultura de paz

no ambiente educativo, como forma de disseminar e estimular atitudes positivas para lidar

com  os  conflitos,  as  contradições  e  a  pluralidade  de  atos  e  opiniões  aos  quais  estamos

submetidos no dia a dia. Pensar em uma Cultura de Paz nos espaços acadêmicos é valorizar as

diferenças e estimular o diálogo, reconhecendo que cada leitura da realidade é uma peça de

um quebra-cabeça multicolor. 

1.3.1 As educações para paz – o espaço que habitamos

Em um primeiro momento, precisamos localizar onde a cultura de paz discutida nesse

trabalho se insere no âmbito das pesquisas e tradições de educação para a paz, percebendo

como  a  espiritualidade  e  o  yoga  atuam  enquanto  caminhos  estimuladores  de  uma  nova

racionalidade, pautada pelo reconhecimento do indivíduo enquanto ser integral. 

Para isso, Guimarães (2011) situa nove tradições de educações para a paz: 

1.  A dos  movimentos  de  renovação  pedagógica,  tendo  Maria  Montessori  como uma  dos

principais  expoentes,  questiona  a  militarização  na  infância  e  juventude,  preparando

diretivamente as pessoas para a guerra e a violência. Essa tradição é marcada pela concepção

idealista do ser humano e da educação, acreditando no ilimitado poder da educação em operar

a paz, caracterizando-se pela ênfase nos elementos morais e psicológicos.

2. A tradição da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a

Cultura)  estimulou,  desde  a  fundação da ONU (1945) e  da  criação da Unesco (1946),  o

desenvolvimento de pesquisas e atividades diversas em torno da educação para a paz. Essa
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tradição dá  ênfase ao elemento humanista, colocando em evidência a tolerância, o pluralismo,

sendo a tradição que mais insistiu no elemento cultural e na responsabilidade individual.

3.  A tradição  dos  movimentos  sindicais  de  educação  no  contexto  da  guerra  fria,  surgida

através dos movimentos sindicais com o objetivo de convocar os professores a prepararem em

comum um ensino universal e decidir os meios para conduzir à paz e à união dos povos. Foca

na consciência de que a escola, em vez de recorrer à militarização, deveria desenvolver a via

jurídica,  dando  ênfase  ao  papel  dos  trabalhadores  em despertar  nos  seus  lares  o  espírito

pacifista, à necessidade de reformular o ensino de história (situando e trabalhando a paz nos

documentos escolares) e defendendo a igualdade das crianças na instrução.

4.  A tradição do  peace research (investigação pela  paz),  nasceu na tradição  do utopismo

pedagógico31, com o desenvolvimento de estudos e investigações pela paz na década de 50.

Tal tradição abrigou duas áreas de pesquisa, uma relacionada com os métodos de pôr fim às

guerras, chamada de paz negativa, ao entender as teorias gerais de conflito e sua resolução

entre indivíduos, grupos ou nações. A segunda área de pesquisa concentrou-se na busca das

condições que permitem o estabelecimento da paz, chamada de paz positiva, como forma de

entender as possibilidades de cooperação e integração internacional.  O representante mais

notável  dessa  tradição  é  o  norueguês  Johan  Galtung,  sistematizador  de  conceitos  de  paz

(positiva e negativa) e violência (estrutural e direta).

5.  A tradição  dos  movimentos  de  não  violência  caracterizaram o  século  XX,  a  partir  da

inspiração em Gandhi (1869 – 1948), com a utilização de dois conceitos indianos de ahimsa

como a recusa a todo tipo de violência e  satyagraha, caracterizada pela resistência passiva,

fundamentada  na  ideia  de  que  não  é  possível  combater  a  violência  através  da  própria

violência. Para essa tradição, educar para a paz é educar para a desobediência, na medida em

que esta surge ao analisarmos as situações de domínio e opressão reproduzidas na história das

sociedades.  Sendo preciso reavaliar  o  modo como agimos,  propõe que se dê destaque ao

desenvolvimento  do  espírito  crítico  para  distinguir  o  legal  e  o  legítimo,  ressignificando

também a concepção dos conflitos e sua resolução pacífica.

31 Quando a educação é percebida como o principal instrumento para a transformação de estruturas, sejam elas 
políticas, econômicas ou culturais. 
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6. A tradição das pedagogias da libertação situa-se no contexto dos movimentos sociais em

que a educação sociopolítica tornou-se preponderante. Paulo Freire é figura de destaque nessa

tradição  por  fundamentar-se  em posturas  e  elaborações  teóricas  da  educação  para  a  paz

evidenciadas  por  sua  abordagem  metodológica,  caracterizada  pela  percepção  crítica  da

realidade.  Na  América  Latina,  desenvolveu-se  associada  à  evolução  das  Comunidades

Eclesiais  de  Base,  com  fortes  influências  da  Teologia  da  Libertação,  do  Movimento  de

Educação de Base e da Educação Popular no Modelo Freiriano. Essa tradição assume, de

forma primária, a forma de resposta à violência social enquanto entrave para o florescimento

da justiça,  dos direitos humanos e  da harmonia social,  fundamentada nos mecanismos de

crítica e conscientização necessários para desvelar as manifestações de opressão.

7. A tradição dos movimentos pedagógicos modernos e contemporâneos reconhece os limites

da  educação  para  contribuir  para  a  paz,  sendo  centrada  na  escola  e  dimensionando

curricularmente a paz (e as questões a ela relacionadas), a preocupação com a democracia

escolar, a resolução de conflitos, a prática da cooperação, da integração e da aceitação da

diversidade,  facilitando condutas  próprias de uma ética da paz.  É considerada ausente no

Brasil pelo fato de não ser tematizada nos cursos de Pedagogia, na bibliografia disponível e

tampouco nas discussões curriculares.

8.  A tradição  socioafetiva valoriza  o aspecto  lúdico e  relacional,  percebendo no encontro

humano, em atividades práticas e expressivas o desenvolvimento de componentes prioritários

para os processos cognitivos. Para esta tradição, o compromisso individual é a base para a

manutenção da paz, começando em cada sujeito, e manifestando-se através da forma como a

pessoa se sente a respeito de si mesma, e a partir da individualidade expande-se a relação para

os demais níveis, interligando atos particulares e mundiais para obter uma sequência e uma

escala:  o  ser,  você  e  eu,  nós,  nossa  comunidade,  nosso  estado,  nosso  continente  e  nosso

mundo.

9. A tradição holística, que tem Pierre Weil (1993) como um dos mais expressivos expoentes,

busca  estabelecer  a  harmonia  entre  a  razão,  o  sentimento  e  a  intuição,  através  do

desenvolvimento da consciência e valores humanos, com ênfase na interioridade da paz. Essa

tradição é influenciada por uma teoria unitária do universo, levando em conta o equilíbrio

entre o homem, a sociedade e a natureza e propondo a unidade da consciência com o mundo,
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como preconizado pela  física quântica de Fritjof  Capra,  a  psicologia personalista  de Carl

Rogers e as filosofias orientais. O pensamento holístico possui três níveis: a arte de viver em

paz consigo mesmo, a arte de viver em paz com os outros, e a arte de viver em paz com a

natureza (WEIL, 1993). Nessa tradição encontram-se diversas práticas pedagógicas, dentre

elas: terapias alternativas, meditação transcendental, métodos de despertar a sabedoria e o

amor, massagens, bioenergética e biodança, métodos de psicoterapia e yoga. Para Guimarães

(2011),  essa  é  a  tradição  mais  forte  e  presente  no  Brasil,  onde  tem  encontrado  muita

receptividade, devido ao trabalho organizado e sistematizado através dos cursos com cultura

de paz e educação em valores.

Das mencionadas, a tradição holística se aproxima com maior intimidade da proposta

apresentada  nesse  trabalho.  Porém  não  estamos  seguindo  o  direcionamento  teórico

problematizado por  Bunge (1979),  que  ao discutir  sobre  holismo questiona  o seu  caráter

supraindividual que desconsidera as relações interpessoais, colocando-as abaixo das relações

das  macroestruturas,  retirando  dos  indivíduos  suas  possibilidades  crítico  transformadoras.

Entendemos que o a  tradição holística busca dar ênfase às  percepções  do indivíduo e ao

conceito de paz individual, porém acreditamos que tal dimensão deve ser equilibrada com

uma leitura ativa, crítica e construtiva da sociedade, mesclando de forma simultânea a busca

por paz individual com a paz coletiva, pois é difícil imaginar uma dimensão atuando de modo

isolado da outra. D’Ambrosio (2011) afirma existirem quatro dimensões da paz: a militar, a

ambiental, a social e a individual, e, seguindo sua classificação dessas esferas, trabalhamos

assim as  três  últimas  (as  dimensões  ambiental,  social  e  individual)  de  modo  direto,  e  a

dimensão  militar  de  modo  indireto,  por  consideramos  que  ela  se  expressa,  em  última

instância, como uma manifestação coletiva e representação das demais dimensões, estejam

elas em equilíbrio ou em desequilíbrio. 

Já, Yus (2002) entende que existem diversas definições e tentativas de conceituação da

educação holística, mas todas são formadas pelos seguintes elementos caracterizadores: 

1.  A globalidade  da  pessoa:  tem  por  objetivo  trabalhar  o  desenvolvimento  integral  do

indivíduo  através  do  crescimento  de  suas  potencialidades:  intelectual,  emocional,  social,

física,  artística,  criativa,  intuitiva  e  espiritual,  sendo  o  estímulo  equilibrado  dessas
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características  fundamental  para conhecer,  interpretar  criticamente  e  atuar  no mundo com

autonomia.

2. Espiritualidade: entendida e valorizada como o estado de conexão com a vida e considerada

essencial  para  a  construção  da  paz  no  planeta.  O  holismo  valoriza  e  desenvolve  a

espiritualidade como estado de conexão de toda a vida, de experiência do ser, de sensibilidade

e compaixão, de diversão e esperança, de sentido de reverência e de contemplação diante dos

mistérios do universo, assim como do significado e sentido da vida (YUS, 2002, p. 22).

3. Inter-relações: dá-se ênfase a todos os tipos de relações e elementos que constituem o todo,

seja  no  seres,  na  sociedade,  no  ambiente  e  principalmente,  nas  diversas  áreas  de

conhecimento, focando na interdisciplinaridade e globalização, dando uma noção global da

realidade, na qual todos os seres animados e inanimados do universo estão interligados.

4. Equilíbrio: propõe a ruptura de propostas dualistas, com o intuito de equilibrar tendências e

conciliá-las, obtendo o melhor de cada uma, ao entendê-las como faces diferentes da mesma

realidade. Nesse sentido procura equilibrar mente e corpo, razão e sentimento, pensamento

analítico  e  pensamento  sistêmico,  informação  e  experiência,  ciência  e  arte,  professores  e

alunos, por exemplo.

5. Cooperação: surge como consequência dos princípios anteriores, incentivando o espírito

cooperativo e as decisões coletivas, e diferenciando-se da educação tradicional essencialmente

baseada na competição e segregação. Para o holismo, a cooperação é um processo natural

entre as pessoas, pois parte do princípio de que uma comunidade participativa desenvolve

todos seus membros, construindo as bases para uma participação democrática e responsável.

6. Inclusão: parte da convicção de que todos os indivíduos estão em um plano de igualdade,

possuindo potencialidades inatas a serem desenvolvidas. Esse princípio emerge a partir de

uma proposta intercultural de integrar pessoas de diferentes culturas e sexos em um mesmo

patamar de igualdade e crescimento coletivo, onde todos aprendem juntos e são estimulados

por propostas colaborativas.

7.  Experiência:  baseado  no  princípio  de  aprendizagem pela  experiência,  pelo  estímulo  à

curiosidade, interesse e busca por propósito pessoal e busca por sentido. Parte do princípio de

que a educação não prepara “para” a vida pois ela “é” a vida, nesse sentido, não pode ser

entendida como transmissão e sim como diálogo entre o indivíduo e o mundo que o rodeia, no
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processo dialógico de construir e construir-se pela vida, como trabalhado por Freire (2011a,

2011b). 

8. Contextualização: entende o conhecimento como uma construção social fluida e mutável ao

longo do tempo, sendo necessário entender seus planos históricos e culturais para encontrar

significados  profundos  nas  relações  sociais,  permitindo  por  isso,  uma  análise  crítica  dos

conteúdos políticos, culturais, sociais e morais da vida dos indivíduos.

Diante do exposto, buscamos sintetizar uma educação para a paz construída e proposta

nessa tese a partir de três vertentes das educações para a paz de Guimarães (2011), sendo elas

a tradição relacionada com as pedagogias da libertação, tradição holística e a tradição dos

movimentos  de  não-violência  e  utilizamos  a  descrição  de  Yus  (2002)  do  que  seria  uma

educação holística com o intento de integralizar essas características numa busca mediada

pelos pelos saberes tradicionais do yoga e do caminho de evolução espiritual (Figura 01). 

Figura 01: Síntese da educação para a Paz 

Fonte: Elaborado pela autora

Nesse sentido, percebemos as influências da tradição das pedagogias de libertação, com

forte  presença  nas  metodologias  freirianas  e  nos  fundamentos  de  educação popular,  e  da

tradição  dos  movimentos  de  não-violência,  com  a  influência  de  líderes  espirituais  e/ou

políticos e da tradição holística, com as características detalhadas por Yus (2002).

Pode-se definir a educação holística para a paz como um  processo que se
inspira nos métodos ativos, dirigindo-se à pessoa como um todo, mantendo
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ou restabelecendo a harmonia entre o sentimento, a razão e a intuição. Entre
as metas da nova educação estão a saúde do corpo, o equilíbrio entre mente e
coração e o despertar e a manutenção dos valores humanos. O cumprimento
desses  objetivos  é  requisito  básico ao desenvolvimento da capacidade de
administrar conflitos, através de uma abordagem não violenta (WEIL, 1993,
p. 45). 

Weil  (1993)  fornece  características  para  visualizarmos  como  tal  educação  holística

voltada para o desenvolvimento de uma cultura de paz poderia ser experienciada no âmbito

das experiências educativas, através das metas para essa nova educação. Guimarães (2011)

comenta o uso de psicoterapias e de tradições orientais (como a meditação e o yoga) nos

processos  educativos  para  a  paz  e  temos  como  exemplo  o  uso  da  constelação  familiar,

proposta  pelo  psicoterapeuta  alemão  Bert  Hellinger,  como  a  globalidade  do  indivíduo,  a

espiritualidade,  as  inter-relações,  o equilíbrio,  a  cooperação,  a inclusão,  a experiência  e  a

contextualização. 

Hellinger  (2007)  enfoca,  através  da  psicoterapia  de  abordagem  sistêmico-

fenomenológica, o desenvolvimento espiritual do ser ao trabalhar suas dimensões sensíveis,

estimulando o  envolvimento  e  integração nos  grupos  aos  quais  pertence,  os  sistemas,  ao

entendimento das relações entre todos, ao equilíbrio de papéis e funções destes, da perspectiva

da  inclusão  de  todos,  do  desenvolvimento  cooperativo,  e  da  experiência  cotidiana  como

formativa para os  componentes  do sistema.  Suas  observações  com a  constelação familiar

passaram  a  ser  incorporadas  no  cotidiano  escolar,  através  de  terapeutas  e  educadores

familiarizados  com  tais  conhecimentos  que  perceberam  as  interconexões  desses

conhecimentos  e  o  dia  a  dia  do  processo  educacional  com a  denominação  de  pedagogia

sistêmica. 

Pensar  sobre  a  pedagogia  sistêmica  ajuda  a  refletir  acerca  da  inserção  de  práticas

envolvendo a cultura de paz e a espiritualidade nos ambientes de ensino formal, efetivamente

demonstrando  as  potencialidades  de  um  estímulo  ao  resgate  humano  integral.  Franke-

Gricksch (2009) relata que, 

Partindo  dessa  visão  [sistêmica]  as  pessoas  não  são  percebidas  como
indivíduos  separados,  mas  sempre  como  uma  parte  e  um  contexto  de
relacionamento. Com isso minha missão como professora se apresentou sob
uma outra ótica. A nova maneira e olhar provocou alegria nos alunos e em
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mim,  surgindo  daí  muitas  ideias  de  como  a  escola  pode  ser  vivida
(FRANKE-GRICKSCH, 2009, p. 15). 

A autora incorporou práticas e rotinas simples, como a inserção de todos os indivíduos

(tanto da turma quanto do núcleo familiar), o respeito aos saberes familiares, o entendimento

das ordens as quais cada membro pertence no grupo, a honra aos pais, a inclusão da família no

ambiente escolar, o trabalho com sentimentos e valores humanos, e o diálogo sobre questões

relativas a vida e a morte, percebendo como os estudantes floresciam ao longo do processo,

criando e reestabelecendo vínculos profundos na própria escola e no ambiente familiar. Tais

evoluções foram percebidas por todo o núcleo escolar, causando grande impacto no processo

formativo desses estudantes, pois para ela “O reconhecimento das ordens do amor, o respeito

pelo destino, a reverência pelo que é incompreensível e inevitável, o luto resgatado, tudo isso

lhes proporcionou um novo sentimento de segurança com relação ao mundo, sua família e

seus amigos (FRANKE-GRICKSCH, 2009, p. 20).

Guedes (2012) desenvolveu o trabalho com pedagogia sistêmica no Brasil ao realizar

práticas  voltadas  à  perspectiva  de  entendimento  sobre  como  o  histórico  das  relações

familiares das crianças traz influências fundantes em toda a evolução educacional estudantes.

Essas  pesquisas  refletem  sobre  a  formação  humana  e  no  desenvolvimento  de  valores

fundamentais para o crescimento individual e a aprendizagem de habilidades de convivência. 

O  trabalho  com  valores  e  conteúdos  de  natureza  afetiva  faz  parte  do
aprendizado  escolar.  A  afetividade,  a  amorosidade  e  a  paz  podem  ser
aprendidas e cultivadas,  como se  aprendem outros  conteúdos.  O trabalho
com Cultura de Paz precisa ser permanentemente fortalecido nas instituições
em geral, e, particularmente, nas escolas públicas (MATOS, 2010, p. 7) 

Pensando sobre a pedagogia sistêmica enquanto uma educação holística que, reflete as

características basais de educação para a paz na medida em que:

Esse novo paradigma vem sendo desenvolvido nos últimos anos em vários
países,  ampliando a  visão  do  todo,  na  relação  escola-família,  trazendo a
possibilidade de criarmos, a partir da escola, um ambiente de inclusão, onde
todos  possam  assumir  os  seus  papéis,  levando  em  conta  os  sistemas
familiares, educativos e institucionais. Compreender esses princípios permite
que educadores e alunos se percebam como parte de uma estrutura inter-
relacionada,  onde  fazemos  parte  da  vida  uns  dos  outros.  Toda  diferença
consiste no educar no amor, onde a firmeza e a sensibilidade permitem que
haja ordem e, através dela, o amor pode fluir (GUEDES, 2012, p. 22). 
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Guedes demonstra como princípios simples podem ser incorporados com facilidade,

desde  que  com  o  devido  preparo,  no  cotidiano  escolar  pois  são  intrínsecos  às  relações

humanas, como o diálogo, a cooperação, a harmonia e a busca por ambientes de inclusão,

participação e resolução de conflitos. Entendendo que: 

Criar um espaço aberto e de respeito para discussão é uma parte importante
desse processo. Compartilhar é validar. Falar sobre sentimentos em relação
às questões de valores pode clarificar pontos de vista e desenvolver empatia.
Discussões numa ambiente de apoio podem ser curativas (TILLMAN, 2005).

Percebemos a importância de discutir e dar visibilidade a tais pesquisas, uma vez que a

perspectiva deste trabalho também é realizada no Brasil por Firace (2013) que através de um

projeto  intitulado  “Ecologia  do  Ser”,  com  educadores,  em  uma  abordagem  sistêmica,

percebeu como o fluxo criativo da vida pode se expressar com facilidade, na medida em que

nos alinhamos com o propósito profundo da nossa essência. Para o autor,

É impossível explicar o que é a Pedagogia Sistêmica de fora para dentro.
Não  existem  manuais,  regras,  programas.  Quem quiser  entendê-la,  deve
deixar-se atrair por ela, sentir a sua vontade em aprender. Deve aproximar-se
de seu conteúdo disforme ao mesmo tempo de sua pulsão vital. É disso que
se trata essa pedagogia. Compreender a extensão do aprender. O modo como
cada um aprende revela o ponto de encontro entre o ser e o universo. Para
entender  a  Pedagogia  Sistêmica  é  preciso  deixar  vir  de  dentro  a  onda
amorosa e libertadora que nos aproxima do outro.  A onda da observação
luminosa (FIRACE, 2013, p. 174). 

Os três  exemplos  acima (FIRACE 2013,  FRANKE-GRICKSCH, 2009 e GUEDES,

2012)  mostram como é  possível  trabalhar,  através  da  psicoterapia  sistêmica  de  Hellinger

(2007),  modos  de  desenvolver  uma educação  para  a  paz  de  maneira  simples,  orgânica  e

cotidiana,  envolvendo  estudantes,  professores,  membros  da  escola  e  pais  no  processo  de

desenvolver novas propostas educativas pautadas por um paradigma integrador e pacifista. 

Sampaio (2011), por exemplo, evidenciou as potencialidades da educação para a paz ao

trabalhar com Meditação e Cultura de Paz em uma escola estadual de Fortaleza, com a criação

de oficinas, enquanto espaços de discussão, para tornar possível a construção de saberes a

partir das expressões dos jovens. A autora concluiu, de acordo com as expressões dos próprios

estudantes, a partir de falas, desenhos e textos escritos, que a prática da meditação incorporou
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benefícios  espirituais  e  psicológicos  (como  a  promoção  da  qualidade  de  vida,  bem-estar

pessoal, melhora no relacionamento familiar e educativo e aumento do desempenho escolar),

além de manifestar-se enquanto exemplo bem-sucedido de uma educação para a paz. 

Para  Barros  (2011),  a  escola  é  um  ambiente  privilegiado  para  a  vivência  da

espiritualidade contempla o indivíduo de modo integral,  em suas múltiplas dimensões,  ao

permitir  que  o  ser  possua  clareza  e  empoderamento  em suas  atitudes  pessoais  e  sociais.

Segundo o  autor,  tais  benefícios  poderiam ser  incorporados  com a  utilização de  técnicas

introspectivas (como relaxamento, visualização e meditação) na sala de aula, entendendo que

tais práticas estimulam os estudantes que criem suas ideias, ações e valores, tornando tais

experiências  relevantes  para  si.  Ao  serem  questionados  (através  de  um  formulário  do

Programa Vivendo Valores na Educação – VIVE) sobre como tais vivências de introspecção

afetavam  positivamente  os  relacionamentos  (consigo  e  com  os  demais),  os  alunos

responderam que era possível incorporar das relações valores como a calma, o respeito, a

gentileza,  a  paciência e  a tolerância,  evidenciando o caráter  transformador e ativo de tais

práticas. 

Nascimento  et al. (2011) também afirmam que o reconhecimento do ser humano em

sua  integralidade  perpassa  a  visualização  da  dimensão  espiritual,  sendo  necessário  a

superação do modelo de escola que fragmenta os saberes e valoriza a competitividade. Para as

autoras,  é  necessária  a  implementação  de  uma  proposta  pedagógica  relacionada  à

espiritualidade  nos  níveis  pessoal,  relacional,  social,  ambiental  e  político,  para  que  seja

possível reconhecer e modificar a realidade. Segundo os mesmos, tal proposta volta-se para

um modelo de busca para a paz direcionada não para a imobilidade, e sim para a paz do

conflito criativo, aquela que potencializa o movimento, o vir a ser e a transcendência. 

Lima  &  Figueiredo  (2012)  discorrem  que  a  Educação  Libertadora  Freireana  e  a

Educação para a Paz, baseiam-se na convivência com o outro de modo legítimo, mediando a

emancipação  e  o  empoderamento  humano  e  lutando  contra  a  exclusão  social,  pobreza,

degradação  da  natureza  e  exploração  humana.  Para  isso,  se  apoiam na  esperança  para  a

construção  de  um  mundo  baseado  na  valorização  do  humano,  dos  direitos  sociais  e

fundamentado na justiça social para que a paz positiva possa se expressar em sua plenitude.

Esperança esta, imprescindível em qualquer iniciativa que envolva a valorização afetividade
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nas relações educacionais como uma forma de posicionamento crítico e politizado da práxis

educativa. 

A inclusão de novas perspectivas no modelo de educação tradicional mecanicista rígido

e conformado nos seus próprios moldes envolve desafios a serem pensados e superados bem

como o estímulo a mudanças individuais, pautadas pela coerência de assumir um caminho de

autoconhecimento  que,  para  ser  trabalhado  com  o  outro,  precisa  primeiro  ser  vivido

intimamente pelo educador. Porém tais desafios não são intransponíveis nem constituem uma

barreira  rígida para aqueles  comprometidos  com a busca e o desenvolvimento individual,

coletivo e planetário. É através de modelos bem-sucedidos e inspiradores que fundamos nossa

prática terapêutica, educacional e, sobretudo, humana. 

Com relação às pesquisas realizadas no ambiente acadêmico, percebemos a crescente

preocupação  com a  saúde  física  e  mental  de  estudantes  e  membros  da  universidade.  Ao

conduzirem  um  estudo  especificamente  com  pós  graduandos,  Levecque  et  al. (2017)

descobriram que esses alunos possuem uma maior probabilidade de apresentar problemas de

saúde mental, causados pelo estresse da vida acadêmica, principalmente por questões como o

desempenho acadêmico, inseguranças com relação à vida financeira, ao ambiente altamente

competitivo,  ao  relacionamento  com  orientadores  e  colaboradores,  ao  equilíbrio  (mais

comumente desequilíbrio) entre trabalho e vida pessoal. 

Os dados encontrados por Evans et al. (2018) corroboram com os dados de Levecque et

al. (2017), ao afirmarem que os estudantes de pós graduação possuem até seis vezes mais

chances de experimentar depressão e ansiedade em comparação com a população em geral.

Os autores afirmam que há uma crise na saúde mental dos discentes, e que é preciso criar

estratégias para fomentar o cuidado nos espaços acadêmicos. Sugerem ainda que é necessário

criar programas direcionados à saúde mental dos universitários que os ajudem a entender a

dinâmica entre o trabalho e a vida pessoal. As pesquisas problematizam o estigma sofrido por

membros da comunidade acadêmica ao relatarem casos de adoecimento psicológico, o que

torna  o  registro  escasso e  mascara  os  dados reais  dessa problemática.  Ambos  os  estudos

evidenciam a necessidade de mais pesquisas na área, que fomentem a elaboração de políticas

em prol do bem-estar físico e psicológico de funcionários e estudantes. 
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Woolston (2016, 2017, 2018), por sua vez, mostra que os discentes de pós-graduação

amam o  que  fazem,  porém se  sentem preocupados  com relação  ao  futuro  e  a  possíveis

carreiras  na  academia.  O  autor  indica  que  a  boa  relação  com  o  orientador  é  um  fator

importantíssimo  para  o  desenvolvimento  de  um  ambiente  harmônico.  Outra  forma  de

equilibrar o estresse provocado pela rotina acadêmica seria, segundo o estudo, valorizar o

engajamento nas atividades voltadas ao público (comunidade) e a divulgação científica, pois

tais atividades permitiriam experiências além do processo aplicado das pesquisas. Para ele, os

universitários  devem  cuidar  uns  dos  outros  e  instituir  um espaço  de  suporte  e  amparo,

responsável  por,  a  longo  prazo,  criar  uma  cultura  acadêmica  menos  competitiva  e  mais

colaborativa. 

Powell  (2017,  2018),  confirmando  as  pesquisas  anteriores,  afirma  que  o  ambiente

competitivo,  a  incerteza  com  relação  ao  futuro,  as  relações  interpessoais  potencialmente

conflitantes  entre  colaboradores  e  rotinas  que  demandam intenso  trabalho  mental  podem

contribuir negativamente para o bem-estar dos pesquisadores. Para equilibrar essas questões,

sugere uma mudança na percepção com ambiente acadêmico, tornando-o inclusivo e com

práticas visando estimular outros valores, como a bondade. Para isso, dialoga com Woolston e

aponta  a  criação  de  grupos  de  suporte,  permitindo  o  desenvolvimento  de  um  senso  de

comunidade capaz de fortalecer laços entre as pessoas e torná-las capazes de amparar umas as

outras. 

As  pesquisas  citadas  foram  realizadas  em  universidades,  ilustram  um  espaço  que

evidencia  a  necessidade  de  uma  nova  percepção  acerca  da  realidade  acadêmica,  onde  o

cuidado  consigo  e  com  o  outro  seja  estimulado,  e  as  relações  de  competição  sejam

substituídas por processos cooperativos. Woolston (2016, 2017, 2018) e Powell (2017, 2018)

apontam  para  a  necessidade  de  grupos  de  apoio,  capazes  de  nutrir  esse  sentimento  de

cooperação e harmonia, através do contato humano e do estímulo ao desenvolvimento integral

do indivíduo, valorizando a saúde física e psicoemocional. 

A presente tese se insere nesse nicho buscando suprir a demanda por esse ambiente de

amparo e construção de saberes, ao trabalhar, através do yoga, a busca por autoconhecimento

e  saúde  integral  dos  participantes  em  um  ambiente  que  estimula  a  cultura  de  paz  e  a

espiritualidade enquanto forma de interação interpessoal e com o mundo. 



91

No tópico  seguinte  discorreremos  como esse  processo  pode ser  encaminhado,  bem

como suas potencialidades e inserções, ao interligar as pesquisas desenvolvidas com o yoga, a

espiritualidade  e  a  cultura  de  paz,  em  especial  nos  ambientes  de  ensino,  almejando  a

consolidação de uma base teórica firme para subsidiar as reflexões propostas na pesquisa. 

1.3.2 Cultura de Paz, Yoga e Espiritualidade – caminhos entrelaçados

O yoga,  desde  que  enraizado na  tradição  e  vinculado  ao  seu  intuito  primordial  de

constituir um caminho espiritual, apresenta-se com uma relação íntima com a educação para a

paz na medida em que busca estabelecer equilíbrios e integrar as dualidades percebidas no

mundo atual, almejando o entendimento de uma natureza una e consciência interligada entre

indivíduo, sociedade e natureza. Para que isso seja possível, em um mundo de contradições e

conflitos, é preciso primeiro estabelecer a relação harmônica no âmbito individual através da

interação entre pensamento e sentimento, corpo e mente, eu e tu, através do desenvolvimento

da consciência e dos valores humanos, principalmente a paz. Tal caminho é trilhado com o

equilíbrio dos oito ramos ou pétalas de Patanjali, trabalhando os aspectos morais, físicos e

mentais  em  conjunto,  rumo  à  iluminação  espiritual.  Para  isso,  utiliza-se  (vivencia-se)

tradicionalmente  as  disciplinas  morais  e  éticas,  os  exercícios  físicos,  respiratórios,  e  os

sentidos e as práticas de controle da atenção e meditação. 

Acreditamos que o yoga defendido, praticado e vivenciado nessa pesquisa dialoga com

todas as tradições de educação para a paz comentadas por Guimarães (2011) ao estabelecer

paralelos entre várias delas, como a tradição dos movimentos de renovação pedagógica, ao

dar ênfase aos conteúdos morais e psicológicos, com a herança socioafetiva ao valorizar o

movimento de busca por paz no âmbito individual, com a tradição da investigação para a paz,

ao estabelecer-se enquanto práxis e fluxo circular entre teoria dos textos sagrados e vivências

práticas  da  modernidade,  gerando  novos  saberes  e  investigando-os,  com  a  tradição  dos

movimentos de não violência,  ao buscarmos resoluções para os conflitos (em diversos os

âmbitos)  de  modo  não  violento  e  criativo,  mas,  principalmente,  nutre  uma  grande

aproximação com duas tradições: a das pedagogias da libertação e a holística. 
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Nos aproximamos com mais  afinidade  da  tradição  das  pedagogias  da libertação ao

fundamentamos  nossa  práxis  nas  contribuições  de  Freire  (principalmente)  assim  como

Brandão e demais pesquisadores do campo da educação popular. Entendemos que parte do

processo de evolução espiritual  envolve estar  no mundo,  atuando,  transformando e sendo

transformado  por  ele  dialeticamente.  Conversamos  também  dessa  tradição  devido  aos

caminhos metodológicos pautados pela dialogo, a construção coletiva de saberes, a formação

de  grupos  de  estudo  horizontais,  a  valorização da  pluralidade,  o  respeito  às  diferenças  e

tempos individuais,  e o respeito pelo outro,  afirmando sempre o caráter diretivo da nossa

educação, ao pautar-se por ideias de entendimento e crítica da sociedade para poder melhor

atuar e transformá-la. 

Porém inserimos o yoga com o maior nível de afinidade e organicidade na tradição

holística,  entendendo  que  essa  ciência  e  tradição  trabalha  todos  os  aspectos  citados  por

Guimarães (2011),  Yus (2012) e Weil  (1993), sendo eles o anseio pelo cultivo da paz no

relacionamento  consigo,  com  a  sociedade  e  com  o  mundo,  através  do  entendimento  do

indivíduo como ser integral e trabalhando a evolução de todas as esferas constituintes do ser;

da espiritualidade enquanto forma de conexão com o aspecto divino; das inter-relações em

todos os âmbitos (biológico, histórico e social); do equilíbrio como a forma de integrar as

dualidades  expressas  no  mundo  moderno;  da  cooperação  e  inclusão  expressas  através  da

valorização das  particularidades  e  potencialidades de cada indivíduo e o seu potencial  de

contribuir para a evolução da sociedade; da experiência enquanto fundamental no processo

formativo e da contextualização como maneira de entender os modos através dos quais tudo

se conecta. 

O papel  assumido pela  espiritualidade  ao  longo desse  percurso é  o  de  promover  e

facilitar o primeiro passo rumo à construção de uma educação para a paz, sendo a busca por

autoconhecimento  entendida  como  catalisador  de  transformações.  Obviamente,  as  três

dimensões (individual, societária e mundial) estão interligadas e evoluem conjuntamente, mas

pensamos porém, que é o despertar para a necessidade de buscar significados profundos com

relação  ao  objetivo  de  estar  no  mundo  e  se  conectar  com  a  essência  criadora  e  suas

manifestações no mundo físico faz com que todo o movimento de crescimento possa ocorrer.

Nesse sentido, utilizamos líderes espirituais, principalmente ligados às tradições orientais mas
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não exclusivamente ou como critério de seleção,  pois o viver  espiritual  é mais  profundo,

intuitivo e praxiológico do que o conhecimento teórico pode compreender por si só através do

pensamento  ou  versos  tradicionais  isolados.  Não  nos  prendermos  a  caminhos  muito

determinados e fechados na procura espiritual é uma dádiva pois isso desenvolve a autonomia

no processo de busca, respeitando sempre as tradições e sentindo abertura para reconhecer o

chamado exclusivo de cada um, se necessário for. 

Refletir sobre o estabelecimento de uma cultura de paz é ao mesmo tempo, grandioso,

devido à amplitude de sua repercussão em âmbito mundial, e plenamente possível, uma vez

que percebemos as implicações e o desenrolar prático de tal tipo de cultura em nosso fazer

cotidiano. Longe de ser algo contraditório, entendemos tais facetas da cultura de paz enquanto

complementares e indissociáveis, pois é um lembrete de sua importância e relevância para

todas as sociedades, e provavelmente, ainda mais no presente momento histórico. Por isso,

nos baseamos nos conceitos trabalhados nesse tópico, com direcionamentos da paz positiva e

da percepção de conflito enquanto constituinte da vida humana, devendo ser resolvido de

forma criativa e pacífica, como forma de crescimento. Devido ao caráter sistêmico integrativo

da educação para a paz,  também transitaremos com leveza por outros campos de saberes,

como a quântica, a psicologia e as terapias alternativas, entendendo que todas se completam e

mutuamente crescem juntas. 

Desenvolver  uma pesquisa interligando os  três  campos conceituais  abordados é um

exercício de confiança e entrega, mas entendemos que “Existir é arriscar. Existir, no sentido

mais indefinido possível, e por isso mesmo mais radical, é arriscar. E nem por isso a gente

deixa de existir porque está aqui. E o bacana da existência é que é arriscada” (FREIRE,

2014,  p.  54).  O  espaço  educacional  escolhido  para  tal  vivência  experimental  foi  a

universidade pública, especificamente a Faculdade de Educação (FACED) da Universidade

Federal  do  Ceará  (UFC),  tendo  em  vista  que  este  espaço  é  permeado  por  conflitos,

contradições,  demandas  acadêmicas,  supervalorização  do  saber  racional,  mas  também  é

simultaneamente  habitado  por  ricas  diferenças  e  particularidades  que  agregam riqueza  às

experiências e ao cotidiano, transbordante em vida, empolgação e anseios por transformações

individuais, coletivas e societárias. 
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Uma das potencialidades abrigadas pela FACED é a existência de um eixo de pesquisa,

pertencente à Espiritualidade e à Cultura de Paz, intitulado “Educação Ambiental, Juventudes,

Arte e Espiritualidade” (o Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE, organiza-se em

linhas e eixos de pesquisa). Também há, nesse programa, um grupo de estudos denominado

“Cultura  de  Paz,  Juventudes  e  Docentes”,  cadastrado  no  Conselho  Nacional  de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e coordenado pela professora Dr.ª. Kelma

Socorro Lopes de Matos. A existência do eixo e do grupo de estudo também demonstram a

abertura e reconhecimento do PPGE quanto a importância do desenvolvimento de trabalhos e

pesquisas na área, reiterando um caminho de construção do pensamento científico no qual o

ser humano é visto em todas as suas potencialidades. 

O grupo de pesquisa em Cultura de Paz, Juventudes e Docentes atua há doze anos,

agregando alunos de graduação, pós-graduação e pesquisadores da área no desenvolvimento

de  estudos  relacionados  à  temática  da  Cultura  de  Paz  com  suas  inúmeras  interfaces  da

existência humana. Desde 2009 o grupo também organiza anualmente o Seminário de Cultura

de Paz, Educação e Espiritualidade, atualmente em sua oitava edição (realizada em 2017) com

a participação de palestrantes de renome nacional e voltado para a discussão de temáticas

atuais, e iniciativas práticas para a construção da paz nos espaços acadêmicos e societários,

com a participação de estudantes da universidade e grande público de professores da rede

pública de Fortaleza, reafirmando o compromisso social da práxis em prol da paz.

Porém,  é  preciso  entender  os  ritmos  de  debate,  assimilação e  construção de  novos

saberes,  respeitando tempos e graus de intensidade no trabalho de autoconhecimento pois

transformações  rápidas  podem  não  ser  interiorizadas,  ou  não  e  produzir  mudanças

significativas na sociedade a longo prazo com tanto sucesso quanto os processos graduais e

orgânicos. Pesquisamos, buscamos e atuamos em um ritmo próprio, visto que o construir-se

em coletividade demanda tempo, dedicação, paciência e devoção, nutrindo sonhos profundos

por  grandes  transformações  do  mundo  rumo  a  construções  sociais  igualitárias,  justas  e

baseadas no amor.

No  próximo  capítulo  descrevemos  as  escolhas  metodológicas  e  os  caminhos

percorridos, para instrumentalizar a pesquisa, acolher os dados construídos e analisar as inter-

relações entre estes e o referencial teórico proposto. 
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2. PLANEJANDO A TRAVESSIA

O horizonte, linha perfeita e segura, fronteira do destino
que se renova eternamente e que abriga nossos objetivos,

passou a ser meu ponto de apoio e companheiro de viagem.
Enquanto estivesse à vista, sentia-me disposto e em segurança.

(Amyr Klink – Cem dias entre céu e mar)

A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma ação de Extensão intitulada Yoga e Cultura

de Paz na FACED (Faculdade de Educação), sendo uma de seis ações constituintes do Projeto

de Extensão em Cultura de Paz na FACED: Ações de Educação, Espiritualidade e Saúde,

coordenado pela Prof. Dr.ª Kelma Socorro Lopes de Matos (QUADRO 01). 

Quadro 01: Descritivo das Ações de Extensão

Ação de extensão Coordenador da ação
Tempo de
atuação

1. Formação de Educadores em Cultura

de Paz
Lívia Maria Duarte Castro 2016

2. Valores humanos para fazer florescer uma 

Cultura de Paz

Instituto Sri Sathya Sai de
Educação do Brasil

2016 – atual 

3. Reiki na FACED Dário Gomes do Nascimento 2016 – atual 

4. Yoga e Cultura de Paz na FACED Pricila Cristina Marques Aragão 2016 – 2017 

5. Vivendo valores em Educação
Paulo Sérgio Barros e 

Maria Joyce Maia Carneiro Costa
2018 – atual

6. Tecendo mandalas, construindo a Paz

na FACED

Pricila Cristina Marques Aragão e
Tâmara Matos Vasconcelos

2018 – atual

Fonte: Elaborada pela autora.

As ações do projeto são: 1. Formação de Educadores em Cultura de Paz; 2. Valores

humanos para fazer florescer uma Cultura de Paz; 3. Reiki na FACED; 4. Yoga e Cultura de

Paz na FACED; 5. Vivendo valores em Educação; e 6. Tecendo mandalas, construindo a Paz

na FACED; cada uma possuindo cronogramas e metodologias próprios.  Três destas ações

foram  desenvolvidas  por  doutorandos,  objetivando  suas  respectivas  teses  e  outra  ação

originou um trabalho de conclusão de curso (MATOS, 2016a, 2016b, 2016c, 2016d, 2017a,

2017b). 
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Todas as ações extensionistas atuaram em parceria com o  Grupo de Cultura de Paz,

Juventudes e Docentes da UFC também coordenado pela Prof. Dr.ª Kelma Socorro Lopes de

Matos.U  Utilizamos  o  endereço  eletrônico  do  grupo  de  pesquisa

(http://ufcculturadepaz.webnode.com.br/) para contatos e divulgações (FOTO 1). 

O  grupo  organiza,  há  doze  anos,  o  Seminário  de  Cultura  de  Paz,  Educação  e

Espiritualidade que ocorrem no mês de dezembro, na FACED – UFC. Agregando palestras,

mesas-redondas, apresentações artísticas, oficinas e apresentações de trabalhos. Esses eventos

possuem um público majoritariamente composto por professores da rede pública, bem como

da rede particular, além de estudantes, e uma das preocupações dos organizadores é trazer a

comunidade escolar para o centro dos debates acadêmicos, incorporando-a na construção de

saberes e dialogando com autonomia sobre os projetos pedagógicos capazes de incorporar a

multiplicidade do conceito de paz em seus cotidianos. 

Foto 01: Endereço eletrônico do grupo de pesquisa. 

Foto: Arquivo pessoal
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Também há,  em cada  Seminário,  o  lançamento  de  livros  (QUADRO 02)  sobre  as

temáticas da cultura de paz, espiritualidade, educação e juventudes, organizados pela Prof.

Dr.ª Kelma Socorro Lopes de Matos e compostos por capítulos escritos por estudantes de

graduação, pós-graduação, professores da UFC e de universidades parceiras do Brasil e do

exterior no desenvolvimento de pesquisas com foco na cultura de paz. 

Quadro 02 – Capas dos livros publicados e referências bibliográficas

MATOS, K. S. L. M. 
(Org.). Cultura de Paz, 
Educação Ambiental e 
Movimentos Sociais: 
Ações com 
Sensibilidade. 
Fortaleza: Editora 
UFC, 2006. 

MATOS, K. S. L. M.; 
NASCIMENTO, V. S. 
do; NONATO 
JÚNIOR, R. (Orgs.). 
Cultura de paz: do 
conhecimento à 
sabedoria. Fortaleza: 
Edições UFC, 2008.

MATOS, K. S. L. M.; 
NONATO JÚNIOR, R. 
(Orgs.) Cultura de Paz, 
Ética e Espiritualidade. 
Fortaleza: Edições 
UFC, 2010.

MATOS, K. S. L. M. 
(Org.). Cultura de Paz, 
Ética e Espiritualidade 
II. Fortaleza: Edições 
UFC, 2011.

MATOS, K. S. L. M. 
(Org.). Cultura de Paz, 
Ética e Espiritualidade 
III. Fortaleza: Edições 
UFC, 2012.

MATOS, K. S. L. M. 
(Org.). Cultura de Paz, 
Ética e Espiritualidade 
IV. Fortaleza: Edições 
UFC, 2014.

MATOS, K. S. L. M. 
(Org.). Cultura de Paz, 
Educação e 
Espiritualidade. 
Fortaleza: Edições 
UFC, 2015.

MATOS, K. S. L. M. 
(Org.). Cultura de Paz, 
Educação e 
Espiritualidade II. 
Fortaleza: Imprece; 
Eduece, 2015.

MATOS, K. S. L. M. 
(Org.). Cultura de Paz, 
Educação e 
Espiritualidade III. 
Fortaleza: EdUECE; 
Imprece, 2016.

MATOS, K. S. L. M. 
(Org.). Cultura de Paz, 
Educação e 
Espiritualidade IV. 
Fortaleza: EdUECE, 
2017.

Fonte: Elaborada pela autora.
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Através dessa tese buscamos experienciar os três pilares que fundamentam a filosofia

da  Universidade Federal  do Ceará,  sendo eles:  ensino,  pesquisa e  extensão (UFC, 2015).

Foram oferecidas  aulas  teórico-práticas  regulares  de  yoga  para  estudantes,  professores  e

servidores da UFC e comunidade, como serviço prestado à população, ao mesmo tempo em

que os dados construídos forneceram a base empírica para a pesquisa e experiência didática

específica com o yoga no ambiente acadêmico. 

Essa investigação possui cunho qualitativo e nos propomos a interligar os saberes da

cultura de paz, do yoga e da espiritualidade, entendendo como são apropriados pelos sujeitos

e refletindo sobre como o yoga e a espiritualidade atuam na construção de uma cultura de paz

na  universidade,  partindo  das  construções  individuais,  interpessoais  e  coletivas  dos

participantes  da  Ação  de  Extensão.  Minayo  (2010)  sugere  que,  para  os  pesquisadores

preocupados em compreender fenômenos humanos, a linguagem, os símbolos, as práticas e as

relações são coisas inseparáveis e todos esses elementos passam pela subjetividade humana. A

valorização  do  diálogo  e  das  relações  interpessoais  ajudam  a  caracterizar  outro  aspecto

fundante do trabalho, partindo da dialogicidade proposta e vivida por Freire (2011a, 2011b,

2014, 2017 e 2018) para sustentar o encontro de experiências e estimular a construção de

saberes coletivos significantes e críticos. 

Nesse sentido, nos inspiramos na pesquisa ação (THIOLLENT, 2011) que segundo Gil

(1999), é caracterizada pelo envolvimento do pesquisador no processo da pesquisa, como um

observador participante porém indo além, ao vivenciar ativamente da construção, análise e

interpretação de dados. De acordo com Oliveira (2008, p. 74),  “a pesquisa ação requer o

compromisso do pesquisador  com a população pesquisada a  fim de  buscar  coletivamente

alternativas para resolução dos problemas que afligem essas pessoas ou, mais precisamente, a

comunidade pesquisada”. Segundo Matos & Vieira (2001) e Thiollent (2011), esse tipo de

pesquisa pressupõe uma ação planejada, com o interesse de não apenas verificar os fatos e sim

de transformar a realidade, algo presente no coração desse trabalho é estimular e fomentar

mudanças e transformações no âmbito individual, interpessoal e comunitário. 

Para a realização da pesquisa foram escolhidas as seguintes técnicas: 
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1. A observação participante, em que o pesquisador faz parte do grupo estudado e atuando em

uma posição capaz de perceber o que não foi captado por outras técnicas, como falas, gestos e

sutilezas do comportamento dos sujeitos da pesquisa (MATOS; VIEIRA, 2001; MINAYO,

2010; OLIVEIRA, 2008). De acordo com a construção dialógica da investigação, entendemos

que a observação participante faz parte do escopo das técnicas utilizadas para a construção de

dados, uma vez que o convívio (por dois anos) com o grupo de estudantes possibilitou a

absorção de expressões, comportamentos e nuances (físicas e verbais) não captáveis pelas

demais  técnicas.  Porém,  não  foram  mantidos  notas  ou  diários  de  campo,  comumente

utilizados nessa técnica. 

2.  O  questionário,  permitiu  que  os  participantes  expressassem  sua  opinião  através  de

perguntas objetivas e dissertativas, viabilizando a descrição de características pessoais ou do

grupo  estudado  através  da  análise  coletiva  dos  dados  obtidos  (MATOS;  VIEIRA,  2001;

OLIVEIRA, 2008). Na pesquisa, o questionário foi utilizado nos seguintes momentos: ficha

de  inscrição  (preenchida  antes  que  o  estudante  fosse  convocado  a  participar  das  aulas),

avaliação de um ano das aulas, na acolhida (após o retorno às aulas no período pós-greve dos

estudantes,  em  2016.2,  e  o  retorno  do  semestre  de  2017.1).  Essas  informações  serão

detalhadas no tópico seguinte. 

3. A entrevista, com a realização de perguntas, de acordo com o contexto construído a partir

do convívio dialógico e, especificamente aliada à técnica do grupo focal, caracterizado por um

tipo de entrevista em um grupo com características em comum, e visando obter opiniões e

sentimentos sobre determinada questão (MATOS; VIEIRA, 2001; ROSA; ARNOLDI, 2006).

Para Gatti (2012, p. 14),

O grupo [focal] tem sinergia própria, que faz emergir ideias diferentes das
opiniões particulares.  Há uma reelaboração de questões que é própria  do
trabalho  particular  do  grupo  mediante  as  trocas,  os  reasseguramentos
mútuos,  os consensos,  os dissensos,  e que trazem luz sobre aspectos não
detectáveis ou não reveláveis em outras condições. 

A autora  enfatiza  a  importância  da  confiança  nas  relações  do  grupo,  a  dinâmica

presente  nas  interações  deste,  os  benefícios  de  tal  vínculo  para  os  participantes  e  a

importância dos participantes serem responsáveis por sustentar as discussões desenvolvidas

no grupo. Neste trabalho, consideramos que os debates realizados sobre os textos (descritos a
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seguir) foram entrevistas com o grupo focal, na medida em que estas foram gravadas (com a

anuência  do  grupo)  e  posteriormente  analisadas.  As  informações  obtidas  através  das

entrevistas foram utilizadas como dados acessórios, auxiliando no suporte e interpretação dos

demais dados.

4. A análise documental, caracterizada por qualquer material escrito que forneça informações

sobre o comportamento humano (LÜDKE; ANDRÉ, 1986) e que, segundo Oliveira (2008),

são  fontes  primárias  de  dados  originais,  colocando  o  pesquisador  em análise  direta  com

fotografias, cartas ou relatos de experiências vivenciados por outra pessoa. Durante as aulas

os estudantes foram estimulados a entregar relatos escritos (à mão ou digitados), nos quais

compartilhavam  e  discutiam  questões  propostas  durante  as  aulas,  aliadas  a  processos

retrorreflexivos.  Consideramos  que  tais  relatos  constituem  os  manuscritos  submetidos  à

análise documental. 

Para  a  interpretação  dos  dados  gerados  a  partir  dos  instrumentos  de  pesquisa

mencionados, utilizamos a análise de conteúdo (MATOS, 1998). Segundo Gomes (2010), essa

técnica se apresenta como possibilidade de descobrir o que está além do conteúdo direto e

manifesto,  captando as  sutilezas  presentes no que é comunicado,  enquanto Bardin (2016)

afirma que “a análise  de conteúdo aparece como um conjunto de técnicas  de análise  das

comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo

das  mensagens”.  Utilizamos essa técnica como forma de categorizar  o  grande volume de

dados obtidos, de modo a possibilitar a construção de inferências sólidas sobre os conteúdos

propostos, à medida que os significados foram sendo apreendidos. 

Uma vez coletadas informações de fontes diversas, aplicamos a triangulação de dados

visto que é uma ferramenta útil e de alta confiabilidade na qual os materiais são analisados

como um todo (DUARTE, 2009; ZAPPELLINI; FEUERSCHÜTTE, 2015). 

A  triangulação  é  uma  abordagem  metodológica  que  requer  um
desenho de pesquisa, cujo desenvolvimento pode contar com técnicas
de  recolha  de  dados  diferentes,  tanto  com  instrumentos  para  a
pesquisa  quantitativa  quanto  para  a  pesquisa  qualitativa  ou  ainda
mobilizando instrumentos quantitativos e qualitativos em uma mesma
pesquisa.  Ela  tem se  mostrado  competente  porque  permite  coletar
informações a partir de fontes, espaços e tempos diferentes (FIGARO,
2014, p. 130). 
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Para através  dos  dados construídos  a  partir  de fontes,  espaços  e  tempos diferentes,

como aponta  Fígaro  (2014),  podemos  fazer  uma validação  complementar  ou  cumulativa.

Contudo, também estamos expostos à descoberta de paradoxos e contradições e precisamos

ter  sensibilidade  e  objetividade para  analisar  os  dados de  modo integrado,  percebendo as

nuances e detalhes, que corroboram ou destoam do todo. 

2.1 Ação de extensão – A partida 

A escolha da rota é essencial
para o sucesso de qualquer travessia

(Amyr Klink – Não há tempo a perder32)

A ação de extensão “Yoga e Cultura de Paz na FACED” atuou por dois anos seguidos,

de 2016 a 2017, totalizando quatro semestres de serviços à comunidade e construção de dados

de  pesquisa,  que  foram aperfeiçoados  seu  formato  original,  no  semestre  de  2016.1,  para

adaptar as demandas coletivas do grupo nos semestres seguintes (2016.2, 2017.1 e 2017.2). O

cronograma das aulas foi organizado de modo a coincidir com o calendário acadêmico da

UFC. Justificamos a interrupção do projeto nos meses de novembro e dezembro de 2016

devido à greve dos servidores da instituição e a ocupação da FACED pelos estudantes e com a

retomada das aulas no início de janeiro até fevereiro de 2017, foi finalizado o semestre de

2016.2. 

As inscrições foram abertas em abril de 2016 através do preenchimento da ficha de

inscrição (apêndice A) disponibilizada no endereço eletrônico do Grupo de Cultura de Paz,

Juventudes e Docentes da UFC (http://ufcculturadepaz.webnode.com.br/) e divulgadas através

de  cartazes  afixados  na  FACED.  Ao  fim  dos  quatro  semestres  do  projeto,  o  endereço

eletrônico da ficha de inscrição totalizava 190 inscritos. O critério usado para a convocação

dos alunos foi o preenchimento de vagas ofertadas, no total 45 (no primeiro semestre, e 30

nos semestres seguintes), sendo distribuídas igualmente (15 para cada turma) nos horários

disponíveis, nos dias de segundas e quartas-feiras. 

As aulas foram ministradas na sala de Arte e Educação da FACED, após solicitação por

ofício  feita  à  diretoria  da  faculdade  pela  coordenadora  do  projeto  de  extensão,  sendo

32 Klink, A. Não há tempo a perder: em depoimento à Isa Pessoa. Rio de Janeiro: Foz/Tordesilhas, 2016. 
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renovada  a  cada  semestre.  O espaço  possui  uma estrutura  especial  com mesas  móveis  e

cadeiras  empilháveis,  além  de  piso  emborrachado,  permitindo  a  mobilidade  necessária

(embora não ideal)  para a  adequação para a realização das atividades,  porém o espaço é

reduzido, limitando o número de participantes. O ambiente foi utilizado para diversas funções,

como aulas regulares do curso de Pedagogia, aulas de yoga e aplicações de Reiki (na Ação de

Extensão de Reiki na FACED). A sala foi equipada com oito tapetes coletivos (os demais

eram trazidos por alunos que os possuíam), blocos de EVA e faixas de tecido, guardados em

armário destinado à ação de extensão (FOTO 02). Os inscritos que não conseguiram participar

das aulas foram colocados em uma lista de espera e chamados de acordo com as desistências

ou  faltas  dos  demais  alunos.  Para  o  segundo  semestre,  os  alunos  veteranos  possuíam

prioridade na escolha da turma, e as vagas remanescentes eram preenchidas com os nomes da

lista de espera. 

Foto 02: Sala de aula onde foi realizada a ação de extensão no período de 2016 a 2018

Foto: Arquivo pessoal

Desde a idealização do projeto sempre existiu uma preocupação em tornar a vivência da

ação  de  extensão  um  processo  dialógico  de  construção  de  saberes  construídos  em
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coletividade,  aliando  os  saberes  tradicionais  do  yoga  e  da  cultura  de  paz  com vivências

pessoais e diálogos interpessoais, percebendo e transformando o modo como cada integrante

se relacionava consigo, com seus pares e com o mundo, através do discurso dos participantes.

Nesse sentido, desde o primeiro encontro tentamos construir uma relação de troca, confiança e

desenvolvimento mútuo, como a tomada de decisões a partir de discussões e deliberações

coletivas, fato presente em todos os encontros, que se mostrou aspecto fundante do grupo de

yoga.  Além  dos  diálogos  presenciais,  utilizamos  uma  comunicação  por  e-mail  para  o

compartilhamento de arquivos, e também por whatsapp para interações rápidas e informes

relacionados ao universo do yoga, da espiritualidade e da cultura de paz. 

Os encontros possuíam um formato comum de: recitação de mantras (inicial e final),

exercícios  respiratórios  (Apêndice  B),  prática  psicofísica  de  ásanas  (Apêndice  C),

relaxamento e prática de meditação (Apêndice D). Tal formato era flexível e adaptável de

acordo  com as  atividades  desenvolvidas  e  permitiam outras  intervenções  (com objetivos

relacionados) livremente,  como práticas de yoga em duplas, dinâmicas perceptivas, escuta

afetiva de músicas, leitura de poesias e vivências com rodas de embalo33 (FOTO 03), por

exemplo. 

No primeiro semestre foram ofertadas três turmas (turma 1: de 15 h às 16 h, turma 2: de

16 h às 17 h e turma 3: de 17 h às 18 h) e as aulas possuíam a duração de uma hora cada, duas

vezes por semana. Nos três semestres seguintes foram ofertadas duas turmas (turma 1: de 15 h

às 16:30 h e turma 2: de 16:30 h às 18:00 h) e as aulas passaram a ter a duração de uma hora e

meia, também duas vezes por semana.

Em cada semestre foram realizados vinte e quatro (24) encontros, totalizando setenta e

duas (72) horas de aulas, logo, no ano de 2016 aconteceram quarenta e oito encontros (48) e

cento e quarenta e quatro (144) horas dedicadas à prática de yoga. No ano de 2017 ocorreram

quarenta e nove (49) encontros e cento e quarenta e sete (147) horas dedicadas à prática de

yoga. Nos dois anos, somam-se noventa e sete (97) encontros e duzentos e noventa e uma

(291) horas dedicadas à ação de extensão (QUADRO 3). 

33 Prática terapêutica na qual os participantes formam um círculo fechado e movimentam-se suavemente para
os  lados,  com os  pés  fixos  no  chão.  Possui  o  objetivo  de  estimular  a  entrega  e  a  confiança  no  grupo  ao
desenvolver o acolhimento e a união entre os participantes. 
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Foto 03: Roda de embalo

Foto: Arquivo pessoal

O aumento do tempo de aula (de 1 h para 1 h e 30 min) surgiu a partir de uma demanda

dos próprios  alunos,  através  do desejo de  ter  mais  tempo para a  vivência  de modo mais

tranquilo e inserir o estudo teórico dos textos sobre yoga nas práticas. A experiência com a

discussão de textos foi iniciada no primeiro semestre, mas devido ao tempo reduzido da aula

tal debate acontecia de modo superficial. No segundo semestre os trinta minutos iniciais de

cada encontro foram utilizados para a discussão de artigos selecionados da revista Cadernos

de Yoga (Apêndice E), disponibilizados em formato impresso e virtual. Ao longo do período

letivo foram trabalhados dez textos,  aproximadamente uma por semana (sendo cada texto

discutido em dois encontros), e os momentos de diálogo gravamos as discussões em áudio,

com a autorização do grupo. Ao fim da ação de extensão, debatemos trinta textos, fornecendo
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um material didático e uma fonte confiável para as discussões sobre o yoga, a espiritualidade

e a cultura de paz. 

Quadro 03: Descrição geral das aulas de Yoga na FACED

Semestres 

In
form

ações gerais

Informações 2016.1 2016.2 2017.1 2017.2
Dias Segundas e quartas Segundas e quartas

Horários das aulas

Turma 1 – 15:00 às
16:00

Turma 2 – 16:00 às
17:00

Turma 3 – 17:00 às
18:00 

Turma 1 – 15:00 às 16:30

Turma 2 – 16:30 às 18:00

Formato das
aulas

60 minutos de
prática

30 minutos de discussão de texto
60 minutos de prática

Total

Quantidade de
encontros

24 24 25 24 97

Quantidade de
horas

72 h/a 72 h/a 75 h/a 72 h/a 291

Fonte: Elaborada pela autora. 

Na tentativa de compreender a perspectiva individual de cada aluno com relação às

aulas de yoga e se tais vivências promoviam reflexões, mudanças de comportamento e visões

de mundo compatíveis com a expressão da cultura de paz, decidimos pedir a confecção de

relatos de experiência (semelhantes a diários de bordo) em que seriam expostos, de maneira

livre,  os  sentimentos,  pensamentos,  observações  e  questionamentos  surgidos  na  ação  de

extensão.  Em 2016.1 foram solicitados quatro relatos (facultativos)  a serem entregues  em

formato impresso ou virtual, com os seguintes temas: 1. percepções iniciais sobre a prática de

yoga;  2.  observações  pessoais  e  reflexões  gerais  sobre  a  respiração;  3.  impressões  e

sentimentos a respeito do próprio corpo e influência da prática nesse processo; e 4. o que

mudou na sua relação consigo e o mundo, autoavaliação, avaliação das aulas, da professora e

reflexões finais. 

Em 2016.2, 2017.1 e 2017.2, repetindo a experiência com os escritos dos participantes,

solicitamos  três  relatos,  um por  mês,  referentes  a  setembro,  outubro  e  janeiro,  dessa  vez

obrigatórios. Decisão tomada a partir de deliberação coletiva interligando os conhecimentos
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teóricos dos textos abordados a cada mês, os saberes práticos e as vivências das aulas e do

cotidiano. A escolha de utilizar tanto a entrevista com o grupo focal, quanto a confecção dos

relatos para a análise de discurso foi pautada na perspectiva de que cada indivíduo deveria

possuir  a  liberdade  e  preferência  de  se  expressar  na  forma  como  preferisse.  Todos  os

estudantes  participavam das  discussões  e  faziam os  relatos,  mas  alguns  se  desenvolviam

melhor através do diálogo com os membros do grupo, enquanto outros se expressavam por

meio  dos  relatos  individuais.  Desse  modo,  respeitamos  que  cada  indivíduo  pudesse  ter

espaços de expressão próprios, de acordo com seus processos, tempos e caminhos individuais,

buscando desenvolver simultaneamente a autonomia e o engajamento. 

No fim do ano de 2016 um questionário de avaliação geral (Apêndice F) foi enviado

virtualmente para todos os alunos que participaram do projeto durante o ano, com o propósito

de esclarecer, detalhadamente determinadas questões mencionadas nos relatos. Acreditamos

que a pequena quantidade de respostas ao questionário anual se deve ao envio do mesmo após

o fim do ano letivo, podendo ter gerado o desinteresse dos estudantes em respondê-lo, uma

vez que as atividades haviam se encerrado. 

Também foram elaboradas atividades complementares às aulas, resultando em outros

dados a serem analisados. No primeiro semestre foi realizada uma atividade de encerramento

dos encontros,  baseada na construção de painéis  em equipe,  retratando a experiência  dos

participantes com a vivência das aulas e do grupo. No segundo semestre, foi efetuada uma

atividade  para  reinserir  a  rotina  das  aulas  de  yoga no retorno às  aulas  após  a  greve  dos

estudantes da Faculdade de Educação, e dos servidores da Universidade Federal do Ceará. E

no terceiro semestre, foram vivenciadas duas atividades: a primeira no momento de acolhida

no início do semestre  letivo,  e  a  segunda,  como parte  da vivência  de  uma aula  de  yoga

praticada completamente em silêncio. 

Na intitulada “aula do silêncio, os estudantes chegaram e foram informados que não

poderiam se comunicar verbalmente, somente visual e gestualmente. A situação gerou certo

desconforto  inicial,  inquietação  e  posterior  acomodação  e  aceitação,  incitando  o

desenvolvimento de sentimentos como serenidade e resiliência. Os comentários posteriores

foram positivos, demonstrando o envolvimento dos participantes em situações inesperadas,

agindo como catalisadoras do autoconhecimento.  Essa aula foi pensada pois uma crise de
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garganta deixou a professora sem voz, porém não havia outro sintoma clínico que impedisse a

realização do encontro, o que estimulou a resolução criativa do dilema, criando um contexto

para  o  desenvolvimento  dessa  aula.  Porém,  tal  recepção positiva  diante  dos  problemas  e

situações inusitadas se deve ao caráter companheiro e acolhedor do grupo, pois entendemos

que tais contextos seriam impossíveis ou muito difíceis de serem contornados em um grupo

sem empatia, impaciente ou onde o sentimento de cooperação inexistisse. 

No quarto e último semestre, propomos a confecção de um fanzine34, simbolizando o

fechamento do ciclo de encontros e representando os saberes internalizados pelos integrantes

do grupo (QUADRO 4). 

Para a construção desta  tese,  não seria  possível incluir  a  análise  de todos os dados

reunidos ao longo dos dois anos de atuação na ação de extensão, devido a enorme quantidade

de material  obtido.  Tais dados foram e estão sendo estudados para a produção de artigos

relacionados a temática do yoga e da espiritualidade para a construção da paz, porém não

aparecerão formalmente no trabalho. Entendemos que cada material possui representação e

objetivos  próprios  e  que,  portanto,  constituídos enquanto  objetos  de  discussões  que,  no

momento, fogem ao objetivo central desta tese. Portanto, utilizaremos nesse documento as

informações obtidas na ficha de inscrição, nos relatos por escrito dos alunos, no questionário

anual e as falas realizadas durante as discussões dos textos, aqui chamadas de entrevistas com

grupo focal. Os dados foram então, submetidos à análise de conteúdo e triangulação de dados,

como já registrado, para incorporação no manuscrito. 

34 Mistura das palavras “fã” e “magazine, ou zine”, é uma publicação não-oficial feita por admiradores ou
apreciadores de determinada arte ou manifestação artístico-cultural como forma rápida de trocar e compartilhar
informações. Originalmente, era feito em papel e fotocopiado para posterior distribuição, como um meio rápido
e barato de disseminar ideias. Atualmente são feitos também em formato digital. O Fanzine elaborado pelo grupo
de yoga foi feito a partir de imagens, frases e ideias significativos para cara participante e posteriormente unidos
em uma única peça. A autora digitalizou a produção e compartilhou com o grupo, como forma de marcar o fim
das atividades formais da turma e para que esses saberes pudessem ser compartilhados com amigos, familiares e
conhecidos. 
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Quadro 04: Descrição dos dados reunidos. 

Semestres 

D
ad

os coletad
os

Informações 2016.1 2016.2 2017.1 2017.2 Total

Ficha de
inscrição

190 190

Gravações das
discussões

12 horas 12 horas
12 horas e 30

minutos
12 horas

48 horas 
e 30

minutos

Quantidade total
de relatos

60 37 49 46 192

Questionário
anual

26 – – 26

Atividades
extras

1. Criação de
painéis sobre a

experiência
com as aulas. 

1. Retorno às
aulas pós-

greve. 

1. Acolhida do
semestre.

2. Aula em
silêncio.

1. Construção
do Fanzine

“Yoga e Cultura
de Paz na
FACED”.

5

Fonte: Elaborada pela autora. 

No próximo capítulo,  começaremos  o  detalhamento,  análise  e  discussão  dos  dados

apresentados,  fundamentando-os  à  luz  dos  autores  introduzidos  no  referencial  teórico.

Almejamos entender  qual  o impacto e  a  contribuição das aulas regulares  de yoga para o

desenvolvimento de uma cultura de paz na universidade, compreendendo como as mudanças

nas  perspectivas  individuais  afetam as  relações  interpessoais  dos  participantes  do projeto.

Também  investigamos  se  e  como  a  ação  de  extensão  auxiliou  os  estudantes  no

desenvolvimento de estratégias (no conhecimento de si) para lidar com o cotidiano de tensões

e conflitos do mundo acadêmico. Procuramos entender também os limites e potencialidades

dessa  ação  educativa,  enraizada  na  busca  por  autoconhecimento  como  forma  de

transformação individual e social, pautada em leituras críticas e ativas para a construção da

sociedade. 
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3. MIRANDO O HORIZONTE

Dias inteiros de calmaria, noites de ardentia, dedos no leme e olhos no
horizonte, descobri a alegria de transformar distâncias em tempo. Um

tempo em que aprendi a entender as coisas do mar, a conversar com as
grandes ondas e não discutir com o mau tempo. A transformar o medo em

respeito, o respeito em confiança.
Descobri como é bom chegar quando se tem paciência.

(Amyr Klink – Cem dias entre céu e mar)

Neste tópico analisamos os dados obtidos através  da ficha de inscrição,  respondida

como pré-requisito para a participação na ação de extensão, criando um perfil a partir das

pessoas inscritas, de modo a entender e situar o público que buscou a ação extensionista. Dos

190 inscritos, em média 90% destes foram convocados a estar presente nos encontros por

motivos variados (como a incompatibilidade de horários ou a dificuldade de conciliar com as

demais  atividades  diárias)  muitos  não  puderam  participar  da  ação.  Quando  considerado

possível e pertinente para a análise, os dados foram quantificados e colocados em gráficos, de

modo a facilitar o entendimento, visualização e construção de inferências, porém a análise

qualitativa não foi submetida a testes estatísticos, adequando-se a uma análise de conteúdo e

não estatística. 

Em seguida, são apresentados, analisados e discutidos os dados construídos a partir da

análise documental, constituída pelos relatos escritos pelos participantes da ação de extensão

durante  os  dois  anos  dessa  atividade.  As  informações  foram  organizadas  em  temas

emergentes, criando categorias de análise para potencializar o entrelaçamento teórico desse

material, pois, de acordo com Bardin (2016, p.  61) “Um sistema de categorias é válido se

puser ser aplicado com precisão ao conjunto de informação e se for produtivo no plano das

inferências”. 

Sobre  a  análise  dos  dados  construídos  durante  o  processo  de  escrita  da  tese,

compartilhamos os sentimentos e inquietações de Michel Melamed35, ao relatar o percurso

vivido durante seu crescimento criativo enquanto diretor, pois: 

35  Michel Melamed é um poeta, ator e diretor de teatro e apresentador de televisão brasileiro. 
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Eu vou fazer isso, é decidir uma maneira de olhar a realidade, né? […]
aquilo ali poderia ser uma coisa, aquilo ali não tinha o menor sentido, eu
estava em desespero, eu estava em êxtase… Eu tinha uma série sobre artistas
maravilhosos, eu tinha milhões de coisas e não tinha nada, isso é o que me
encantou, como a decisão que eu tomaria de como eu iria olhar pra mim e
pra minha vida,  seria a própria vida,  aí  tudo se  encaixou (MELAMED,
2018) (grifo nosso). 

As frases grifadas traduzem a maneira com a qual os conteúdos gerados a partir da ação

de extensão foram percebidos.  A multiplicidade de informações  poderia  ser  analisada por

diversas  perspectivas  e  submetidas  a  inúmeras  interpretações,  porém  aqui  utilizamos  os

olhares múltiplos de pesquisadora, praticante e professora de yoga. O processo de seleção,

organização e análise refletem o percurso formativo e autocrítico vivenciado, na procura por

coerência e dialogicidade inerentes na busca da própria existência em si. 

A seguir descreveremos o perfil dos participantes inscritos e de acordo com os dados

fornecidos pela ficha de inscrição, de modo a estabelecer uma representação simbólica do

grupo de yoga. 

3.1 Perfil dos inscritos

De acordo com os dados obtidos através da ficha de inscrição (até o período de 2017.2

foram realizadas 190 inscrições), os interessados em participar do projeto possuem uma faixa

etária entre 23 e 59 anos, sendo 80% destes mulheres e 20% homens. Segundo Gomes et al.

(2007), os homens possuem uma tendência a buscar menos os serviços de saúde do que as

mulheres, conjecturando que isso se deve à manutenção do status imaginário do “ser homem”,

como um indivíduo que não pediria ajuda, não adoeceria ou buscaria tratamento de saúde,

com exceção de dois casos: quando há dor extrema ou impossibilidade de trabalhar. Como a

ação de extensão pode ser considerada um cuidado preventivo de saúde (ainda mais sutil por

sua perspectiva terapêutica), podemos relacionar os dados de Gomes  et al. (2007) com os

encontrados  na  ficha  de  inscrição.  Uma  vez  participando  da  atividade,  notamos  que  os

integrantes do sexo masculino possuíam uma tendência a buscar o autocuidado e a ter uma

visão espiritualizada e aberta às terapias. 
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A maioria mantinha vínculos com a universidade: estudantes de graduação (totalizando

65,40%, entre diversos cursos como pedagogia, biblioteconomia, letras, ciências biológicas e

música)  e estudantes  de pós-graduação (totalizando 22,78%, de mestrado e doutorado em

educação, antropologia e letras, por exemplo). Somando os dois grupos, temos 89,18% de

pessoas ligadas ao cotidiano acadêmico. Assumimos que esse é o perfil dos envolvidos na

ação de extensão (Gráfico 01).

Em menor quantidade (10,81%), há pessoas que não possuem vínculo com a UFC, são

alunos já formados, ou estudantes de outras instituições. Relacionamos a seguinte composição

do grupo devido ao processo de divulgação inicial da ação de extensão, predominantemente

realizado dentro  da  Faculdade  de  Educação através  de  cartazes  e  da  divulgação entre  os

alunos do projeto para amigos e familiares. A divulgação foi realizada em escala reduzida

devido à limitada quantidade de vagas e à impossibilidade de atender a todos os interessados.

Após o primeiro semestre, no qual ocorreu a realização dessa divulgação, a convocação dos

alunos se deu através  das  inscrições  já  efetuadas  (dos  alunos  que não foram convocados

devido à ausência de vagas). 
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Gráfico 01 - Vinculação com a academia

Graduação Pós-graduação Sem vínculo

23,78%

10,81%

65,41%

Fonte: Elaborado pela autora

Ao  serem  questionados  sobre  o  estado  geral  de  bem-estar,  temos duas  respostas:

32,25% relatam não apresentarem qualquer adoecimento enquanto 67,74% indicam possuir

problemas  de  saúde (físicos  e  psicoemocionais).  Os  mais  citados  foram dores  na  coluna,

depressão e ansiedade, e em menor número, labirintite, síndrome do pânico, ansiedade, dentre

outros (Gráfico 02). Nesta pergunta, puderam escolher mais de uma resposta, o que também

mostrou  a  incidência  combinada  de  várias  enfermidades,  como  distúrbios  alimentares,

síndrome do pânico e depressão, hérnia de disco e hipertensão, por exemplo: 

Tenho:  Dores  na  coluna,  obesidade,  TAG  (Transt.  de  Ansiedade
Generalizado). Já tive: depressão e ataques de pânico (Madrepérola, FI36).

Calculo na vesícula, nódulos na tireoide, circulação deficiente nos membros
inferiores e ansiedade (Mica, FI).

Depressão, dermatite atópica, hipotireoidismo, anemia (Azeviche, FI).

36 Para  preservar  a  identidade  dos  participantes,  seus  nomes  foram  substituídos  por  nomes  de  cristais  e
constelações,  pois  possuem  características  e  composições  próprias,  cheios  de  particularidades  e  energias
transmutadoras. De acordo com a fonte da citação, usamos a legenda (FI: ficha de inscrição; RE: relatos; QA:
questionário de avaliação e EG: entrevistas em grupo). 
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Perguntamos sobre o uso regular de medicação e 34% dos inscritos relataram fazer uso

contínuo de algum remédio,  enquanto  66% responderam negativamente.  Supomos que  as

respostas afirmativas se devem ao uso de medicamentos para o controle das doenças crônicas

vistas no Gráfico 02, e em algumas respostas foram citados os nomes, comprovando o uso de

medicação para doenças como hipertensão, disfunções hormonais e ansiedade, por exemplo:

Omeprazil, Zoloft, Ritalina, Puran e Sertalina. 

Os problemas de saúde relatados podem ser atribuídos aos elevados níveis de estresse

do  cotidiano.  Chamamos  a  atenção  para  o  proeminente  número  de  estudantes  (tanto  de

graduação como de pós-graduação (quase 90% de inscritos) com os relatos de alta incidência

de questões relacionadas à ansiedade, depressão, dores na coluna e síndrome do pânico. De

acordo com Woolston  (2016,  2017),  um dos motivos  causadores  de estresse  e  síndromes

psicoemocionais  é  o  ambiente  competitivo  das  universidades,  promovendo  e  estimulando

comparações entre os estudantes e gerando a dificuldade de reconhecer o próprio valor. Para

Levecque  et  al.  (2017),  as  fontes  de  estresse  também se  relacionam com a  insegurança

financeira, atmosfera competitiva, relação com os supervisores e orientadores, relação com a

própria universidade e colaboradores e a interface entre vida pessoal e trabalho. Woolston

(2018) e Evans et al. (2018) reiteram a importância de promover estudos de saúde mental e

estimular estratégias para a criação de ambientes mais saudáveis e cooperativos.
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Gráfico 02 - Incidência de doenças (prévias ou atuais)

Fonte: Elaborado pela autora

Ao serem inqueridos sobre a prática de atividade física, 49% respondeu sim, relatando

que praticavam regularmente uma ou mais atividades, e 51% respondeu não, afirmando não

realizar  atividade  regular  ou  não praticar  no  momento.  De acordo com Silva  & Baptista

(2015),  o  objetivo  da  Política  Nacional  de  Promoção  da  Saúde  (PNPS)  é  diminuir  a

vulnerabilidade e os riscos à saúde através do aumento da qualidade de vida e da melhoria de

condições e modos de viver.  Isso seria possível através dos temas prioritários,  que são: o

cuidado  com a  alimentação,  a  prática  de  atividades  físicas,  a  redução  ou  eliminação  do

tabagismo, uso de álcool  e drogas e da cultura de paz e desenvolvimento sustentável (os

últimos dois temas são praticamente ignorados, segundo os autores). Para Dias et al. (2018),

apesar de a PNPS ser normativamente bem consolidada ainda não é efetivada,  e por esse

motivo devemos pensar em políticas públicas voltadas para a diminuição de desigualdades na

saúde em âmbito individual e coletivo, visando o exercício da autonomia, do conhecimento

popular e da participação social. 
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Nesse sentido, dialogando com os autores, o número de 49% de inscritos que relataram

se envolverem em atividades físicas, ainda é muito abaixo do desejado quando pensamos em

políticas  públicas  voltadas  à  promoção da saúde.  Também precisamos  problematizar  essa

porcentagem para entender, de fato, qual a frequência e a regularidade dessas atividades, bem

como se são acompanhadas por outros hábitos como a alimentação saudável e a eliminação do

tabagismo e consumo de álcool, por exemplo. 

Embora esse enfoque da Política Nacional de Promoção da Saúde seja importantíssimo

também devemos pensar que é um olhar essencialmente voltado para os aspectos físicos da

saúde. Nessa pesquisa buscamos ter um olhar amplo e integrativo do que significa ser um

indivíduo  saudável,  agregando  questões  como  a  saúde  mental  e  emocional,  além  da

autonomia  de  pensamento  e  escolha  nos  momentos  de  desenvolvimento  do  autocuidado.

Porém, acreditamos que olhar para a saúde no seu aspecto físico abre caminhos para a busca e

desenvolvimento de percepções mais apuradas e sutis de uma vida salutar. 

Dentre  as  respostas  (Gráfico  03)  mais  citadas,  temos  caminhada,  ciclismo  e

musculação, que são as atividades mais facilmente inseridas no cotidiano, devido à autonomia

de  seus  praticantes  (no  caso  da  caminhada  e  do  ciclismo)  e  a  musculação  é  também a

modalidade encontrada com facilidade em academias. Em menor número, vemos atividades

mais especializadas, como pilates, capoeira,  dança e luta olímpica. Semelhante à pergunta

sobre enfermidades, foram aceitas mais de uma resposta e percebemos que, dentre os que

praticam alguma atividade, é comum realizarem mais de uma modalidade, demonstrando um

perfil de indivíduos ativos. Temos:

Sim.  Ando  de  bicicleta,  corro,  caminho,  nado  e  realizo  individualmente
exercícios  oriundos  das  minhas  experiências  com  capoeira,  como
“alongamento” e “invertidas” (Crisopala, FI). 

Sim. Corrida (3x por semana) e Musculação (3x por semana). Durante os
meses de janeiro e fevereiro não tenho corrido, por conta dos afazeres do
doutorado,  mas,  após  a  primeira  qualificação  (Março),  retornarei  às
atividades físicas (Clorita, FI).
Academia e yoga em casa através de vídeos na internet (Berilo, FI).

A resposta  de Crisopala e  Clorita  representam perfis  de pessoas  ativas  fisicamente,

porém a segunda afirmativa traz a questão do conflito entre essa atividade e as demandas
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acadêmicas, gerando um reajuste na rotina para o cumprimento de afazeres da universidade. A

terceira  resposta,  de  Berilo,  mostra  outro  ponto  problemático,  que  é  o  uso  de  vídeos

disponíveis na internet para o desenvolvimento de uma prática de yoga. Existem inúmeras

fontes acessíveis tanto de vídeos como de textos, mas precisamos ter um olhar crítico para

entender se esses recursos fornecem segurança física e psicoemocional, além de suporte e

informações confiáveis que não vão gerar problemas de saúde no futuro. Segundo Jois (2019)

é imprescindível a prática de yoga orientada por um professor e mesmo que estimulemos a

autonomia do praticante, o olhar de um profissional capacitado sempre será insubstituível,

estimulando que o caminho buscado seja o do autoconhecimento. 
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Gráfico 03 - Prática de atividade física 

Fonte: Elaborado pela autora

Ao observar  as  modalidades  de atividade física,  constatamos uma ampla variedade,

oscilando entre atividades de baixo impacto (como caminhada, ciclismo e natação), atividades

que  demandam  um  nível  de  preparo  físico  mais  acentuado  (musculação,  funcional,  luta

olímpica e muay thai) e atividades com foco mais integrador (yoga, pilates e dança). O yoga
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foi relatado enquanto atividade física, algo enfaticamente questionado ao longo da pesquisa

porém deve ser entendido uma vez que esta era a visão de uma parcela dos inscritos,  de

acordo com as perguntas subsequentes. 

Sobre a motivação que os levou a procurarem as aulas de yoga (Gráfico 04):

Tenho muito interesse pela prática do yoga e da meditação como uma forma
de autoconhecimento (Olivina, FI).

Começar  a  praticar  uma  atividade  física  que  me  motive  a  mudar  meus
hábitos sedentários (Pirita, FI).

A oportunidade de entrar num curso de yoga em um local mais próximo e a
um preço acessível (se fosse o caso) (Sardo, FI).

Sempre tive vontade de praticar yoga, mas devidos aos valores cobrados,
nunca pude praticar. Além do que venho buscando uma atividade que me
ajude no controle das minhas ansiedades diárias, dificuldade de concentração
(Rodonita, FI).

Em primeiro lugar percebemos a busca por uma prática que alie corpo e mente como

uma maneira  de equilibrar  a dimensão física,  intelectual  e  emocional.  Em segundo lugar,

temos o interesse pelo yoga e a oportunidade de conhecê-lo através de uma aula com um

professor.  As  respostas  relatam grande  procura  por  saberes  sobre  essa  ciência  de  vários

modos: livros, internet, através de amigos ou aulas virtuais. Detalharemos essa problemática

em  uma  próxima  parte.  Em  terceiro  lugar  temos  a  busca  por  autoconhecimento  e

desenvolvimento espiritual, entendendo que o yoga carrega em si essa dimensão espiritual,

muito forte, pautada pelo equilíbrio corpo e mente, em sua completude. Podemos agrupar as

duas respostas do questionário em um grupo (consciência e exercício corporal e busca por

relaxamento), percebendo o foco no aspecto físico e corporal da prática do yoga (Gráfico 04). 
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Gráfico 04 - Motivação para a procura das aulas

Fonte: Elaborado pela autora

Inicialmente,  percebemos  que  muitos  inscritos  (depois,  participantes  do  projeto)

possuíam a percepção de que  o yoga seria  somente um exercício físico diferenciado dos

demais por aspectos estéticos, como a visão de Pirita. Porém, buscamos desconstruir desde o

primeiro momento, instituindo a construção de uma visão sobre o yoga enquanto processo de

autoconhecimento e desenvolvimento integral do ser humano (como, de fato, a ampla maioria

dos inscritos o vêem). Em menor quantidade, temos o relato do interesse pelas aulas devido à

localização  e/ou  a  gratuidade  das  mesmas,  uma  vez  que  muitos  alunos  já  estavam  na

universidade e faziam pausas entre suas aulas  para ir às aulas de yoga. O fato da ação de

extensão ser gratuita também foi relatado como positivo para a prática uma atividade sempre

desejada porém, considerada cara devido ao preço cobrado em locais especializados e por

outro lado a falta de recursos financeiros dos que desejavam participar, como relatado por

Rodonita  e  Sardo.  Sobre  a  questão  financeira,  Santos et  al.  (2013)  problematizam  a

concentração de estúdios de yoga em áreas valorizadas das grandes metrópoles, ressaltando a

importância de levar a prática para a periferia, a preços populares. 



119

As expectativas dos inscritos com relação às aulas de yoga coincidem com motivação

que  os  levou  a  procurá-las.  Em  primeiro  lugar  (Gráfico  05),  temos  a  expectativa  do

autoconhecimento e desenvolvimento espiritual, seguido pelo equilíbrio entre corpo e mente.

As  duas  respostas  indicam,  tanto  pela  motivação  a  procurar  as  aulas  quanto  pelas

expectativas,  pois  os  interessados  entendem  o  potencial  integrador  da  prática  de  yoga,

percebendo-a  enquanto  possibilidade  de  desenvolver  as  dimensões  física,  intelectual  e

emocional do ser. Temos o relato de expectativas com relação a um aumento na qualidade de

vida e da saúde, bem como um maior relaxamento e tranquilidade. Assim como a descrição do

desejo de melhorar os aspectos relativos à respiração, uma vez que muitos inscritos relataram

dificuldades respiratórias e o anseio de trabalhá-la. Isso indica que tais pessoas entendem a

relação psicofísica e emocional existente entre a respiração e os estados mentais e emocionais,

percebendo a integração (bastante evidenciada nessas duas questões) entre corpo e mente. Por

fim,  temos  expectativas  com  relação  ao  aprendizado  de  técnicas  para  a  concentração  e

meditativas.  Em pequeno número há o desejo de conviver  com pessoas  que busquem os

mesmos objetivos e possuam visões de mundo semelhantes. 

Eu gostaria de me conhecer melhor. Acredito que a prática de yoga traga-me
maior autoconhecimento tanto de meu corpo, quanto de minha alma. Quero
conhecer-me por dentro. Não tenho dado tanta atenção à minha alma. Sou
corredora. Amo correr. Mas a prática não me traz autoconhecimento, não me
proporciona uma reflexão sobre o meu papel no mundo. Sei que não terei
todas as respostas, mas, acredito que a prática da yoga me trará uma nova
forma de formular as perguntas! (Clorita, FI).

Quando  pratiquei  em  2013  tive  uma  melhora  considerável  na  minha
respiração e postura. Atualmente também busco equilíbrio com a mente, por
estar vivendo a reta final da minha graduação (Quartzo azul, FI). 

Buscar adquirir mais harmonia com o universo, com as pessoas e comigo
mesmo. Aprender a trabalhar a minha respiração e principalmente a minha
concentração, pois,  esta última, tem sido um grande desafio (Alexandrita,
FI). 

De acordo com as respostas, vemos que a busca por autoconhecimento se evidencia de

diferentes formas em cada ser, sendo clara e focada como a procura de Clorita por vivências

que propiciem a reflexão sobre o ser e o estar no mundo e aparentemente guiada por um

momento de estresse emocional, como no caso de Quartzo azul. Chamamos a atenção para a
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resposta de Alexandrita, que direciona seu processo de busca por harmonia nos três níveis,

individual, interpessoal e coletivo, trazendo, a priori, a percepção integradora do yoga e da

espiritualidade enquanto formas de materialização da cultura de paz. 

Autoconhecimento e desenvolvimento espiritual

Equilíbrio corpo e mente

Qualidade de vida e saúde
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Melhorar a respiração 
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Gráfico 05 - Expectativas com relação às aulas 

Fonte: Elaborado pela autora

Ao indagarmos sobre o desempenho acadêmico dos estudantes (Gráfico 06), temos que

69,89% consideram-no  satisfatório  enquanto  30,11% acreditam que  poderiam melhorá-lo.

Percebemos que as  respostas  afirmativas  foram justificadas  por  padrões  de  excelência  da

academia, como produtividade, IRA (índice de rendimento acadêmico calculado com base na

nota final de cada disciplina, carga horária e o período em que foi cursada37), desenvolvimento

de estudos e envolvimento em grupos ou laboratórios de pesquisa. Porém, tanto as respostas

afirmativas  quanto  as  negativas,  evidenciaram  o  cansaço  (físico,  mental  e  emocional)

envolvido para que esse alto índice de desempenho acadêmico fosse atingido. Por exemplo: 

37 Informação disponível em: http://www.guiadoestudante.ufc.br/base-de-informacoes/ira
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Sim,  porque consigo realizar  todas  as  atividades  que são propostas  pelos
professores, estou em dia com a minha pesquisa e ainda consigo manter a
produção acadêmica sempre ativa – estou sempre produzindo.... (Granada,
FI).

Razoável.  Como  estudante  trabalhadora  matriculada  em  um  curso
atualmente diurno, tenho algumas limitações em cursar as disciplinas. Vou
cursando como posso e me dedicando dentro de minhas possibilidades, mas
sempre com a sensação de que poderia me dedicar mais, com um pouco mais
de organização do tempo e das atividades que desenvolvo (Morganita, FI).

Não. Eu trabalho o dia todo, numa rotina muito intensa atendendo pessoas.
No final do dia, quando paro, sinto um esgotamento geral e não consigo me
concentrar muito bem nas aulas (Hematita, FI).

Não. Estou sem cursar devido as crises de pânico (Pirita, FI).

Conhecer pessoas e praticar yoga em grupo (Cobre, FI).

Enquanto  Granada  delibera  sobre  seu  desempenho  acadêmico  a  partir  dos  índices

estabelecidos pela academia, com objetividade e afastamento pessoal (assim desconhecemos o

preço efetivo que tal performance tem na sua vida cotidiana). Morganita desenvolve o plano

de fundo particular para evidenciar o quanto a rotina influencia no desempenho acadêmico,

através da dificuldade em aliar as dimensões (trabalho e estudo) e demonstra frustração por

não corresponder ao padrão de desempenho idealizado. Também temos as respostas negativas

de Hematita e Pirita, trazendo questões pessoais como o cansaço físico e psicológico, ambos

debilitantes e com forte impacto negativo para o exercício de atividades intelectuais. Como

discutido  por  Evans  et  al. (2018)  é  importante  que  as  faculdades  realizem estudos  para

entender  e  estratégias  para  melhorar  a  saúde  mental  de  seus  estudantes,  promovendo  o

autocuidado e prevenindo adoecimentos psicossomáticos. A demanda de Cobre por conhecer

pessoas (e, em segundo plano, praticar yoga) é algo comentado por Powell (2017, 2018) e

Woolston (2018), segundo os quais os estudantes devem criar grupos de apoio onde possam

cuidar  uns  dos  outros.  Veremos  adiante  que  o  grupo  de  yoga  foi-se  construindo  e

transformando exatamente num grupo de apoio. 

As  respostas  comumente  relatam  o  desejo  de  aprender  técnicas  que  ajudem  a

potencializar o sucesso acadêmico e a superar os aspectos considerados falhos durante esse

processo. Essas respostas confirmam o alto nível de cobrança interno (e externo) aos quais os
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estudantes  acadêmicos  são  submetidos,  devido  ao  elevado  nível  de  competitividade  da

academia e da ausência de uma visão holística no que se refere ao desenvolvimento humano,

pois o foco desses estudantes dá-se no rendimento quantitativo de suas vivências acadêmicas,

renegando todas as demais experiências e aprendizados psicoemocionais e sociais que esse

ambiente também deveria proporcionar. 

69,89%

30,11%

Gráfico 06 - Considera seu desempenho acadêmico satisfatório?

Sim

Não

Fonte: Elaborado pela autora

Complementando a questão anterior, questionamos se os inscritos consideravam a sua

rotina estressante (Gráfico 07) e 84% responderam que sim, enquanto 16% responderam que

não. Refletindo que 89,18% dos inscritos são estudantes (de graduação e de pós-graduação) e

que  69,89% consideram seu  desempenho  acadêmico  satisfatório,  podemos  teorizar  que  o

altíssimo índice de pessoas que julgam o cotidiano estressante se deve ao fato da enorme

pressão exercida pela academia para a manutenção do saber racional, em detrimento de vários

aspectos da vida destes indivíduos. Ao justificarem suas respostas, temos os relatos sobre a

dificuldade  em  aliar  os  aspectos  da  vida  pessoal  (emprego,  filhos,  família  e  saúde,  por
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exemplo)  com  as  demandas  acadêmicas,  gerando  elevados  níveis  de  estresse  pela

complexidade em balancear todos esses setores. 

Gráfico 07 - Considera sua rotina estressante?

Sim

Não

16,00%

84,00%

Fonte: Elaborado pela autora

Por exemplo:

Sim, porque meu dia começa as 6:00h da manhã e finaliza por volta das
1:00h.  Tenho três filhos pequenos e ainda estudo.  Tento realizar todas as
atividades do meu dia a dia tentando estar sempre ao lado dos meus filhos e
sem perder os compromissos acadêmicos (Granada, FI).

Sim.  Muitas  vezes  somos  cobrados  em diversos  aspectos  bem como  no
trabalho, estudo, e até nos relacionamentos. Mesmo com a ciência de que é
preciso sempre buscar o equilíbrio entre o meu eu com o mundo, as vezes
esqueço de cuidar de mim (Celestita, FI).

Não  muito.  A universidade  pode  vir  a  ser  estressante  em  determinados
momentos,  mas  como  tenho  apenas  ela  para  me  dedicar  no  momento,
acredito que não seja tanto assim (Apatita, FI).
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Levecque et al. (2017), Powell (2017) e Evans et al. (2018) reiteram a importância de

balancear a vida pessoal e o trabalho para a manutenção de uma boa saúde mental. Pela fala

de Granada, vemos a dificuldade em equilibrar esses eixos da vida. Celestita anuncia buscar

harmonia porém sem sucesso quando esquece o autocuidado. Já Apatita respondeu que não

considera sua rotina estressante, porém mesmo essa negativa traz ressalvas ao admitir que em

determinados momentos existem picos de estresse. Segundo Powell (2017), o esgotamento

físico e mental pode levar a adoecimentos mais sérios, sendo necessário evitar tais ápices de

estresse. O autor também afirma que pessoas felizes são mais produtivas e criativas. Enquanto

o esgotamento promove falta de interesse no trabalho e índices de desempenho inferiores, a

felicidade  deveria  ser  cultivada  com carinho  no  espaço  acadêmico,  por  melhorar  tanto  a

qualidade e quantidade das pesquisas, em âmbito pessoal e coletivo, além de interferir no

ambiente, como um todo. 

Em seguida, foram questionados se acreditavam que a prática regular de yoga poderia

auxiliar no desempenho acadêmico e de que modo isso seria possível (Gráfico 08). A maioria

das respostas evidenciou que a prática de yoga poderia ajudar a desenvolver a concentração

de modo satisfatório, dando suporte às atividades acadêmicas, pois possuíam dificuldade em

manter a atenção e o foco em atividades que demandavam essas habilidades. Em seguida,

temos o relato  da  possibilidade  de  desenvolver  a  tranquilidade  necessária  para  lidar  com

situações de estresse e contratempos do cotidiano, e nas justificativas as pessoas informaram

não saber como reagir a situações que fogem do controle ou do esperado, gerando respostas

emocionais  intensas  ou  grandes  crises.  As  duas  respostas  seguintes  envolvem  o  aspecto

psicofísico, com a esperança de que as aulas auxiliassem no relaxamento e alívio de tensões

(provocadas pelo cotidiano estressante, coadunado com os altos índices do gráfico anterior) e

ao  preparo  e  autocuidado  físico,  pois  indicam  que  os  efeitos  de  uma  rotina  cheia  de

preocupações gera problemas e dores corporais. Em menor número, temos o anseio de que o

yoga proporcione benefícios no processo de aprendizagem, no desenvolvimento de disciplina

e na organização do tempo. 
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Gráfico 08 - Como as aulas de yoga podem influenciar no desempenho acadêmico

Fonte: Elaborado pela autora

Temos: 

A yoga proporciona o equilíbrio entre corpo e mente. Logo, o bem-estar e o
autoconhecimento  influenciam  diretamente  na  qualidade  tanto  do
aprendizado, como da vida como um todo (Catedral, FI).

Sim, pois a relação de estudo com o yoga pode proporcionar um relaxamento
corporal  e  ajuda  a  controlar  o  emocional,  principalmente  no  ritmo  de
produção acadêmica ser bastante intenso e acompanhar a rotina diária com
casa, três filhos, pesquisa e estudos acadêmicos (Granada, FI).

Sim. Porque ela melhora o poder de concentração, relaxamento, autocontrole
ajudando  no  equilíbrio  da  mente  e  do  corpo,  além  de  desbloquear
determinadas  energias  psíquicas  e  emocionais,  que  muitas  vezes  estão
acumuladas em nosso corpo (Albita, FI). 

De fato, a prática regular de yoga pode suprir as demandas do participante Catedral por

uma  maior  conexão  e  autoconhecimento,  de  Granada  por  relaxamento  e  inteligência

emocional e de Albita,  por equilíbrio, concentração e autocontrole.  Segundo Khalsa  et al.
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(2012),  Serwachi  &  Cook-Cottone  (2012),  Teles  et  al. (2012)  e  Santos et  al. (2013),  a

realização de aulas  de yoga desenvolve  o equilíbrio  e  estabilidade  emocional,  aumenta  o

relaxamento  e  a  habilidade  para  relaxar,  promove  estratégias  para  lidar  com  o  estresse,

desenvolve o aspecto físico e psicomotor, além de diminuir a ansiedade, insatisfação com o

corpo e comportamentos  negativos.  Para Saraswati  (2002),  o yoga provê maneiras para o

indivíduo se conectar consigo e através dessa conexão, manifestar a harmonia em diversos

setores da vida. 

Dos inscritos, 37% afirmaram já terem praticado yoga em períodos que oscilam de

semanas a anos (o relato mais longo indicou uma prática de 10 anos) enquanto 63% nunca

havia participado de nenhuma aula.  Contudo, foram consideradas afirmativas as respostas

dadas pelos indivíduos, mesmos que declarassem a seguir que praticavam sozinhos em casa,

sem orientação de professor, ou ainda que acompanhavam videoaulas disponíveis na internet. 

Gráfico 09 - Já praticou yoga antes?

Sim

Não
37,00%

63,00%

Fonte: Elaborado pela autora

Entendemos  que  atualmente  existem várias  tradições  de  yoga  (sejam elas  mais  ou

menos  conhecidas)  em  todo  o  mundo,  e  que  o  acesso  a  esses  saberes  é  amplamente
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disseminado (em livros, vídeos e áudios), porém acreditamos ser imprescindível manter um

comprometimento com a prática, que envolva o comprometimento com todas as dimensões

trabalhadas em cada tradição.  Na linhagem seguida neste trabalho e  segundo Jois (2019),

entendemos que é preciso construir uma práxis, focada tanto nos aspectos físicos, emocionais

e mentais,  e  para  isso é  imprescindível  aliar  a  prática  (física,  respiratória,  meditativa)  ao

estudo da tradição, realizado através dos textos clássicos do yoga, bem como ao conhecimento

produzido por yogues. 

Complementando a questão anterior, perguntamos se os interessados haviam lido algum

livro sobre yoga (Gráfico 10) e 22% responderam que sim, enquanto 78% responderam que

não.

Sim.  “A tradição  do  Yoga”  do  Georg  F.,  “Psiquiatria  e  Yoga”,  “Yoga  e
Osteoporose”  da  Neusa  Veríssimo.  “Yoga  para  nervosos”  do  professor
Hermógenes.  “Yoga  para  crianças”.  “Os  yogasutras  de  Patañjali”  dentre
outros... (Cornalina, FI). 

Trechos do Gita, alguns textos de revistas, informações na internet.  Nada
muito profundo, ainda. Mas sinto que já sou Yogue há um tempo (Zircônia,
FI). 

Sim artigos na internet e em revistas (Marfim, FI).
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0,22
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Gráfico 10 - Leu livros sobre yoga?

Sim

Não

Fonte: Elaborado pela autora

Dentre as respostas afirmativas, temos a grande prevalência de leituras dos livros do

professor Hermógenes (um dos primeiros professores de yoga a trazer tais ensinamentos para

o Brasil, nos anos 60), como relatado por Cornalina. Dentre as negativas, temos que muitos

conheceram o yoga através de páginas, vídeos e outros conteúdos da internet ou revistas não

especializadas, como Zircônia e Marfim afirmam. Conforme discutido na questão anterior,

nessa pesquisa buscamos uma vivência integral através da prática e do estudo sobre o yoga,

de modo que a integridade da fonte de pesquisa (seja ela através de livros ou de artigos,

páginas  ou  vídeos  disponíveis  na  internet)  é  fundamental.  Devido  ao  imenso  conteúdo

informativo disponível na atualidade, é preciso buscar a confiabilidade das informações que

buscamos  e,  no  caso  do  yoga,  tais  conhecimentos  devem  se  alinhar  com  os  propósitos

buscados através desta prática milenar. 

Ao serem questionados sobre o que seria o yoga (Gráfico 11), temos uma concordância

com as respostas obtidas nos Gráficos 04 e 05.
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Yoga é uma prática em que corpo e mente são integrados (Crisopala, FI).

Acredito que seja uma prática milenar oriental, difundida por todo o mundo,
que  proporciona  o  autoconhecimento  e  a  melhoria  da  forma  de  viver.
Acredito nos benefícios físicos, espirituais e psicológicos. Quero isso (Ísis,
FI).

São técnicas de alongamento, respiração, concentração (Cristal, FI).

Práticas de exercícios de relaxamento e meditação (Ônix, FI).

Prática de relaxamento

Estilo de vida

Meditação

Consciência corporal

Autoconhecimento e busca espiritual

Equilíbrio e união de corpo e mente

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

5

8

13

29

42

86

Gráfico 11 - O que é yoga?

Fonte: Elaborado pela autora

Grande parte dos inscritos afirmou que seria a união ou equilíbrio entre corpo e mente

(e suas variações, como físico e mental, corpo e espírito), como os participantes Crisopala e

Ísis. Depois, há a resposta de que o yoga seria um processo de autoconhecimento e busca

espiritual,  também  evidenciada  por  Ísis.  Em  terceiro  lugar,  vemos  um  foco  limitado  ao

aspecto físico, com as respostas afirmando que o yoga seria somente os aspectos ligados à

consciência  corporal,  como  para  Cristal.  Em  seguida,  assim  como  para  Ônix,  tem  o

entendimento de que o yoga seria um exercício de meditação, um estilo de vida e uma prática
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de relaxamento. Embora o yoga seja um processo meditativo em si, reduzi-lo a uma prática ou

exercício  de  meditação  é  um  equívoco  causado  pela  desinformação  e  vinculação  de

informações rasas e sem aprofundamento teórico (como as que são comumente divulgadas em

veículos ou folhetins não especializados, mencionados nas questões anteriores). Semelhante

caso ocorre com o relaxamento, que está presente na prática (sob diversas formas) porém não

a caracteriza em sua essência, dando uma visão errônea do que seria essa ciência do yoga. 

Por fim, as respostas de que o yoga seria um estilo de vida não estão essencialmente

equivocadas e tampouco corretas, porém também não o descrevem em seu âmago, criando

noções  vagas  e  abstratas.  Entendemos  nesse  trabalho  o  yoga  enquanto  caminho  de

autoconhecimento  e  processo  de  busca  espiritual,  através  do  equilíbrio  entre  todas  as

dimensões do ser, tal visão foi transmitida para o grupo desde o início da ação de extensão.

Essa percepção dialoga com as respostas nos Gráficos 04, 05 e 11, de acordo com grande

parte dos inscritos. 

De acordo com os dados demonstrados na sessão, vemos um perfil dos interessados em

participar  da  ação  de  extensão  bastante  diverso,  porém  convergindo  para  estudantes

universitários  com tendências  a  manifestar  doenças  psicossomáticas  e  que,  por  sua  vez,

ansiavam  por  realizar  atividades  que  os  auxiliassem a  desenvolver  práticas  tanto  físicas

quando espirituais que os ajudassem a lidar com questões da vida em âmbitos diversos, desde

questionamentos  internos,  relacionamentos  interpessoais  e  desenvolvimento  de  melhores

rendimentos no trabalho. 

Durante as interações com as turmas, ao longo dos dois anos, podemos acompanhar

tanto as  similaridades quanto as  diferenças  entre  os participantes,  enriquecendo debates e

fortalecendo vínculos de apoio mútuo entre todos.  No tópico a seguir,  traremos os dados

construídos  a  partir  dessa  convivência,  através  dos  relatos  produzidos  pelos  participantes,

revelando aspectos observados, questionados, e transformados através do conhecimento do

yoga,  da  vivência  da  dimensão  espiritual  dessa  prática  e  do  compromisso  em  viver

cotidianamente uma cultura de paz. 
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3.2 Sobre os participantes e os relatos de experiência: 

Cada ser se revela apenas 
pela luz que dele emana.

(Mia Couto – Estórias abensonhadas)38

Nessa seção, discorreremos sobre os participantes da ação de extensão, utilizando, para

isso, os relatos de experiências produzidos. O intuito foi analisar de forma integral quem eram

esses  participantes,  como  foi  o  processo  de  inserção  nas  aulas  de  yoga,  se  (e  como)

aconteceram mudanças no modo de se relacionar (consigo, com os pares e com o mundo) e

como a cultura de paz estava presente, servindo de base para as transformações ocorridas. 

A  ideia  de  trabalhar  com  relatos  (ou  diários  de  bordo),  surgiu  através  de  uma

experiência pessoal, na qual o escrito foi utilizado para registrar os avanços, dificuldades e

reflexões surgidos durante o curso de formação para professores de yoga. Devido ao impacto

formativo dessa experiência, pensamos em utilizar a mesma ferramenta para documentar o

processo de conexão dos estudantes com o yoga durante o fluir do tempo. Segundo Matos: 

A experiência  cotidiana  é,  pois,  o  instrumento  mediato  entre  o  ser  de
relações  e  a  sua  compreensão  do  mundo  e  de  si  mesmo,  no  sentido  da
proposição  de  novas  questões,  da  possibilidade  de  intervir  e  alterar  a
dinâmica social (MATOS, p. 106, 1998). 

De fato,  acompanhamos justamente o interligar  das  vivências  do cotidiano,  com os

conhecimentos da prática de yoga, mediados pela busca de si e das relações interpessoais,

transformadas pelo tempo. Construímos então, um diálogo sincero, propositivo e instigante,

na medida em que nesses relatos eram expostas situações íntimas, tratadas com respeito e

humanidade através das devolutivas (espaço onde o relato era devolvido com comentários,

sugestões, provocações e encorajamentos). Tiburi e Hermann (2014) afirmam ser justamente

nessa partilha de experiências que nos relacionamos mais  intimamente com o outro,  pois

“ajudamos o outro a ver mais longe a partir de nossas leituras, de nossas dúvidas, de nossas

ignorâncias e saberes” (TIBURI & HERMANN, 2014, p. 35), hooks (2018, p. 26) também

propõe que os grupos de discussão são contextos de cura com caráter confessional, na medida

38 COUTO (2012) 
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em que os participantes expõem e revelam suas feridas íntimas, compartilhando experiências

e  encontrando  alento  para  superar  situações  opressoras.  Sobre  tais  características,

discutiremos mais adiante. 

É importante ressaltar que dos 190 inscritos, ao todo 80 pessoas participaram da ação,

com seu envolvimento variando de semanas a dois anos (tempo total da ação de extensão), a

maior parte dos inscritos foi chamada a participar em algum momento, porém devido à lista

de espera nem sempre a convocatória ocorria no semestre de inscrição e por isso ocorreram

desistências ou incompatibilidade de horário. Destes 80 participantes, 50 escreveram relatos e

a regularidade destes varia de um a 13 (quatro relatos pedidos no primeiro semestre e três nos

demais, somando 13 ao todo). 

3.2.1 Relatos, vivências, aprendizagens: autoconstrução educativa

Com a intenção de entender a perspectiva de cada estudante, como cada um absorvia e

introjetava os saberes do yoga e se tais  vivências promoviam reflexões,  questionamentos,

mudanças de atitudes e comportamentos e se as visões de mundo eram compatíveis com o

desenvolvimento  de  uma  cultura  de  paz,  optamos  por  pedir  a  confecção  de  relatos  de

experiência ou diários de bordo. Nestes, seriam descritos, de maneira livre e de acordo com

linguagens,  formas e  conteúdos escolhidos  por cada um, de acordo com os pensamentos,

sentimentos,  observações  e  questionamentos,  nascidos  através  do  cotidiano  da  ação  de

extensão. 

Os relatos de experiência podiam ser entregues tanto de modo impresso quando virtual,

de  acordo com as  preferências  de cada  um. Percebemos que tal  possibilidade de escolha

permitiu que cada pessoa extraísse o melhor de suas habilidades, dando livre oportunidade de

expressão, muitas vezes tolhida ou não incentivada na academia. Os estudantes se dividiram

entre os que preferiam escrever os relatos no computador e encaminhar por e-mail e entre os

que  optavam  por  fazer  relatos  escritos  à  mão,  frequentemente  decorando  cadernos  com

colagens e desenhos, resultando em belíssimos diários, cada um impregnado da personalidade

e força de seu criador. Quanto à linguagem, foram vistos desde relatos cheios de emoção e

profunda confiança, descrevendo de modo aberto situações (tanto felizes quanto aflitivas), a
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descrições sóbrias e racionais do cotidiano dos encontros, até a misturas naturalíssimas entre

prosa e poesia (FOTO 04 e FOTO 05). 

Foto 04: Capa de relato de experiência Foto 05: Contracapa de relato de experiência 2

Foto: Arquivo pessoal Foto: Arquivo pessoal

No primeiro semestre (2016.1) foram pedidos quatro relatos (até então facultativos)

com os  temas:  1.  percepções  sobre  a  prática  de  yoga;  2.  reflexões  sobre  a  respiração  e

observações pessoais; 3. observações a respeito do próprio corpo e influência da prática de

yoga para esse processo; e 4. quais mudanças (se ocorreram) foram percebidas na relação

consigo e com o mundo, além de avaliações (autoavaliação,  das aulas e da professora) e

reflexões finais. Nos semestres seguintes (2016.2, 2017.1 e 2017.2) os relatos de experiência

passaram a ser obrigatórios em decisão tomada a partir de deliberação coletiva interligando os

conhecimentos teóricos dos textos abordados a cada mês, os saberes práticos e as vivências

das aulas e do cotidiano. A cada semestre foram pedidos três relatos, nos quais a discussão dos

textos era inserida. 

Apesar  do  acordo  formalizado  com  as  turmas  (de  todos  os  semestres)  sobre  a

obrigatoriedade  dos  relatos  e  a  presença  regular  em  sala,  jamais  algum  estudante  foi

convidado  a  se  retirar  do  projeto  por  excesso  de  faltas  ou  débito  na  entrega  dos  textos.
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Buscamos estimular o compromisso com os encontros, bem como o rigor no cumprimento de

acordos  entre  todos,  porém com muita  sensibilidade  pra  perceber  e  entender  que  muitos

participantes  passavam  por  momentos  de  crise  (na  vida  pessoal  e/ou  acadêmica),  sendo

desnecessário criar mais uma pressão ou punição. Desse modo, o diálogo sempre foi a melhor

forma de entender e auxiliar todos os estudantes que, porventura, estivessem passando por

dificuldades e quisessem o amparo do grupo e da professora de yoga em algum momento.

Percebemos que o hábito de escrever os relatos de experiência, especialmente para os

participantes  engajados  na  ação  de  extensão  por  períodos  de  tempo  maiores  (alguns

permaneceram no grupo durante os dois anos de atividade), possuía um caráter terapêutico na

medida em que constituía-se num espaço de reflexão-ação-reflexão, num processo contínuo

de  comprometimento  com o  autoconhecimento  (MATOS,  1998;  TIBURI & HERMANN,

2014; HOOKS, 2018). 

Para facilitar e potencializar a análise dos dados, todos os relatos (os escritos à mão e os

digitados) foram compilados em um manuscrito e organizados por semestre. Os relatos feitos

à  mão  foram fotografados  à  medida  que  eram entregues  para  a  leitura  e  posteriormente

entregues aos alunos com a devolutiva. Essas fotografias foram transcritas, permitindo um

contato intenso com os escritos compartilhados.  Realizamos sucessivas leituras em todo o

material. 

As narrativas foram submetidas ao processo de “leitura flutuante” (BARDIN, 2016,

p.126),  estabelecendo o contato  com os  documentos  analisados,  permitindo que os  temas

emergentes,  citados  nos  textos,  indicassem  caminhos  e  orientações  implícitos  no

desenvolvimento  dos  indivíduos.  Após  a  leitura  flutuante,  os  relatos  foram submetidos  a

análises  posteriores,  e  à  medida  que  estes  conteúdos  foram se  expressando,  as  hipóteses

estabelecidas a priori (como as inferências feitas a partir dos dados analisados de acordo com

o perfil dos inscritos, por exemplo) passaram por refutações ou confirmações. 

Confirmamos, de antemão, o equilíbrio entre os temas relatados nos dados fornecidos

através do perfil dos inscritos na ação de extensão com os dados emergentes que apareceram
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nos relatos de experiência,  produzidos pelos  participantes.  Acreditamos que muitos temas

dessas  fontes  estabeleceram  diálogos  devido  aos  anseios,  expectativas,  necessidades  e

processos de busca que os envolvidos estavam vivenciando, sendo coerente essa equiparação.

Porém alguns temas surgiram somente nos relatos de experiência, como era de se esperar uma

vez que o universo do yoga estava se apresentando para os participantes,  trazendo novas

demandas, perguntas, anseios e experiências que até então não haviam sido pensados e/ou

vivenciados. 

De acordo com os conteúdos expressos nos relatos, foi possível criar uma constelação

de temas emergentes, tendo como centro a tríade conceitual da tese39, ilustrada na Figura 02.

Os dados foram organizados em frequências de ordem crescente, de acordo com a incidência

de  citações  feitas  em cada  relato.  A constelação  aqui  apresentada  não  contém os  dados

numéricos, porém mostra a representação visual de como seriam exibidos esses dados. 

Para  organizar  os  temas  surgidos  nos  relatos  de  experiência  poderiam  ser  usados

inúmeros  métodos  e  categorias,  porém  tendo  em  vista  que  todos  os  assuntos  estão

relacionados, consideramos que a melhor forma de organizá-los é usando os três estágios de

consciência  propostos  por  Wilber  (2008,  p.  30),  sendo  eles:  egocêntrico,  etnocêntrico  e

mundicêntrico, onde o foco de abordagem cresce do “eu”, para o “nós” e, por fim, para “todos

nós” ou “mundo”. Tais estágios ou categorias não são estanques, todavia, pois conversam

entre si de acordo com o desenvolvimento pessoal, muito particular, de cada ser. 

O primeiro estágio é chamado de egocêntrico ou pré-convencional e nele há o domínio

da realidade física em um nível mais rústico e do corpo (físico), identificando os indivíduos

enquanto organismos separados e seus ímpetos de sobrevivência, por isso chama-se também

esse estágio do “eu”. Nesse tópico serão descritos dois momentos, o primeiro refere-se às

relações  dos  participantes  com  o  redescobrimento  e  apropriação  do  próprio  corpo,  as

percepções sobre o processo de respiração, os efeitos do yoga sentidos e, em um segundo

momento,  serão  abordadas  as  reflexões  acerca  da  individualidade  dos  praticantes,  no

39 Utilizamos o triskelion (ou triskele) como representação simbólica dessa tríade. Esse símbolo incorpora a
interligação de três partes que se unem de modo equilibrado e indissociável. Apesar de seu nome ter origem
grega,  é  muito  utilizado  nas  artes  célticas,  porém  está  presente  em  todas  as  culturas,  devido  ao  enorme
simbolismo unificador do número três. 
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movimento de busca do Eu (entendido aqui como a dimensão espiritual presente em cada ser

e buscada através do caminho essencialmente individual).

Figura 02: Tríade conceitual e temas emergentes

Fonte: Elaborado pela autora

O segundo estágio é chamado de etnocêntrico ou convencional, em que a pessoa passa

a estabelecer conexões que conferem o sentimento de pertencimento ou não a um grupo, tribo

ou clã. Esse estágio também é visto como o estágio da mente, no qual o indivíduo transcende

a percepção de si somente enquanto corpo para compartilhar semelhanças com os demais,

sejam  elas  interesses  comuns,  valores,  ideais  ou  sonhos,  além  de  passar  pelo  processo

empático de identificação com o outro. Nesse tópico descreveremos os momentos onde os
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participantes reconheceram as conexões estabelecidas em suas relações interpessoais, sejam

com o grupo de yoga, familiares ou demais pares. 

O terceiro estágio é chamado de mundicêntrico ou pós-convencional e passa por outro

processo de expansão, dessa vez do “nós” para o “todos nós” ou “mundo”. É pautado na

percepção de que existem múltiplas culturas e uma enorme diversidade de seres humanos, em

que todos compartilham semelhanças, e também possuem atributos únicos, produzindo uma

riqueza que deve ser valorizada. Nesse momento, transcendemos o corpo, a mente e passamos

a  habitar  um  estágio  espiritual.  No  tópico,  apresentaremos  as  reflexões  acerca  do

entendimento desse lugar compartilhado com a humanidade e a natureza, através do qual os

participantes se veem e se reconhecem em conexão constante com o todo. 

Quadro 05 – Relação entre temas emergentes e estágios da consciência

Tema emergente Estágio Conteúdos abordados

Relação consigo Egocêntrico

Relação  com o  corpo,  demonstrada  a  partir  de

processos de questionamento da própria imagem

e autoaceitação, bem como de descobrimentos de

ordem física. Além de entendimentos sobre como

o  corpo  físico  dialoga  com  aspectos

psicoemocionais  e  como  as  práticas  holísticas

admitem  essa  unidade  quando  se  refere  ao

cuidado de si. 

Respiração Egocêntrico

Observação de como a respiração influencia nos

estados mentais e na usual falta de atenção com a

mesma, influenciando e gerando adoecimentos de

ordem física e emocional. 

Benefícios sentidos Egocêntrico

Sentimentos de saúde, bem-estar, autocuidado ao

praticar  yoga,  devido  ao  caráter  integrador  da

atividade,  gerando  benefícios  percebidos  no

cotidiano. 

Questões Egocêntrico Correlação entre doenças psicoemocionais com o
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psicoemocionais

descuido  do  corpo  e  da  mente,  importância  de

integrar tais dimensões. Relação entre o cotidiano

doméstico,  da  faculdade  e  do  trabalho

influenciam no adoecimento de corpo e mente. 

Meditação Egocêntrico

Percepção  dos  benefícios  dos  processos

meditativos para o equilíbrio da integralidade do

ser,  gerando  autocuidado  e  auxiliando  no

tratamento de adoecimentos de ordem psicofísica.

Construção dos relatos Egocêntrico

Processos  de  autoanálise  propiciado  pelo

exercício de entrar em contato com experiências

vividas e observá-las à luz do referencial teórico

estudado,  como  forma  de  refletir  sobre

comportamentos, atitudes e emoções vivenciados,

ressignificando-os. 

Vida acadêmica Egocêntrico

Reflexões  acerca das interações entre  o yoga,  a

espiritualidade  e  a  cultura  de  paz  dentro  do

espaço  da  academia,  enquanto  formadora  e

perpetuadora  de  modelos  de  desenvolvimento

intelectual / socioafetivo. 

Acessibilidade Egocêntrico

Questionamentos acerca do acesso, divulgação e

participação em práticas terapêuticas, em especial

no espaço acadêmico. 

Discussão dos textos
Egocêntrico

Etnocêntrico

Visão  dos  momentos  de  discussão  como

potencializadores  de  trocas  e  experiências

interpessoais,  através  da  problematização  de

temas  sobre  yoga,  espiritualidade  e  cultura  de

paz,  pensando  sobre  a  incorporação  destes  no

cotidiano. 

Sobre as aulas Egocêntrico e

etnocêntrico

Sensações de refúgio, vínculo e bem-querer com

o espaço da sala de aula, enquanto local de abrigo
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e cura, propiciando descanso e autoconhecimento

entre as atividades do cotidiano, bem como um

espaço de encontros e de confiança no outro. 

Terapias
Egocêntrico e

etnocêntrico

Correlação  entre  as  aulas  de  yoga  e  outros

processos  terapêuticos,  como  a  psicoterapia,

como forma de potencializar a imersão em si, na

busca  por  autoconhecimento  e  por  meios  de  se

relacionar melhor com os outros. 

Mantras
Egocêntrico e

etnocêntrico

Percepções sobre como os mantras utilizados na

meditação ressoavam internamente, bem como a

integração  alcançada  pelo  grupo  de  yoga  nos

momentos de entoação. 

Grupo de yoga
Etnocêntrico,

Mundicêntrico

Apreciação dos vínculos e afetos criados durante

as  aulas,  acompanhados  por  sentimentos  de

cumplicidade e crescimento mútuo, na medida em

que pensavamos no desenvolvimento coletivo e

cuidado consigo e com o outro, em harmonia. 

Autoconhecimento

Egocêntrico,

Etnocêntrico,

Mundicêntrico

Processos de reconhecimento da importância do

autoconhecimento,  processos  e  caminhos  de

busca vivenciados e a influência desses caminhos

nas  relações  interpessoais  (na  família,  entre

amigos, nos estudos e no trabalho) e, em maior

âmbito,  nas  questões  globais  relacionadas  à

política, meio ambiente, alimentação consciente,

consumo sustentável.

Religião
Egocêntrico,

Etnocêntrico,

Mundicêntrico

Questionamentos  sobre  o  pertencimento  da

religião  de  origem  familiar  e  busca  por  novas

orientações e caminhos religiosos. 

Espiritualidade Egocêntrico,

Etnocêntrico,

Descobrimentos  da  dimensão  espiritual  no

cotidiano,  caminhos  espirituais  vivenciados  e
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Mundicêntrico

relação  deles  com os  pares  e  o  meio,  além da

interligação  entre  a  religiosidade  e  a

espiritualidade. 

Ativismo
Egocêntrico,

Etnocêntrico,

Mundicêntrico

Questionamentos  sobre  a  importância  de  se

colocar  em  posturas  reflexivas  e  críticas  com

relação aos problemas atuais da sociedade, bem

como a possibilidade de advogar a respeito da paz

e  manter  uma  postura  ativa  e  engajada  com

questões  políticas,  sociais,  ambientais  e

espirituais. 

Relação com o outro

Egocêntrico

Etnocêntrico,

Mundicêntrico

Entendimentos  acerca  de  como  as  relações

interpessoais  foram  se  transformando,

influenciadas  pelo  movimento  interior  de  busca

de si. 

Relação com o mundo

Egocêntrico,

Etnocêntrico,

Mundicêntrico

Compreensão  e  questionamentos  das  relações

envolvendo o convívio interpessoal e a interação

com o mundo biótico e abiótico. 

Paz

Egocêntrico,

Etnocêntrico,

Mundicêntrico

Percepções  sobre  a  importância  de  incorporar

reflexões  e  posicionamentos  a  respeito  da

construção  da  paz  no  cotidiano,  através  da

ressignificação do conceito de paz, visto após as

discussões  e  debates,  como  o  engajamento  na

busca  por  justiça  social,  equidade  e  contato

consigo e com o outro. 
Fonte: Elaborada pela autora

Uma vez que todos os estágios são interligados, a sua organização jamais seria estanque

e rígida, e por esse motivo ocorrerão intercessões e interconexões, vistas como reflexo de um

conhecimento integrado e unificador. Descrevemos no Quadro 05 como os temas emergentes,

encontrados  nos  relatos  de  experiência,  podem  ser  relacionados  com  os  estágios  de
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consciência  de  Wilber  (2008).  Para  realizar  tal  correlação  foi  feita  uma interpretação  de

sentidos a partir  do modo como os participantes da ação de extensão se expressaram nos

relatos. Também utilizamos o convívio diário com os estudantes para, através das práticas e

das discussões de textos, captar sutilezas e extrair os significados implícitos nos discursos. 

Figura 03: Relação entre temas emergentes e estágios da consciência

Fonte: Elaborado pela autora

A seguir, aprofundaremos o debate de cada tema emergente, a partir da triangulação dos

dados presentes na ficha de inscrição, relatos, questionário de avaliação e entrevistas com o

grupo focal, dialogando com os autores trazidos no referencial teórico. O intuito é discutir

tanto  questões  compartilhadas  por  muitos  estudantes  nos  temas  específicos,  pois  ambos

podem trazer luz à construção do conhecimento sobre como o yoga e a espiritualidade se

interligam  para  a  construção  de  uma  cultura  de  paz  emergente  no  meio  acadêmico  e
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compartilhada nos ambientes sociais e, em ampla perspectiva, numa nova configuração no

modo de ver o mundo. 

3.2.2 Análise de conteúdos emergentes

Os temas foram organizados em ordem crescente, em uma nuvem de palavras (usada

como técnica para a organização de dados), de acordo com a incidência de citações feitas nos

relatos, e para isso foi usado o software NVivo (Figura 05). De caráter ilustrativo, a nuvem de

palavras auxilia no entendimento dos principais temas abordados, mas não é utilizada como

uma fonte quantitativa, uma vez que todos os temas possuem igual importância. Percebemos

que mesmo os temas pouco citados,  não possuindo tanta  representatividade numérica nos

relatos,  são  imbuídos  de  grande  valor  para  os  participantes,  e  que  próprio  desafio  de

mencionar determinados assuntos é, em si, algo a ser considerado. 

Figura 0: Nuvem de palavras – temas emergentes
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Fonte: Elaborado pela autora

Atentamos para as reflexões de Ribeiro (2017, p. 43) quando afirma que “Se não se

nomeia  uma  realidade,  sequer  serão  pensadas  melhorias  para  uma  realidade  que  segue

invisível.” A autora aponta a importância de delimitar os atores sociais e seus respectivos

locais de fala de modo a caracterizar os locais tanto de privilégio quando de opressão, e assim

problematizar  e  dar  ênfase  a  questões  cotidianamente  invisibilizadas.  Trazemos  essa

preocupação ao buscar integrar com apuro as falas dos estudantes e os autores que alicerçam a

base teórica da tese, mesclando teoria e prática, vivência e reflexão, em sincero exercício da

práxis. 

Para  organizar  a  descrição,  seguiremos  a  ordem  apresentada  do  Quadro  05,

relacionando  os  temas  emergentes  e  os  estágios  de  consciência  para  visualizar  como  a

perspectiva de interpretação integra do ponto de vista individual ao interpessoal e coletivo,

perpassando seus entremeios. Sistematizaremos a análise de cada tema fazendo uma breve
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exposição do assunto, trazendo as falas dos inscritos e participantes (para isso, utilizaremos a

legenda: FI – ficha de inscrição; RE – relatos de experiência; QA – questionário de avaliação

e EG – entrevista com grupo focal), interligadas com os autores discutidos no referencial

teórico e em seguida, concluiremos com uma síntese final para cada tema emergente. 

Relação consigo

Esse tema resgata a relação, por vezes de negação e invisibilidade, que os estudantes

nutrem com sua individualidade, partindo de três níveis: a assunção de que corpo e mente são

interligados e inseparáveis, influenciando-se mutuamente; a consciência de um boqueio ou

afastamento  da  dimensão  física  em favorecimento  à  dimensão  do  que  se  entenderia  por

racional  ou  mental;  e  para  completar,  um  processo  de  autoaceitação  e  resgate  de  um

compromisso sadio com as dimensões do eu que perpassam inicialmente o corpo. 

A  interligação  entre  corpo  e  mente,  princípio  básico  que  sustenta  as  terapias

alternativas,  pode  parecer  uma  obviedade  para  as  pessoas  imersas  nos  ambientes

espiritualistas e terapêuticos,  mas para uma sociedade ocidental  construída na negação de

dimensões  emocionais  e  espirituais,  tal  conexão pode se apresentar  como fato  não dado.

Duarte  Jr.  (2001),  ao  proclamar  uma  educação  do  sensível,  advoga  sobre  o  resgate  da

dimensão sensível e sensitiva ao ambiente educacional, reduzindo essa distância e ilusão de

separatividade. Temos as falas dos participantes: 

[O yoga é] uma atividade que trabalha o corpo e a mente (Pavo, FI).

Conselhos a  mim e  a  quem possa interessar… E qual  foi  a  “inverdade”
secular? Mentiu quem nos fez acreditar que mente e corpo podem se separar.
Malvada  ideia  que atravessa  o  tempo.  Lógica  difícil  do humano superar.
(Água-marinha, RE)

Se, por um lado, o comentário de Pavo que é imerso na ideia de que existem atividades

exclusivas para o corpo, outras exclusivas para a mente e algumas, como a prática de yoga,

que trabalharia os dois, temos a interpretação oposta de Água-marinha, entendendo a falácia

da dicotomia entre corpo e mente, captando a impossibilidade de separar as duas dimensões.

De acordo com Hesse (2015, p. 51) “Era preciso ouvir os dois [pensar e sentir], brincar com
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eles, sem desprezá-los nem superestimá-los”. Mais do que perceber, é importante saber como

integrá-las pois essa é a base do reconhecimento do ser humano enquanto indivíduo integral,

capaz de atuar e viver com maior coerência e presença no mundo. 

A partir da prática do yoga redescobri meu corpo. (…) A yoga me chamou
novamente atenção para meu corpo, ter consciência dos meus limites (Rosa,
RE). 

As asanas me fizeram lembrar que ainda tenho corpo e que este não está
desconectado da cabeça, que é preciso conhecê-lo. Descobri que desaprendi
a  percebê-lo,  a  senti-lo  e  até  mesmo a  respirar.  Admiti  que me encontro
doente (estado de desequilíbrio entre o corpo e a mente),  não apenas por
conta do acidente,  mas pela vida cotidiana que levava/levo, pela apatia e
completa falta de atenção para comigo mesmo. Uma contradição evidente
para  quem enseja  mudar  o mundo e  esquece de começar  por  si  próprio!
(Quartzo neve, RE)

O comentário de Rosa resgata o relacionamento com o corpo físico, conversando com a

fala  de Quartzo neve ao apontar  para o caminhar  nesse processo de redescobrir  o corpo,

reconhecê-lo conectado com a mente e a compreensão de que a dicotomia gera adoecimento e

contradição ao romper o movimento de coerência que se estabelece no compromisso cíclico

de mudar a si, a sociedade e o mundo, dialeticamente. Porém, destacamos a magnitude dessa

reflexão,  uma  vez  que  não  é  comum realizarmos  essa  ruptura  no  modo  de  pensamento

estabelecido  pela  sociedade  em  nosso  cotidiano,  no  núcleo  familiar,  no  trabalho  e

principalmente nas instituições de ensino. Com sensibilidade e força, Martín (2015, p. 22)

afirma  que  “Precisamos  igualmente,  aprender  com  aquelas  forças  que  coabitamos,

compreendê-las, descolonizá-las, poli-las e cultivá-las para estar em equilíbrio com a nossa

totalidade”. É justamente sobre a totalidade apontada pela autora que intentamos refletir para

que possamos, consolidar bases para a cultura de paz. 

Em  cada  aula  sinto  um  conhecimento  maior  do  meu  corpo  e  de  suas
possibilidades. Sempre tive muita dificuldade em sentir o corpo e sinto que
acumulei  muitas tensões e experiências negativas vividas nele.  Sinto pela
pela forma como caminho, pela postura envergada, pelo peso nos ombros. A
Yoga me auxilia a esse contato comigo mesmo, a possibilidade de aceitação
do corpo como ele é que significa dizer aceitar-me também como sou. Sinto
maior calma, concentração e tranquilidade no dia da prática. (Nebula, RE)

Para trabalharmos todos os aspectos da nossa individualidade, precisamos reconhecer

tanto  o  que  nos  agrada  quanto  o  que  desconforta,  e  Nebula  fala  sobre  isso  ao  relatar  a
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necessidade de acolher experiências negativas (acumuladas no corpo psicofísico na forma de

tensões, bloqueios, dores e medos, por exemplo). Ao reconhecer o movimento de aceitação do

corpo enquanto o movimento de aceitação de si, damos um grande passo para a abertura de

caminhos e visões integralizadores. Reconhecer o quanto somos afetados corporalmente por

nossas emoções é o fundamento do pensamento de Reich (1974) e Lowen (2017), bem como

o de Maturana: 

As emoções não são algo que obscurece o entendimento, não são restrições
da razão: as emoções são dinâmicas corporais que especificam os domínios
de  ação  em  que  nos  movemos.  Uma  mudança  emocional  implica  uma
mudança de domínio de ação. Nada nos ocorre, nada fazemos que não esteja
definido como uma ação de um certo tipo por  uma emoção que a  torna
possível (MATURANA, 2009, p. 92).

Entender o quanto as emoções influenciam nossos pensamentos e ações cotidianos é

dessacralizar a racionalidade e equilibrar as duas dimensões, permitindo que ambas possam

ser  trabalhadas  e  cultivadas  de  modo  equânime,  possibilitando  ao  indivíduo  uma melhor

capacidade para estar  e interagir  com o mundo,  através  do equilíbrio.  Como diz o autor,

devemos desconstruir a ideia do aspecto emocional enquanto limitante e vê-lo como potência.

Antes de conhecer a yoga, pude conhecer o balé clássico. Lá as práticas eram
sempre dolorosas. A professora tem uma famosa frase: “– Se não tá doendo é
porque tá errado! Força mais!” Aprendi que a evolução do corpo vai através
da dor. Hoje percebo que não é verdade. Estou aprendendo na yoga a escutar
mais o meu corpo, se ele me dá algum aviso, preciso acatar. Não vejo isso
como limitação,  pelo contrário,  sei  que devagar e atenção me levarão ao
caminho mais coerente e harmonioso entre meu corpo e mente (Celestita,
RE).

O meu corpo é a minha casa! Estudando alguns ásanas nas aulas de Yoga
pude perceber que o meu corpo é o meu lugar. Nele eu posso encontrar a paz
que preciso para encarar os meus desafios com maior cuidado e maturidade.
A partir do Yoga, de algumas leituras e do contato direto com o meu corpo
em  busca  de  um  estado  de  relaxamento  e  aperfeiçoamento,  comecei  a
entender que o meu corpo é a minha moradia, e para ela eu devo dedicar os
maiores carinhos e cuidados possíveis. Certamente posso dizer que eu me
amo, e essa conquista devo a tudo aquilo que me conduziu à busca de uma
jornada espiritual! (Citrino, RE)

O redescobrimento do corpo pode acontecer por vários caminhos e o trajeto de Celestita

passa pela experiência com balé clássico, conhecido pela rigorosidade com a corporeidade,

indo  ao  outro  extremo de  análise  e  acentuado  de  modo  rígido  a  percepção  do corpo.  A
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problemática levantada pela  fala  de  Celestita  traz a  questão do cuidado e  da harmonia e

amorosidade como aspectos fundamentais a serem cultivado no processo de integração entre

corpo e mente. A experiência de Citrino demonstra como a práxis do yoga contribui para a

transformação no modo de se conectar com a dimensão física, resgatando de forma positiva e

sensível os vínculos da existência humana, além de fazer a ligação entre a dimensão corpórea

e espiritual, também inseparáveis. Uma vez que o yoga, já em sua própria origem etimológica,

compreende a importância de ver a unidade em tudo (e reconhece suas particularidades porém

com a  assunção  da  unidade  transcendente),  é  natural  que  através  dele  se  dê  o  primeiro

reconhecimento do indivíduo como ser integral. 

Hoje na yoga Pricila trouxe uma prática diferente: toda aula foi realizada em
silêncio! No início foi um pouco angustiante não “poder” falar nem ouvir a
voz de ninguém ou melhor voz nenhuma. Mas com o passar dos minutos foi
se  tornando uma  coisa  mais  calma,  mais  tranquila,  mais  zen.  Senti  uma
sensação muito íntima, muito Eu. Eu conectada com o meu eu, sentindo-me,
ouvindo-me. Acredito que esse tipo de prática possibilita mais presença e
encontro comigo mesma (Rubelita, RE). 

Em uma vivência, através de uma aula de yoga realizada completamente em silêncio,

Rubelita pôde entrar em contato com um olhar para si, uma experiência aparentemente serena

e positiva, de acordo com sua fala. Porém devemos estar prontos para acolher os desafios

(como retratado por Nebula) e saber que tudo faz parte do processo de redescobrimento de si,

com coragem e amorosidade. 

Na  mesma  aula  (chamada  pelo  grupo  de  “aula  do  silêncio”),  as  narrativas  foram

bastante distintas, oscilando entre sentimentos de conexão, conforto e aconchego a medo e

angústia. Desse modo, a mesma vivência pode ser o gatilho para inúmeras reações individuais

(ou também para  reverberação  nenhuma),  cabendo um trabalho  de  autorresponsabilidade,

incentivado em todo o grupo, nas aulas de yoga (transposto para a vida). O intuito é partir de

um ponto de vista  particular  (relacionado com o estágio egocêntrico)  para fundamentar  e

preparar  o  ser  para  sua  atuação  nas  relações  interpessoais  (etnocêntrico)  e  no  mundo

(mundicêntrico). Sobre esse movimento de internalização, 

Veja, quando nós começamos a discutir sobre a realidade nós nos deparamos
com a  necessidade  de  discutir  algumas  questões  internas.  Nesse  ponto  a
discussão  começa  a  ficar  difícil  porque  nós  temos  que  tocar  em nossas
próprias emoções e sentimentos (FREIRE et al. 2018, p. 100). 
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Freire norteia o caminho percorrido pelos estágios de consciência e temas emergentes

ao manifestar a relevância do contato consigo, em especial, com as emoções e os sentimentos,

tão  negados.  Inicialmente,  poderíamos  pensar  que  o  trabalho  com  educação  popular  é

direcionado unicamente para o exterior, porém para que nossa atuação no mundo seja sólida,

coerente,  embasada  e  corajosa,  precisamos  também  nutrir  a  interiorização,  o

autoconhecimento  e  o  cultivo  de  raízes  íntimas  para,  assim,  nos  relacionarmos

conscientemente com as pessoas e criamos redes de mudança, potencialidade e transgressão

no mundo. 

Respiração

Assim como o reconhecimento do corpo promoveu uma união e conexão maior com a

própria identidade, resgatando vínculos amorosos e mostrando a necessidade de cuidados, a

observação  da  respiração  atua  como um aprofundamento  dessa  união,  por  trabalhar  com

níveis  de  energia  mais  delicados e  demandar  uma percepção aguçada para  perceber  suas

sutilezas. Abaixo, temos as fotos 06 e 07, dos relatos escritos por duas estudantes distintas

porém com a mesma representação gráfica dos pulmões e com a descrição dos seus processos

pessoais inseridos na imagem. A foto 06 apresenta ainda a simbologia dos pulmões como

balões de ar, fazendo analogia ao processo de inspiração e exalação como o encher e esvaziar

do balão, exercício geralmente retratado em aulas de biologia ou experimentos similares. Ao

lado da colagem lê-se a palavra “inspire-se”.
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Foto 06: Relato de experiência Foto 07: Relato de experiência 2

Foto: Arquivo pessoal Foto: Arquivo pessoal 

O primeiro passo, portanto, como foi feito nas representações simbólicas do processo

respiratório, por exemplo é reencontrar o vínculo esquecido do ato de respirar, uma vez que

raramente pensamos e observamos como estamos respirando durante o dia e, apesar de ser

uma função básica para os seres vivos, pouco lhe damos atenção. 

Durante  a  prática,  busquei  tranquilizar  a  minha  respiração,  inspirando  e
expirando mais lentamente, mas é feito com dificuldade. Voltei pra casa com
a clara sensação de que preciso dar maior atenção a como estou respirando,
entendendo também a carga emocional que estou dando a isso (Ágata, RE). 

O comentário de Ágata demonstra dificuldade em tranquilizar o ciclo respiratório e

destaca  a  necessidade  de  trazer  a  atenção  para  o  modo  como a  respiração  acontece  e  a

interligação desta  com os  estados emocionais.  A respiração curta,  onde há dificuldade de

inspirar  e  exalar  lentamente  gera  ciclos  respiratórios  de  poucos  segundos,  promovendo

estados mentais de ansiedade e alerta, pois o cérebro entende que o indivíduo está em perigo

de vida, liberando adrenalina e outros hormônios para luta ou fuga. Podemos compreender
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também a  situação  oposta,  pois  quando  a  respiração  é  lenta  e  profunda,  mobilizando  o

abdome  a  caixa  torácica,  são  estimulados  estados  mentais  serenos  e  tranquilos,  e  o

entendimento  do  corpo  é  que  o  indivíduo  pode  descansar  e  não  há  perigo  de  vida.  Na

meditação é esse o estado respiratório estimulado (DANUCALOV & SIMÕES, 2009).

Semelhantemente, respiração é entendida como uma ponte entre o corpo e a mente,

através da qual podemos interferir (até certo ponto) em estados mentais, estimulando ciclos

respiratórios mais tranquilos quando buscamos a calma e o relaxamento, e acelerando esses

ciclos  quando o objetivo é trazer  energia  e  incitar  estados mentais  acelerados (PACKER,

2009). Para Saraswati (2002), a respiração é ainda, o elo para o consciente e o inconsciente. A

seguir, discutiremos como os estudantes sentiram as influências dos processos respiratórios

nas aulas de yoga e no cotidiano. 

Respirar. Estar atento. Força e lugar. O caminho da presença. A aula trouxe-
me para o meu centro do corpo, percebendo e potencializando esta energia.
Percebi as minhas tensões e o trabalho pautado na respiração trouxe-me a
consciência  do  melhoramento  no  trabalho  com a  mesma.  Além disso,  a
necessidade de aquietar a respiração e estar mais centrada em um momento,
sem preocupações. O trabalho com a respiração abre espaço interno em um
corpo  que  necessita  cada  vez  mais  de  abertura  para  seguir  presente  e
consciente  no  mundo.  Há  um lugar  que  a  respiração  fomenta  que  é  da
consciência de si,  quando ela é trabalhada.  Há um diálogo interno que é
projetado no ambiente e que retorna ao corpo. O trabalho com a respiração
promove um outro corpo – espaço: cheio de si,  leve,  pleno e consciente.
Dinamiza  um corpo  que  se  projeta  mais  dilatado  e  presente  no  espaço.
Respiração: corpo/presença (Fluorita, RE).

E  percebo  que,  de  fato,  minhas  emoções  afetam o  modo  como  respiro,
normalmente encurtando a respiração. (…) Não que isso aconteça o tempo
todo, mas a pressão de tantas coisas a fazer, de ver o tempo disponível se
esgotando, de ter que viver sempre correndo, provoca em mim esta quase
anulação da respiração. Tenho estado mais atenta, e sempre que me observo
nesse estado de tensão, busco inspirar expirar lentamente (Ametista, RE).

As falas de Fluorita e Ametista exemplificam a ponte entre corpo e mente apontada por

Packer (2009) e demonstram maior cuidado e intenção de compreender como ocorre essa

interligação  para  modificá-la  beneficamente.  Ao  falar  que  há  um diálogo  interno  que  se

projeta  no  ambiente  e  retorna  ao  corpo,  Fluorita  descreve  a  respiração  exatamente  como

Gaiarsa (2010, p. 73), quando o autor afirma que “a respiração é um ato de relação com o



151

mundo”. Esse ato de relação com o mundo (e com o outro) deve ser observado e entendido,

evitando que sejamos afetados de maneira inconsciente pelas vicissitudes da vida, as quais

muitas vezes desencadeiam respostas emocionais desproporcionais se comparadas ao estímulo

inicial. Ametista percebe as influências psicoemocionais na respiração, descrevendo a correria

do  cotidiano  como  fator  atribulante,  e  procura  transformar  esses  estados,  através  da

intervenção ativa nos processos respiratórios. 

Segundo Flack & Coulon (2007),  a respiração é  um meio eficaz para canalizarmos

energias, aprendendo a equilibrar os momentos em que precisamos de atenção com outros, em

que precisamos de relaxamento, inclusive para assimilar as informações recebidas durante o

cotidiano  e,  em especial,  nas  atividades  educacionais.  Os  dois  autores  trabalham com a

incorporação de técnicas e exercícios de yoga (segundo os oito limbos de Patânjali) na rotina

de uma escola francesa obtendo ótimos resultados. O propósito não era dar aulas de yoga, e

sim incorporar, de modo lúdico, acessível e prático princípios básicos dessa tradição, aliados

ao  cuidado  com  a  formação  humana  de  crianças  e  jovens  inclusive  possibilitando  que

cresçam com aptidões e saberes para lidar com os percalços da vida adulta. 

Entrei na yoga com a respiração encurtada ou oprimida. Só agora começo a
perceber  essa  limitação  adquirida.  Parece  que  a  vida  corrida  me  fez
desaprender a respirar. Ora, trabalho dois expedientes na escola, estudo, e
ainda tenho meus problemas relacionais e financeiros. Não há respiração que
não vá embora! A yoga parece me “alfabetizar” em respiração. Parece que
estou aprendendo tudo. É como se eu tivesse deixado essa habilidade natural
na infância. Talvez esse movimento de perca se iniciou quando eu ainda era
menino. Eu era muito traquina e tomei muitas broncas e até surras. Engole o
choro,  menino!  Nesse  momento  é  difícil  respirar.  Tá  sendo  muito  bom
redescobrir  essa  capacidade  maravilhosa  que  temos  que  é  RESPIRAR…
Respirar corretamente melhora meu humor, me faz refletir antes de dizer ou
fazer algo, me deixa menos ansioso, enfim, me faz bem! O passo seguinte é
tornar  essa  respiração  consciente  uma  respiração  natural  e  permanente.
Quero isso pra minha vida (Água-marinha, RE).

A descrição  de  Água-marinha  cria  um panorama  do  processo  respiratório  desde  a

infância até a vida adulta e White (2012) evidencia a importância de realizar intervenções

nesse período de vida para criar as bases do desenvolvimento de hábitos saudáveis durante

toda  a  vida.  Trazemos  o  questionamento  sobre  como seria  essa  memória  se  o  praticante

houvesse experienciado as  práticas  de Flak & Coulon (2007) na escola,  aprendendo a se
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relacionar  positivamente  com seus  ciclos  respiratórios,  e  supomos  que  poderiam ter  sido

aprendidas as habilidades básicas para atravessar momentos de turbulência psicoemocional

(exigências do trabalho, questões financeiras, relacionamentos familiares e relações pessoais,

por exemplo). Na infância, a respiração costuma ser livre, desimpedida e espontânea, assim

como os comportamentos das crianças e, à medida que crescemos, acontecem bloqueios e

criamos retenções inconscientes que a impedem de ser natural. As atribulações da vida adulta,

como mencionado no relato, contribuem sobremaneira para tolher a naturalidade da nossa

expressão corporal e respiratória. Trazer a consciência para essas questões é, de certo modo,

estimular um retorno à liberdade da infância, retratada pela “respiração natural que por si só é

suficiente  para  diminuir  o  compasso respiratório e  estabelecer  um ritmo de  relaxamento”

(SARASWATI, 2002, p. 372). 

Utilizei muito o método de respirar profundamente em situações adversas
durante a vida. Nesta aula, mantivemos como sempre a respiração focada
durante todos os exercícios. Minha respiração era capaz de encher mais os
pulmões antes que a prática terminasse (Aventurina, RE). 

Aprendi a perceber minha respiração, a me policiar para não prender como
em certos momentos a gente tem o impulso de fazer e percebo que estou
respirando bem melhor depois de começar no Yoga (Jaspe, RE). 

O relato de Aventurina demonstra o uso dos conhecimentos da respiração para lidar

com situações adversas, resgatando a sabedoria implícita no corpo, gerando maior consciência

corporal e trazendo empoderamento ao cotidiano, indo de encontro ao que Lowen (2017, p.

41) afirma, ao retratar que “à medida que a respiração do indivíduo se torna mais ativa, seu

nível de energia aumenta”. É esse nível de energia que possibilitará a inserção ativa e criadora

tanto em sua vida como em suas relações interpessoais e no meio. O comentário de Jaspe

também direciona a uma nova maneira de perceber a respiração e retrata os seus benefícios

com relação às práticas de yoga. 

Consideramos aqui a respiração enquanto nível de consciência egocêntrico, uma vez

que estamos tão desconectados que o primeiro movimento a ser estimulado é direcionado ao

interior. Contudo, é inegável a influência do ambiente nos processos respiratórios, devido a

todas  as  relações  psicoemocionais  descritas.  Também  entendemos  que  a  consciência
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individual promove o estímulo ao desenvolvimento sadio das relações interpessoais e com o

mundo, reestabelecendo vínculos eclipsados. Concordamos com Lowen ao afirmar que:

Acredito que a energia do nosso corpo está em conexão e interage com a
energia  do  mundo  e  do  universo  que  nos  envolve.  Nós  não  somos  um
fenômeno isolado. Entretanto, nem todos sentem essa conexão. Acredito que
a pessoa isolada, alienada e sem contato vive como se não tivesse alma, ao
contrário daqueles indivíduos que se sentem parte de algo maior que eles
próprios. Nós nascemos conectados (LOWEN, 2017, p. 56). 

Assim, a respiração é o caminho dialético de mergulho em si e no mundo mediado

(neste  caso)  pelo  yoga,  buscando  significados,  representações  e  liberdades  no

autoconhecimento para permitir uma atuação consciente, ativa e conectada ao mundo e aos

relacionamentos interpessoais. 

Benefícios sentidos

Ao longo da ação de extensão, os estudantes participaram por períodos que oscilavam

de meses até dois anos (o tempo completo de duração da ação) e nesse ínterim foram relatadas

diversas percepções sobre a influência da prática em todos os âmbitos, seja no aspecto físico,

emocional e psicológico até no relacionamento com pessoas e também na forma de perceber o

mundo.  A seguir,  detalharemos  alguns  testemunhos  e  como  tais  observâncias  encontram

suporte nos autores discutidos. 

Não me considero a pessoa mais espiritualizada do mundo, mas observo que
desde que comecei a praticar Ioga, tenho tido mais momentos de calma e de
concentração. Não me enervo tão facilmente e respondo às adversidades com
mais reflexão, o que tem feito as pessoas que convivem comigo dizer que eu
sou um cara zen. Antes de ouvir isso, eu não me considerava zen, mas sou
obrigado a concordar. Ando mais calmo e não me enervo como antigamente.
Também percebo que o sono flui melhor. Quanto à prática, percebo que meu
corpo está mais flexível e já consigo fazer alguns movimentos que achava
impossível ano passado (Topázio, RE).

A descrição de Topázio começa com a referência ao imaginário comum no qual as

pessoas que praticam yoga devem ter uma série de aptidões (como flexibilidade, tranquilidade

e espiritualidade)  quando,  na verdade,  esses  atributos  costumam ser  adquiridos  durante  o
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envolvimento  com o  yoga,  uma  vez  que  essa  prática  psicofísica  promove  uma  série  de

mudanças  físicas,  mentais  e  espirituais.  Segundo  Jois  (2019),  o  desenvolvimento  da

espiritualidade com a prática de yoga é um processo natural e ninguém pode ou deve forçá-lo.

Sobre os outros aspectos o participante nota,  de fato,  melhoras em sua flexibilidade e no

desempenho físico de modo geral, além do desenvolvimento de maior calma para lidar com as

situações diárias, e uma fluidez mais sadia com relação ao sono, melhorias comentadas por

Teles et al. (2012), Khalsa et al. (2012) e White (2012). 

Todas essas coisas fazem parte de uma consciência que o Yoga me trouxe,
essa  seria  a  palavra  para  definir  a  prática  do  Yoga  na  minha  vida,
CONSCIÊNCIA.  Essa  consciência  se  estende  do  físico,  em  forma  de
percepção do corpo, suas particularidades, dores, incômodos e presença, para
o mental,  em forma de percepção das ações, de refletir antes de agir em
algumas situações.  Claro que eu ainda tenho muito a melhorar em muita
coisa.  Depois  da prática  do Yoga eu percebi  também atitudes  minhas de
rancor e vingança por exemplo, não de forma exagerada, mas mesmo assim
estão aqui e tenho consciência que preciso liberar esses sentimentos de mim
(Jaspe, RE). 

Jaspe, por sua vez, faz uma análise geral bastante franca envolvendo tanto a percepção

do corpo, incluindo dores, incômodos e particularidades, bem como os aspectos mentais e

emocionais,  como a existência  de emoções como rancor  e  vingança.  Esse relato expressa

coragem e lucidez, demonstrando o compromisso da praticante com o autoconhecimento, uma

vez que este nem sempre é fácil ou agradável, pois envolve o reconhecimento de aspectos do

corpo e da personalidade não aceitos pela sociedade. De acordo com Saraswati (2002), o yoga

permite uma maneira para o indivíduo se conectar consigo de modo harmônico e compassivo

(como  acreditamos  ser  o  caso  de  Jaspe),  para  em  um  segundo  momento,  aplicar  esse

sentimento de compaixão nas suas relações com a sociedade. 

Procurei o yoga, na tentativa de melhorar as crises de ansiedade, e para um
melhor  relacionamento  comigo  mesma,  e  já  venho  me  sentido  bastante
satisfeita. As aulas estão colaborando na melhoria da minha relação com a
consciência da minha respiração, descoberta das funções de partes do meu
corpo,  autocontrole,  equilíbrio.  Tenho  percebido  também  melhora  na
qualidade do meu sono, e tem influenciado nos meus relacionamentos, pois
estou mais meditativa e prudente nas minhas atitudes. Também tenho sentido
mais forte minha espiritualidade. Sinto algo de muito forte nas mensagens de
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união, paz, que venho recebendo nas aulas. Só tenho a agradecer! (Pirita,
RE). 

As percepções de Pirita são semelhantes às de Topázio e Jaspe, com a observação de

melhorias nos aspectos físicos e na respiração, além de aumento na qualidade do sono e no

fortalecimento da espiritualidade. Porém, Pirita também menciona uma prudência maior em

suas  relações  interpessoais,  através  de  ações  conscientes  e  meditativas,  provavelmente

influenciada igualmente pelas mensagens de paz e união citadas por ela. Os autores Serwachi

& Cook-Cottone (2012) relacionam essas questões com o aumento no equilíbrio emocional e

no autoconhecimento estimulado pela prática de yoga,  aliados à diminuição da ansiedade,

mencionada por Pirita no início do relato. A busca pela prática de yoga como mitigação para

as questões de depressão e ansiedade foi amplamente mencionada na ficha de inscrição, sendo

essas a segunda e terceira doenças mais citadas, respectivamente. Em primeiro lugar foi a

incidência de dores na coluna, que também pode ser relacionada a processos psicoemocionais.

Sobre a questão da ansiedade, também temos o relato de Madrepérola:

Através  do  yoga  e  de  um processo  de  autoconhecimento,  tenho  tentado
controlar a ansiedade, a compulsão alimentar (um dos motivos do excesso de
peso que me fazia ter fortes dores e, com isso, também me fazia sentir um
fracasso na hora de conseguir  realizar algumas posições) e a tendência a
acumular mais tarefas do que eu podia desempenhar. Nessa jornada estou
aprendendo  a  renovar  minhas  forças,  a  superar  melhor  os  obstáculos  e
buscando  não  desperdiçar  energia  e  paciência  com  o  que  não  consigo
resolver de imediato. Creio estar evoluindo de alguma forma (Madrepérola,
RE). 

A ansiedade pode se manifestar de várias formas, conduzindo a inúmeros adoecimentos

físicos e psicoemocionais, no caso descrito acima, relaciona-se com os transtornos alimentares

(especificamente  a  compulsão  alimentar),  responsável  por  desencadear  inúmeras

enfermidades. Para Serwachi & Cook-Cottone (2012), a prática regular de yoga se relaciona

com a diminuição da insatisfação com o corpo, da ansiedade e de comportamentos negativos,

aliada ao aumento do equilíbrio emocional. Teles et al. (2012) também descrevem a melhoria

na  qualidade  no  sono  e  uma  elevação  no  bem-estar,  aliados  à  diminuição  do  estresse  e

ansiedade. O comentário de Madrepérola também demonstra as benfeitorias descritas pelos
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autores, quando afirma aprender a renovar forças e superar obstáculos, com a percepção de

evoluir no caminho de busca do equilíbrio. 

A vida  tem melhorado a  partir  da  prática.  Estou  aprendendo  a  ser  mais
flexível na prática e na vida. (Água-marinha, QA). 

Em uma  situação  estressante  em meu  trabalho,  resolvi  parar  por  alguns
minutos o que estava fazendo e fui realizar algumas inspirações e exalações
bem lentamente. Dessa forma, pude manter a calma e consegui resolver os
conflitos  existentes  de  forma  harmônica.  Acredito  que  essa  situação  só
terminou dessa maneira por conta das experiências vivenciadas na yoga e
que eu pude usá-la em um momento crítico (Esmeralda, RE). 

Água-marinha  transmite,  de  modo  simples  e  objetivo,  a  transposição  dos  saberes

vivenciados  através  da  prática  de  yoga  no  cotidiano,  com  a  analogia  da  flexibilidade

alcançada tanto no aspecto físico com o trabalho muscular como no aspecto psicoemocional,

através da maleabilidade para enfrentar situações que pedem criatividade e desenvoltura, as

quais estamos submetidos diariamente. Esmeralda detalha uma dessas situações ao narrar um

momento estressante em seu trabalho, que demandou sabedoria emocional para interromper

as atividades,  internalizar  e  respirar  (induzindo ativamente a  um estado de relaxamento e

consciência), responsável por acalmar e capacitar uma intervenção e resolução harmônica do

conflito. Tal situação se caracteriza como uma resolução pacífica e consciente de um conflito,

habilidade  mencionada  por  Vascouto et  al. (2013)  em  resposta  à  prática  de  atividades

contemplativas  e meditativas,  promotoras  de autoconhecimento e  relaxamento cognitivo e

fisiológico. 

Bom, a prática do yoga influenciou positivamente minha vida pois ela me
trouxe uma perspectiva de autoconhecimento que me permitiu estar  mais
atento ao meu corpo/mente, ao lugar que ocupo no mundo e as forças que o
ambiente ao meu redor influenciam no meu bem-estar. O yoga permitiu me
tornar mais sensível a tudo, a buscar paz e equilíbrio, a respeitar meu corpo,
sem julgar a mim e ao próximo (Malaquita, QA).

Em todos esses aspectos sinto uma melhora notável e sei que isso veio com a
prática da yoga! Falo de pontos específicos porque são os que mais notei ter
evoluído, mas se for falar de como a yoga melhorou minha vida em todos os
aspectos fica até difícil listar. Coisas como paciência, tolerância, superação,
foco e calma, são algumas das virtudes que acompanham a yoga. É mesmo
transformador! (Jade, RE).
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Os testemunhos de Malaquita e Jade apresentam uma análise mais sutil dos benefícios

sentidos com a prática regular, trazendo questões como o aumento da sensibilidade, a busca

por paz e equilíbrio, o desenvolvimento de paciência, tolerância e foco, além do respeito a si e

ao outro. As questões que abordam o autoconhecimento e os relacionamentos interpessoais

serão abordadas nos tópicos seguintes, porém é inegável o efeito benéfico das práticas de

yoga  para  o  desenvolvimento  sadio  de  assuntos  relacionados  ao  conhecimento  de  si  e,

consequentemente influencia na maneira de se relacionar com o outro. As falas corroboram

com a pesquisa de White  (2012),  de acordo com a qual  o  trabalho de yoga com adultos

potencializa as habilidades de não julgamento e estimula a melhora no comportamento, aliado

com práticas meditativas. 

O yoga não é nada fácil  e exige muita disposição, paciência e dedicação.
Sinto, porém, que se já observo efeitos positivos em meu corpo e mente em
tão pouco tempo de prática, imagine quando fizer dela parte da minha rotina
de forma sistemática (Ágata, RE). 

Porém, apesar dos inúmeros benefícios vivenciados pelos participantes e sustentados

pelas  pesquisas,  o  comentário  de  Ágata  acrescenta  uma  reflexão  importante  sobre  a

regularidade da prática de yoga, pois para vivenciar as características positivas dessa filosofia

também é preciso investir tempo, dedicação, paciência e disposição, exigências nem sempre

fáceis de conciliar com a rotina moderna. 

Não tenho dúvidas  em dizer  que  a  yoga  mudou minha  vida.  Meu corpo
ganhou  mais  força,  disciplina,  resistência  e  flexibilidade.  Minha  postura
melhorou muito. Sobre a conexão corpo e mente, me senti mais equilibrada
emocionalmente,  com mais  paz  dentro  de  mim e  me  senti  exalando paz
também. Meus familiares, especialmente minha mãe, pontuou que eu fiquei
mais amorosa. O único ponto negativo é que eu não consegui desenvolver a
prática sozinha em casa. Vejo muita força no coletivo e praticar as atividades
em grupo me dava disciplina pra continuar (Celestita, QA). 

A descrição de Celestita compõe os benefícios mencionados nesse tópico,  relatando

melhorias físicas e emocionais, um melhor relacionamento consigo e mudanças na relação

com as pessoas,  no caso os  familiares.  A participante conclui  retratando a dificuldade de

desenvolver uma prática pessoal e reafirmando a importância da prática coletiva. Percebemos
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que  a  oferta  de  dois  anos  de  aulas  gratuitas  e  no  espaço  da  universidade  forneceu  a

possibilidade de envolvimento com a prática, além do estudo rigoroso da filosofia do yoga,

desde que fosse o desejo e o momento propício para os praticantes. Aprofundaremos os temas

sobre o grupo de yoga, as aulas e suas características nos tópicos seguintes. 

Todos  os  temas  emergentes  podem  ser  abordados  a  partir  dos  três  estágios  de

consciência (egocêntrico,  etnocêntrico e mundicêntrico),  porém descrevemos os benefícios

sentidos  sob  a  ótica  de  um  estágio  de  consciência  egocêntrico,  entendendo  que  essas

percepções fazem parte de um primeiro olhar para si, fortalecendo e empoderando a conexão

interior para, em um segundo momento, fomentar a ação no mundo, retratada nos últimos

testemunhos, através das relações societárias. 

Questões psicoemocionais

Percebemos uma certa similaridade no processo de autoconhecimento percorrido pelos

participantes  da  ação  de  extensão,  vivenciando  primeiro  um  retorno  a  si,  através  do

reconhecimento  do  corpo  e  suas  reverberações,  depois  da  ligação  entre  corpo  e  mente,

notando como a influência dessas duas estruturas vistas como dicotômicas são, na verdade,

complementares  e  inseparáveis  e,  posteriormente,  o  aprofundamento  em  questões

psicoemocionais  mais  profundas,  no  sentido  de  estarem  arraigadas  na  constituição  do

indivíduo e quase sempre desencadearem respostas emocionais intensas. 

Estou  num  momento  de  mudanças  e  caos  e  tenho  me  sentido  mais
equilibrada  para  lidar  com  essas  situações.  Acho  muito  bacana  essa
“cobrança” da leitura dos artigos, as discussões são bastante válidas e apesar
de  as  vezes  ficar  perdida  com  os  termos  desconhecidos,  tenho  gostado
bastante  das  temáticas  pois  sempre  traz  à  tona  as  questões  emocionais
enfrentadas pela maioria de nós (Opala, RE). 

O testemunho de Opala dá ênfase à importância do autoconhecimento como forma de

entender e assim, possibilitar o equilíbrio necessário para responder às questões do cotidiano

com sabedoria e equanimidade. A participante aponta a leitura e discussão dos textos como

estimulantes  à  reflexão,  reavivando  assuntos  emocionais  experienciados  comumente  por
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todos. Esse primeiro momento de contato com as questões afetivas é relevante justamente por

propiciar o movimento de reflexão interior e indicar a necessidade de um olhar para si com

maior  cuidado  e  coerência,  não  permitindo  a  invisibilidade  de  assuntos  psicoemocionais,

“pois a grande infelicidade de nossa cultura é o fato de sermos estranhamente incapazes de

perceber os nossos próprios sentimentos, quer dizer, sentir as coisas que nos dizem respeito”

(JUNG, 2015b, p. 10). 

Minha  experiência  com  yoga  veio  somar  na  minha  vida  no  quesito
conhecimento.  A partir  da prática  passei  a me cobrar  menos (sempre me
cobrei demais).  Então a meditação também me ajudou a me reconhecer e
trabalhar um aspecto que sempre me incomodou que foi a ansiedade. Sou
bastante ansiosa, por isso a meditação vem me ajudando, ainda não deixei o
remédio mas a consciência corporal e espiritual que criei vem me ajudando
nas crises. Meu corpo também tem mudado, tenho sentido menos tensões,
meu corpo está mais leve.  Meu sono bem profundo.  Bastante tranquilo e
renovador. A yoga só me fez bem, tanto pela prática quanto pela profissional
(Rosa, RE) (grifo nosso).

A descrição de Rosa problematiza a percepção de si, citada por Jung (2015b), com o

reconhecimento de questões desencadeadoras de estresse físico e emocional, como o excesso

de cobrança e a perceber que com a meditação e a respiração, houve auxilio na melhoria do

sono e tranquilidade, além do relacionamento sadio com o próprio corpo. Evans et al. (2018)

relatam que os estudantes de pós-graduação possuem seis vezes mais chances de desenvolver

ansiedade e depressão, dado alarmante que encontra confirmação nas respostas da ficha de

inscrição do nosso estudo, onde muitos relataram fazer uso de ansiolíticos como a própria

Rosa menciona no relato citado. 

Preocupações a todo momento nos acompanham, seja porque o medo e a
ansiedade  se  fazem presentes.  Estou  saindo  de  uma  crise  de  rupturas  e
tentando fechar os buracos da alma, descobrindo a importância de trabalhar
o ego e as reconstruções de algumas defesas para tentar viver pelo menos de
maneira mais saudável. Mas hoje, ao sair da aula, apesar de todas as faltas,
senti  a  alegria  brotar  da  alma  como  um  suspiro  aliviado  de  gratidão  e
felicidade (Aura, RE). 

O  testemunho  de  Aura  desenvolve  o  caminho  percorrido  de  reconhecimento  dos

momentos de crise psicoemocional e demonstra coragem e serenidade para percorrer esse

caminho,  entendendo  os  movimentos  cíclicos  da  vida.  Para  Powell  (2017),  crises  ou

esgotamentos  psicofísicos  são  sérios  pois  podem  desencadear  adoecimentos,  como  a
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depressão. Tais esgotamentos se caracterizam por doenças (sistema imunológico debilitado),

insônia, diminuição da concentração e autoconfiança, além de perda de interesse na pesquisa

científica ou no trabalho. Para o autor, é importante desenvolver o equilíbrio entre o trabalho e

a vida pessoal, além de criar grupos de suporte para encorajar colegas e parceiros de trabalho

a cuidarem uns dos outros. 

Nesse último sábado estava sozinha em casa enquanto meu namorado fazia
as compras e tive um ataque de pânico, assim, do nada. Ainda estou tentando
entender o que aconteceu, o motivo… mas acho que isso é a somatização de
várias coisas mal resolvidas, conflitos internos, algo do tipo. Na hora que
aconteceu eu estava meio sonolenta, tinha acabado de acordar e me vieram
vários pensamentos ruins, que não são meus, sensação de loucura, não sei
explicar bem… pânico mesmo.  Apesar de saber que durou pouco tempo,
pareceu  uma  eternidade  pra  mim…  e  agora  estou  receosa  se  isso  vai
acontecer de novo. A Yoga me ajuda muito, mas não estar conseguindo me
dedicar  dificulta  a  situação.  (…)  Depois  de  acontecer  isso,  os  textos
começaram a  fazer  muito  mais  sentido,  pois  esse  ataque  de  pânico  foi
exatamente  um das  armadilhas  da  mente.  Mostrando  que  preciso  cuidar
melhor  do  meu  psicológico  pra  evitar  esses  gatilhos  que  desencadeiam
vários  processos  mentais.  Espero  que  esse  incidente  tenha  sido  um caso
isolado apenas pra me alertar que algo não está certo (Jade, RE). 

A experiência relatada por Jade descreve um ataque de pânico que provocou receios na

estudante, evidenciando a urgência de cuidar das questões psicoemocionais antes de novos

episódios ou evoluções do quadro. Levecque et al. (2017) apontam para a falta de dados sobre

os adoecimentos psicoemocionais de estudantes e funcionários, dificultando a elaboração e

criação de políticas públicas nas instituições e Evans et al. (2018) afirmam existir um estigma

dificultando  a  aceitação  dos  adoecimentos  mentais  na  academia,  impedindo  estudantes  e

funcionários  relatarem  tais  informações.  Para  os  autores  citados  e  Woolston  (2018),  as

universidades devem observar as necessidades locais e oferecerem suporte e tratamento, junto

com a urgência de realizar pesquisas para mapear e monitorar a qualidade da saúde mental

dos estudantes. 

Há  muito  tempo  não  me  sentia  bem  assim.  Sofro  com  ansiedade
generalizada e consegui relaxar um pouco no meio de uma rotina embalada
pelo estresse cotidiano, acentuada por preocupações com faculdade/trabalho/
contas a pagar/família… Venho conseguindo me acalmar, aquietar um pouco
a mente e procurar aumentar minha concentração e autocontrole. Acho que
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foi uma das melhores coisas que fiz para cuidar de mim mesma nos últimos
tempos e para cuidar e (re)pensar, a forma com que me relaciono com as
pessoas,  as  situações  que  englobam  minha  vida  como  um  todo,  tanto
questões emocionais quanto profissionais e espirituais (Madrepérola, RE). 

A análise  de  Madrepérola  caracteriza  o  seu  envolvimento  com  o  yoga  como  um

autocuidado, estimulando uma maneira positiva de se relacionar consigo e com os outros,

cuidando igualmente que questões  profissionais,  emocionais  e  espirituais.  De acordo com

Powell  (2017),  Woolston  (2018)  e  Evans et  al. (2018),  o  equilíbrio  entre  vida  pessoal  e

trabalho é imprescindível para uma boa saúde mental,  porém o estilo de vida e a cultura

acadêmica  de  competitividade  não  permite  o  florescimento  de  um ambiente  propício  ao

equilíbrio.  Para isso,  é  preciso estimular  o autoconhecimento como forma de perceber  os

momentos  em  que  a  saúde  mental  precisa  de  atenção,  evitando  a  evolução  de  quadros

psicossomáticos, pois: 

A pessoa humana não é uma máquina no sentido de poder ter um rendimento
de  trabalho  constante,  mas  ela  só  pode  corresponder  de  forma  ideal  à
necessidade  externa  se  também  estiver  ajustada  ao  seu  próprio  mundo
interno, isto é, se estiver em harmonia consigo mesma. E, inversamente, ela
só  pode  ajustar-se  a  seu  próprio  mundo  interno  e  alcançar  a  harmonia
consigo  mesma  se  também  estiver  adaptada  às  condições  do  ambiente
(JUNG, 2010, p. 51). 

Jung atenta justamente para a necessidade de equilíbrio, dessa vez entre as dimensões

internas e externas, como forma de buscar a saúde integral do indivíduo. O cuidado com o

desenvolvimento  igualitário  das  duas  dimensões  permite  o florescimento  do  ser,  porém é

importante  ter  em mente  uma visão dinâmica,  e  não  estática  do equilíbrio,  uma vez  que

diariamente  estamos  submetidos  às  influências  que  afetam  tanto  intermante  quanto

externamente e o autoconhecimento favorece o entendimento de todas essas dimensões. Para

a academia, o cuidado de si é importante pois de acordo com Powell (2017) pessoas felizes

são  mais  produtivas  e  criativas,  estimulando  e  desenvolvendo  trabalhos  de  uma  forma

diferenciada. 

Nesse tópico mantivemos principalmente uma análise focada no estágio de consciência

egocêntrico,  ao  problematizar  como  os  participantes  da  ação  de  extensão  suportavam  e

atendiam suas  questões  psicoemocionais,  porém em outros  tópicos  (sobre  as  terapias  e  o
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grupo  de  yoga)  continuaremos  abordando  tais  questões  a  partir  do  viés  etnocêntrico.

Entendemos a seriedade e a necessidade de cuidado ao conviver com adoecimentos de saúde

mental  e  as  aulas  de  yoga jamais  possuíram a  intenção de substituir  os  outros  processos

terapêuticos competentes para tratar essas questões. De fato, em várias ocasiões as terapias

foram abordadas  e  incentivadas  como  forma  de  integrar  as  revelações  e  descobrimentos

surgidos através da prática de yoga. 

Meditação

A prática de yoga é considerada em si, uma prática meditativa, desde que influencie a

presença e o autoconhecimento, num exercício de foco e paciência, incentivando o praticante

a estar presente em suas ações diárias. Nas aulas promovidas pela ação de extensão, além de

cultivar esse foco meditativo durante toda a aula, realizávamos ao final de cada prática um

momento específico para a meditação, geralmente muito benquisto por todos, justamente por

permitir um maior direcionamento ao silenciamento interior, tão necessário nos dias atuais

(FOTO  08).  Durante  os  encontros,  foram  usadas  diferentes  técnicas  meditativas,  porém

nenhuma foi aprofundada ou estudada isoladamente, sempre eram incluídas no contexto da

vivência com o yoga. 

De acordo com Danucalov & Simões (2009), os praticantes de meditação e/ou yoga

apresentam redução  na  frequência  cardíaca,  variações  hormonais,  alterações  na  atividade

eletro encefálica e modificações nos sentidos e percepções. Para os autores, pesquisas são

necessárias para entender as modificações fisiológicas e psicológicas da prática regular de

meditação, apresentada de acordo com inúmeras tradições ao longo dos séculos. 
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Foto 08: Turma em momento de meditação

Foto: Arquivo pessoal

A mente faz seus caminhos, o corpo e a meditação ajudam a compreender
esses caminhos e até mesmo mudar o padrão que não nos faz bem. Esse, na
minha  opinião,  tem  sido  o  grande  aprendizado  da  filosofia  Yoga,  essa
coerência  entre  corpo e  espírito  é  algo  pelo  qual  eu  ansiava.  Sou muito
ansiosa  e  exigente  com  os  outros  e  principalmente  comigo,  essas
ferramentas/filosofia/conhecimentos me ajudaram e continuam me ajudando
a estar presente, a respirar (esse nem sempre eu consigo) e a meditar para
organizar as ideias e acalmar o espírito (Âmbar, RE).

A descrição  de  Âmbar  evidencia  a  necessidade  de  presença,  além de  fortalecer  a

urgência  de  entender  as  relações  entre  corpo  e  mente,  potencializadas  nos  exercícios

respiratórios  e  na  prática  de  meditação.  Novamente,  o  caminho inicial  a  ser  traçado é  o

interior, entendendo como as diversas tradições e ferramentas se enquadram na busca pelo

autoconhecimento como forma de agir e estar no mundo. 

Com as práticas, as reflexões e aprendizados dos textos e agora, a meditação
acrescentada à minha rotina (mesmo que ainda não tenha uma disciplina
boa) me vejo mais tranquila internamente e os benefícios que estou colhendo
aumentam o meu desejo de seguir neste caminho que me traz tanto bem-
estar (Rubi, RE).
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Rubi traz a atenção para a complementariedade entre a prática de yoga, o estudo dos

textos e a prática de meditação na criação de uma rotina de autocuidado e fundamentada na

coerência entre o estudo de si e o estar no mundo. Para Kupfer (2001, p. 98), “a meditação do

dia  a  dia  consiste  em realizar  qualquer  atividade  com muita  consciência  e  atenção,  e  o

máximo  de  perfeição,  sem  colocar  expectativas  sobre  os  resultados  das  suas  ações”.  O

sentimento de consciência e atenção surge do reconhecimento de que cada ato, palavra ou

pensamento  é  impregnado  de  sentido  e  alinhado  entre  si,  com o  propósito  de  cada  um.

Segundo Cooper (2006, p. 17) “a essência da senda espiritual é encontrar sentido nos menores

detalhes da vida”, pois são os detalhes que propiciam uma vivência consciente e presente no

dia a dia. 

A meditação acalma e conforta. Sinto que por alguns instantes, é como se eu
estivesse desconectada de caos e conectada com um mundo desacelerado,
calmo e tranquilo (Esmeralda, RE). 

A sensação descrita  por  Esmeralda  através  da  meditação é  representada  por  Boyce

(2012) como um dos benefícios sentidos no exercício dessa prática, propiciando um aumento

na  consciência  e  na  regulação  das  emoções.  Através  dessa  potencialidade,  nos  tornamos

capazes  de  entender  o  que  sentimos  e  a  criar  estratégias  para  responder  aos  estímulos

exteriores  com  tranquilidade  e  reflexividade.  Nossos  atos,  passam  então  a  ser  mais

conscientes  e  críticos,  pautados  pela  ação  refletiva  e  não  pela  simples  reação  aos

acontecimentos e estímulos que nos afetam. Isso é importante para aprendermos a estar no

mundo e interagir com as pessoas de modo ativo e consciente, e evitar ações inconscientes

e/ou inconsequentes. 

Na minha vida,  descobri a meditação como grande refúgio das tormentas
interiores. Sempre que o momento exige, seja dentro do ônibus, no trabalho,
em casa,  lembro  que  minha  respiração  pode  ser  controlada,  e  que  esse
exercício relaxa, acalma, o corpo físico e o espiritual. Também, sei que meus
pensamentos  precisam  ser  controlados,  pois,  eles  que  irão  dificultar,
bloquear, as mudanças interiores. Admiro tanto a Meditação como prática de
bem-estar  físico  e  emocional,  que  sempre  estou  divulgando  entre  minha
família, amigos, desconhecidos, via verbal e virtual (Obsidiana, RE).

O testemunho de Obsidiana acolhe os saberes da meditação como uma ferramenta para

entrar em contato consigo nas mais diversas situações, possibilitando mudanças interiores em
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primeiro  lugar pois  “nos  deparamos  com um espaço complexo  que  enfrenta  dificuldades

estruturais  e  morais,  as  quais  influenciam e  dificultam a  formação  de  cidadãos  ativos  e

conscientes de seu tempo” (FARIA et al., 2014, p. 3). Notamos um movimento cíclico pois

Obsidiana  também  menciona  recomendar  a  meditação  tanto  para  conhecidos  como  para

desconhecidos, gerando estímulos de mudança tanto interior quanto interpessoal. 

A meditação vem trazendo movimentos grandiosos dentro do meu corpo,
onde eu consigo me acalmar e entender coisas simples da minha existência
de  questões  pessoais  por  mais  que  eu  não  as  pense  no  momento  da
meditação, eu as entendo horas ou dias depois, só a calmaria de focar na
respiração faz com que minha mente conturbada de n coisas que pensei e fiz
ao dia, quando fazemos a posição de relaxamento no fim da aula me deixa
mais calma para enfrentar o resto do dia com todos os seus problemas (…) a
meditação está sendo prática muito modificante na minha vida, dentro da
aula e fora dela (Amazonita, RE).

As graças sentidas por Amazonita através da meditação, como a calma, compreensão de

si, entendimento de questões pessoais e foco mental são questões trazidas por Vascouto et al.

(2013) e segundo os autores a utilização de práticas meditativas estimula o bem-estar e o

autoconhecimento,  refletindo  tanto  no  campo  cognitivo  quanto  fisiológico,  melhorando  a

interação do estudante consigo e com o ambiente educacional, além de reduzir as queixas

comuns  a  esse  sistema,  como  dificuldades  cognitivas,  emocionais  e  comportamentais.  

Novamente, a análise desse tema emergente poderia ter sido feita de acordo com os

demais estágios de consciência, porém percebemos uma tendência a falar sobre a meditação

relacionada aos benefícios e influências sentidas pelos indivíduos numa perspectiva interior,

pautada pelo descobrimento de si, de modo mais enfático (Foto 09). 

Porém é inegável a influência da meditação para a melhoria das relações interpessoais e

coletivas, uma vez que estas passam a ser mais críticas, conscientes e responsáveis, focadas

no movimento de presença. De fato, vemos um ciclo contínuo de ação – reflexão – ação, com

o trabalho interior e exterior numa contínua busca por equilíbrio, sem esquecer os ideais de

justiça social, equidade, paz e compaixão, pois, segundo Saraswati (2002, p. 5) o yoga provê,

além das necessidades individuais, ferramentas para combater o mal-estar social pois estamos

numa época  em que  os  valores  do  passado  são  rejeitados  sem sabermos  ao  certo  como

estabelecer novos. 
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Foto 09: Relato de experiência – meditação

Foto: Arquivo pessoal

Assim, o yoga dá subsídios para que as pessoas possam entrar em contato com o seu

verdadeiro eu e, através da conexão com este, é possível manifestar harmonia e compaixão,

consigo e com os demais. Thumpten (2016) nos recorda que ser compassivo não nos torna
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tolerantes à injustiça social  e à indignação moral,  pelo contrário,  nos dá ferramentas para

transformar de modo construtivo a raiva e transformá-la em uma preocupação verdadeira com

o bem-estar dos outros, sobretudo dos oprimidos. 

Construção dos relatos

Os relatos de experiência constituem-se como uma autoanálise na qual os participantes

refletiam sobre suas vivências nas práticas de yoga, auxiliados pelo referencial teórico dos

textos  e  sustentados  pelo  cotidiano.  O  exercício  de  traduzir  em  palavras  o  que  foi

experienciado é um desafio para buscar alinhar o pensar, o fazer e o falar, pois só com assim

compreendemos algo, de acordo com Jung (2014, p. 18). Para Tillman (2005), os processos

criativos, que envolvem desenhar, escrever ou pintar, por exemplo, trazem entendimento e

discernimento e quando realizados em um ambiente de apoio que estimule o sentimento de

comunidade, podem ser curativos. 

Quero começar dispondo-me das formalidades que o dia a dia exige. Escolhi
o  papel  e  a  caneta  para  expor  o  meu  sentir  sobre  essa  experiência
maravilhosa que é praticar yoga.  Escolhi  fazê-lo à mão porque nesse ato
sinto boas energias, energias essas que tanto se assemelham quando estou na
sala 1 (Celestita, RE). 

A fala  de  Celestita  remete  ao  processo  criativo  de  Tillman  (2005),  enraizado  nas

habilidades manuais, no contato com a corporificação de processos mentais através do ato de

escrever. Quando a feitura dos relatos de experiência foi proposta, expomos a possibilidade de

escolha do modo através do qual estes seriam entregues, se seriam escritos à mão e entregues

em folhas ou cadernos ou se seriam digitados e enviados por e-mail. Foi importante permitir

que os participantes escolhessem a forma que mais lhes agradava, para que o processo fosse

mais  orgânico  e  natural,  uma  vez  que  já  se  sabia  da  intensidade  provocada  pela  ação  –

reflexão – ação estimulada pelo ato dessa escrita.  Cada relato,  tanto físico quanto virtual

possuía  a  identidade  de  seu  escritor,  carregando  vivências,  reflexões,  dores,  angústias  e

momentos  de  júbilo  e  felicidade  da  partilha  autobiográfica.  Tiburi  (2018)  reflete  sobre  a

importância de relatar a si mesma, como o processo de reconhecer uma narrativa se si, com
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uma avaliação crítica e autocrítica, capaz de se desenvolver no próprio tempo, no próprio

pensamento e no próprio corpo, sendo esse processo de reconhecimento de si percebido em

muitos  relatos  recebidos.  Porém,  em  outros,  notamos  uma  resistência  nos  momentos  de

autorreferencialidade, tornando o texto uma descrição impessoal dos textos ou das aulas, num

ato esquivo do olhar para si, realizado conscientemente ou inconscientemente. 

Quero aproveitar para falar um pouco sobre espiritualidade. O autor Georg
Feuerstein trouxe uma explicação que me contemplou sobre o que penso
acerca de espiritualidade. Ele disse o seguinte: (espiritualidade) "…favorece
um estado de consciência com profunda conexão com o resto do mundo".
Entendo que pode ser uma prática meditativa, um encontro com um grupo de
confiança, o trabalho, uma atividade filantrópica ou estar entre seres que nos
humanize  e  nos  conecte  conosco  mesmo,  com a  natureza,  com o  que  é
superior  e  com o  outro.  Escrever  esses  relatos  têm sido  uma  terapia,  já
termino me sentindo bem melhor (Âmbar, RE). 

O testemunho de Âmbar remete aos relatos que possuíam uma fluidez significativa no

entrelaçamento dos textos, das experiências das aulas e as vivências do cotidiano. Ao fim do

texto,  a  participante  se  refere ao  relato  como uma espécie  de terapia,  e  cremos que  essa

qualidade de fato estava presente, especialmente nos casos em que a escrita se desenvolvia

com facilidade e sem autodefesas. Tiburi & Hermann (2014) comentam a relevância de se

expor ao outro em uma postura autorreflexiva, porém devemos estar atentos ao tempo de cada

um, caracterizado como um tempo da experiência,  e relembramos que devemos deixar as

coisas acontecerem psiquicamente, segundo Jung & Reich (2013). 

Interpretamos  o  processo  de  escrita  dos  relatos  como  pertencente  ao  nível  de

consciência egocêntrico, por se caracterizar como um intenso mergulho em si. Essa imersão é

de fundamental importância para os estágios etnocêntrico e mundicêntrico, pois somente após

o reconhecimento de si, com a análise de experiências positivas tanto quanto as dolorosas,

podemos ser empáticos e compassivos no momento de se relacionar com o outro. A partir

dessa comunhão com o outro, se pode evoluir para o cuidado com a Terra, ressignificando os

meios pelos quais interagimos com os fenômenos globais. 
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Foto 10: Relato de experiência – construção Foto 11: Relato de experiência – construção 2

Foto: Arquivo pessoal Foto: Arquivo pessoal

As fotos 10 e 11 exemplificam dois relatos escritos, com suas diferentes formas de

expressão e criação artística, impregnando de sentido o processo descrito: 

Quero destacar o sentido do diálogo nos processos de conhecer e constituir-
se a si mesmo. A possibilidade de compreensão se estrutura no diálogo, ou
seja,  na dialética da pergunta e da resposta que permite construirmos um
mundo comum. É pelo diálogo que aprendemos, de modo que há vínculos
entre aprender/compreender/dialogar (Tiburi & Hermann (2014, p. 151).

No sentido descrito pelas autoras, a construção dos relatos, aliada às discussões dos

textos em grupo e das vivências das aulas,  constitui-se como uma forma de construir  um

mundo em comum a partir da dialética da pergunta e resposta, experimentada cotidianamente

através do contato sincero com o outro. 
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Vida acadêmica 

Sabemos que o ambiente acadêmico pode ser competitivo,  estressante e  envolto de

incertezas,  atuando como gatilho  para  diversos  adoecimentos  (WOOLSTON, 2016,  2017.

POWELL, 2017; LEVECQUE et al., 2017; EVANS et al., 2018), mas também acreditamos

no potencial  transformador  da  academia,  estimulando diálogos,  propondo práticas  crítico-

reflexivas  e  incitando a exposição do que há  de melhor  em cada indivíduo.  Nessa  linha,

questionamos  os  participantes  da  ação de  extensão quais  eram suas  dificuldades  e  o  que

opinavam sobre as aulas de yoga, de modo a entender como as interações entre o yoga, a

espiritualidade  e  a  cultura  de  paz  se  mesclam  no  ambiente  acadêmico,  formando  e

transformando os modelos de desenvolvimento intelectual e socioafetivo. 

A  minha  principal  dificuldade  foi  conciliar  horários,  dar  conta  dos
compromissos da faculdade, da vida familiar e das aulas de yoga (Pedra do
sol, QA). 

Na  prática  senti  dificuldades  nos  exercícios  de  respiração,  muito
possivelmente por já ter  falta de ar desde criança e cansar fácil.  Na vida
foram incontáveis, no começo e no final da prática, durante o semestre. Uma
das dificuldades (nesse caso, física) diz respeito à complicações no estômago
e no intestino (intolerâncias alimentares, gastrite e refluxo) que me causavam
bastante inchaço e dor depois dos encontros, me fazendo, inclusive faltar
algumas  vezes.  Só  depois  descobri  a  causa  do  que  sentia  e  iniciei  o
tratamento, me afastando das atividades (Ísis, QA).

A fala de Pedra do sol demonstra a dificuldade em conciliar a rotina da academia com a

vida pessoal,  além de incluir  práticas de autocuidado para balancear essas dimensões.  No

Caso de Ísis, temos sucessivos adoecimentos que impediram a continuidade das atividades

sendo necessário um momento de recolhimento para a  cura física e psicoemocional.  Para

Powell  (2017),  a  urgência  em  equilibrar  as  diversas  dimensões  da  vida  é  importante

justamente para evitar o esgotamento e a necessidade de afastamento das atividades, como

ocorreu com Ísis. 

Na universidade, somos praticamente só cabeça, esquecemos que temos um
corpo,  deixamos  de  lado  nossas  emoções,  vivemos  quase  sempre  sob
pressão, em um ambiente individualista e focado em resultados. Justamente
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o oposto  do  que  temos  em uma aula  de Yoga!  Deveria,  na  verdade,  ser
disciplina obrigatória! (Ametista, QA). 

Nós estudantes estamos sempre no limite do stress e a prática da Yoga nos
trazer de volta para o que temos de melhor em nós mesmo, nós traz a paz
que nos conecta com Deus o universo e a natureza devolvendo em nós a
capacidade de ser mais humano trabalhando por um mundo melhor repleto
de amor e solidariedade (Andrômeda, QA). 

A descrição de Ametista exemplifica o pensamento de Duarte Jr. (2001), que propõe o

equilíbrio  entre  o  saber  racional  e  o  saber  emocional,  trabalhando  igualmente  o

desenvolvimento de todas as dimensões, e permitindo que o ser floresça em sua completude.

Para  Jung  (2015a;  2014),  o  desenvolvimento  intelectual  é  incompleto  sem  a  igual

desenvoltura  dos  sentidos  e  indo  além,  ao  afirmar  que  o  indivíduo  percebe  com  a

supervalorização da razão, pois não há campo fértil para a atividade vida, e transmutadora dos

atos cotidianos. 

Sugeriria uma Especialização em Educação e Yoga,  para uma Cultura de
Paz. A UFC, tem um papel social de grande destaque ao formar profissionais
que irão multiplicar saberes!!! A prática regular de Yoga, agiria de forma
concreta numa mudança significativa de repensar o Eu interior!!! A prática
de  Yoga,  facilitaria  a  acolhida  da  Paz  Interior,  que  consequentemente,
abrangeria  a  Cultura  de  Paz  entre  a  sociedade  e  um  número  maior  de
pessoas. (Obsidiana, QA)

O caminho pensado por Obsidiana se utiliza dos mecanismos formais da universidade

(como um curso de especialização,  sugerido pela  participante),  e seria  interessante para a

construção do pensamento e para a criação de modos de avaliar o yoga e a cultura de paz

enquanto transformadoras dessa relação da pessoa com seu eu interior e com a sociedade.

Porém também é interessante refletimos sobre o caminho oposto, e em vez de pensarmos em

caminhos institucionais pensarmos em inserir as práticas de cultura de paz nos interstícios da

universidade,  com  projetos  de  extensão,  práticas  de  autocuidado  promovidas  por

departamentos e centros acadêmicos, como maneiras de presentificar as práticas da paz e do

autocuidado. Obviamente os dois caminhos não são incompatíveis e a combinações de ambos

seria o ideal. 

É um alívio na rotina estressante de estudos,  trabalho e convivência com
tantas  pessoas  e  egos  diferentes.  Um  ambiente  que  deveria  ser  de
aprendizado, de crescimento pessoal e preparação para a vida profissional
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acaba se tornando uma feira de vaidades e competição, discursos de ódio,
ideologias,  embates  políticos.  Poder  praticar  algo  bom,  que  promove  o
respeito à vida e a diversidade, que rejeita a violência e instiga a ouvir o
outro  para  compreendê-lo  é  extremamente  importante  nos  dias  de  hoje
(Madrepérola, QA). 

A fala  de Madrepérola  descreve o ambiente  acadêmico através  de seu viés  nocivo,

reiterando a urgência de ressignificar a academia e incorporar as características cultivadas nas

aulas de yoga, como as descritas e pelos participantes principalmente, estimulam ambientes

de diálogo e abertura com o outro. Powell (2018) sugere a instituição de uma “kinder kind of

science”, um tipo de ciência mais amoroso ou bondoso, pautado em abordagens inclusivas

que fomentam a diversidade, o respeito e o bem-estar, influenciando inclusive os resultados

científicos, que tendem a ser beneficiados através da instituição do senso de comunidade e

estímulo ao pensar em coletividade. 

Como  professora,  tenho  me  interessado  muito  por  esta  discussão  sobre
conhecimento  e  autoconhecimento.  Em  minha  rotina,  o  primeiro  é  tão
valorizado  em detrimento  do  segundo.  É  comum cair  na  rotina,  não  ter
tempo  para  refletir  sobre  sua/minha  prática  em  sala  de  aula.  Tentamos
transferir, quase empurrar conhecimentos, com a obrigação de retornar com
resultados, que esquecemos do lado humano do processo. Como professora,
estou altamente exposta emocionalmente. Meus valores afetam diretamente a
minha prática e a minha conduta e relação a longo prazo com os alunos é o
que costuma ficar quando os conteúdos são esquecidos. E me pergunto: de
que  forma  posso  estimular  em  meus  alunos  esta  busca  pelo
autoconhecimento, estando em um contexto tão adverso a estas questões?
(Ametista, RE).

A reflexão de Ametista é uma afirmação de compromisso e seriedade, consigo e com

seus estudantes, através de indagações sobre a natureza do conhecimento e autoconhecimento,

bem como o papel de ambos na universidade. Acreditamos que tal pensamento é em si, uma

mudança  de  paradigma,  movimentando  as  correntes  do  academicismo  e  dando  vazão  à

criatividade  e  a  amorosidade,  enquanto  expressões  crítico  transformadoras  do  modelo  até

então vigente de perceber o conhecimento. Ninguém melhor do que Freire para responder a

pergunta de Ametista, sobre como estimular os alunos na busca por autoconhecimento, ainda

que imersos em ambientes que supervalorizam o aspecto racional: 
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E o que é o diálogo? É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma
matriz  crítica  e  gera  criticidade.  Nutre-se  de  amor,  de  humanidade,  de
esperança,  de fé,  de confiança.  Por isso,  somente o diálogo comunica.  E
quando os dois polos do diálogo se ligam assim, com amor, com esperança,
com fé no próximo, se fazem críticos na procura de algo e se produz uma
relação de empatia entre ambos (FREIRE, 2018, p. 93).

Entendemos  que  a  melhor  maneira  de  estimular  o  autoconhecimento  no  ambiente

acadêmico é através da práxis, começando a imersão no processo de busca pelo interior, que

inegavelmente  reverberará  nas  relações  interpessoais  e  na  transformação  progressiva  dos

ambientes  em que  estamos.  Porém esse  processo  não  é  fácil  e  tampouco  rápido,  requer

dedicação, paciência e coragem para transmutar realidades opressoras e criar o novo, a partir

de ideais comuns de partilha, diálogo, coerência e amorosidade pois como diria Freire (2014,

p. 54) “existir é arriscar”. 

Acessibilidade

A questão da acessibilidade às diversas terapias alternativas (e em especial às aulas de

yoga) foi muito questionada tanto na ficha de inscrição quanto em comentários posteriores,

discutindo sobre a divulgação e participação de práticas terapêuticas, bem como a localização

dos espaços que as oferecem e os investimentos financeiros envolvidos. Entendendo que o

nosso local de partida é uma universidade pública e os participantes são majoritariamente

estudantes de graduação e pós-graduação, dois pontos foram particularmente acentuados, a

disponibilidade financeira e a localização das práticas.

Já  me interessava pela  prática,  mas  não tenho como pagar  particulares  e
também porque tenho problemas de ansiedade e concentração (Vulpe, FI).

Tenho muita vontade de fazer yoga, já fiz algumas aulas gratuitas mas nunca
tive dinheiro pra pagar um curso regular (Dorado, FI).

A oportunidade de continuar,  em um local acessível,  minhas práticas que
foram  interrompidas  por  dificuldades  financeiras  e  incompatibilidade  de
horários (Leo, FI).

Sempre tive interesse em fazer, mas não tenho condições para pagar (Pyxis,
FI).
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Os  comentários  evidenciam a  falta  de  recursos  financeiros  para  a  participação  nas

atividades  terapêuticas,  em  especial  do  yoga.  Santos et  al. (2013)  problematizam  a

concentração de locais que oferecem a prática de yoga em regiões valorizadas das grandes

metrópoles, aumentando o custo financeiro dessa prática e sugere, sobre a importância de

levar  o  yoga  para  a  periferia,  tornando-a  visível  e  acessível  para  uma  parcela  maior  da

população. 

Sempre tive interesse em praticar, sigo vários grupos de yoga à distância,
mas  os  valores  e  a  distância  da  faculdade  sempre  foram  os  principais
desafios. Tenho lido diversas publicações a respeito dos beneficiários dessa
prática.  Atualmente  além  do  mestrado  também  trabalho  em  área  muito
estressante. Por conta disso acredito que a yoga poderia a ajudar a descansar
e refletir diversas particularidades do meu interior (Auriga, FI)

Procuro fazer yoga a muito tempo, agora apareceu um horário e local que
são compatíveis com minha rotina (Catedral, FI)

Sempre tive vontade de praticar yoga, achava saudável, bonito. É chique se
cuidar,  é  interessante  (deve  ser,  na  verdade)  ser  leve,  bem resolvida  nas
questões  pessoais  e  interpessoais  (Essa  é  a  ideia  que  tenho quando vejo
alguém que realmente exerce a prática. Aliás, a práxis!). Nunca deu certo.
Graduação, estágio, bolsa e até falta de dinheiro. A vontade foi passando mas
não a curiosidade (Ísis, RE).

Os  comentários  de  Auriga,  Catedral  e  Ísis  inserem,  além da  questão  financeira,  a

proximidade da faculdade e as necessidades da vida acadêmica como fatores importantes para

inserir a prática de yoga no cotidiano, permitindo o equilíbrio entre os afazeres diários, as

urgências acadêmicas e as possibilidades financeiras. Entendemos que a universidade possui

um papel importantíssimo na difusão de saberes e construção de conhecimento científico,

sendo  esse  projeto  uma  oportunidade  maravilhosa  de  retorno  à  sociedade,  contribuindo

beneficamente com a mesma, além de fornecer subsídios teóricos para justificar a importância

de práticas terapêuticas que promovam o autocuidado na comunidade acadêmica. 

Embora  reconheçamos  a  necessidade  de  estimular  a  difusão  de  terapias  a  preços

acessíveis, também é relevante contrapor o investimento de terapeutas e professores que se

dedicam a trilhar o caminho de suas profissões e dedicam tempo, dinheiro e principalmente

energia para tornar possível os inúmeros trajetos de autoconhecimento. Trabalhar com aulas

de yoga (assim como as demais terapias) demanda disposição física e sobretudo emocional,
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pois uma vez aberto o campo energético de contato e diálogo com o outro, não se pode fechá-

lo sob o risco de incoerência entre o pensar, fazer e sentir. 

Discussão dos textos

No primeiro semestre da ação de extensão, cada aula de yoga possuía apenas uma hora

de duração e quando incluíamos conversas sobre a prática ou discussão de algum material

escrito,  o  tempo  era  reduzido  drasticamente.  Surgiu  a  necessidade  de  criar  um  tempo

específico para o estudo teórico, como forma de enraizar saberes, tirar dúvidas e pensar de

modo  crítico  sobre  a  atividade  vivenciada.  Percebemos  que  os  momentos  de  discussão

potencializavam as trocas de experiências entre os participantes, criando canais de diálogo

sobre os mais diversos assuntos através da consolidação de um grupo de estudo com os temas

discutidos, impregnado de amorosidade para acolher as experiências individuais.

Nesse  semestre,  as  aulas  de  yoga  têm sido  melhor  aproveitadas  e  delas
tenho, cada vez mais, buscado tirar aprendizagens. Tenho tido sucesso, ainda
que a mudança seja contínua e o caminho seja longo. A prática de leitura e
discussão de textos sobre yoga, em sua maioria simples, contribui para que
meu interesse e a minha curiosidade ampliem-se dentro da expectativa que
cultivo de seguir os ensinamentos da yoga vida afora (Ísis, RE).

Gostaria de começar o relato agradecendo pelos textos, eles são muito bons.
Eu estava precisando deles (Âmbar, RE).

O comentário  de  Ísis  remete  à  transição  entre  os  semestres  iniciais,  comentando  o

melhor aproveitamento das aulas com o tempo específico voltado para as discussões. Também

afirma que os textos eram de fácil entendimento, contribuindo para o aprofundamento dos

estudos no yoga. Âmbar, por sua vez, demonstra o sentimento de gratidão com a leitura dos

textos, que eram selecionados a cada semestre, pensando na evolução gradual dos assuntos e

no nível de dificuldade da leitura. Uma vez que os textos eram publicados na revista Cadernos

de Yoga (Apêndice E), possuíam geralmente temas e estruturas de pensamento voltadas para

um público amplo, visando o envolvimento do leitor com o assunto estudado. 

Os textos e as discussões, me permitiram refletir não somente pela minha
prática  no  yoga  mas  em práticas  cotidianas,  atitudes  diárias,  reflexões  e
pensamentos. O yoga permitiu e foi o facilitador para o autoconhecimento e
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os momentos  diários  onde pratico a  REFLEXÃO-AÇÃO-REFLEXÃO. É
importante o acesso que temos a cultura yoga para sanarmos os equívocos
quanto à  prática,  aumentando nosso conhecimento enquanto seres  que se
transformam e são transformadores! (Rosa, RE).

Já a leitura dos textos, de maneira geral, ajuda a exercitar e apreender melhor
os ensinamentos do Yoga vistos em sala. Inclusive, a discussão dos mesmos
traz novas perspectivas e novo entendimento sobre temas como aceitação,
postura, ação, atenção, busca pela paz interior, gerenciamento de emoções
tanto positivas quanto negativas, conceitos e comportamentos condicionados
sobre  individualidade  e  coletividade,  a  influência  do  Yoga  nas  relações
estabelecidas  no  cotidiano  do  praticante,  bem  como  a  experiência  de
vivenciar uma nova filosofia, que se apresenta como um caminho diferente
para aqueles que estão dispostos a cultivar uma mente e um pensamento
voltado para o desapego das coisas terrenas e voltar-se para a transcendência
(Madrepérola, RE). 

Os comentários  de  Rosa  e  Madrepérola  remetem à  discussão  de  textos  como uma

prática crítica e reflexiva, pois os temas abordados não eram estudados de acordo com uma

abordagem tecnicista, como rejeita Freire (2017), e sim através de uma metodologia pautada

no diálogo, problematizando os temas de acordo com a nossa realidade e com objetivos de

(auto)conscientização. A fala de Madrepérola sobre as novas perspectivas e entendimentos

sobre os temas estudados, apresentando caminhos de ação diferentes para aqueles dispostos a

seguir por essa senda é semelhante ao que hooks (2017) propõe quando afirma que: 

Quando  nossa  experiência  vivida  da  teorização  está  fundamentalmente
ligada a processos de autorrecuperação,  de libertação coletiva,  não existe
brecha  entre  teoria  e  prática.  Com  efeito,  o  que  essa  experiência  mais
evidencia é o elo entre as duas – um processo que,  em última análise, é
recíproco,  onde  uma  capacita  a  outra.  A  teoria  não  é  intrinsecamente
curativa,  libertadora e revolucionária.  Só cumpre essa função quando lhe
pedimos que o faça e dirigimos nossa teorização para esse fim (HOOKS,
2017, p. 85). 

A autora discorre sobre o potencial das teorias que utilizamos de exercerem qualidades

transformadoras,  libertadoras,  revolucionárias  e  inclusive,  curativas,  sendo  essa  última

especialmente  vivenciada  quando  trabalhamos  profundamente  com as  diversas  terapias  e

práticas espiritualistas. Porém, todas esses benefícios advindos da teorização, só podem ser

alcançados desde que olhemos para estes com esse viés, estabelecendo um elo entre teoria e

prática, vivenciando coerentemente sua práxis. 
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Os textos, todos foram muitos importantes para compreendermos a Filosofia
do Yoga. Todos que se referiam à Espiritualidade, conectada às práticas dos
ásanas,  sempre foram prá mim, motivos de muita atenção!!!  (Obsidiana,
QA).

A experiência com o Yoga tem sido, antes de tudo, libertadora, sobretudo por
dois  motivos:  a  discussão  dos  textos  sobre  temas  que  nos  tocam  tão
diretamente e o aprendizado sobre a importância do estado de presença em
tudo que fazemos. Tem sido confortante encontrar um pouco de alento para o
quadro de ansiedade, tão dolorido, tão incômodo. Muito se destacou, para
mim, a discussão sobre a relação entre yoga, psicologia e espiritualidade,
além da  discussão  sobre  o  reflexo  de  nossa  espiritualidade  nas  questões
sociais (Ônix, RE). 

Obsidiana  chama  atenção  para  os  textos  diretamente  relacionados  à  espiritualidade

(contudo,  percebemos  que  todos  estavam  ligados  a  uma  prática  espiritual,  direta  ou

indiretamente),  enquanto  Ônix  remete  à  conexão  entre  yoga,  psicologia  e  espiritualidade,

além da discussão sobre questões sociais. De acordo com Jung (2015b), o ato de dividir as

experiências  vividas  é  importante  para  trazer  à  consciência  plena  o  que  aconteceu,

despertando  sentimentos  e  propiciando  um  entendimento  integrador  dos  fatos,  por  isso

entendemos  a  preferência  por  textos  e  discussões  que  tocam  com  maior  intensidade  as

questões psicoemocionais vivenciadas pelos indivíduos em determinados momentos da vida. 

Os textos também estão me ajudando bastante. Me ofereceram uma outra
lente  para  ler  o  mundo.  Temas  como  mantras,  meditação,  chacras  e
autoconhecimento estavam fora de qualquer possibilidade de leitura. Talvez
preconceito,  ignorância,  excesso  de  racionalização  ocidental,  prioridade
política  e  profissional  me  afastaram  completamente  deste  universo  de
conhecimentos.... No entanto, foi impressionante e por isso não posso deixar
de mencionar a importância que ganhou para mim, por exemplo, a simples
leitura diária da Flor do Dia do Sri Prem Baba. Uma inversão na lógica de
compreender e encarar os fatos e suas consequências. Nos momentos mais
difíceis que vivenciei nos últimos meses pareciam que elas estavam sendo
escritas para mim! (Quartzo neve, RE).

O comentário de Quartzo neve é importante na medida que reflete sobre uma nova

maneira de ler o mundo, pois as vivências do participante não dialogavam com a perspectiva

de  autoconhecimento  e  interiorização  presente  nas  aulas,  nos  textos  e  discussões,

possibilitando uma abertura  ao  novo,  uma vez  que os  temas  abordados não eram sequer

cogitados  enquanto  leituras.  Essa  mudança  de  perspectiva  também demandou  coragem e
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abertura, para acolher o diferente sem negá-lo, com paciência para estabelecer pontes entre as

vivências profissionais e políticas, possibilitando compreensões até o momento inimagináveis.

De fato, o participante comenta como tais vivências foram significativas, principalmente para

lidar com as dificuldades no seu momento de vida atual. 

Foram leituras muito ricas, profundas, em textos muito agradáveis de ler.
Apesar  de  alguns  temas  serem  mais  difíceis,  especialmente  quando  se
referiam a termos e conceitos do yoga, de forma geral, a compreensão dos
assuntos foi tranquila. E os textos geravam muitas reflexões e discussões que
poderiam  se  prolongar  por  horas  e  se  misturavam  com  as  nossas
experiências.  Não  consigo  eleger  um texto  específico,  pois  todos  foram
importantes e também complementares (Ametista, QA).

O  relato  de  Ametista  faz  uma  síntese  de  como  os  textos  e  discussões  foram

incorporados no cotidiano dos participantes da ação de extensão, possibilitando leituras (ora

simples,  ora  mais  complexas)  instigantes  e  provocadoras  de  reflexões  capazes  de  serem

incorporadas  nas  experiências  de  vida.  hooks  (2018)  problematiza  que  alguns  trabalhos

acadêmicos são visionários mas não possem a fluidez necessária para alcançar o dia a dia das

pessoas, tornando-as inférteis. Vemos que esse trabalho possui essa característica de semear

atitudes, questionamentos, novas ideias e estimular a recriação de si e do cotidiano, como

maneira de transformar-se e transformar o mundo dialeticamente. 

Nesse tópico de discussão sobre os textos, vemos o primeiro entrelaçamento claro entre

o estágio de consciência egocêntrico, ao mostrar como os encontros e discussões da parte

teórica  foram  relevantes  para  os  indivíduos,  mas  também  etnocêntrico,  na  maneira  de

incorporar  esses  saberes  nas  vivências  do  cotidiano.  O  segundo  estágio  de  consciência

também se evidencia no encontro com o outro participante da ação, ou seja, nas inter-relações

entre os membros do grupo de yoga, sobre o qual discorreremos adiante. Ao falar sobre suas

rodas de mulheres feministas, hooks afirma: 

Era o local em que expunham e revelavam abertamente a profundidade de
feridas íntimas. Essa característica confessional servia como ritual de cura.
Através da conscientização, mulheres adquiriram força para desafiar o poder
patriarcal  no  trabalho  e  em casa.  É  importante  notar  que comunicação e
diálogo eram centrais na pauta das sessões de conscientização. Em vários
grupos, a norma era honrar a voz de todas (HOOKS, 2018, p. 26). 
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O ambiente em que as práticas terapêuticas ocorre costuma possuir essa aura de cura, e

é interessante notar o poder curativo da fala e do diálogo (aqui evidenciamos tanto o momento

de  fala  das  discussões  presenciais  quanto  a  feitura  dos  relatos  escritos),  sendo  de  suma

relevância  permitir  que  todos  os  participantes  se  expressassem sempre  que  se  sentissem

confortáveis e convidados a isso. Percebemos que cada parte dos encontros, desde a acolhida,

a discussão dos textos, a parte prática da aula de yoga, a meditação final e o encerramento,

eram pequenos rituais de encontro, de si, do outro, do mundo, propiciando uma conexão de

paz e  espiritualidade,  permitindo que os  processos de cura acontecessem silenciosamente,

consciente ou inconscientemente. 

Sobre as aulas

Como mencionado no tópico anterior, o momento das aulas adquiriu as energias de paz

e cura, e estas se refletiram no espaço físico da sala e também nos encontros interpessoais. A

seguir  descreveremos  algumas  dessas  sensações  de  vínculo,  refúgio  e  bem-querer,

incorporadas naturalmente às atividades da ação de extensão, propiciando um ambiente ideal

para discutir e vivenciar a cultura de paz. 

Começar a semana praticando yoga é um acalanto para uma avalanche. É um
respiro e um suspiro de alívio. A prática me acalanta e me abraça, formando
a  sala  de  porta  colorida  a  mais  bonita  de  toda  a  UFC,  devido  as
possibilidades  que  moram  ali.  Possibilidades  que  abrem  caminhos  a
improváveis eus que também moram aqui e que percebo ao ativar minhas
percepções.  Esse  semestre  também  estamos  tendo  acesso  às  teorias,  as
leituras que abrem ainda mais nossa mente, alinhando percepções possíveis.
Ativando o eu que vai além desse corpo físico, mas que mora aqui em mim:
um eu que fala com tu, ele, nós, vós, eles nessa complexa vida em que, às
vezes, preferimos calar (Lazúli, RE).

O comentário de Lázuli remete à transição entre o primeiro e o segundo semestre das

aulas, com a incorporação dos textos. A descrição inicial que a participante faz remete a um

espaço físico e mental de sossego e acalanto, como a mesma diz, permitindo que o ritmo do

cotidiano acadêmico desacelere e permita momentos de pausa e autoconhecimento, onde as

diversas facetas da personalidade de cada um podem ser percebidas e integradas, conforme

afirma a descrição. 
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Tenho gostado das aulas de yoga, dos momentos ali proporcionados. Aprecio
a oportunidade de, em meio à rotina, ter uma pausa para relaxar e mesmo
refletir. O que mais tenho gostado é do caráter gradual dos encontros, nos
quais podemos perceber uma certa evolução no nível das atividades (sempre
previamente apresentadas, o que me agrada também), e, desta forma, uma
evolução pessoal, inevitavelmente, como se o corpo e a mente estivessem se
ajudando, mutuamente (e devem mesmo estar!) (Ísis, RE). 

A fala de Ísis dialoga com a de Lázuli, trazendo novamente a atenção para os momentos

de pausa e reflexão permitidos através das aulas de yoga. Ísis também comenta a evolução

gradual dos encontros, possibilitando um alinhamento entre corpo e mente que propiciam a

evolução de cada um, em seu devido tempo, que é o “tempo da experiência”, comentado por

Tiburi & Hermann (2014) e Jung & Reich (2013). 

Sempre  tive  uma  visão  distorcida  da  yoga  (assim  como  a  maioria  das
pessoas que não conhece de verdade), não imaginava que ela abrangia tantas
coisas importantes, e principalmente, com uma profundidade e intensidade
muito  grande.  Vi  que  vai  muito  além  de  meras  posições  (ásanas)  e
meditação… Quando comecei a compreender um pouco da yoga através dos
textos lidos e da prática, percebi que era algo que pode transformar minha
vida.  Mudança  de  comportamento  positivamente,  autoconhecimento,
flexibilidade, e vários outros fatores que lhe ajudam a levar uma vida mais
saudável tanto no âmbito físico quanto espiritual e psicológico (Jade, RE). 

O testemunho de Jade se alinha com o tópico sobre os benefícios sentidos, mostrando

uma  mudança  de  percepção  sobre  a  prática  de  yoga  transcendendo  a  visão  comumente

apresentada e trazendo possibilidades de viver em concordância com os valores propostos de

autoconhecimento e equilíbrio físico, espiritual e psicológico. A participante afirma que viu

(através dos textos e da prática) algo que poderia mudar sua vida, alterando suas percepções

sobre isso hooks, afirma que: 

Toda sala de aula em que for aplicado um modelo holístico de aprendizado
será também um local de crescimento para o professor, que será fortalecido e
capacitado por esse processo.  Nas minhas aulas, não quero que os alunos
corram nenhum risco que eu mesma não vou correr, não quero que partilhem
nada que eu mesma não partilharia (HOOKS, 2017, p. 35). 

A autora  pontua  corajosamente  o  aprendizado  freiriano  da  coerência,  na  qual  os

professores e facilitadores também devem permitir serem tocados pelas vivências das aulas e

não se posicionarem de modo distante e intocável. Possibilitar a troca de energia na forma de
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conhecimento e amorosidade é fortalecer o vínculo de coerência e compromisso mútuo de

autoconhecimento. hooks vai além, afirmando não desejar que seus estudantes corram riscos

que a mesma não correria, ou seja, não deseja que os alunos compartilhem fatos, vivências ou

práticas que a ela não compartilharia. A fala da autora se insere no comentário de Jade pois as

experiências  da  participante  foram  compartilhadas  na  medida  em  que  o  processo  de

transformação da vida ocorreu de modo coerente, gradual e no tempo devido, possibilitado na

relação entre docente e discente e sobre essa configuração, Malaquita confirma: 

Ela  sempre  se  mostrou  solicita,  empática,  dedicada  e  muito  acolhedora.
Sempre respeitou nosso direito de fala, nossos problemas pessoais e isso tem
sido fundamental para a permanência nas aulas. Os textos são leves e não
são academicistas (Malaquita, QA). 

A descrição de Malaquita também comenta o não academicismo dos textos, indo de

encontro ao que já foi comentado no tópico sobre a discussão dos textos, reiterando a negação

da perspectiva tecnicista de Freire (2017). 

Já não passo mais pelas janelas da sala de aula, sem pensar naquele lugar
como um pequeno refúgio. E na hora de aula como um momento de calmaria
e  cuidado.  Ainda que depois  da aula  eu saia  correndo para  imprimir  um
trabalho, é bom poder permitir-me esta pausa (Ametista, RE). 

O ato de transformar a sala de aula tradicional em um espaço de prática em
Yoga é de um importante simbolismo. Um ato coletivo e de leveza da turma,
que antecedia toda a concentração e prática que viria a seguir (Lyra, QA). 

Os comentários de Ametista e Lyra compõem o que Powell (2017, 2018) e Woolston

(2018) definem como grupo de suporte,  através  da  construção física  e  emocional  de um

espaço  no  qual  os  estudantes  podem  se  acolher,  permitindo  o  cuidado  mútuo  e  o

desenvolvimento de emoções como empatia e compaixão, consolidando um “tipo de ciência

mais  amoroso”,  onde o  ambiente  acadêmico se  torna  capaz  de  integrar  com bem-estar  e

abertura  as  necessidades  dos  seus  estudantes,  evitando  os  desgastes  psicoemocionais  que

atuam como gatilho de adoecimentos como ansiedade e depressão. 
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Não mencionei isso nas outras práticas, mas sempre que entro na sala de
yoga e sentamos em círculo, para as discussões, sinto que minha atmosfera
mental começa a se ressignificar. Isto é muito bom! O ambiente na sala é
sutil  e  lúcido.(…)  A sala  de  yoga  tem uma  energia  diferente;  notam os
sensíveis  (ou  atentos)  que  os  padrões  mentais  começam  a  suavizar
simplesmente pelo fato de estar lá (Aventurina, RE). 

Aventurina complementa as falas de Ametista e Lyra,  através da descrição sobre os

sentimentos acessados,  com a tranquilização mental  pelo simples habitar  de um ambiente

seguro e acolhedor. Sobre o acolhimento, é relevante frisar que “nossa capacidade de acolher

o outro é também uma decisão ética” (TIBURI & HERMANN, 2014, p.  58),  portanto,  a

própria criação de um espaço (físico e psicoemocional) é pautado por escolhas baseadas no

entendimento da nossa ação no mundo, no caso, a crença de que a universidade é um espaço

propício para fomentar o florescimento de uma cultura de paz, através de princípios como o

diálogo, o cuidado com o outro e a relevância do reconhecimento ético político nas ações do

cotidiano. Vemos que esse espaço de paz vai além das estruturas físicas, ao se incorporar no

modo como decidirmos viver a realidade. Temos o exemplo de uma aula de yoga realizada no

pátio  externo  da  faculdade  (Foto  12),  executada  de  modo  improvisado  devido  à

impossibilidade de utilizar a sala onde as aulas normalmente ocorriam. Os participantes se

mostraram  entusiasmados  com  a  aula  ao  ar  livre,  propondo,  em  vários  momentos,  que

repetíssemos a experiência. Em outra ocasião, uma queda de energia fez com que todo o bloco

ficasse  sem  luz  e  a  aula  foi  realizada  na  penumbra,  gerando  também  comentários

inesperadamente positivos sobre a vivência. Nesses momentos, discutíamos várias questões

sobre sair da zona de conforto, aproveitar as adversidades para observar os fatos sobre outra

perspectiva  e  utilizar  o  cotidiano  com  fonte  reflexiva  para  ancorar  nossas  vivências  de

autoconhecimento e leitura crítica da realidade.

Esse tópico, assim como o anterior, mescla os estágios da consciência egocêntrico e

etnocêntrico, pois remete ao entrelaçamento entre as ações e interações individuais e coletivas

mediadas  pelas  reflexões  sobre  as  aulas  de  yoga e  cultura  de  paz.  Recordando Tiburi  &

Hermann  (2014)  quando  afirmam  a  necessidade  de  se  expor  ao  outro  em  uma  postura

autorreflexiva, permitindo que os encontros acadêmicos se efetivem com a devida intensidade

afetiva e emocional, trazemos o relato poético de Turquesa: 
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Hoje, eu era noite e dia. Nos meus olhos vi a amanhecer se misturar com o
crepúsculo. Ainda me ouvi dizer que “tudo bem”, antes da hora em que meu
corpo estremecia. Eu não soube explicar a razão, entender o porquê e, pior
ainda, exprimir qualquer reação sobre o que acontecia. E percorreu no meu
corpo uma energia, que sem dizer o “pra quê”, me levou embora. E eu conto
isso agora, pois naquela hora, a minha alma não saiu de mim. Vai ver eu não
soube caber nesse corpo que Deus me deu. Vai ver que eu tentei transcender.
E na hora de ir… minha alma correu. (Turquesa, RE) 

Foto 12: Aula de yoga ao ar livre

Foto: Arquivo pessoal

A estudante descreve de modo poético uma experiência sentida em um dos momentos

de  meditação,  relatando  uma  linda  viagem astral.  Trazemos  esse  relato  para  reafirmar  a

intensidade afetiva, emocional, intelectual e multidimensional dos encontros propiciados pela

ação  de  extensão,  na  qual  todos  os  indivíduos  foram transformados  em maior  ou  menor

medida, respeitando as possibilidades e tempos individuais. 
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Terapias

Percebemos  que  os  participantes  da  ação  possuíam  um  perfil  diverso  quando  ao

envolvimento com outras práticas terapêuticas, oscilando desde pessoas com vivências em

várias terapias a outras que nunca haviam participado ou ouvido falar de tais práticas. Em

alguns casos, vimos ser interessante aliar a prática de yoga a outras terapias, e em especial, à

psicoterapia.  Outra  bastante  comum  era  o  reiki,  inclusive  através  da  ação  de  extensão

pertencente ao mesmo projeto. 

Durante  as  práticas  dos  ásanas  tenho  evidenciado  que  certas  posturas
evocavam de mim alguma linguagem ou sinais de alerta. Porém, foi somente
com a junção das práticas de yoga com a psicoterapia analítica, que pude
entender a linguagem de alguns sinais que meu corpo evocava,  e muitos
deles tinham a ver com minhas questões existenciais atuais (ou da época).
De acordo com Jung, o primeiro passo da individuação é a consciência de si
mesmo, posso chamar isso de “o despertar”. Porém, este despertar é para
dentro, e não para fora. Quando uno as práticas dos ásanas, às meditações e
sessões analíticas, consigo progredir  e identificar os complexos dos quais
tenho enfrentado, e através da consciência deles, consigo dar continuidade
ao processo de transformação (Malaquita, RE).

Malaquita descreve seu caminho de autoconhecimento de forma lúcida e focada, por

meio  da  relação  entre  a  prática  de  yoga  e  a  psicoterapia,  como  forma  de  identificar  os

processos psicológicos envolvidos no yoga e na meditação, potencializando a terapia. Porém,

esse caminho deve ser individual e escolhido por cada um, no caso do participante, parece ser

o  ideal  para  ele  devido  a  sua  propensão  a  se  envolver  teoricamente  com os  saberes  da

psicologia analítica. 

Qual  a  nossa  origem?  Muitos  são  os  mistérios  que  envolvem  nossa
existência.  Não somos unos,  mas  frutos  de muitos  que nos antecederam.
Somos  descendentes  e  ascendentes  de  uma  história  que  continua  sendo
escrita dia a dia. Temos em si um coletivo que povoa ideias e ideais. Somos
resultantes de nossas vivências e escolhas. Reflexos dos outros que povoam
nossos  caminhos.  Tradições.  Tentações.  Tabus.  Uma  colcha  de  retalhos
(Lazúli, RE). 

O caminho escolhido por Lázuli vai de encontro aos saberes da constelação familiar,

desenvolvida  por  Hellinger  (2007)  e  corporificada  no  contexto  educacional  por  Franke-

Gricksch (2009), Guedes (2012), Firace (2013) e Matos  et al. (2018),  os dois últimos no
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contexto brasileiro. Para os autores, é preciso honrar a árvore familiar, percebendo que cada

pessoa tem uma ordem específica no sistema da família, sendo necessário descobrir e habitar

esse lugar.  Essa reflexão remete à tradição do yoga,  uma vez que precisamos entender  e

honrar o que foi feito antes, sabendo que essa ciência chegou até nós graças a uma rede de

mestres e professores, alinhados com o propósito individual e coletivo em suas vidas. Nos

encontros, cada um possuía um lugar de fala (RIBEIRO, 2017) e todos eram ouvidos com

igual compromisso, pois: 

O ato de ouvir coletivamente uns aos outros afirma o valor e a unicidade de
cada  voz.  Ajuda  a  criar  uma  consciência  comunitária  da  diversidade  das
nossas experiências e proporciona uma certa noção daquelas experiências
que podem informar o modo como pensamos e o que dizemos (HOOKS,
2017, p. 114)

Segundo hooks, é no ouvir ativo do outro que a individualidade se reafirma, criando ao

mesmo tempo a consciência da comunidade de escuta e a possibilidade de aprendizagem a

partir do grupo, ressignificando o ato dialético da comunicação, na fala e na escuta. 

Nunca dei devida atenção para o meu corpo, era como se eu fosse alheia a
mim mesma. Outro dia, em cima das sessões de terapia, disse que sentia
raiva do meu corpo,  porque ele  se  comunicava por  si  só,  mas  hoje,  sou
inundada  por  um cuidado zeloso  com ele  e  a  partir  desse  novo contato,
minha vida melhorou significativamente. Não sinto mais dor e as minhas
feridas emocionais paulatinamente estão sendo curadas (Âmbar, RE). 

A descrição  de  Âmbar  também  foi  mediada  por  suas  vivências  psicoterapêuticas,

transformando  sua  forma  de  perceber  seu  corpo,  passando  da  raiva  enquanto  emoção

preponderante para a aceitação, o cuidado e o zelo. Lowen comenta que: 

A vida  do  corpo  é  sentimento:  sentir-se  vivo,  vibrante,  bem,  animado,
furioso,  triste,  alegre  e,  por  fim,  contente.  É a falta  de sentimentos ou a
confusão  acerca  deles  que  leva  as  pessoas  à  terapia.  (….)  Por  meio  da
terapia,  fui  capaz de alcançar  e  desvendar  meus  sentimentos,  retomando,
assim, parte da vida de meu corpo (LOWEN, 2017, p. 59). 

A relação entre sentimento e corpo, descrita pelo autor e retratada por Âmbar aproxima-

se do relacionamento de autodescoberta vivenciado pelos participantes da ação de extensão e

retratado no primeiro tópico,  mostrando a sua reconexão com as vivências corporais para

depois, acessar níveis mais delicados de percepção como os sentimentos. Porém, vimos que
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os dois caminham juntos e provocam imenso impacto na maneira de cada um se relacionar

consigo, afetando consequentemente os demais aspectos da vida. 

A aula de yoga também é como uma terapia, 3 horas semanais dedicadas a
mim,  a respirar  melhor,  a  me observar  melhor,  a refletir  e  discutir  sobre
temas tão relevantes. Só é difícil entender porque preciso marcar um horário
e fazer algo externo à minha casa para estar comigo mesma. Eu moro em
mim mesma e ainda assim quase nunca me vejo! (Aventurina, RE). 

Aventurina descreve as aulas de yoga como um processo terapêutico, e de fato é, porém

traz um relevante questionamento sobre a necessidade de exteriorizar o cuidado de si, pois no

mundo  moderno  cheio  de  distrações,  obrigações  e  tempos  cronometrados  parece  ser

desafiador  ou  quase  impossível  separar  momentos  de  autocuidado,  importantíssimos  para

sustentar a boa relação de equilíbrio entre as dimensões da vida, como trabalho, vida pessoal e

família, por exemplo. A enfática afirmação da participante se transforma em uma pergunta

urgente: quanto tempo temos passado em contato com nossa essência, num espaço enraizado

na auto-observação pacífica de nós mesmos? 

Esse tópico,  embora fortemente marcado pelo estágio de consciência egocêntrico,  é

também percebido enquanto etnocêntrico pois as terapias são mediadas, de modo geral, por

outras pessoas, caracterizando a necessidade de contato, confiança e diálogo com o outro e

pensando, geralmente, em melhorar os relacionamentos consigo e com os demais. 

Mantras

Os mantras são sons sagrados dotados de energia, que irradiam uma vibração e são

manifestados  mentalmente,  podendo  ser  recitados  ou  cantados  e  sua  repetição  gera  uma

correspondência com os estados de consciência mentalizados (PACKER, 2009). Durante as

aulas de yoga eram utilizados em três momentos, no início e no fim de cada aula e durante

algumas meditações. 

O mantra tem essa capacidade de energizar meu corpo e minha mente, me
permitindo expandi-los  através  do  campo meditativo.  Desde  as  primeiras
aulas  (no  ano passado,  principalmente!)  essa  energização  através  do  Om
favoreceu um contato maior com meu Eu interior, aquele que muitas vezes
sabemos que existe, mas poucas vezes exercitamos sua escuta (Malaquita,
RE). 
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A parte dos mantras é uma das que eu mais gosto nas aulas, especificamente
quanto  cantamos  e  não  apenas  ouvimos.  Quando  todos  estão  cantando,
consigo até esquecer um pouco de como estou fazendo e apenas sinto. Até
me arrepio! (Ametista, RE). 

Malaquita reafirma a potência energética dos mantras, comentada por Packer (2009) ao

comentar a sensação energizante que sentia após a recitação, bem como um contato interior

mais profundo consigo. Ametista também se refere à sensação de totalidade,  em especial,

quando  os  mantras  eram  cantados  e  não  somente  mentalizados.  Para  Brown  (2011),  os

mantras atuam como afirmações positivas, possuindo a habilidade de trazer o indivíduo para

seu interior, sensação percebida tanto por Malaquita quanto por Ametista.

Gostaria de ressaltar que a primeira vez que presenciei o mantra cantado, na
aula, depois de ter faltado um ou dois dias, tive uma surpresa, pois todos
cantando  juntos  palavras  de  paz  foi  como  se  irradiassem boas  energias,
purificando o ambiente da sala e purificando a mim mesma (que não sabia
cantar, mas fiquei encantada com a beleza do momento. Quis chorar. (Ísis,
RE). 

O que mais aprecio e o que realmente me toca é ouvir as pessoas cantando os
mantras,  acho um momento bem forte.  Não sei  explicar bem como,  mas
mexe comigo, é como um coral, mas sem ensaios (Ísis, RE). 

Em dois momentos  diferentes,  Ísis  faz referência  aos mantras cantados pelo grupo,

expressando  o  sentimento  de  encanto  e  força  energética  do  momento.  A impressão  de

purificação do ambiente e de si mesma, sentida pela participante, é explicada pelos mantras

escolhidos por suas vibrações de paz, amorosidade e harmonia. De acordo com Kupfer (2001,

p. 251):

Um  mantra  é  um  corpo  sonoro  que  produz  vibrações  ultra-sônicas  no
organismo. Todo som é uma forma de energia constituída por determinados
comprimentos de onda. O Yoga utiliza diferentes fórmulas sonoras para levar
o praticante a estados modificados de consciência. (…) A palavra pode usar-
se para criar ou destruir. Por isso é sagrada.

Entendemos que a sacralidade dos mantras se fundamenta no seu caráter vibratório,

canalizando frequências  energéticas  elevadas  direcionadas  para  emoções  sutis  e  positivas,

assim como o próprio poder  das  palavras.  Por  esse  motivo,  não  é  preciso  estar  ligado a
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religiões  ou  caminhos  espirituais  específicos  para  sentir  as  energias  comentadas  pelos

participantes. 

Eu acho que os mantras utilizados nas aulas me ajudavam a me conectar com
o universo, gostava de todos (Hydra, QA). 

Adoro os mantras, pois eles propiciam um mergulho, uma conexão ainda
maior com os ensinamentos da yoga, fazendo-nos flutuar no momento em
que todos entoam juntos.  O mais  marcante  nas  aulas  foi  o  “Om Shanti”
(Lazúli, QA).

A conexão acontece, como descrito por Hydra, com a energia do universo, podendo se

alinhar com as crenças e buscas da espiritualidade de acordo com os direcionamentos dos

participantes.  Os  cânticos  e  orações  utilizados  em  diversas  religiões  também  podem ser

entendidos como mantras,  desde que mentalizados ou recitados  com o direcionamento de

determinadas  energias  sutis.  O  mandra  comentado  por  Lázuli,  por  exemplo,  é  o  mantra

utilizado  no  final  da  prática,  escolhido  para  sintonizar  o  grupo  com as  energias  de  paz,

despertando esse sentimento em si e irradiando para as pessoas e também para o ambiente da

universidade. 

Quando canto/ouço os mantras, sinto meu corpo todo vibrar e é como se essa
energia se irradiasse, e pudesse se comunicar com o ser mais superior do
universo! (Ágata RE). 

Ágata, por sua vez descreve o sentimento de poder se comunicar com um ser superior,

que para cada pessoa se expressa de uma maneira diferente e de acordo com os caminhos

espirituais. Brown (2011, p. 143) diz que [recitar os mantras] “traz a sensação de conexão

com algo maior do que o ser, a consciência universal, como o centro que se abre para um

amor universal crescente”. 

O encantamento sentido pelos participantes da ação de extensão não foi previsto, sendo

surpreendente perceber a intensidade dos relatos sobre os mantras. Entendemos que estes se

relacionam com os estágios de consciência egocêntrico e etnocêntrico,  na medida em que

trazem uma conexão maior consigo e uma apreciação e envolvimento com o grupo de yoga,

pois através dos mantras vimos um estreitar de laços emocionais entre todos. 
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Grupo de yoga

Em dois tópicos anteriores, comentamos sobre o momento da discussão dos textos e

sobre as aulas de yoga, porém um tema que chamou a atenção foi a formação e integração do

grupo  de  yoga.  Inicialmente,  planejamos  criar  uma  atmosfera  de  união  e  acolhimento,

permitindo diálogos livres e com as decisões sendo tomadas de acordo com a opinião da

maioria, permitindo a criação de vínculos fortes entre os participantes. O desenvolvimento

genuíno desse sentimento de pertença e valorização do outro e companheirismo atingiu um

nível não imaginado. Como os participantes poderiam continuar na ação de extensão de um

semestre ao outro, alguns permaneceram durante os dois anos de aulas, gerando a sensação de

um grupo aprendente, com pessoas de todos os níveis de aprendizagem, convivendo juntas e

compartilhando saberes igualmente válidos e construtivos a todos.

A Pricila sempre foi muito acolhedora. É uma característica que eu admiro
muito em alguém em qualquer campo ou momento, e sem dúvida, é uma das
maiores características dela. Tivemos espaço para decidir sobre os horários e
textos. Sinto que tudo o que construímos foi feito coletivamente e nada foi
imposto. Os encontros sempre eram permeados de respeito e confiança. O
espaço construído pela professora foi seguro e eu me senti muito à vontade
para partilhar pensamentos e experiências (Celestita, QA). 

A fala  de  Celestita  transmite  a  liberdade  criada  pelo  grupo  para  tomar  decisões

pensadas para o bem da coletividade, num exercício democrático de expressar necessidades

individuais a favor do bem comum. A participante também comenta sobre o sentimento de

confiança criado entre todos para a partilha de experiências e opiniões, com escuta ativa e

respeito,  especialmente  no  caso  de  opiniões  divergentes,  permitindo  diálogos  e

entendimentos.  Ribeiro  (2017),  afirma  que,  sobre  o  lugar  de  fala,  devemos  incitar  os

questionamentos sobre quem é autorizado a falar, o que acontece quando falamos e sobre o

quê nos é permitido nesse espaço. Refletir sobre tais perguntas em um momento posterior à

ação  de  extensão  (que  foi  finalizada  em 2017),  nos  faz  pensar  que  o  espaço  criado  foi

verdadeiramente democrático, permitindo que os participantes se expressassem ou não, sobre

os assuntos que se sentiam chamados. Acreditamos que honramos o compromisso de propor

um espaço dialógico. 
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Fomos  afetados  pela  yoga,  nos  percebendo  sujeitos  do  mundo  e  seres
espirituais. Não fomos apenas objetos frios de uma pesquisa científica, mas
sujeitos de um encontro que nos permitiu observar a si próprios. Lástima não
ter sido assídua como gostaria, pois a vida sem rotina me exigiu o labor para
sobreviver. Contudo, ressalto, que os encontros no yoga tiveram potência e
reverberaram na minha vida, permitindo o reencontro comigo mesma pouco
depois de sair de um relacionamento abusivo. Emergia cintilante para a vida!
(Lazúli, RE).

Lázuli,  em seu testemunho, traz um ponto relevante que é o despertarmos enquanto

sujeitos do mundo, em harmonia com a essência espiritual de cada um. Para a participante, os

encontros possuíram o caráter de reencontro consigo, possibilitando que ela se recuperasse

após sair de um relacionamento abusivo, vivência compartilhada entre vários participantes.

Lázuli também fala sobre o sentimento de não ser um objeto de pesquisa, pois a cada semestre

todos os participantes eram comunicados sobre a natureza das aulas enquanto um projeto de

pesquisa  e  de  suas  contribuições  para  a  construção  de  dados,  através  das  atividades

desenvolvidas. Embora a compilação dos dados da pesquisa fosse uma questão clara e sempre

presente (como, por exemplo, nos momentos de receber e fazer as devolutivas dos relatos), a

questão  da  construção  dos  dados,  em si,  não  foi  a  questão  mais  importante.  O  aspecto

relevante durante as aulas de yoga era viver a cultura de paz em sua essência, através do yoga,

e permitir o fluir natural dos encontros, diálogos e aprendizagens proporcionados por esse

período de intensas experiências. 

A palavra-chave desse contexto seria conexão. Para conectar mente, corpo e
espírito é preciso estar aberto ao conhecimento, pois ele que irá reverberar
no autoconhecimento. É necessário se permitir mergulhar nesse mistério que
é viver, olhando além do que se vê, para enxergar verdadeiramente, captando
a essência e o essencial. A yoga é um caminho poderoso e generoso (Lazúli,
RE). 

Em outro relato, Lazúli complementa afirmando que a chave para o grupo de yoga seria

a conexão criada tanto em si quanto nos outros, permitindo a vivência plena do processo de

autoconhecimento, sendo esse um caminho tanto imbuído de poder quanto compassivo pois

como afirma THUMPTEN (2016), a compaixão transforma tanto a nós com o mundo. 

Ter um grupo para debater e lançar um novo olhar sob as palavras auxilia
tanto na compreensão dos textos como das posições e movimentos. Depois
desses momentos admito que comecei a ver o yoga como a prática integrada
que ele é.. (Turquesa, RE). 
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Turquesa reitera o valor do grupo para ressignificar as discussões com os textos e as

experiências  práticas,  e  que,  após  isso,  conseguiu  perceber  a  faceta  integradora  do yoga.

Segundo Freire (2011b), é na construção de uma aprendizagem verdadeira que os educandos

se  tornam sujeitos,  participando  ativamente  da  construção  e  reconstrução  dos  saberes,  e

acreditamos ser esse o aprendizado relatado por Turquesa, no modo de transformar os saberes

dos textos, através das discussões e das práticas, criando algo além, e permitindo a integração

comentada. 

Então, nesse último relato do semestre só me vem à cabeça a questão do
afeto. Me afeiçoei ao grupo, como uma reunião de amigos que falam sobre
espiritualidade e afins. Leve, agradável e substancial (Labradorita, RE). 

Senti-me integrada e pertencente ao grupo. Este possui uma energia positiva
intensa  que  nos  conecta,  de  certa  maneira,  durante  a  execução  dos
movimentos (Ágata, RE).

Gosto do fato da turma ter poucos alunos e da proximidade que se construiu
entre todos. Há um clima de harmonia e cumplicidade (Ísis, RE).

As falas de Labradorita, Ágata e Ísis têm em comum o afeto com o qual se referem ao

grupo  de  yoga  e  aos  seus  participantes,  relatando  sentimentos  de  pertencimento,  leveza,

cumplicidade e harmonia. Tais comentários fazem um contraponto às vivências da academia,

geralmente  voltadas  para  a  racionalidade  de  modo excessivo,  deslegitimando  a  dimensão

afetiva.  Porém, através dos relatos vemos a sincronia entre o aprendizado dito formal,  de

temas novos, assuntos teóricos com níveis de profundidade intelectual e psicoemocional com

as experiências afetivas e amorosas. Para Maturana, 

O amor é  a  emoção que constitui  o  domínio de condutas  e que se  dá a
operacionalidade da aceitação do outro como legítimo outro na convivência,
e é esse modo de convivência que conotamos quando falamos do social. Por
isso, digo que o amor é a emoção que funda o social. Sem a aceitação do
outro na convivência, não há fenômeno social (MATURANA, 2009, p. 23). 

Deduzimos que o amor foi então, fundamental para a coesão e convivência pacífica do

grupo de yoga,  se  configurando enquanto  fenômeno social.  Contudo,  Freire  et  al. (2018)
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alerta que a amorosidade não significa amar a todos, o que seria impossível, e sim respeitar e

tratar com equidade todas as pessoas, fato evidenciado no cotidiano da ação de extensão. 

Quero agradecer também pela oportunidade de conhecer pessoas incríveis.
Senti  que  nesse  semestre  nós  construímos  muitos  aprendizados.  O grupo
conseguiu construir uma energia muito linda e amorosa. Tenho muito afeto
por cada um que tive a felicidade de conhecer.  Sei  que não sairemos os
mesmos. Fomos contagiados por muita energia positiva (Celestita, RE).

O comentário de Celestita ainda enfatiza a questão do afeto, propondo também o fato

de ter sentido a construção dos aprendizados, capazes de transformar os envolvidos. Porém,

para  Tiburi  (2017)  o  diálogo  permite  uma  abertura  ao  desconhecido  e,  desse  modo,  a

construção relatada por Celestita remete à disposição de trocar saberes e à coragem de se abrir

para o outro, assim como para e para o aprendizado de algo que está além do dito ou explícito

nos mediante textos, por exemplo. Ainda sobre a potência da coletividade, 

A lição importante que aprendemos juntos, a lição que nos permite caminhar
juntos dentro e além da sala de aula, é a do engajamento mútuo. Quando os
alunos  se  veem mutuamente  responsáveis  pelo  desenvolvimento  de  uma
comunidade de aprendizado, oferecem contribuições construtivas (HOOKS,
2017, p. 271). 

Acreditamos que o grupo de yoga pôde vivenciar a comunidade de aprendizado descrita

por  hooks,  na qual  os  estudantes  se  responsabilizaram pelo  desenvolvimento individual  e

coletivo,  tanto no ambiente da sala de aula como além, criando vínculos para viver essas

experiências e incorporá-las nas dimensões da vida. 

Eu me sinto como uma criança que chegou no final da festa e, ainda assim,
comeu o bolo. A palavra desse último relato é gratidão, pois é isso que sinto
por  todos  vocês.  Sinto-me  verdadeiramente  abençoada  por  ter  conhecido
pessoas tão gentis, que compartilharam suas histórias comigo. Participar do
projeto trouxe de novo a sensação de fazer parte de algo, de estar inserida
num grupo, coisa que eu ando me privando nos últimos meses. Acho que é
uma das mil e umas famigeradas fugas. De qualquer forma, foi bom viver
isso novamente. Os textos que foram debatidos nessa etapa mexeram muito
comigo  (…)  Considerando  que  a  vivência  nesse  grupo  já  me  trouxe
mudanças  positivas,  talvez  eu  consiga  seguir  nesse  caminho.  Essa  é  a
segunda  vez  que  pratico  yoga  em grupo,  mas  a  primeira  vez  que  tento
compreender  o  que  estou  praticando,  e  esse  detalhe  fez  uma  diferença
absurda (Turquesa, RE). 
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Turquesa traz uma bela imagem da sensação de partilha, pois comenta como se sentiu

por  ter  compartilhado histórias  e  vivências  no  grupo de  yoga.  A participante  já  havia  se

integrado a outro grupo, porém com a ação de extensão foi a primeira vez em que alega ter

entendido de fato o que praticava, conjuntura que transformou o processo de aprendizagem. É

de suma importância que o envolvimento com o grupo fomente saberes novos, pois essa era a

proposta  desde  o  início  da  ação,  permitindo  o  equilíbrio  entre  cognição  e  afeto,  não

sobrepondo um ao outro. Obviamente, a percepção dessas dimensões ia de encontro com as

particularidades de cada pessoa, se expressando de acordo com a individualidade de cada um,

porém a atmosfera geral das aulas procurou sempre aliar os conhecimentos intelectuais com

os  saberes  psicoemocionais.  Sobre  a  incorporação  dos  saberes  no  contexto  do  grupo

aprendente: 

O  saber  transmitido  dá  um  significado  especial  à  prática  vivenciada,
principalmente porque rompe com as regras do isolamento social, onde cada
indivíduo enclausura-se nos seus domínios particulares, privados. Esse saber
toma  uma  importância  ainda  maior  quanto  se  dispõe  à  renovação,  ao
aperfeiçoamento. A arte de contar a experiência coletiva é, de certa forma,
um conselho, uma sinalização de que alguns estão acertando ao dirigirem-se
por este caminho apontado (MATOS, 1998, p. 122). 

A fala de Turquesa encontra as afirmações de Matos (1998) quando a autora descreve o

compartilhamento de conhecimentos através de grupos, tornando a experiência coletiva um

norteador que baliza e indica caminhos para os participantes, permitindo que todos aprendam

na transgressão  do domínio  do  privado,  quebrando o  isolamento  social.  Percebemos  que,

durante as falas, os participantes se sentiam acolhidos quando percebiam que seus episódios

não eram inéditos ou incomuns e sim compartilhados por outros, alimentando tanto a empatia

com o outro como incitando a coragem para modificar sobretudo as situações de opressão. 

Entendemos  que  o  grupo  de  yoga  se  situou  nos  dois  estágios  de  consciência,

egocêntrico e etnocêntrico, sobretudo no segundo, deslocando o eixo de consciência, até o

momento bastante centrado na perspectiva egocêntrica. Tal mudança de perspectiva pode ser

devido ao aprofundamento do processo de autoconhecimento,  permitindo que o indivíduo

consciente de si possa se envolver com maior segurança e consciência nos relacionamentos

interpessoais. Um dos estudantes de hooks (2017, p. 260) escreveu em seu diário que “esta é a
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verdade que você nos ensinou: todas as pessoas merecem falar” e esperamos que esse tenha

sido o maior aprendizado proporcionado pelo grupo de  yoga,  o de permitir  que cada um

encontre sua própria voz. 

Autoconhecimento

Embora entendamos que o autoconhecimento está presente em maior ou menor medida

em  todos  os  temas  emergentes  e  estágios  de  consciência,  seja  de  modo  consciente  ou

inconsciente, incluímos nesse tópico as referências diretas ao processo, percebido através das

reflexões pessoais dos estudantes, ao se confrontarem com grandes questões sobre a busca de

si e o estar no mundo. 

Yoga me trouxe conforto pessoal e positivou relações interpessoais. Yoga me
trouxe  amizades,  incertezas,  vontades  de  ser  mais.  Yoga  me  trouxe
observidades: quem sou eu? O que faço aqui na terra? Para onde devo ir? O
que  faço  agora?  Pensargir  e  refletir  sobre  até  alcançar  a  sabedoria…  E
compreender que tudo que os outros, as outras, o mundo me oferecem, tem
um pouco de mim (Água-marinha, RE). 

A reflexão de Água-marinha emerge de questões pessoais desde redescobrir a própria

identidade (processo contínuo de descobrimento e transmutação) a encontrar caminhos para

existir  em  conformidade  com  valores  pessoais  e  interagir  com  os  outros  e  o  mundo.

Semelhante  ao  que  Jois  (2010)  propõe,  o  participante  da  ação  compreende a  unidade  ao

concluir que em tudo há um pouco de si. O estudante ainda fala da vontade de  ser mais,

dialogando com Freire (2011a) para quem esse conceito se refere à capacidade humanizante

intrínseca  ao  ser  humano,  que  consciente  da  sua  incompletude  busca  autotransformação.

Pensar no ser mais é refletir sobre o autoconhecimento, pois o sentido de se conhecer é para

transmutar a si, as relações e o mundo. 

Buscar  e  desenvolver  qual  é  o  propósito  de  nossa  vida,  é  algo  que  nos
permite compreender melhor o porquê de nossa existência e isso nem sempre
é tão simples. O yoga tem me ajudado a tirar essa máscara, a me expor e me
arriscar mais, a repensar conceitos, práticas e propósitos. Meus pensamentos
estão confusos, um turbilhão de ideias. Acredito que isso faça parte de toda
essa desconstrução na qual  estou inserida.  As práticas têm me ajudado a
reorganizar tudo o que vivi, aprendi e acumulei… ao longo de minha vida
(Esmeralda, RE). 
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O comentário de Esmeralda se inicia com a mesma reflexão de Água-marinha, sobre o

sentido da vida e da existência e a participante vai além, afirmando que a prática permitiu

repensar propósitos, conceitos e práticas, estimulando pensamentos e desconstruções, uma vez

que todo processo de auto-observação envolve desconstruir padrões cristalizados e buscar o

novo, mais significante e de acordo com os propósitos de cada um. A participante afirma que

as aulas a ajudaram a organizar suas experiências de vida, procedimento que demanda tempo

para apurar percepções, pensamentos e sentimentos. 

Qual  o  caminho  para  o  autoconhecimento?  Ao  longo  do  semestre,
acumulamos leituras, práticas e diálogos que instigaram nossa percepção e
nos ensinaram a olhar para si, em uma caminhada acolhedora e repleta de
partilhas. Nessa caminhada pudemos perceber que, mais importante do que o
ponto  de  chegada,  é  necessário  valorizar  o  caminho  que  percorremos.  A
verdade é que não existem verdades absolutas e o ponto de chegada é apenas
mais  um ponto,  não final,  mas  reticências.  A caminhada é contínua e  no
caminho é que aprendemos lições que nos tornam mais porosos e atuantes
em relação a si, ao outro e ao mundo. Como me porto diante do espelho? E
diante do outro? Qual o meu reflexo para o mundo? (Lazúli, RE). 

Fiquei contente por, de certa forma, estar buscando esse equilíbrio, tem dias
que eu preciso refazer a pergunta '‘o que estou fazendo da minha vida?' mas
vejo que, ora consciente, ora inconsciente estou trilhando um caminho de
harmonia e equilíbrio e sempre, tentando me compreender (Âmbar, RE).

Lazúli e Âmbar também compartilham os questionamentos sobre a busca de si e de

sentido para a vida, a primeira relacionando esses assuntos com o posicionamento perante os

outros e seu impacto no mundo, e a segunda buscando o equilíbrio. Para Silveira (2012), o

caminho de busca por autoconhecimento envolve o descobrimento da própria identidade e da

autonomia,  capacitando os  indivíduos a  mergulharem em si  para assim poder  emergir  de

modo consciente no mundo.

A força,  a flexibilidade e o equilíbrio necessário para cada ásana nos faz
perceber situações do nosso cotidiano, em algumas delas precisamos mais de
equilíbrio que pode estar escasso e então não conseguimos realizar o que
deveríamos ou o que queríamos, assim como no momento em que estamos
no  ásana.  Por  isso  que  é  essencial  o  autoconhecimento.  Quando  nós
aprendemos mais sobre nós mesmos, podemos passar por situações em que
conflitos  possam  ser  resolvidos  e  que  a  resolução  deles  não  nos  cause
problemas  e  que  ajude  aos  que  estão  próximos,  criando  um  ambiente
harmônico. Sendo este um dos passos iniciais  para buscar a paz mundial
(Esmeralda, RE).
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Na vivência do autoconhecimento através do yoga, Kupfer (2001) adverte para o foco

excessivo no aspecto físico (os ásanas), distanciando o praticante dos sentidos profundos da

prática. Vemos que Esmeralda, longe de se perder somente na apreensão do físico atinge, com

precisão, a integração entre os ásanas e o autoconhecimento pois insere os saberes aprendidos

pela reflexão da prática nos aspectos da sua vida. A estudante comenta como a dificuldade de

realizar as posturas de equilíbrio, por exemplo, na prática de yoga pode indicar a busca por

equilíbrio na vida pessoal. De fato tal relação existe, por isso os ásanas são chamados de

posturas psicofísicas, uma vez que refletem os aspectos interiores e exteriores do praticante e

por esse motivo, a prática regular de yoga fornece ao indivíduo o direcionamento necessário

para através do yoga, interagir e transmutar os demais âmbitos da vida. 

Tive  muito  forte  a  ideia  do  autoconhecimento  não  como  um  caminho
pedregoso e difícil, mas como um caminho de amor. Se conhecer com calma,
carinho, para que se alcance o desejado. (…) O caminho é longo, estreito,
mas a busca com calma e amor é possível. As práticas de yoga têm trazido
muitas  mudanças  na minha vida pessoal,  como melhoria  na alimentação,
meio ambiente e principalmente na forma de lidar com os problemas; ainda
tenho  um caminho  muito  longo  a  percorrer,  mas  o  yoga  já  me  ajudou
bastante a perceber onde preciso melhorar (Cassiopéia, RE).

A reflexão de Cassiopéia percorre um caminho dos sentimentos, assim como descrito

por Faria et al. (2015), ao dizer que o autoconhecimento fornece subsídios para a percepção e

o contato com a dimensão sentimental de cada indivíduo. A fala da participante pode indicar

esse diálogo amoroso com o mundo dos sentimentos, talvez pouco explorado anteriormente.

Cassiopéia também reflete sobre os demais aspectos de sua vida que foram afetados pelo

yoga, principalmente sobre a forma que possuía para resolver os problemas, indicando um

desenvolvimento em sua sabedoria emocional. 

A prática de Yoga tem sido um presente do universo para mim e, por isso,
sou muito grato por essa oportunidade incrível de aprendizagem. Digo que é
um presente e que é uma oportunidade de aprendizagem porque, antes da
prática, estava muito desconectado de mim mesmo. Conhecer e praticar o
Yoga, portanto, tem sido um modo de me descobrir sagrado, inteiro e belo.
Cada ásana me diz  sobre  quem eu sou e  como posso crescer  com essas
revelações acerca de mim mesmo. Esta é a razão pela qual digo que o Yoga
me conduz a uma aprendizagem acerca de mim mesmo (Selenita, QA). 
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O comentário de Selenita dialoga com a visão de Cassiopéia, também partindo de uma

visão amorosa sobre o mundo e seguindo por um caminho de aprendizados. O participante

afirma  que  a  prática  ajudou  no descobrimento  do  aspecto  sagrado  de  si  (a  integralidade

descrita  por  JOIS,  (2010),  e  semelhante  à  Esmeralda,  o  participante  também relaciona  a

prática  dos  ásanas  com  o  autoconhecimento.  Para  Gerlain  &  Omezzaro  (2009),  ao

estimularmos práticas de autoconhecimento em ambientes educativos também trabalhamos o

crescimento  e  desenvolvimento  pessoal  e  espiritual  dos  alunos,  contribuindo  para  uma

formação integral do ser humano e acordo com as descrições, acreditamos que a prática de

yoga numa perspectiva da cultura de paz contribui ativamente para esse propósito. 

Foi ótimo acessar mais uma vez as leituras e poder refletir sobre a eterna
busca  pelo  autoconhecimento.  Pude  refletir  como,  na  minha  vida,  a
felicidade já está, já é, e como fico procurando-a em lugares que não existe,
pois ELA ESTÁ DENTRO DE MIM, e meu filho não me deixa esquecer
isso nunca. Autoconhecer-se é libertar-se: libertar-se das amarras sociais, dos
condicionamentos,  dos aprisionamentos.  E hoje entendo que a yoga,  com
suas  práticas,  tradições  e  vedas,  é  um  meio  de  nos  levar  a  este
autoconhecimento que liberta (Ônix, RE). 

A fala de Ônix parte do princípio de que o autoconhecimento é libertador, relembrando

hooks (2017), para quem a educação é uma prática de liberdade, uma vez que a sala de aula

possibilita o crescimento tanto do professor quando do aluno, desde que esteja a serviço e

direcione-se para tal objetivo. A visão da educação e do autoconhecimento como práticas de

liberdade se alinha com a cultura de paz, a espiritualidade e o yoga, pois os três conceitos

interagem pautados por esse prisma. 

Quanto mais eu leio os textos propostos das aulas, mais percebo que a yoga
transcende todos os aspectos físicos, e se você continuar a pensar que tudo
precisa de uma explicação lógica e material, nada vai fazer sentido. Por que
é abstrato,  intangível.  Você precisa sentir… e a cada aula que vou,  sinto
mais.  Claro  que  existe  o  aspecto  físico,  de  fazer  os  ásanas,  trabalhar  o
equilíbrio, força, resistência, etc… mas o mais importante é o aspecto mental
e  espiritual.  Autoconhecimento é  a  chave.  Se  eu não me  conheço,  como
posso lidar com o outro? Ou comigo mesma… (Jade, RE)

A reflexão de Jade assemelha-se à de Esmeralda, ao inter-relacionar a prática de yoga

com o desenvolvimento psicoemocional e espiritual.  A praticante reflete sobre como seria

possível o contato consigo e com o outro sem o crivo do autoconhecimento e deduzimos que

seria uma vida automatizada,  sem consciência ou reflexão sobre as questões do cotidiano
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tampouco existenciais. Por esse motivo, Freire et al. (2018) afirma ser necessário estimular as

pessoas a se confrontarem, discutindo suas questões internas como forma de tocar emoções e

sentimentos,  pois  essa  reflexão  vai  fomentar  a  luta  para  a  transformação  solidária  da

sociedade. Para o autor, a solidariedade significa partilhar a luta contra a opressão, com uma

postura  existencial  e  política,  para  se  conquistar  a  justiça  social,  e  por  esse  motivo,

entendemos que o conceito fala em si sobre a partilha do autoconhecimento. 

Enquanto  algumas  pessoas  buscam  atingir  níveis  profundos  de
autoconhecimento, para se tornarem iluminadas, parece que eu quero apenas
fazer  o  mínimo  que  me  foi  tirado,  que  é  me  reconhecer  como  um ser
humano, que precisa de um tempo para si, além de poder realizar atividades
básicas,  como  respirar,  movimentar-me,  relaxar.  É  maravilhoso  ter  esse
tempo  na  semana  para  isso,  mas  é  triste  pensar  que  este  tempo  é  uma
exceção, que estamos mais remediando alguns sintomas do que curando a
“doença” (Ametista, RE). 

Ametista enfoca uma questão interessante sobre quem somos, ao questionar os desejos

implícitos na busca por autoconhecimento, com ideais de iluminação ou grande descoberta

espiritual. A participante comenta que deseja somente reconhecer a dimensão humana em si,

suprindo  esse  vazio  de  significado  que  foi  tirado,  sendo  uma  afirmação  intensa  sobre  a

necessidade  de integração das  dimensões  apartadas  do ser  humano.  Para ela,  possuir  um

tempo na semana direcionado para esse objetivo é muito bom, porém questiona o fato de

precisarmos  sanar  a  “doença”  da  separação  sentida  pelos  indivíduos,  a  cisão  entre  as

dimensões física, espiritual, mental, psicológica e relacional, por exemplo. Acreditamos que a

cultura de paz propõe um caminho para isso ao trabalhar com o contato consigo, com o outro

e o mundo, através de diversas ferramentas e direcionamentos teóricos. 

Sempre, desde o início das minhas experiências com a Yoga, me atentei para
a importância do autoconhecimento. Sempre pensei,  e continuo pensando,
que  a  Yoga  me  possibilita  esse  envolvimento  comigo  mesmo,  e  aqueles
pensamentos  e  problemas  que me  assolam podem ser  resolvidos a  partir
desse autogerenciamento. Sempre pensei que antes de buscar um caminho de
evolução espiritual eu teria que encontrar alguma forma de parar e conversar
comigo mesmo, buscar a minha paz interior e me sentir leve outra vez. Se
bem que as duas coisas podem ser simultâneas, mas em minha mente havia
essa cronologia. Quando vejo esse texto lembro-me dos primeiros desafios
que senti de estar agora em um espaço que serve para eu me conhecer, saber
das minhas potencialidades e limitações, respeitar o meu corpo, então o leio
e vejo a importância de tudo isso (Citrino, RE).
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As novas experiências que venho passando com o yoga, a espiritualidade, as
leituras, o campo de estudo da minha pesquisa de mestrado e a convivência
com algumas pessoas, tem aberto algumas percepções em mim. A cada dia
vem ficando mais clara, o que antes era por mim naturalizada, a separação
que  fazemos  no  ocidente  entre  corpo,  mente,  espiritualidade,  emoção  e
razão. Isso tem sido muito interessante, pois tenho tido a oportunidade de
integrar  as  múltiplas  dimensões  do  meu  ser  e  enxergar  que  tudo  está
interconectado. (Áquila, RE)

Citrino e Áquila descrevem seus sentimentos com relação ao início das aulas de yoga,

relatando o contato interior como primeiro momento do autoconhecimento e a abertura para

novas percepções, até então eclipsadas. Citrino comenta sobre a importância que a busca por

paz interior possui na sua vida e relata que ao ler os textos das discussões percebe o desafio de

estar em um ambiente propício para o mergulho em si que julgava ser necessário. Áquila

também comenta sobre os saberes vivenciados na prática a possibilitam buscar a integração

nas múltiplas dimensões do seu ser, enxergando como tudo está conectado. 

Os relatos acima permitem um vislumbre dos estágios de consciência entendemos que

no âmbito do autoconhecimento,  os três (egocêntrico,  etnocêntrico e mundicêntrico) estão

conectados, porém parece que os participantes da ação possuem dificuldade em acessar o

terceiro estágio, relacionando o processo de autoconhecimento em uma perspectiva macro.

Com tranquilidade, os comentários refletem o estágio egocêntrico, redescobrindo a unidade

do ser e trabalhando na perspectiva de autocuidado e auto-observação. Entendemos que esse

estágio é o mais fácil de ser percebido e também o mais eclipsado pela sociedade, gerando

uma dificuldade em se perceber os demais e, nesse sentido, o primeiro estágio é o desvelar de

mundos interiores para enraizar as outras perspectivas. O estágio etnocêntrico começa a ser

entendido quando os participantes comentam sobre como o autoconhecimento influencia os

relacionamentos com os outros e na visualização da interligação entre tudo, porém tal estágio

ainda  não  é  facilmente  percebido.  Acreditamos  que  um  trabalho  contínuo  de

autoconhecimento (inegavelmente presente em todos os temas emergentes discutidos) permite

um florescimento nos estágios de consciência, sendo um exercício diário e prolongado, na

busca pelo ser mais. 
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Religião

Embora  algumas  religiões  tenham  preconceitos  e  resistências  à  prática  de  yoga,

acreditando que seria uma prática hinduísta, politeísta, ou que teria ligações com adoração ao

demônio, são afirmações sem qualquer veracidade, porém que impedem a aproximação de

várias pessoas (SANCHES, 2012),  esse nunca foi  um problema para a ação de extensão.

Provavelmente as pessoas com tais crenças sequer procuravam as aulas de yoga e por isso não

tivemos  contato  com  tal  nível  de  preconceito,  porém  percebemos  que  as  dúvidas  sobre

religião e espiritualidade eram comuns, também sobre se para praticar yoga era necessário se

envolver com a cultura hindu. 

O Yoga não é uma religião. Por exemplo, quando o Hatha Yoga é praticado
sem que o indivíduo tenha a consciência do divino, pode-se dizer que esse
tipo  de  prática  não  traz  a  essência  pura  do  que  é  o  Yoga,  mas  sim um
conjunto de prática para um fim de conservação de saúde física. Porém, se o
mesmo é praticado com uma consciência de que a mente, o corpo e o prana
tem origem de uma mesma fonte, como o divino, por exemplo, aí sim temos
o Yoga no seu mais puro significado. Desta forma podemos transcender, por
que o Hatha Yoga é como uma escada, cheia de degraus para a gente subir e
se elevar (Diamante, RE). 

A fala de Diamante explica de modo didático e claro que o yoga não é uma religião pois

não tem os dogmas, normalizações e não sistematiza a experiência com o divino (TANYI,

2002; BOFF, 206) e por esse motivo, pode ser praticado por todos, que possuam ou não uma

religião específica (HERMÓGENES, 2007; IYENGAR, 2007; JOIS, 2010). O participante

conclui com propriedade complementando que, desde que a prática de yoga seja realizada

com o alinhamento entre corpo e mente, passa a possuir um caráter transcendental e, portanto,

espiritual, assim como afirmado por Hendry (2016) e Jois (2019). 

Dentre o belo da yoga, é reconfortante atentar para o fato de que, apesar de
ser mal interpretada por pessoas religiosas (e/ou fundamentalistas, como já
destaquei em outro relato) essa prática (ou ciência, como a ela se refere a
autora [do texto estudado]) além de não pregar uma religião, acolhe todas
elas,  pondo  em  prática  o  que  dissemina:  paz,  amor,  harmonia.  Esse
acolhimento  é  uma  das  qualidades  pouco  vistas  da  yoga  e  que
poderia/deveria ser tomado como exemplo em nossos ásanas (falando aqui
num sentindo muito amplo) vida afora (Ísis, RE). 
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O comentário inicial de mostra como os participantes eram confrontados por amigos e

familiares sobre a relação entre o yoga e a religião, pois muitas vezes pertenciam a famílias

demasiado  radicais  em  suas  visões  sobre  o  tema.  A interligação  que  Ísis  faz  sobre  a

característica acolhedora da yoga demonstra o seu caráter transreligioso, na medida em que

incorpora valores reconhecidas por todas as religiões como a paz, o amor e a harmonia, de

maneira prática e vivencial, por vezes perdida nos interstícios dogmáticos das religiões.

A bem da verdade a minha vida espiritual sempre foi muito voltada para o
cristianismo mas hoje por mais que pareça absurdo para alguns tento fazer
uma  conexão  de  ambos  partindo  do  princípio  que  Deus  está  a  onde
encontramos a paz o amor e a prática da yoga me traz essa paz me eleva
espiritualmente (Andrômeda, QA).

O relato de Andrômeda descreve como estamos imersos nas religiões, especialmente o

cristianismo, em nosso cotidiano brasileiro (e ocidental) como dito por Boff (2000; 2006), de

modo que parece algo naturalizado, porém não o é. O fato de sermos acostumados com ritos,

costumes e datas comemorativas pode esvaziar de sentido a mensagem principal tanto do

cristianismo como de todas as religiões, que é a paz e o amor. Podemos entender o que foi

descrito por Andrômeda pois “… faz-se distinção entre o mundo exterior e o mundo interior,

entre o mundo de César e o reino de Deus. Esses mundos são igualmente reais e igualmente

válidos. Mas a nossa sociedade investiu todo o valor no mundo exterior” (JAFFE, 1992, p.

69).  Acreditamos  que  o  participante  pôde  incorporar  os  saberes  do  yoga  em seu  mundo

interior, em diálogo com o mundo exterior e assim, sentindo-se elevado espiritualmente.

Os  encontros  têm  enriquecido  bastante  o  meu  lado  espiritual  que
perambulava bem ansioso e enfraquecido desde que parei de me identificar
com o cristianismo. Através das práticas revejo alguns conceitos engessados
e  tento  me  permitir.  Abrir-se  para  o  outro  e  para  o  mundo,  mas
especialmente, abrir-me para mim. (Celestita, RE)

Especulamos que a falta de identificação com o cristianismo descrita por Celestita se

deve ao fato do imenso valor  no mundo exterior  descrito por Jaffe (1992),  entendendo o

mundo exterior  entendido pelos  ritos,  doutrinas  e  dogmas  das  religiões,  sendo necessário

transbordá-los novamente de sentido. A participante também comenta o processo de abertura

que ocorre nos três níveis, o individual, interpessoal e coletivo. Entendemos essa descrição

como um despertar espiritual, pois:
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Na medida em que crescemos espiritualmente, tornamo-nos cada vez menos
dependentes  de  regras  externas  e  descobrimos  cada  vez  mais  o  tipo  de
moralidade espontânea que se  origina do real  entendimento,  da  autêntica
sabedoria (FEUERSTEIN, 2009, p. 32).

Assim, pensamos que religiosidade e espiritualidade são diferentes, como afirma Saad

et al. (2001) mas que podemos alinhar os dois, desde que tal união ocorra através da práxis,

de modo reflexivo e desperte o melhor de cada um e podemos ver um exemplo desse caso na

fala de Obsidiana: 

Somos  emissores  e  receptores  de  energia  e  não  estamos  aqui  por  acaso.
Todos  temos  nossa  missão,  e  nosso  próprio  desenvolvimento  espiritual.
Assim, frequento Centros Espíritas, para adquirir conhecimentos e retribuir
através de trabalhos nas Casas Espíritas, aos que buscam ajudam, encarnados
ou desencarnados. Conhecer e praticar Yoga, foi mais uma ferramenta de
apoio ao meu despertar Espiritual. As práticas de meditações, os mantras e
posturas do Yoga são elos de ligação com nosso conhecimento interior e a
divindade Maior. (Obsidiana, RE)

A participante descreve como o yoga auxiliou no seu despertar espiritual, como chama,

em união com o espiritismo, escolhido por ela para mediar sua ligação com o aspecto divino.

Percebemos que a prática de yoga não gera nenhum conflito para a mesma e pelo contrário,

parece potencializar suas crenças religiosas. 

Eu entendo como oração algo que você entoa para tentar entender algo, ou
mesmo se  acalmar  diante  de uma situação.  O yoga me trouxe uma nova
forma de ver essa palavra, porque eu a denominava diretamente relacionada
a religião e isso não é verdade. Eu não costumava orar, porém aprendi que
estou sempre orando, e fico bem com isso (Amazonita, RE). 

O relato de Amazonita, por sua vez, apresenta certa resistência com as religiões pois em

seu núcleo familiar esse tema é gerador de conflitos e desentendimentos. Em um dos textos

discutidos,  debatemos  as  orações  enquanto  meios  para  conexão  com  o  divino  e  foi

interessante perceber como a participante apresentava uma espiritualidade espontânea e uma

linda conexão com seu eu superior porém devido a todo o contexto em que vivia, a religião ou

temas  que  a  lembravam  as  religiosidades  eram  afastados.  É,  portanto,  interessante  nos

questionarmos em que momento as religiões perderam sua espiritualidade intrínseca e o que

podemos fazer para religar, pois que essa é a origem etimológica da palavra religião.
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Muitas vezes confundo espiritualidade com religião.  Por conta de minhas
avós serem muito religiosas (cada uma qual  com sua religião),  na minha
infância, elas cobravam muito um posicionamento meu.  Acredito que por
conta disso, acabei fugindo de tudo que envolve esse contexto. Sei que são
bem distintas, mas em alguns aspectos acabo me perdendo entre o que seria
espiritualidade e religião. O que posso relatar é que sinto uma sensação boa,
de calma, quando estou ouvindo ou cantando um mantra (Esmeralda, QA). 

Semelhante  ao  que  ocorreu  com  Amazonita,  Esmeralda  também  descreve  um

afastamento  da  religião  devido  ao  contexto  familiar,  gerando  confusão  entre  o  que  seria

religião e espiritualidade. Matos afirma que:

Reconhecer e acolher a espiritualidade dos jovens, e das pessoas em geral, é
ter a oportunidade de educar o sujeito integral, em suas múltiplas dimensões,
alimentando seus diversos potenciais (MATOS, 2007, p. 67). 

Questionamos, através da descrição das participantes e da autora, se não precisamos

deixar  com  que  a  espiritualidade  da  nossa  sociedade  aflore  com  naturalidade,  seja  em

contextos religiosos ou não, pois tal fragmentação, causada pela negação ou não expressão da

espiritualidade  pode  gerar  bloqueios  no  indivíduo  ao  impedir  que  ele  se  desenvolva

integralmente. De acordo com Jaffe (1992), tudo o que é bloqueado, eclipsado ou reprimido

se insere em nossa inconsciência e retorna na forma de forma chocante ou impactante (como

fanatismos ou preconceitos, por exemplo) em nossa vida, com o intuito de ser integralizado à

consciência. 

Foi possível perceber que a prática do yoga pode ser compreendida como
uma espécie de oração, essa tradição humana milenar de busca de si pela
busca do outro.  Ao ler  os  textos,  fiquei  refletindo sobre  minha trajetória
como católico, vindo de uma família católica, e como essa minha importante
base hoje se expandiu para uma prática espiritual transreligiosa com foco na
ação social  e  na conexão com o sagrado através  de  terapias  holísticas  e
atividades de meditação. Em síntese, posso dizer que os encontros do yoga
têm modificado minha relação comigo mesmo (Ônix, RE). 

O relato  de Ônix demonstra  seu percurso religioso e  espiritual,  na  medida  em que

experienciou essas duas dimensões e expandiu sua percepção ao integrá-las, vivendo inclusive

a  prática  transreligiosa  enquanto  ativismo  social,  presente  também  em  outras  terapias

holísticas. Por fim, o participante descreve como todas essas experiências modificaram sua

relação  consigo.  Segundo  Verma  (2017)  a  espiritualidade  é,  na  verdade,  uma  forma  de
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reconhecer  a  igualdade  inerente  em todas  as  religiões,  etnias  e  localidades,  pois  permite

acessarmos a consciência individual e universal, possibilitando o entendimento de que todos

os humanos são iguais e fazem parte de um todo. Dese modo, a espiritualidade é a maneira de

perceber similaridades e se conectar com elas, em vez de olhar as diferenças e pensar que são

mais importantes que o fato de sermos todos iguais. 

Tendo como base o entendimento de que as religiões e o yoga ajudam a percebemos a

nossa  essência,  a  do  outro  e  a  do  mundo,  inserimos  esse  tópico  nos  três  estágios  de

consciência, egocêntrico, etnocêntrico e mundicêntrico, também devido ao caráter processual

dos relatos, demonstrando percepções individuais, coletivas e societárias. 

Espiritualidade

Esse tópico, interligado com o anterior, buscam sentidos do descobrimento da dimensão

espiritual e nos caminhos espirituais vividos no cotidiano, refletindo sobre eles e encontrando

semelhanças e contrapontos com a religiosidade. 

Como foi dito em aula, minha intenção com a prática foi de me libertar de
um sofrimento de perda da minha querida vó, mas depois que esse objetivo
foi alcançado, surgiram diversos conflitos sobre o sentido da prática de yoga
e meditação, mas hoje, percebo que a prática é mais do que um meio de
alcançar objetivos práticos, mas um caminho de se integrar a Deus, e nós não
sabemos como é essa integração, então não podemos identificá-la como um
objeto para adquirir, logo não cabe ter um objetivo sem objeto, mas apenas
fluir desta autodescoberta que é grande surpresa, um grande mistério que se
revela  a  cada  um de  forma  diferente,  pois  é  uma  maneira  de  sermos  e
vivermos nós mesmos (Berilo, RE).

A afirmação de Berilo demonstra que sua procura pela prática de yoga foi utilitarista na

medida em que possuía um objetivo a ser alcançado, sendo esse a superação do luto vivido

pela perda de sua avó, porém com o desenrolar das aulas, o praticante percebeu que para além

dessa funcionalidade, o yoga também era um caminho para se integrar a Deus. O participante

ainda problematiza sobre os sentimentos dessa descoberta e afirma que cada indivíduo vive

essa  epifania  de  modo  diferente.  O  relatado  por  Berilo  pode  ser  descrito  como  uma

experiência mística, de acordo com Jostein et al. (2000), pois seria este um contato individual
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com o aspecto divino do universo, ou Deus, de acordo com a nomenclatura preferida por cada

um. 

Sempre  quis  mais  que  dogmas,  mais  do  que  uma  visão  fechada  sobre
determinado aspecto religioso e sempre quis algo mais da vida. Mas nunca
busquei  realmente.  É a primeira vez que tomo a iniciativa de buscar por
conta própria minha espiritualidade, ampliar minha consciência. O Yoga me
mostrou (e mostra) aos poucos muitas necessidades de centralidade não só
na  matéria,  mas  no  reflexo  que  cuidar  bem do  meu  ser  como  um todo
(Madrepérola, QA). 

Para  Madrepérola,  podemos  interpretar  que  o  sentido  da  experiência  espiritual  é  a

reconexão com os aspectos de si, vendo-se a partir da visão integral e não dualista, pautada na

dicotomia entre matéria e espírito. A partir dessa integralização individual, nos conectamos

automaticamente com dimensões que transcendem a racionalidade, para JUNG (2015, p. 321)

“Se compreendermos e sentirmos que já nesta vida estamos relacionados com o infinito, os

desejos e atitudes se modificam. Finalmente, só valemos pelo essencial se não acedemos a ele

a vida foi desperdiçada”. O essencial seria, portanto, a percepção da transcendentalidade em

nossas vidas. 

Desde o início a prática do Yoga me incentivou a estudar e a buscar mais
sobre a espiritualidade que reside em mim. A partir das aulas eu passei a me
enxergar de uma forma diferente e comecei a ver o outro também de uma
forma diferenciada.  Todos nós somos partes  do mesmo laço,  e  essa  vida
terrena é um momento de conflitos, de divergências, de partidos, mas que o
sucesso  nesta  etapa  nos  garante  um amadurecimento  e  nos  tornam seres
ainda mais sensíveis e aptos a viver em harmonia (Citrino, RE). 

As discussões dos textos e as práticas fizeram reflorescer o sentimento de
cuidado comigo e com o mundo. A prática feita com tranquilidade, visando o
respeito aos nossos limites fizeram com que eu desenvolvesse bastante meu
desejo  de  alinhar  corpo  e  mente.  “O  mundo  reverbera”  é  a  frase  que
diariamente tenho pensado e amadurecido. Valorizado a trocas de energias
com o mundo e canalizando-as para onde sinto reverberar. Tenho passado
pelas  adversidades  de uma maneira  bem mais  suave,  fortalecendo minha
espiritualidade… (Quartzo azul, RE). 

A descrição  de  Citrino  sobre  como o  yoga  estimulou  a  buscar  os  aspectos  de  sua

espiritualidade  se  conecta  com  a  afirmação  de  Jois  (2019)  em  que  o  desenvolvimento

espiritual  no  yoga  é  um  processo  natural  e  não  forçado,  variando  de  acordo  com  a

individualidade de cada participante.  Vemos essa influência também no relato de Quartzo
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azul, ao afirmar que a prática e os textos a fizeram buscar a integração entre corpo e mente,

comentada  anteriormente  por  Madrepérola,  e  fazendo-a  fortalecer  sua  espiritualidade.

Podemos  também relacionar  a  busca  por  integração  comentada  por  Madrepérola,  Berilo,

Citrino  e  Quarto  azul  com  a  definição  proposta  por  Tanyi  (2002,  p.  502),  na  qual  a

espiritualidade envolve a busca do indivíduo por um significado na vida, integralidade, paz e

harmonia, sendo um componente biológico do ser humano. A espiritualidade também seria

descrita como uma expressão individual que impulsionaria os indivíduos a viver de modo

significativo e podendo ser expressa de várias maneiras que variam da meditação à apreciação

musical, estando ligada ou não a religiões. 

A princípio  eu  achava  que  Deus  não  existia,  não  cultuava  minha
espiritualidade  (pelo  menos  conscientemente).  Sinto  que  o  meu
chamado se deu através do corpo. Posso dizer que hoje eu acredito em
algo maior e que fiz as pazes com o ser maior e de amor. Continuo
sem acreditar no Deus “caixinha” pintado na Bíblia, porém hoje vejo
que há mais coisas que só podem ser sentidas e elas são reais. A yoga
foi a ponte e a forma de eu fazer as pazes com Deus. (Celestita, QA). 

A descrição de Celestita sobre seu caminho de descobrimento da espiritualidade passa

por  uma desconstrução do conceito entendido por  ela,  provavelmente devido a confusões

dentre religião e espiritualidade, porém que passaram a ser vivenciados de outra maneira. Para

Zinnbauer  et  al. (1999)  a  religiosidade  e  a  espiritualidade  são  processos  dinâmicos,

construídos e reconstruídos processualmente, semelhante ao modo através do qual Celestita

pôde encontrar sua conexão espiritual e se reconectar com uma dimensão eclipsada de sua

vida. 

O yoga foi um ponto de contato na minha trajetória espiritual. Através do
Yoga refleti sobre a prática dos automatismos, da ordem física e emocional,
e dos processos de análise de minhas práticas espirituais. Sou muito feliz por
praticar o Yoga não apenas num nível físico mas num nível mental. É uma
prática  cotidiana.  Sou  candomblecista  e  através  do  Yoga  pude  aumentar
minha capacidade de conexão com o sagrado assim como ter mais paciência
e tolerância com o próximo (Lyra, QA). 

Para Lyra, o yoga permitiu uma reflexão sobre as práticas espirituais, entendendo os

modos automáticos  que vivemos e  trazendo consciência  ao cotidiano e  possibilitando um

contato maior com o caminho espiritual escolhido. O participante afirma que a prática foi
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capaz de se alinhar com seu vínculo no Candomblé, atuando como Verma (2017) afirma e

através da espiritualidade, se integrando com as religiões. 

Percebemos  que  tanto  as  vivências  religiosas  quanto  espirituais  possuem  a

potencialidade  de  despertar  o  contato  consigo,  com os  demais  e  com Deus,  assim como

afirmado por Dyson  et al.  (1997). A prática de yoga, embora nem sempre de modo claro e

evidente, possui a característica intrínseca de estimular o florescimento da espiritualidade e

sem  essa  faceta  pode  se  tornar  tão  somente  um  exercício  físico.  Na  ação  de  extensão

buscamos acolher  todas  as  expressões  religiosas  e  espirituais,  evidenciando o caráter  não

religioso do yoga, e evitando, inclusive, a utilização de mantras voltados para as expressões

divinas indianas (como a trindade composta por Shiva, Ganesha e Vishnu, por exemplo) para

não confundir ou afastar os participantes, porém sempre com posturas de abertura e diálogo

diante  de  quaisquer  questionamentos.  Entendemos  que  a  prática  de  yoga  foi  pautada  por

ideais comuns de paz, amorosidade, compaixão e cuidado com o outro, valores transreligiosos

e, sobretudo, humanos. 

Ativismos

Era comum que os participantes da ação de extensão iniciassem a frequentar as aulas de

yoga com a imagem do yogi comumente transmitida pela mídia ou imaginário popular, sendo

o de uma pessoa extremamente tranquila, calma, que não se irrita ou eleva a voz, além de

profundamente  imersa  em si,  semelhante  a  um movimento  de  alienação.  Com o  tempo,

através das aulas práticas e dos textos, percebiam que o praticante de yoga possui um perfil

extremamente  diverso,  e  não  podemos  trancafiá-lo  em  uma  só  imagem,  e  esses  perfis

frequentemente questionam a passividade ou a postura alheia ao mundo. Quase com espanto,

percebiam que o yogi não só pode como deve se posicionar de modo crítico e reflexivo com

relação aos problemas da sociedade,  trazendo para si  a responsabilidade de semear a  paz

aliada a posturas ativas e engajadas, seja através da política, de questões sociais, questões

ambientais ou espirituais. 
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A leitura do texto “O que é ativismo espiritual” foi bacana na medida que
promoveu em mim um diálogo das minhas práticas espirituais pessoais com
minhas lutas sociais, como militante LGBTQ e militante da adoção. Pude
perceber/confirmar,  através  da  leitura  do  referido  texto,  em diálogo  com
outros textos que li de Sri Baba, que a nossa paz interior está conectada a um
projeto de paz social superior (Ônix, RE).

O texto se inicia dizendo que a Yoga é mais que uma prática corporal e mais
do que uma prática individual. Com certo manejo literário o autor nos faz
perceber que ao praticar Yoga eu me conecto com o outro, com a sociedade,
e que os princípios de leveza, tranquilidade, paz, serenidade não excluem os
sentimentos de indignação, de busca pelos direitos, ao contrário, a Yoga nos
prepara para que isso seja feito da melhor forma. Para que nos preparemos e
controlemos as nossas emoções. Acredito que essa foi a maior lição do texto
e das discussões (Citrino, RE). 

O posicionamento de Ônix reflete a interligação entre as práticas espirituais e o seu

movimento  em  lutas  sociais,  evidenciando  que  as  duas  dimensões  são  cambiáveis  e

interconectadas, uma vez que a dimensão da paz atua dialeticamente no alinhamento de si e

do outro. Citrino, por sua vez, afirma que a maior lição apreendida através dos debates sobre o

texto foi que o autoconhecimento, isto é, a busca por viver os valores de paz, tranquilidade e

serenidade são aliados dos sentimentos de luta por direitos e também de indignação. De fato,

o yoga atua como uma balança, permitindo que a busca interior e a atuação exterior sejam

ponderadas, através do trabalho (tanto interno como externo) com os sentimentos que podem

ser vistos como complementares de paz e revolta, tranquilidade e indignação, serenidade e

ação, por exemplo. 

Acredito  que  a  yoga  nos  proporciona  um  conhecimento  interno  –
autoconhecimento – e a partir daí é que podemos ajudar o próximo e então o
mundo em que vivemos. Se não nos conhecemos, no âmbito mais profundo,
como  poderemos  compreender  nossos  conflitos?  E  como  poderemos
contribuir  para  com o  outro?  Por  isso,  o  yogi  é  sim um ativista  social
(Esmeralda, RE).

A conclusão de Esmeralda complementa os pensamentos de Citrino, sobre a busca por

autoconhecimento ser capaz de balizar nossas ações no mundo. Primeiro seria ideal que nos

entendêssemos profundamente para a partir daí pautarmos nossa expressão transmitida para a

sociedade  nos  relacionamentos  interpessoais  e  nas  escolhas  sobre  o  modo  de  atuação  e

inserção no mundo. Porém, esse movimento é contínuo e não um fato pronto, pois estamos

em constante transformação, já que o ser humano é por essência, inacabado (FREIRE, 2011a),
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essa incompletude, em vez de diminuir a essência humana, é o que nos capacita na busca do

ser mais. 

Preciso assumir as minhas escolhas e assumir a vida que eu desejo para mim.
O yoga é ativismo social, mas sobretudo individual, pois os conflitos mais
intensos parecem existir dentro de cada um. Sei que ainda separo muito o
interno do externo, o eu do todo. É difícil mudar essas percepções em tão
pouco tempo. Especialmente nesse momento, como pesquisadora, é exigida
de mim esta separação, além de uma certa imparcialidade – que não existe,
mas  não podemos escancarar.  De fato,  como falei  antes,  é  mais  cômodo
separar, pois podemos sempre culpar aquilo que está fora de nós (Ametista,
RE).

A reflexão de Ametista revela a dificuldade sentida de entender a relação presente entre

o  eu  interior  e  o  mundo exterior,  pois  isso  representa  uma mudança  de  um aprendizado

ensinado desde a infância, a de que somos separados tanto de nós, quanto de outras culturas e

do mundo, como um todo. A assimilação de que há uma conectividade ligando tudo e todos é

um conceito difícil de entender e demanda tempo. A participante também traz a reflexão de

que esse ideal de separatividade é inclusive demandado nas pesquisas, quando propõem um

olhar dito imparcial do pesquisador, como se este pudesse ser desconectado do contexto e não

deixasse que nada o influenciasse, agindo como uma máquina. Ametista conclui afirmando

que sempre  é  mais  fácil  culpar  o  que  está  fora de  nós,  como se os  fatores  externos  não

fizessem parte da nossa vida nem de quem somos. Porém, com o aprofundamento dos estudos

voltados ao cultivo da espiritualidade e também da psicologia (JAFFE, 1992; JUNG, 2014),

entendemos que o exterior é reflexo do interior e a transformação de uma dimensão requer,

em sincronia, a transformação da outra. 

Costumava ver a pessoa que buscava elevação espiritual como uma pessoa
desconectada  com  o  contexto  que  ela  está  inserida,  passiva  frente  às
dificuldades  da  sociedade.  Após  as  discussões  do  texto  percebi  que  é
exatamente o contrário, que devemos estar muito conectados com o nosso
meio, respeitar e acolher, porém não ser conivente com posturas ruins e ser
ativista das boas causas com amorosidade (Celestita, QA).

O  yogi  não  deve  ser  uma  pessoa  passiva  e  tampouco  alguém  de
mudanças/conflitos  internos.  Devemos  saber  que  mesmo  as  mudanças
internas  se  estendem  ao  externo.  Que  toda  ação/posição  tem  impactos
profundos não somente no indivíduo, mas no mundo que o cerca! (Rosa,
RE).
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O depoimento de Celestita dialoga com o imaginário inicial de que o yogi seria passivo

e desconectado da realidade, e a participante foi capaz de transformar sua visão com o auxílio

dos textos e das discussões, entendendo a necessidade de conexão e diálogo com o meio que

nos cerca. Rosa, por sua vez, concorda que o praticante de yoga não deve ser uma pessoa

passiva, alheia à realidade que a cerca. Porém, a estudante diz que o yogi também não deve

ser alguém de conflitos ou mudanças internos. Entendemos que essa segunda afirmação parte

de  uma perspectiva  também idealizada  sobre  o  praticante  de  yoga,  como alguém que  já

atingiu um alto nível de autoconhecimento e espiritualidade, não estando sujeito aos conflitos

e  sobressaltos  interiores.  Porém,  sabemos  que  o  crescimento  psicológico,  emocional  e

espiritual ocorre em movimentos de espiral, com a vivência de diversas situações ao longo do

tempo, não sendo fato dado, rápido e imutável. Esse entendimento permite que sejamos mais

amorosos no acolhimento de nós mesmos e do outro, sabendo e reconhecendo a beleza da

incompletude tão falada por Freire. 

Ele [o texto] me abre a visão do caminho que é trilhado no yoga. Apesar de
toda  sua  transcendentalidade,  o  yogi  não  se  afasta  nem  se  isola  dos
problemas temporais. Pelo contrário, tem a missão de, a partir da tomada de
consciência fornecida pelas práticas e meditações, agir mais consciente de
suas influências e das demandas sociais que nos cercam. Isso me deu mais
vontade de me dedicar muito mais do que tenho feito (Pedra do sol, RE).

A descrição de Pedra do sol resume com propriedade o que tem sido descrito nesse

tópico, na medida em que os saberes transcendentes do yoga somente preparam o indivíduo

para  exercer  o  seu  estar  no  mundo  de  modo  mais  consciente,  responsável  e  engajado.

Lembramos  Freire  (2014,  p.  46)  quando  afirma  que  “Não  há  transcendentalidade  sem

mundanidade. Eu tenho que atravessar a mundanidade para alcançar a transcendentalidade.”

Assim, acreditamos que esses dois caminhos são inseparáveis. 

Gostei bastante do que um dos colegas falou em uma das discussões, de que
o nosso futuro é o passado. Justamente porque cada vez mais estamos em
busca do retorno ao que é simples, natural, tudo aquilo que nos foi tirado ou
deixado de lado em nome do progresso. Porém, assumir uma escolha a favor
da não-violência,  da paz,  do respeito,  acaba gerando em nós uma grande
responsabilidade  e  também  uma  grande  cobrança  das  pessoas  que  nos
cercam. Somos humanos, somos suscetíveis a muitas falhas, mas escolher
lutar por uma causa, parece que os holofotes da cobrança (dos demais e de si
mesmo)  caem  sobre  nós.  Se  você  é  um  ativista  social  ou  ainda  mais
espiritual, as pessoas parecem confundir o seu objetivo com quem você é ou
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deveria ser. Esquecem que tudo é um processo e que se você já estivesse
pronto e perfeito, não precisaria estar lutando por isso (Ametista, RE). 

A reflexão trazida por Ametista remete à carga de responsabilidade sentida por todo

ativista ao escolher viver a partir de suas convicções, bem como as exigências da sociedade a

partir do momento em que se assume determinada postura ético-política (como o veganismo,

por  exemplo).  As  pessoas  envolvidas  com algum movimento  de  luta  e  transformação da

sociedade tendem a passar por momentos de “teste” tanto impostos por si mesmas quanto pela

sociedade, demandando a reafirmação contínua das escolhas feitas, sendo esses momentos de

“recriação de si mesmo” (TIBURI & HERMANN, 2014). A participante traz a atenção para a

necessidade de acolhermos amorosamente os momentos vividos por cada um, entendendo que

tempos, aprendizados e escolhas são graduais e inclusive podem se transformar, de acordo

com o amadurecimento. Precisamos ter consciência da busca por coerência, na medida em

que  distanciamos  o  discurso  da  prática  em  equilíbrio  com  a  internalização  do  nosso

inacabamento, evidenciado no constante movimento de busca, impregnado pela esperança da

mudança, de acordo com os caminhos de transformação escolhidos (FREIRE, 2014).

Estamos chegando ao final do ciclo, mas parece que agora é que estou pronta
pra  começar.  Talvez  seja  esse  o  caminho do  autoconhecimento:  sentir-se
fértil.  Perceber  a  alma  preparada  para  receber,  doar,  trocar,  perdoar,  se
perdoar, amar, se amar… Senti os três últimos textos como um chamado à
Conexão. Conexão com o outro, com a Natureza e com o Todo. No meu
entendimento essa é a filosofia Yoga e é o que faz mais sentido para mim.
Esse  chamado  à  responsabilidade  com  o  coletivo  é  alimento  para  a
caminhada  política  de  ética  e  inteireza  que  venho  tentando  realizar.
Conectar-me com o meu corpo e reconectar a sua/minha potência me fez
tomar outras atitudes como consciência da alimentação, das práticas físicas,
da  respiração,  de  clarear  a  mente  com meditação,  entre  outras  reflexões
(Âmbar, RE). 

O relato de Âmbar remete à fertilidade sentida no caminho de autoconhecimento, com a

potência para nutrir as escolhas éticas e políticas vivenciadas por cada um, no cotidiano. A

participante  remete  ao  chamado  sentido  para  assumir  a  responsabilidade  com o  coletivo

(processo já consolidado em sua trajetória política e em movimentos sociais) e tal sentimento

encontra-se  imerso  na  integralidade  do  seu  ser,  assim  procura  concretizá-lo.  Podemos

entender que essa percepção de inteireza é a ligação espiritual capaz de fornecer os subsídios
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necessários para sustentar a ação ético-política no mundo, pensada através do equilíbrio entre

individual e coletivo. 

A referência ao sentir-se fértil é impregnada de beleza pois remete a nossa capacidade

de nutrir (a nós mesmos, aos outros e ao mundo) de modo responsável e ético, permitindo o

florescimento de novos valores e atitudes que dialoguem com uma visão pautada no bem

comum  e  no  desenvolvimento  mais  equânime  da  sociedade.  Por  essa  visão  múltipla,

entendemos  que  o  tópico  sobre  ativismos  insere-se  nos  três  estágios  de  consciência,

egocêntrico,  etnocêntrico  e  mundicêntrico,  permitindo  o  progresso  individual,  coletivo  e

planetário em harmonia. 

Relação com o outro

Nesse  tópico  buscamos  compreender  se  e  como  as  relações  interpessoais  se

transformaram, influenciadas pelo primeiro movimento de busca interior e contato consigo

realizado pelos  participantes  da ação de extensão.  Durante as aulas  de yoga,  trabalhamos

simultaneamente para cultivar um olhar interior, permitindo a cada um observar, entender e

mudar (se necessário e desejado fosse) estimulando o ímpeto pela autotransformação e a ter a

sensibilidade para olhar ao redor (imediatamente para o grupo e gradualmente expandindo

esse olhar para amigos, familiares, colegas de trabalho e desconhecidos), com amorosidade e

respeito. 

A yoga  entrou  na  minha  vida  e  continua  agindo  de  uma  forma  muito
positiva.  Hoje  eu  me  avalio  como  uma  pessoa  que  está  em  constante
aprendizado.  Aprendi  a olhar mais  para mim e a buscar o que realmente
importa. Sei que é uma caminhada constante, mas agora eu sinto que estou
no caminho certo.  Estou aprendendo a  olhar  para  o outro e  ver  além da
carcaça. Quero continuar despertando essa amorosidade e quero sentir isso
do outro também. Percebo que a minha forma de lidar com os problemas têm
mudado. Me vejo mais amorosa e compreensiva, não que eu tenha ficado
indiferente, mas sim mais atenta ao outro em sua completude (Celestita, RE).

O depoimento de Celestita revela o movimento dialético de olhar para si e para o outro,

pois  a  partir  desse  olhar  múltiplo  os  referenciais  se  tornam maleáveis  e  transformadores.

Freire et al. (2018, p. 102) afirma: “Nós temos que dar o melhor de nós para ajudar as pessoas

a terem coragem para se confrontar a si mesmas. Porque uma das condições para nós termos
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esperança, e para nos engajarmos em qualquer forma de luta socialmente significante, é lidar

com nossas próprias dificuldades (…)”. O processo de autoconfrontação descrito pelo autor e

vivido por Celestita sugere a importância de alinhar essas duas dimensões, o autocuidado e o

cuidado  com  o  outro,  como  forma  de  pensar  em  relações  mais  éticas,  conscientes  e

esperançosas.

Ultimamente,  tenho mantido minhas relações pessoais mais  harmônicas e
saudáveis… tanto com familiares, amigos e principalmente, meu namorado,
o qual  convivo e por  isso temos mais  embates.  Noto que em todas elas,
houve uma melhora muito grande (Jade, RE).

O relato de Jade é semelhante ao de Celestita e descreve uma modificação nas relações,

sobretudo as mais próximas, pois são estas as mais sujeitas às reverberações do cotidiano e

para a participante essas modificações foram positivas. Nesse movimento de se entender e

entender  o  outro,  é  preciso  também aceitar  e  respeitar  as  diferenças  e  nesses  momentos

exercitamos a virtude da escuta, de acordo com Freire (2011b)

Das últimas vezes que estive em sala, principalmente na meditação, consegui
sentir  a  energia  de  todos  que  estavam ali  e,  como  resposta,  meu  corpo
energético  se  tremeu  por  baixo  da  pele.  Eu  já  passei  por  experiências
parecidas, mas já faz muito tempo. Quando eventos assim ocorrem, fica mais
fácil lembrar que sou parte de um todo. p.s.: Usei trechos dos textos lidos em
sala para problematizar com meus amigos (Turquesa, RE). 

A epifania de Turquesa sobre sentir-se parte de um todo é precisamente o que Bhajan

(2017, p.1) afirma ao dizer que “Todo mundo é uma parte de você. Se você não entende que

todo mundo faz parte de você,  então não compreende quem é”.  Com esse sentimento de

partilha e completude, a participante compartilhou os textos usados em sala para discutir com

seus amigos. Quando a mesma questionou se poderia usar os textos para esse meio,  com

pessoas não participantes da ação, a resposta foi positiva pois se trata de um gesto belo, o de

compartilhar  saberes  significativos  para  si  com  aquelas  pessoas  a  quem  se  quer  bem.

Percebemos nessa atitude algo descrito por Freire et al. (2018) como a natureza humana, que

é lutar (com gentileza, cuidado e engajamento) para mudar a sociedade, tal gesto é imbuído de

uma  potência  transformadora  enorme,  por  ser  simples,  natural  e  atuar  diretamente  no

cotidiano, potencializando atos, ações e reflexões diários. 
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A vivência que tive durante as práticas nesse projeto foi muito importante
para o meu crescimento pessoal. Este ciclo que se fecha agora me fez refletir
muito sobre minhas ações, nos meus pensamentos e como tudo isso reflete
na convivência com o outro e,  principalmente,  o meu papel  como cidadã
(Esmeralda, RE). 

De acordo com o testemunho, Esmeralda afirma que as experiências a fizeram refletir

sobre  seus  pensamentos  e  ações,  entendendo  também  como  esses  aspectos  refletem  no

convívio com o outro. A participante também pondera sobre o seu papel enquanto cidadã,

conversando  com  o  que  as  autoras  Silva  &  Bomfim  (2018)  discutem,  sobre  o  quão

transgressoras  ao  modelo  dominante  são  as  práticas  educativas  que  estimulam  o

autoconhecimento, a formação integral dos sujeitos políticos, os valores humanos, o diálogo

entre  diferentes  saberes  e  as  práticas  de  cidadania.  A ação  de  extensão  vivenciada  pela

estudante, que participou do projeto durante quase dois anos, enfatiza o autoconhecimento em

sua potência crítica, modificando positivamente a forma como nos inserimos na sociedade. 

Participar  desse  projeto  me  permitiu  conhecer  coisas  boas  que  existem
dentro das pessoas, perceber minhas reações “transformadoras” em diversas
situações. Sem falar nos benefícios físicos. Praticar yoga me dá leveza no
corpo, na mente e até na alma. Acredito que a yoga foi fundamental para que
eu me conhecesse um pouco mais e por despertar  em mim atitudes mais
reflexivas  visando  sempre  o  bem-estar  do  coletivo!  Quero  continuar
praticando (Rubelita, RE).

A fala de Rubelita complementa a questão do exercer a cidadania, pensando no bem

coletivo, através de uma nova maneira de observar as pessoas, sob a perspectiva da bondade e

da compaixão. A estudante também reflete sobre suas reações e o quão transformadoras elas

podem ser, embora o uso das aspas possa indicar certo receio em usar uma palavra tão cheia

de  potência,  entendemos  que  os  mínimos  gestos,  ações  e  pensamentos  podem  sim  ser

transformadores no sentido impactante da palavra. Observar o yoga como caminho para a

transformação das sociedades e do planeta é acreditar no potencial existente em cada um de

nós “Porque para se lançar a mudar o mundo, é preciso estar meio louco.” (MUJICA, 2018).

Por acreditarmos nessa potencialidade, esse tópico se insere nos três estágios de consciência,

egocêntrico,  etnocêntrico  e  mundicêntrico,  compreendendo  que  ao  estimular  o

autoconhecimento,  modificamos a forma de entender e conviver com as pessoas, gerando
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consequentemente novas formas de observar as relações com o mundo (as lutas de poder, as

potencialidades naturais, o respeito e conexão com a terra, as conexões entre os seres) e a

responsabilidade de cada um para estar consciente em suas escolhas, pensamentos e ações. 

Relação com o mundo

Compilamos  nesse  tópico  os  comentários  envolvendo  os  questionamentos  e

compreensões sobre como nos relacionamos através do convívio interpessoal com o mundo

(em suas dimensões bióticas e abióticas, ou seja, seus seres vivos e as matrizes naturais). Os

temas  emergentes  anteriores  descreveram comportamentos  e  reflexões  balizadores  para  o

habitar  humano  em seu  ambiente  e  reunimos  aqui  as  expressões  mais  claras  sobre  essa

relação. 

Sinto que estou sendo mais generosa, tanto comigo,  quanto com o outro,
especialmente com o outro. Estou mais paciente e compreensiva. Quanto ao
mundo, estou mais otimista, mesmo vendo tanta coisa ruim todos os dias.
Sinto um maior sentimento de pertencimento e integração, assim como uma
vontade de fazer a diferença, por pequenina que seja: ouvindo alguém que
precise com atenção, por exemplo (Carina, RE).

A descrição de Carina remete ao tema anterior, falando sobre a relação consigo e com o

outro, além de caracterizar uma mudança na maneira de perceber o mundo através de uma

lente mais positiva. É importante frisar que captar os fatos de modo positivo não significa

ignorar injustiças ou se isentar de responsabilidades, mas potencializar uma percepção capaz

de estimular comportamentos e ações, direcionados pelo agir esperançoso (FREIRE, 2014).

Lembramos MELAMED (2018) ao afirmar que “a decisão sobre como olhar pra si e pra vida

já seria a própria vida”, pois optar por uma visão negativa e conformista para os conflitos do

mundo, de certo modo é apartar-se da responsabilidade de mudá-lo. Porém, entendemos que o

olhar positivo é uma escolha de perceber a vida e a realidade de modo mutável, possível de

ser transformado, assim como o ser humano em sua incompletude cheia de potencialidades. 
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O  fato  que  importa  é  que  a  yoga  tem me  ajudado  a  me  sentir  melhor
interiormente,  abrindo  assim,  espaço  para  que  eu  me  sinta  melhor
exteriormente também (com o mundo) (Ísis, RE).

No yoga percebi que essa plenitude almejada e essa paz interior só é possível
quando o mundo que me cerca me possibilita isso também. O yoga dá a
tranquilidade que preciso para  enfrentar  os  problemas  do cotidiano e,  ao
contrário do que se diz no senso comum, o yoga não é uma prática para
esquecer do mundo lá fora, porque o mundo está aqui dentro, habita em nós
(Malaquita, RE).

Ísis e Malaquita comentam essa dialética da transformação de si e do mundo, em uma

lógica semelhante à de Melamed (2018), realizada em um movimento de abertura interno e

externo,  ao  novo,  potencialidades  e  transmutações.  Malaquita  enfatiza  ainda,  que  não  é

possível esquecer ou bloquear o mundo exterior, pois esse é um reflexo do mundo interior,

ambos inseparáveis e complementares e a estudante reflete que o yoga supre a demanda por

tranquilidade, necessária para sua atuação no cotidiano. 

As práticas me ligam ao que eu sinto, ao amor pela natureza e me fortalece
para a luta diária para melhorar o que eu poder do meio ambiente, não para
mim e nem para os outros. Mas sim para a própria natureza, pois não temos
o menor direito de matá-la da forma que fazemos hoje (Amazonita, RE).

A afirmação de Amazonita parte do princípio da reconexão interior, pois a estudante é

profundamente ligada à  natureza expressando esse enraizamento através da profissão,  das

escolhas políticas e do engajamento nas lutas socioambientais, portanto, o reconhecimento de

si  é  diretamente  envolvido  com  os  processos  ambientais.  Tal  simplicidade  no  modo  de

expressar  o  cuidado  com o  planeta  nos  incita  a  refletir  em que  momento  da  vida  cada

indivíduo  sentiu  (ou  não)  essa  cisão  entre  eu  –  mundo  e  como  poderíamos  integrá-los

novamente. 

Somos frutos do Capitalismo e da sociedade em que estamos inseridos, pois
é sistema que conhecemos e o meio no qual vivemos. Entretanto, o mesmo
ambiente contribui para despertar a necessidade pessoal de conexão com o
outro,  consigo mesmo e,  principalmente,  com o lado espiritual,  algo que
complete e ajude a compreender a forma de agir no mundo, de perceber que
pode haver, sim, liberdade e paz em meio ao caos (Madrepérola, RE).

Madrepérola  insere o questionamento sobre o sistema econômico,  ao refletir  que  o

mesmo sistema opressor é responsável pela necessidade sentida de incitar a conexão consigo,
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com o outro e com o mundo. Entendemos que tal perspectiva é esperançosa pois observa uma

adversidade  mas  recria  oportunidades  de  transgressão  e  espaços  de  ressignificação.  A

participante propõe um exercício belo de “perceber  liberdade e  paz em meio ao caos”,  e

acreditamos ser precisamente isso que o yoga propõe, observar transgressoramente (uma vez

que é contra o sistema) (HOOKS, 2017; SILVA & BOMFIM, 2018) a paz nas três dimensões

(individual,  interpessoal  e  coletiva)  e  partindo desse princípio,  a  relação com o mundo é

enraizada em todos os estágios da consciência, egocêntrico, etnocêntrico e mundicêntrico. 

Paz

A cultura de paz está imersa nas sutilezas do nosso cotidiano e de forma intensa na

filosofia do yoga. Através dos testemunhos, percebemos a importância de incorporar reflexões

a respeito da construção da paz de modo enfático, através da ressignificação de conceitos e

estímulos  ao  posicionamento  sociopolítico  engajado  na  luta  por  autoconhecimento,

valorização do outro e bem-estar coletivo. A consolidação do entendimento sobre o que seria e

como a paz se corporifica foi percebido em três momentos, de acordo com os estágios de

consciência egocêntrico, etnocêntrico e mundicêntrico. 

Precisamos conhecer essas dificuldades, traves emocionais, para trabalhar a
aceitação, o acolhimento por si próprio, respeitar nossos limites. Só assim,
poderemos  ser  felizes,  aceitando  a  si  próprio.  A Paz  é  esse  estado  de
serenidade interior que construímos e que, expandimos ao nosso redor. As
práticas de Yoga, irão ativar uma construção de mudanças, de descobertas,
criando assim, uma energia vibrante que nos levará a paz interior (Obsidiana,
RE).

Nós  construímos  o  mundo.  Nós  somos  responsáveis  pela  paz  mundial.
Precisamos estar abertos e, agradeço pela oportunidade de refletir um pouco
mais sobre o sentimento de estar imerso a esse ciclo de energia (Citrino,
RE). 

A  perspectiva  apresentada  por  Citrino  e  Obsidiana  correspondem  ao  estágio  de

consciência egocêntrico, uma vez que partem de um enfoque da paz individual, entendendo

que o autoconhecimento permite a consolidação de um indivíduo pacífico. Citrino evidencia

ainda  a  responsabilidade  pelo  que  chama  de  paz  mundial  porém  não  detalha  quais  os

caminhos  a  serem  trilhados  para  isso,  dando  certo  caráter  lúdico  ao  conceito  de  paz.
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Guimarães (2003) e Diskin (2008) refletem que a paz é uma construção a longo prazo, um

processo em ação e não um fim em si mesma, com a necessidade de justiça social, liberdade e

democracia, nesse processo construtivo percebemos que é preciso: 

Desconstruir este idealismo da ideia de paz, seja trazendo a paz para o hoje,
seja colocando-a em estreita relação com o cotidiano e, desta forma, ao nível
dos cidadãos comuns, é um dos primeiros e necessários passos para superar a
passividade que certas compreensões de paz nos trazem. A paz está ao nosso
alcance e nós temos poder para operá-la (GUIMARÃES, 2002, P. 23). 

Assim, uma maneira de enraizar o entendimento da paz é trazê-la para as pequenas

ações do cotidiano, tornando-a palpável como sugere o autor.  Desse modo, a tendência é

superar a falta de assertividade ou a impressão de idealização, como transmitida pela fala dos

participantes. Entendemos que, assim como toda ação é uma ação política, todo pensamento

ou atitude também é mediado pelo entendimento que capturamos sobre o conceito de paz. Ter

em vista um pacifismo pautado pela passividade é deixar de atuar ativamente na construção

do  mundo,  enquanto  viver  uma  paz  ativa  e  engajada  é  não  esperar  que  a  sociedade  se

transforme sozinha, mas se inserir ativamente no processo de mudança (FREIRE, 2014). 

Acredito  que  a  Paz  precisa  ser  vivida  em  comunidade  e  por  isso  os
praticantes do Yoga terão sempre o exercício de externar a paz interior e por
isso individual que o Yoga proporciona (Âmbar, QA). 

Paz  para  mim  é  um  estado  de  tranquilidade,  de  aceitação,  mas  sem
passividade.  Um estado  de  paz  seria  um estado em que  todos  poderiam
conviver bem, respeitando as diferenças, ouvindo o outro, tendo seu espaço,
sua voz, evitando conflitos desnecessários. Aprendi este semestre, com as
leituras, que podemos usar a nossa indignação com alguns problemas como
combustível  para  a  ação,  o  que  não  necessariamente  indica  um
comportamento agressivo. Antes tinha a ideia de que se você queria lutar
pelo bem, pela paz, acabaria tendo que assumir uma postura mais serena, que
poderia se confundir com não-ação, conformação, passividade. Gosto muito
também do conceito de paciência (paz-ciência), que é algo tão importante
para acalmarmos nossa mente, e lidar com a ansiedade, algo que ainda está
muito presente na minha vida (Ametista, QA). 

O relato de Ãmbar, já inclui a participação da comunidade para criar uma perspetiva

etnocêntrica da paz e nessa visão, o yoga poderia atuar como facilitador ou catalisador desses

processos. Ametista reflete (sem utilizar essa nomenclatura) sobre a transformação do seu

conceito de paz negativa para paz positiva, como descrito por Jares (2002; 2007), sendo a
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segunda  um  conceito  que  não  exclui  os  conflitos  mas  os  ressignifica,  ao  oferecer  as

habilidades  básicas  de  diálogo  e  valorização  do  outro,  capacitando  os  indivíduos  a

trabalharem suas contestações de modo saudável. 

A participante também insere a releitura da palavra paciência enquanto a junção de paz

e ciência, relembrando a descrição de Powell (2018) sobre um “tipo de ciência mais amável”,

respeitando os tempos de cada um, pensando na coletividade, abordando a inclusão de outras

vertentes de pensamento e estimulando o respeito, o bem-estar e a bondade, configurando

melhoras no desempenho científico pois enfoca o poder do coletivo no desenvolvimento de

pesquisas.  Especulamos  que  se  vivenciarmos  esse  tipo  de  ciência,  respeitando  os  tempos

individuais e coletivos, Ametista talvez não precisasse conviver com a ansiedade, retratada

por ela como um sentimento muito presente em sua vida. A cultura de paz é uma das maneiras

possíveis  para  tornar  os  ambientes  acadêmicos  e  espaços  de  ciência  mais  acolhedores  e

sensíveis  às  necessidades  pessoais,  em contrapartida  possibilitando avanços  científicos  ao

fomentar a união e o companheirismo, ao invés da competição. 

Como praticantes devemos ter noções de nossas ações em nós mesmos e ao
mundo, como ela irá ao mundo e como será retornada a nós. Quando eu
estou nas práticas eu sinto uma paz tão boa que quero transmiti-la ao mundo
em que eu estou vivendo, que as minhas ações e falas com as pessoas sejam
mais pacificas e que eu traga mais paz e amor a minha vida (Amazonita,
RE).

O comentário de Amazonita oferece vislumbres de uma perspectiva mundicêntrica ao

relacionar  como  nossas  ações  refletem  em  uma  escala  mundial,  retornando  como

consequência para nós. Jares (2002) descreve que uma educação voltada para a paz deveria

refletir sobre os seguintes temas: direitos humanos, multi e interculturalidade, perspectivas de

desenvolvimento, desarmamento, compreensão internacional (entendendo como as nações são

interdependentes e diversas), além de educar para o conflito e a desobediência. Embora o

último tópico possa parecer controverso, o autor defende que é preciso fornecer mecanismos

para garantir a discordância pacífica e democrática, encontrando ferramentas adequadas para

discordar legitimamente quando se julgar necessário. 

Entendi com a leitura e as reflexões com os colegas que a caminhada pela
paz não é uma construção para a apatia. Eu, como uma mulher pacificadora,
devo buscar e construir  uma cultura de paz que parta de mim, vá para a
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minha família, contagie meus amigos, a cidade e que tudo seja luz (Celestita,
RE).

A percepção de Celestita envolve o descobrimento de si enquanto potência promotora

da  paz,  refletindo  sobre  o  despertar  individual  e  disseminação  para  família,  amigos,  e

consequentemente, a transformação gradual, como dizem Guimarães (2003) e Diskin (2008)

da sociedade.

A postura yogue é paciente, porém comumente confundida com passiva, o
yogue age quando percebe ser o momento de agir, a busca não está em ser
inabalável, mas em saber identificar o momento e a forma de agir, consciente
do que nos move e dos resultados de nossas ações. A questão de mudar o
foco da atenção, ciente de que são nossos pensamentos que definem nossas
decisões de ação, e aceitar as verdades das coisas e das pessoas, mesmo não
concordando com elas. Agir na busca pela paz não é aceitar tudo, mas antes
evitar  desgastes  desnecessários  e  infrutíferos,  focando  nossa  energia  em
ações  positivas  que  nos  conduzam a  paz  individual,  familiar  e  mundial
(Pedra do sol, RE).

A descrição de Pedra do sol acolhe a reflexão sobre passividade versus pacificidade, se

encaminhando para segunda opção, além de entender o direcionamento de energia para as

ações positivas e com carácter transformativo, optando por uma visão integradora do conceito

de paz e abordando as demais perspectivas. A participante também reflete sobre necessidade

de acolher os indivíduos em momentos de discordância, pois não é possível impor o nosso

ponto de vista ao outro, demonstrando sabedoria emocional no convívio interpessoal. 

Como o nome já sugere, a universidade é um universo de possibilidades e
entre elas, cultivar a Cultura de Paz é uma das possibilidades mais urgentes,
pois a instituição, por ser um ambiente de pesquisa e muita racionalização
científica,  carece  de  espiritualidade.  Não  me  refiro  à  espiritualidade,
necessariamente,  ligada  às  religiões,  mas  à  prática  da  tolerância  e  do
despertar de uma consciência amorosa diante da vida e dos que dividem o
espaço universitário conosco (Selenita, QA). 

A reflexão de Selenita sobre a cultura de paz no espaço acadêmico traz a emergência de

incorporar  debates  sobre  paz  nesse  ambiente  primordialmente  nacional,  incentivando  a

inserção  da  espiritualidade  ao  entendermos  esse  conceito  como  um  potencializador  de

posturas  pacíficas,  compassivas e  amorosas  com os demais,  não excluindo a rigorosidade

científica ou seu corpo teórico. Entendemos que a ação de extensão, ao trabalhar com o yoga

e a espiritualidade, criou bases para o florescimento da cultura de paz na medida em que: 
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Os  métodos  participativos  baseiam-se  nos  princípios  da  cooperação,  da
prevenção  e  da  sustentabilidade,  e  em  valores  culturais  e  éticos.  Eles
favorecem, mesmo em períodos de adversidade, comportamentos individuais
e sociais construtivos, com baixa necessidade de uso da força. É necessário
aprimorar os métodos de mediação e gestão democrática, atuando na paz
consigo mesmo, com os outros e com a natureza (RIBEIRO, 2006, p. 64). 

Ribeiro (2006) descreve, portanto, os meios pelos quais a vivência do coletivo pode

estimular comportamentos e ações propositivos pois fortalece a democracia e institui a paz em

seus  níveis  individual,  interpessoal  e  mundial.  Selenita,  ao  propor  o  despertar  de  uma

consciência amorosa também fala sobre isso, destacando a necessidade de incorporação de

tais ações propositivas no ambiente universitário. 

Em épocas sombrias como a que vivemos, um projeto deste é essencial para
criar boas energias e promover a paz dentro da universidade (Topázio, QA).

A  universidade  é  o  meio  perfeito  para  a  propagação  de  projetos  que
possibilitem não apenas o crescimento intelectual mas a formação humana
de um convívio harmônico (Turmalina, QA).

A reflexão  de  Ribeiro  (2006)  se  fortalece  com  as  falas  de  Topázio  e  Turmalina,

discutindo  como  a  universidade  é  um  espaço  não  apenas  de  cultivo  das  faculdades

intelectuais,  mas  responsável  pela  formação  humana  como um todo,  sendo  urgente  abrir

espaços para fomentar a paz na universidade. Os depoimentos datam do primeiro bimestre de

2017,  época  em que  o  Brasil  vivenciava  o  início  de  uma  crise  política  responsável  por

conflitos sociopolíticos intensos que levariam à eclosão da extrema direita e de pensamentos

ultraconservadores, situação que só se agravaria com as eleições de 2018. Tal cenário exige

intenso  esforço  de  construção  de  diálogo  e  ações  pacíficas  em  prol  de  um  equilíbrio

emocional, intelectual e espiritual, como forma de sustentar os valores humanos e encontrar

meios de resistência pensados para contrapor todos os tipos de opressão (como o sexismo, o

racismo  e  a  homofobia)  responsáveis  por  promover  injustiças  sociais  e  ambientais.  

Também é interessante refletir sobre a cultura do medo, descrita por De Paula (2016),

pois esse sentimento que antes auxiliava na sobrevivência do indivíduo enquanto espécie, no

mundo moderno entra em conflito com os sentimentos de segurança e insegurança, refletidos

na cultura e na sociedade através da reorganização das cidades e estilos de vida, criando as

dicotomias  entre  espaços  de  paz  e  violência.  Porém,  é  necessário  problematizar  quem se
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beneficia com a propagação da cultura do medo, quem lucra com a venda da idealização de

segurança, quais grupos sociais são afetados por essa cultura, e quais os caminhos possíveis

para  encontrarmos  o  equilíbrio  entre  como vivemos  em comunidade versus  as  demandas

criadas  pelo  capitalismo.  Pensando  em  todo  o  cenário  no  qual  as  relações  humanas  se

desenvolvem,  como  nos  bairros,  universidades  e  meio  urbano,  temos  a  possibilidade  de

repensar essas convivências pela lente da cultura de paz, pois essa perspectiva transforma, de

modo positivo, os vínculos entre pessoas e locais.

Esse projeto é extremamente relevante para difundir o yoga. Estamos em um
ambiente em que a cultura de paz pode, deve e é divulgada. O trabalho não é
fácil,  mas  podemos  ser  sementes  que amanhã estarão realizando as  mais
diversas atividades na escola, já que estamos em um curso de licenciatura.
Dentre essas atividades existem as da rotina escolar, como os momentos em
que  poderiam  ser  trabalhados  exercícios  de  respiração,  alongamento,
meditação, todos estes estão inseridos nas práticas de yoga e são importantes
para o desenvolvimento do aluno. Participar desse projeto é um presente e
sou muita grata por isso (Esmeralda, QA).

A fala  de  Esmeralda  reflete  sobre  a  ação  de  extensão  ter  sido  realizada  em uma

Faculdade de  Educação,  com muitos  alunos  integrantes  do  curso  de  Pedagogia  (além de

outros  cursos,  realizando disciplinas  pertencentes  à  licenciatura)  e  do  PPGE.  A estudante

afirma que as vivências das aulas de yoga poderiam ser reproduzidas, em certa medida, com

as  turmas  no  contexto  escolar.  De fato,  existem várias  iniciativas  trabalhando  o  yoga  na

escola, como comentado no referencial teórico, e tais práticas (como a respiração consciente e

meditação) efetivamente contribuem para a formação humana dos estudantes, porém devem

ser realizadas com atenção, e por profissionais que saibam aplicar tais técnicas, garantindo o

bem-estar e a segurança física e emocional de todos. 

Queria  aproveitar  esse  espaço do  relato,  que  infelizmente  será  feito  pela
última vez. Pra dizer o quanto sou grata a esse projeto tão lindo e especial!
Posso dizer  que mudou a  minha vida,  minha forma de pensar e agir  em
vários âmbitos e minha percepção do mundo. Fico triste de encerrar esse
ciclo  e  ao mesmo tempo muito feliz  de  ter  vivenciado vários  momentos
únicos,  conhecido pessoas  incríveis  (como você!)  e  conhecido um pouco
mais sobre mim mesma! Já fico pensando onde vou encontrar aulas de Yoga
como a sua? Que tem o grande diferencial das discussões dos textos, fazendo
com que a gente saiba de onde vieram as coisas e entender melhor o que
estamos  fazendo… a  prática  fica  muito  melhor  quando se  sabe  a  teoria,
quando podemos ouvir a opinião das outras pessoas sobre diversos assuntos
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e até mesmo com esses relatos… que vez ou outra venho ler pra relembrar
como eu estava me sentindo antes e por que. Agora vejo o quanto é essencial
continuar essa busca pelo autoconhecimento. (…) Essa foi uma experiência
maravilhosa de descoberta! Por todos esses momentos impagáveis, por cada
resposta de relato que me tocou profundamente e por todo conhecimento
compartilhado, minha sincera gratidão! (Jade, RE).

O depoimento de Jade exemplifica como as aulas tocaram a vida dos participantes,

influenciando de modo positivo a busca por autoconhecimento. A estudante destaca o uso dos

textos como essenciais para entender a interligação entre prática e teoria, em um exercício de

práxis, além das discussões como forma de fortalecer os laços interpessoais e potencializar a

aprendizagem. 

Ao longo dos dois anos de atuação da ação de extensão foram feitos vários ajustes: nos

horários, a mudança de uma hora de prática para uma hora e meia; na incorporação dos textos

para a discussão, uma necessidade sentida por todos, no primeiro semestre; e no tamanho das

turmas, inicialmente o pensamento era acolher quantas pessoas coubessem na sala (em média

de 14 praticantes), porém com o tempo vimos a importância de um equilíbrio entre o tamanho

das  turmas  para  permitir  o  desenvolvimento  dos  laços  entre  o  grupo,  com naturalidade.

Porém, mesmo sem intervenção, as turmas ficaram com um número médio de oito a dez

praticantes  regulares,  havendo  situações  em  que  estavam  presentes  quatro  ou  doze

participantes. 

Todos esses ajustes foram realizados com tranquilidade, e entendendo a mutabilidade

enquanto processo e evitando o pensamento estagnado e os fazeres rígidos. Vivenciar o yoga é

aprender,  desde  cedo,  a  buscar  sempre  o  equilíbrio  entre  flexibilidade  e  força,  nos  seus

inúmeros  campos  interpretativos.  No  sentido  aqui  relatado,  buscamos  ser  flexíveis  para

entender os aspectos transitórios do grupo, das aulas, dos momentos de vida, do tempo. Porém

também buscamos ser firmes, corajosos e fortes para manter o engajamento, a integração e a

seriedade com a qual as atividades foram permeadas pois sem elas tudo seria licencioso e,

provavelmente, desprovido de sentido a longo prazo. 

A participação  em  uma  ação  de  extensão  que  se  envolve  verdadeiramente  com  a

comunidade (principalmente acadêmica) e estimula igualmente o ensino e a pesquisa é uma

experiência notável e impactante para a vida de qualquer acadêmico. Acreditamos que esse
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local  é  único  pois  permitiu  uma  vivência  muito  profunda  dos  amores  e  dissabores  da

academia (vivenciados por grande parte dos estudantes e amplamente discutidos),  como a

imensa quantidade de afazeres, as demandas extensivas de cada disciplina, as inquietações

com prazos, a prática de preenchimento de relatórios, a produção de artigos, a organização de

eventos, as atribuições em grupos de pesquisa, as autocobranças acerca da produtividade e o

ambiente por vezes competitivo e que estimula relações interpessoais não saudáveis. Todas

essas  demandas  exclusivamente  acadêmicas,  sem citar  as  questões  de  saúde,  as  relações

familiares, os anseios espirituais e o mundo de aspirações e subjetividades presente em cada

indivíduo, comumente eclipsados pelas urgências dos diversos trabalhos (sejam acadêmicos

ou não). 

Acreditamos  que  todo  esse  cenário  contribuiu  facilitando  a  empatia  e  tornando  as

vivências compartilhadas únicas, e ao mesmo tempo parecidas, gerando um entendimento e

apoio entre todo o grupo. Abrimos espaço para a criação e consolidação de um espaço na

universidade fundamentado na cooperação, na amizade e no interesse em comum pelo bem-

estar físico, mental e espiritual, necessidade demasiadamente urgente devido aos inúmeros

adoecimentos provocados e mantidos nesse ambiente. Pensar na instituição de novos valores e

práticas é essencial para ressignificar o que entendemos por academia e ciência, baseada em

princípios humanos e solidários. 

Por fim, foram criados laços que a conclusão da ação de extensão não foram capazes de

romper,  com o estabelecimento de vínculos reais  entre  os participantes,  fazendo com que

amizades pudessem florescer e o sentimento de comunidade continuasse vívido no coração de

todos unidos em prol do autoconhecimento e da cultura de paz.  Na tentativa de traduzir o

sentimento despertado ao encerramento das atividades da ação de extensão, citamos hooks

(2017, p. 258), pois “Nada na minha formação de professora me preparou de verdade para ver

meus alunos transformando a si mesmos.”. O processo de ver os estudantes se transformando,

redescobrindo e encontrando a melhor versão de vi mesmos foi arrebatador. 

No  próximo  capítulo  refletiremos  sobre  as  análises  dos  dados  tecidas  à  luz  do

referencial teórico, fazendo uma síntese na tentativa de responder as questões norteadoras da

tese  e  compreender  as  potencialidades  e  limitações  da  pesquisa,  fomentando  novos

questionamentos e perspectivas de análise sobre o tema. 
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4. RETORNO AO CAIS
“Na  quietude  daquela  noite,  a  última,  ancorado  no  infinito
sossego da Praia da Espera, sonhando com os olhos abertos e
ouvindo outros barcos que também dormiam40 (…) Tanto mar,
em vez de nos separar, nos uniu. (…) E nada foi melhor do que
voltar, para descobrir que o mar da nossa casa não tem mesmo
fim.41” 

Ao longo da pesquisa, o yoga e a espiritualidade foram os conceitos escolhidos para

amparar o navegar de uma cultura de paz no espaço acadêmico, como tentativa de entender o

fluxo integrado de três vertentes interligadas, pensando em novas formas de viver o ambiente

da universidade dialogando com a educação popular e incorporando uma dimensão integral

do ser humano em si, nas suas relações com os demais, na forma de vivenciar a pesquisa e

ressignificar o cotidiano.

Percebemos na atualidade um estímulo ao conhecimento racional em detrimento aos

demais saberes (emocional, relacional e sensível, por exemplo), gerando uma cisão no modo

de vida das pessoas, causando adoecimentos, crises e conflitos que poderiam ser minimizados

ou evitados tendo em vista a integração do ser, com o estímulo ao desenvolvimento de todas

suas dimensões, bem como ao modo saudável de se relacionar com as pessoas ao seu redor e

com  o  mundo  (através  das  relações  de  consumo,  alimentação,  busca  por  saberes,  lazer

interligado com a  natureza).  Especialmente  no  ambiente  acadêmico tal  cisão  é  acentuada

(embora esteja passando por transformações) pois é um ambiente tradicionalmente racional,

porém, vivenciamos a procura por saberes integrativos como uma forma de transgressão e

transformação  do  pensamento,  na  busca  por  equilíbrio.  Entendendo  que  tal  equilíbrio  é

dinâmico, através da integração entre razão e emoção, eu e o outro, consciente e inconsciente,

pesquisador e pesquisa, vida pessoal e trabalho, humanidade e mundo. 

A prática de yoga, desde que seja acompanhada com comprometimento e práxis, pode

permitir o resgate da visão integral para o indivíduo, na vivência de suas ações psicofísicas,

no  foco  da  auto-observação  e  autoconhecimento.  De  acordo  com a  tradição  seguida,  as

vivências do professor e o grupo de yoga no qual o praticante está inserido, é possível agregar

reflexões e incitar engajamentos em maior ou menor grau com o cotidiano, assim a vivência

40  KLINK (2005) 
41 KLINK (2000)
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pode se limitar de modo pontual ao espaço específico onde ocorre ou transpor as barreiras e se

tornar prático vivencial. Essa pesquisa é, um compromisso com a educação popular, voltada

para a construção coletiva, o diálogo, o olhar crítico da realidade e a luta contra qualquer

forma de opressão, configurando a educação como uma prática de liberdade. Optamos por

trazer o yoga ao seio dos acontecimentos diários, em meio às discussões fomentadas no grupo

de yoga com a socialização de vivências pessoais, leituras, filmes, documentários ou qualquer

ensaio  capaz  de  encorajar  ponderações  sobre  os  inúmeros  temas  presentes  na  rotina  dos

praticantes.  Refletimos  que  todas  as  dimensões  do  yoga  (física,  mental  e  moral)  foram

benéficas para os participantes, pois cada um foi capaz de integrar a dimensão de sua vida que

se encontrava desconectada das demais. As aulas também permitiram uma pausa na rotina

atribulada do cotidiano, incorporando a relevância do autocuidado e do autoconhecimento,

como essenciais para uma vida equilibrada. 

A espiritualidade está implícita na senda do yoga,  porém é uma escolha individual,

sendo possível praticar yoga sem enveredar pelos caminhos espirituais. Uma vez que essa

escolha seja  positiva e  a  conexão com o lado espiritual  seja  buscado,  acreditamos que a

conexão individual do praticante com a dimensão divina revela facetas do contato interior e

estimula o engajamento social como maneira de viver e expressar a espiritualidade no contato

com  o  outro.  Constatamos  que  há  confusão  entre  os  conceitos  de  espiritualidade  e

religiosidade, sendo a primeira muitas vezes eclipsada por experiências desagradáveis com a

religião no núcleo familiar ou no histórico de vida, gerando um afastamento dessa dimensão

sem o completo entendimento da mesma. Com o decorrer das aulas e à medida que os temas

eram abordados,  percebemos  a  desconstrução  dos  preconceitos  e  a  assunção  de  ligações

fortemente espirituais até então desconhecidas para os indivíduos. A perspectiva de que tudo

está interligado, pessoas, ações, circunstâncias, tempos e dimensões, expande a divisão entre

eu – outro, incorporando a responsabilidade para transmutar as diversas situações vividas,

com a ressignificação da coletividade e do mundo. Sendo a universidade efetivamente um

universo de crenças,  opiniões e vivências,  seria interessante incorporar tal  pluralidade nas

salas de aula, permitindo a expressão plena da religiosidade e espiritualidade, como forma de

horizontalizar os debates e expressões pessoais dos estudantes. 
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A cultura de paz, por sua vez, reside na escolha de olhar para a realidade sob uma

perspectiva propositiva e capaz de transformar as relações negativas, injustas e egoístas, pois

parte do princípio da harmonia e compaixão, fomentadas pelo contato e construção com a

sociedade, pensando no bem comum e na justiça social. Esse conceito possui a potencialidade

de incorporar os demais, atuando como amálgama para construções de autoconhecimento e

sabedoria no conviver socioambiental.  O ponto de partida escolhido para trabalhar com a

cultura de paz foi a educação holística e as educações para a paz, inseridas nos ambientes

formais de ensino e suas interfaces. Inicialmente captamos uma visão ingênua e passiva do

conceito  de  paz,  sendo entendida  pelos  participantes  da  ação  enquanto  o  afastamento  de

conflitos e questões problematizadoras,  praticamente impossível de alcançá-la no cotidiano.

Porém, com o decorrer das aulas, notamos uma transformação nessa percepção, partindo para

o entendimento da paz como comprometimento consigo em uma perspectiva individual e com

o outro,  ao visualizar  a paz como a luta por condições justas de vida,  para os homens e

também  para  os  ecossistemas.  Teorizamos  que  a  visão  romantizada  de  paz  se  deve  à

construção social comumente realizada, sendo necessário um processo de transmutação no

modo como percebemos o estar no mundo na perspectiva de uma cultura de paz. 

Acreditamos  na  potencialidade  da  cultura  de  paz  de  ressignificar  a  busca  por  um

equilíbrio dinâmico,  mediando as  relações  e  construindo meios  salutares  de lidar  com os

percalços do cotidiano, com sabedoria, autoconhecimento, cuidado com o outro e criticidade,

pois partimos do princípio da auto responsabilidade na construção sociopolítica. Vemos que o

momento atual necessita de iniciativas promotoras da paz nos âmbitos individual, interpessoal

e coletivo, pois vivemos momentos de rupturas paradigmáticas que pedem a construção do

novo, porém diante de possibilidades de criação infinitas, precisamos instituir um norte para

direcionar pensamentos e ações. Pensando nisso, a visão norteadora assumida é o cultivo de

relações  pacíficas,  questionadoras,  engajadas  e  socialmente  justas,  pensadas  com

dialogicidade e em comunidade. 

Consideramos que a hipótese teorizada foi confirmada, uma vez que as aulas regulares

de yoga contribuíram positivamente para a consolidação de uma cultura de paz no ambiente

acadêmico e através dos resultados apresentados percebemos que as metas propostas foram

alcançadas, elucidando tal afirmação. Por meio do objetivo geral percebemos que as aulas de
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yoga, com foco na espiritualidade e na cultura de paz potencializaram o descobrimento e

construíram  um  ambiente  capaz  de  fomentar  a  paz  na  universidade,  mediante  os

comportamentos individuais e coletivos dos alunos, bem como através da transformação nas

relações dos participantes consigo, familiares, amigos, colegas de universidade, com o próprio

espaço acadêmico, com os trabalhos e as pesquisas. Especificamente, percebemos que cada

aluno desenvolveu estratégias para lidar com os conflitos e tensões do cotidiano, além de

utilizar o grupo de yoga como suporte para o enfrentamento de questões sensíveis. Notamos

também  o  desenvolvimento  de  um  olhar  amplo  sobre  o  impacto  das  ações  em  âmbito

interpessoal e comunitário, expandindo a visão da paz de perspectiva individual para coletiva

e  mundial.  Ocorreu  simultaneamente  a  reconstrução  da  visão  de  mundo  que  possuíam,

enraizando a prática de yoga e a busca espiritual em uma leitura crítica da realidade, pensando

na coletividade e na construção da sociedade através do engajamento sociopolítico e da paz. 

A ação de extensão de Yoga e Cultura de Paz na FACED pôde ser compreendida em

três grandes momentos, de acordo com o nível ou estágio de consciência de cada participante.

Nos dois anos das aulas de yoga, cada turma possuía estudantes nos três níveis, variando de

acordo com a história de vida de cada um. Alguns alunos procuravam o yoga e percebíamos

uma  integração  mais  evidente,  caracterizando  o  terceiro  estágio  de  consciência,  porém

podemos teorizar que a maioria dos participantes da ação se encontrava no primeiro estágio,

evoluindo gradativamente para os demais, lembrando que os três são intercambiáveis. 

No  primeiro  estágio,  o  egocêntrico,  os  participantes  estavam  tão  imersos  no

academicismo racionalista que haviam se distanciado de si em um nível corporal, afetivo e

emocional,  necessitando  de  um movimento  integrador  básico.  Através  da  construção  dos

relatos e da discussão dos textos, percebemos o resgate da conexão consigo, trazida à tona por

intermédio  das  reflexões  sobre  a  prática  psicofísica  e  respiração,  potencializadas  pelas

meditações  e  discussões  com  o  grupo.  Em  diversos  casos,  os  estudantes  apresentavam

quadros psicoemocionais em estágios variando desde iniciais a avançados e, nessas situações

as aulas de yoga atuavam como um apoio complementar aos tratamentos seguidos por eles.

Embora o caráter terapêutico das aulas e do grupo sejam evidentes em nenhum momento

buscamos  exercer  essa  função  específica,  pois  não  era  esse  o  propósito  da  pesquisa  e

tampouco  o  yoga  pode  substituir  tratamentos  terapêuticos  especializados.  Contudo,
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concebemos que as aulas da ação de extensão de yoga e cultura de paz (bem como os grupos

de apoio em geral), podem atuar positivamente de modo a mitigar e diminuir as pressões e

demandas do ambiente acadêmico, pois se constrói um ambiente de confiança e apoio mútuo

entre  os  participantes  e  tais  grupos de suporte  são inclusive  enfaticamente recomendados

pelos autores citados na sessão anterior, ao discutirem meios de incorporar os cuidados com a

saúde mental nos espaços educacionais. 

No  segundo  estágio  de  consciência,  percebemos  a  noção  de  integração  em  si  já

consolidada, com o foco de transformação nas relações interpessoais, através da compreensão

sobre como o autoconhecimento influenciava positivamente os relacionamentos com pessoas

conhecidas (amigos, familiares, colegas de trabalho ou estudo) e desconhecidas. Nesse estágio

também  reconhecemos  um  cuidado  com  a  atuação  ético-política,  o  engajamento  em

movimentos sociais e a reconexão com a religiosidade e a espiritualidade. Porém mesmo com

a ênfase  nas  interações  com o outro  encontrávamos  forte  indício  egocêntrico,  ou  seja,  o

mergulho em si mediado pelo contato com os demais. Entendemos que esse movimento de

regresso ao estágio  inicial  de consciência  é  contínuo,  mesmo quando se atinge  o estágio

mundicêntrico,  porém,  teorizamos  que  essa  volta  para  si  é  mais  frequente  enquanto  o

autoconhecimento  se  processa  de  forma  mais  consolidada,  sendo  necessário  atingir  certa

estabilidade no conhecimento de si para avançar aos demais estágios com maior propriedade e

segurança. Conjecturamos que a intimidade construída com o grupo de yoga foi fundamental

para estimular o pensamento no outro, mediado pelos textos, discussões, práticas em dupla,

exercícios  de  dialogicidade  e  escuta  ativa,  consolidando  uma  dimensão  de  pensamento

superior ao eu, em um legítimo acesso aos nós que compõem os vínculos humanos. 

No terceiro estágio de consciência, verificamos a expansão do pensamento do eu – nós

–  mundo,  compreendendo  o  mundo  como  os  fatores  ambientais,  sociais  e  políticos  que

sustentam a vida humana no planeta. Para acessar esse estágio, discutimos ao longo das aulas

temas  como consumo responsável,  minimalismo,  alimentação consciente,  formas de  lazer

conectadas com a natureza, ressignificação da conexão com a terra, apropriações do sagrado

feminino  e  masculino,  feminismo,  ecologia  e  diversos  assuntos  que  permearam as  aulas,

mesmo  sem  estar  formalmente  no  conteúdo  descrito,  pois  tais  conhecimentos  surgiram,

naturalmente, no processo de imersão em uma consciência coletiva. Semelhante ao ocorrido
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no estágio etnocêntrico, percebemos que as ponderações sobre o estágio mundicêntrico pendia

para  o  egocêntrico,  justamente  pelo  processo  de  redescobrimento  de  si  comentado

anteriormente.  Acreditamos  que  tais  mudanças  de  consciência  precisam  de  tempo  para

maturar e florescer respeitando o tempo de cada indivíduo, contudo nos dois anos da ação já

percebemos os frutos de cultivar esse novo olhar a partir da amorosidade, do diálogo e do

autoconhecimento. 

As aulas de yoga possuíam diversas limitações, como o espaço físico reduzido e por

vezes  inadequado  para  o  desempenho  de  atividades  propostas,  a  falta  de  recursos  e

consequente improvisação dos materiais utilizados, a necessidade do cronograma se ajustar

com o calendário acadêmico, a demanda por investimentos pessoais para oportunizar os textos

para  discussões,  além  de  inúmeros  imprevistos  como  falta  de  energia,  vivências  de

paralisações  e  greves,  problemas  no  uso  da  sala  e  realocação  das  aulas,  e  outras

eventualidades atribuídas ao espaço da universidade pública. Todavia, acreditamos que cada

circunstância  vivida  pelos  participantes  da  ação  agregam  autenticidade  e  demonstram  a

capacidade criativa de burlar os percalços e transformar adversidades em potencialidades. 

Os projetos de extensão desenvolvidos nas universidades, em especial na Universidade

Federal  do  Ceará,  possuem  um  papel  importantíssimo  de  diálogo  com  a  comunidade,

transpondo  saberes  e  construindo  experiências  enraizadas  na  prática  do  cotidiano  e  não

encerrando o conhecimento científico nos espaços acadêmicos. Embora a ação de extensão de

yoga e cultura de paz possuísse um público majoritariamente composto por estudantes da

universidade,  compreendemos  que  essa  característica  se  desenvolveu  de  acordo  com  a

configuração da ação de extensão (local, horário, quantidade reduzida de turmas e vagas). A

possibilidade de experienciar terapias integrativas e práticas educacionais com os princípios

da educação popular permitiu a criação de um ambiente único, gratuito, integrador, dialógico

e  transgressor,  que  muito  além  de  oferecer  um  serviço  ou  prática  isolada,  buscou  ser

propositivo, instigante e catalisador de transformações individuais, interpessoais e, quem sabe

com o tempo, societárias. 

 Embora  as  universidades  possuam  em  sua  estrutura  corporativa  coordenadorias

voltadas para a saúde física e mental,  é preciso descentralizar  e popularizar tais  serviços,

possibilitando a difusão desdes para as faculdades, centros e departamentos. De acordo com a
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demanda  percebida  pelos  estudantes  de  graduação  e  pós-graduação  (especificamente  na

pesquisa dessa tese), seria interessante expandir o cuidado com a saúde integral (física, mental

e  psicoemocional)  para  além  dos  projetos  de  extensão,  com  a  criação  de  políticas

universitárias  fomentadoras  de  autocuidado  e  pensadas  para  mitigação  e  resolução  dos

conflitos enfrentados por estudantes, funcionários e professores, rompendo estigmatizações e

ampliando debates para a organização de ambientes educacionais saudáveis, cooperativos e

humanizantes.

Enfatizamos a necessidade de estimular pesquisas sobre cultura de paz e saúde integral

em  ambientes  ricos  em  demandas  e  potencialidades  como  as  universidades,  e  embora

tenhamos escolhido o yoga e a espiritualidade, podemos pensar em vários caminhos a serem

trilhados na busca por relações salutares e ao mesmo tempo transgressoras no sentido de

problematizarem  situações  opressoras  e  desumanizantes,  no  intuito  de  transmutar  tais

contextos. O yoga também é um campo de conhecimento fértil e apesar da grande quantidade

de pesquisas sobre o tema, precisamos incorporar o rigor científico à vivência tradicional,

aliando  prática  e  pesquisa  de  modo  a  possibilitar  novos  olhares,  inclusive  estudos  em

ambientes formais de ensino como escolas e universidades. 
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 APÊNDICE A – FICHA DE INSCRIÇÃO

FICHA DE INSCRIÇÃO – YOGA NA FACED

Informações pessoais:

Nome

Data de nascimento

Altura / Peso

Curso / Semestre

Endereço

E-mail

Telefone / whatsapp

Turma pretendida (pode-se escolher mais de uma)

(Semestre 2016.1)

Turma 1 - 15h às 16h (segunda e quarta)

Turma 2 - 16h às 17h (segunda e quarta)

Turma 3 - 17h às 18h (segunda e quarta)

(Semestres 2016.2, 2017.1 e 2017.2)

Turma 1 - 15h às 16:30h (segunda e quarta)

Turma 2 – 16:30 às 18h (segunda e quarta)

Perguntas:

1. Pratica regularmente alguma atividade física? Qual(is)?

2. Você tem ou teve algum problema de saúde? Especifique. (Por exemplo: dores na coluna, 

hérnia de disco, hipertensão, labirintite, doença cardíaca, obesidade, tem ou já teve depressão,

síndrome do pânico, etc.)

3. Toma algum medicamento regularmente?

4. O que lhe motivou a procurar esse curso?

5. Você pratica ou já praticou yoga? Por quanto tempo? 

6. Quais suas expectativas pessoais em relação à prática regular de yoga?

7. Você considera seu desempenho acadêmico satisfatório? Por quê?

8. Você acha que a prática regular de yoga pode ajudar na vida acadêmica? Como?

9. Na sua opinião, que tipo de práticas serão feitas durante as aulas de yoga?
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10. Para você, o que é yoga?

11. Já leu livros a respeito? Quais? 

12. Você considera sua rotina estressante? Por quê?

13. Gostaria de acrescentar algo?
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APÊNDICE B – LISTA DE EXERCÍCIOS RESPIRATÓRIOS – 2016.1 a 2017.2

NOME DO EXERCÍCIO RESPIRATÓRIO

1. Exercício de consciência respiratória

2. Respiração completa

3. Respiração abdominal

4. Respiração coronária

5. Respiração da abelha

6. Respiração vitoriosa

7. Respiração do crânio brilhante

8. Respiração alternada

Livros de referência:
PACKER, M. L. G. A senda do yoga: filosofia, prática e terapêutica. Blumenau: Nova Letra, 2009.
SARASWATI, S. N. Prana and pranayama. Bihar: Yoga Publications Trust, 2009. 
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APÊNDICE C – LISTA DE ÁSANAS TRABALHADOS – 2016.1 A 2017.2

CLASSIFICAÇÃO ÁSANAS NOME EM PORTUGUÊS

Posturas sentadas e de
relaxamento

Sukhasana Postura fácil

Dandasana Postura do bastão

Marjaryasana Postura do gato

Balasana Postura da criança

Apanasana Postura de apana

Parighasana Postura da cancela

Savasana Postura do cadáver

Posturas em pé

Tadasana Postura da montanha

Malasana Postura da guirlanda

Utkatasana Postura da cadeira

Vrkasana Postura da árvore

Garudasana Postura da águia

Trikonasana Postura do triângulo

Utthita hasta padangustasana Postura estendida com a mão 
no dedão do pé

Anjaneyasana Postura crescente

Ashva sanchalanasana Postura equestre

Virabhadrasana I Postura do guerreiro I 

Virabhadrasana II Postura do guerreiro II 

Virabhadrasana III Postura do guerreiro III 

Utthita parsvakonasana Postura estendida do ângulo lateral

Adho Mukha Svanasana Postura do cachorro olhando para baixo

Posturas com flexões Parsvottanasana Postura do alongamento lateral intenso

Uttanasana Postura do alogamento intenso para frente

Ardha uttanasana Meia postura do alongamento intenso para
frente

Janu Sirsasana Postura da cabeça no joelho

Paschimattanasana Postura sentada com alongamento para
frente

Prasarita padotttanasana Postura do alongamento intenso com os pés
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afastados

Upavistha konasana Postura do alongamento sentado em ângulo
aberto

Posturas com retroflexões

Urdhva mukha svanasana Postura do cachorro olhando para cima

Bhujangasana Postura da cobra

Dhanurasana Postura do arco

Setu bandhasana Postura da ponte

Urdhva dhanurasana Postura do arco invertido

Ustrasana Postura do camelo

Salabhasana Postura do gafanhoto

Eka pada rajakapotasana Postura do pombo real com uma perna
estentida

Natarajasana Postura do rei dos dançarinos

Posturas sentadas e torções

Virasana Postura do herói

Supta virasana Postura do herói reclinada

Baddha konasana Postura do ângulo fechado

Agnistambhasana Postura da lenha

Gomukhasana Postura da cara de vaca

Ardha padmasana Meia postura de lótus

Padmasana Postura de lótus

Paripurna navasana Postura do barco

Bharadvajasana I Postura do sábio Bharadvajasana

Marichyasana Postura de Marichi

Ardha matsyendrasana Postura do senhor dos peixes

Parivrtta utkatasana Postura torcida da cadeira

Jathara parivrtti Postura de torção do ventre

Posturas de sustentação
com os braços e inversões

Purvottanasana Postura da prancha para cima

Chaturanga dandasana Postura do bastão em quatro apoios

Vasisthasana Postura da prancha lateral

Halasana Postura do arado

Viparita karani Postura invertida

Salamba sarvangasana Postura da vela
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Salamba sirsasana Postura de apoio sobre a cabeça

Livros de referência:
ELLSWORTH, A. Yoga: anatomia ilustrada. Barueri: Manole, 2012.
KAMINOFF, L. Anatomia da yoga. Barueri: Manole, 2008. 
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APÊNDICE D – LISTA DE MÚSICAS – 2016.1 A 2017.2

TÍTULO INTÉRPRETE

Mantras

(utilizados durante a 

prática de meditação)

Om Shree Sache Deva Premal

Gayatri Deva Premal

Ilumina Deva Premal

Lokah Samastah Sukhino Bavantu Deva Premal & Miten

Om Mani Padme Hum Deva Premal

Músicas 

(utilizadas em momentos de

relaxamento e escuta afetiva)

Assuma Castello Branco

Vamos celebrar Oswaldo Montenegro

Aqueous transmission Incubus
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APÊNDICE E – TEXTOS DISCUTIDOS EM SALA

TEXTOS – 2016.2

REFERÊNCIA DISCUTIDO EM:

1. FEUERSTEIN, G. Yoga: para quem?. Cadernos de Yoga, 

Florianópolis, v. 1, p. 11-14, verão, 2004.

12 e 14 de setembro de
2016

2. NUNES, T. Yoga e ativismo social. Cadernos de Yoga, Florianópolis,

v. 41, p. 15-21, verão, 2014.

19 e 21 de setembro de
2016

3. KUPFER, P. O yoga sutra de Patãnjali. Cadernos de Yoga, 

Florianópolis, v. 2, p. 88-96, outono, 2004.

26 e 28 de setembro de
2016

4. McDONOUGH, M. Yoga e paz mundial. Cadernos de Yoga, 

Florianópolis, v. 3, p. 72-81, inverno, 2004.

3 e 5 de outubro de
2016

5. REITZ, C; LANGOWISK, C. Anatomia do hatha yoga. Cadernos de 

Yoga, Florianópolis, v. 5, p. 64-69, verão, 2005.

10 de outubro de 2016

6. LE PAGE, J; LE PAGE, L. O caminho e a prática espiritual. 

Cadernos de Yoga, Florianópolis, v. 4. p.85-93, primavera, 2005.

17 e 19 de outubro de
2016

7. GAILLARD, F. Meditação e saúde. Cadernos de Yoga, Tubarão, v. 

6, p. 42-50, outono, 2005.

24 e 26 de outubro de
2016

8. VALERA, L. Ética, espiritualidade e yoga. Cadernos de Yoga, 

Florianópolis, v. 9, p. 35-43, verão, 2006.

9 e 11 de janeiro de
2016

9. ALDEN, T. Anatomia da escola. Cadernos de Yoga, Tubarão, v. 8, p. 

14-27, primavera, 2005.

16 e 18 de janeiro de
2016

10. GIOSEFFI, M. C. Yoga: por uma pedagogia que aperfeiçoe o 

conhecimento a partir do autoconhecimento. Cadernos de Yoga, 

Florianópolis, v. 10, p. 62-70, outono, 2006.

23 e 25 de janeiro de
2016
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TEXTOS – 2017.1

REFERÊNCIA DISCUTIDO EM:

1. LAMMEREN, P. van. Om. Cadernos de Yoga, Florianópolis, v. 32, 

p. 91-96, primavera, 2011.
3 e 5 de abril de 2017

2. MALAGÓ, V. Hatha Yoga: trabalhando o corpo para influenciar a 

mente. Cadernos de Yoga, Florianópolis, v. 14, p. 10-19, outono, 2007. 
10 e 12 de abril de 2017

3. PONCE, G. Pensando com o corpo: A saudação ao Sol. Cadernos de 

Yoga, Florianópolis, v. 25, p. 11-17, verão, 2010.
17 e 19 de abril de 2017

4. PONCE, G. Os bandhas: chaves energéticas. Cadernos de Yoga, 

Florianópolis, v. 36, p. 12-20, primavera, 2012. 
24 e 26 de abril de 2017

5. FRAWLEY, D. Os sete chakras. Cadernos de Yoga, Florianópolis, v. 
36, 40-50, primavera, 2012. 

3, 8 e 10 de maio de
2017

6. FRAWLEY, D. Pranayama e o despertar de energias superiores. 

Cadernos de Yoga, Florianópolis, v. 42, 22-31, outono, 2014. 

15 e 17 de maio de
2017

7. FEUERSTEIN, G. O que é ativismo espiritual? Cadernos de Yoga, 

Florianópolis, v. 31, 54-58, inverno, 2011. 

22 e 24 de maio de
2017

8. NUNES, T. O yoga e eu… e nós? Cadernos de Yoga, Florianópolis, 

v. 13, 49-55, versão, 2007. 
5 e 7 de junho de 2017

9. MASETTI, J. Qual o papel da psicologia na espiritualidade? 

Cadernos de Yoga, Florianópolis, v. 34, 25-33, outono, 2012. 

12 e 14 de junho de
2017

10. DAYANANDA, S. Autoconhecimento. Cadernos de Yoga, 

Florianópolis, v. 19, 68-71, inverno, 2008. 

19 e 21 de junho de
2017
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TEXTOS – 2017.2

REFERÊNCIA DISCUTIDO EM:

1. MASSETI, J. O que é Yoga e quem é o yogi? Cadernos de Yoga, 

Florianópolis, v. 37, 30-37, verão, 2013.

4 e 6 de setembro de
2017

2. CRUZ, M. Até onde o Hatha Yoga te leva? Cadernos de Yoga, 
Florianópolis, v. 11, 58-61, inverno, 2006. 

11 e 13 de setembro de
2017

3. CURY, S. A filosofia no ásana: mito e símbolo. Cadernos de Yoga, 
Florianópolis, v. 7, 14-25, inverno, 2005.

18 e 20 de setembro de
2017

4. MASSETI, J. O que são os Vedas? Qual a origem dos Vedas? 
Cadernos de Yoga, Florianópolis, v. 38, 20-29, outono, 2013. 

25 e 27 de setembro de
2017

5. NUNES, T. As mudras do Hatha Yoga. Cadernos de Yoga, 
Florianópolis, v. 26, 31-41, outono, 2010. 

2 e 4 de outubro de
2017

6.NUNES, T. Uma vida meditativa. Cadernos de Yoga, Florianópolis, 
v. 27, 26-31, inverno, 2010.

9 e 11 de outubro de
2017

7. CHAITANYA, S. D. A mente. Cadernos de Yoga, Florianópolis, v. 
21, 20-29, verão, 2009. 

16 e 18 de outubro de
2017

8. NUNES, T. A relação entre Yoga e meio ambiente. Cadernos de 
Yoga, Florianópolis, v. 24, 53-58, primavera, 2009. 

6 e 8 de novembro de
2017

9. KUPFER, P. Um olhar diferente sobre a religião. Cadernos de Yoga, 
Florianópolis, v. 30, 36-44, inverno, 2008.

13 de novembro de
2017

10. NUNES, T. O valor da oração. Cadernos de Yoga, Florianópolis, v. 
44, 64-72, primavera, 2014.

20 e 22 de novembro de
2017
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO – YOGA NA FACED

Nome

1. Como a prática regular de Yoga influenciou sua vida? Que efeitos (positivos ou negativos) você

sentiu?

2. Existe uma conexão entre o Yoga e SUA espiritualidade? Qual?

3. O que você achou dos ásanas utilizados? Algum deles lhe chamou a atenção em particular? 

4. O que você achou dos exercícios respiratórios utilizados? Algum deles lhe chamou a atenção em

particular? 

5. O que você achou dos mantras utilizados? Algum deles lhe chamou a atenção em particular? 

6. O que você achou dos textos utilizados? Algum deles lhe chamou a atenção em particular? 

7. Quais dificuldades você encontrou (na prática e na vida) durante esse tempo?

8. O que você entende por paz?

9. Você acredita que o Yoga possui um papel na construção de uma Cultura de Paz? Explique. 

10.  Como  você  avalia  seu  envolvimento  com a  prática  de  Yoga?  (presença,  leitura  de  textos,

engajamento e motivação) 

11. Qual sua opinião sobre a condução, organização e preparo dos encontros pela professora?

12. Quais suas considerações sobre a sala de aula onde a prática era realizada?

13.  Na  sua  opinião,  qual  a  relevância  de  um  projeto  sobre  Cultura  de  Paz  e  Yoga  em  uma

Universidade Federal?


