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RESUMO 

 

MEDURI, Juliana. A Construção de si a partir do Ashtanga Vinyasa Yoga . Tese (Mestrado)              

– Faculdade de Ciências Sociais, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo,             

2016. 133f. 

 

O objetivo do trabalho de mestrado A construção de si a partir do Ashtanga Vinyasa               

Yoga é discutir a ideia de cuidado de si , trazida com clareza pelos gregos como epiméleia                

heautoû desde o século V a.C., em diálogo com as bases filosóficas indianas, que tiveram seu                

fundamento a partir de textos antigos hindus que datam de 1.500 a.C. até o século 4 d.C. Tal                  

cruzamento teórico tem o sentido de traçar um paralelo entre o cuidado de si trazido por                

Michel Foucault e os princípios éticos que atravessam a ética ascética hindu. O êthos só é                

possível em um corpo livre: de suas paixões, da escravidão da mente, do governo da mente                

sobre si, de fatores externos em geral, que geram distúrbios à percepção.  

A pesquisa investigou de que técnicas e mecanismos, os Gurus do Ashtanga Yoga, em              

específico, lançaram mão, para que tantas pessoas, de tantos lugares, compartilhando o            

paradigma cartesiano de corpo e “si”, fossem à sua procura e se aproximassem de modo               

contundente a uma prática que estabelece outra percepção de si e outra relação com o corpo. 

As etapas para a compreensão destas questões consistiram em pesquisa de campo com             

doze praticantes atuais de yoga, na leitura e análise dos textos antigos do yoga e a articulação                 

da pesquisa de campo e da análise dos textos antigos à visão de ética apresentada por autores                 

contemporâneos como Michel Foucault, Francisco Varela e Edgar Morin, seguidos pela           

análise iconográfica relacionada à genealogia do yoga, que envolve diversas transformações           

no nível técnico, simbólico e político. 

 

Palavras chave: Cuidado de si, Ética, Ashtanga Vinyasa Yoga, Corpo. 
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ABSTRACT 

MEDURI, Juliana. A Construção de si a partir do Ashtanga Vinyasa Yoga . Tese (Mestrado)              

– Faculdade de Ciências Sociais, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo,             

2016. 133f. 

 

The main objective of the masters thesis A Construção de si a partir do Ashtanga               

Vinyasa Yoga is to discuss the idea of self care, first conceived in ancient Greece in the 5th                  

century B.C. as epiméleia heautoû, within Indian philosophical constructs, which had their            

foundation built upon sacred texts that date from 1500 B.C, to the 4th Century A.D. This                

theoretical crossing is used within this thesis to trace a parallel between the concept of self                

care proposed by Michel Foucault and the hindu ascetic ethic. This ethos is only achieved               

within a free body: free from passion, psychological disturbance, self-imposed physical           

binds, and external factors that disturb perception. 

The research within investigates which techniques and mechanisms were used by           

Ashtanga Yoga Gurus, specifically, resulting in their being sought out by so many people,              

from so many different places, sharing the cartesian paradigm of “body” and “self”, and              

being brought together through this practice that allows one to establish another perception of              

onself and one’s relation to one’s body. 

The different stages that build up the comprehension of the main points of this theses               

include field research with twelve current practitioners of yoga; reading and analysis of             

ancient yoga texts; insertion of the previously mentioned research within the context of             

ethical views expressed by contemporary authors such as Michel Foucault, Francisco Varela            

and Edgar Morin; followed finally by iconographic analysis related to yoga’s genealogy,            

involving transformations on a technical, symbolical and political level.  

 

Key words: Self-care, Ethic, Ashtanga Vinyasa Yoga, Body. 
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Meus calcanhares se erguiam, 

meus dedos atentavam para te compreender: 

pois o dançarino tem o ouvido — nos dedos dos pés! 

Friedrich Nietzsche, Assim falou Zaratustra , p. 260 

 

 

Solitário então, e tristemente desconfiado de mim, tomei, não sem          

alguma raiva, partido contra mim e a favor de tudo o que            

precisamente me feria e era penoso: […] o caminho para “mim”           

mesmo, para minha tarefa. Esse oculto e imperioso algo, para o qual            

durante muito tempo não temos nome, até que finalmente prova ser a            

nossa tarefa - esse tirano dentro de nós exerce uma terrível           

represália a cada tentativa que fazemos de evitá-lo ou dele escapar           

[…]. A doença é a resposta, cada vez que queremos duvidar do            

direito à nossa tarefa - que começamos a tornar as coisas mais fáceis             

para nós. […] As facilidades que nos damos, eis o que temos de             

pagar mais duramente! E, se depois queremos retornar à saúde, não           

nos resta escolha: temos que assumir uma carga mais pesada do que            

a que levávamos antes... 

Friedrich Nietzsche, Humano Demasiado Humano ,     

Prólogo 4. 
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INTRODUÇÃO 

  

 A construção de si a partir do Ashtanga Vinyasa Yoga constitui uma pesquisa sobre a               

construção de si enquanto ética, pautada por princípios e regras de conduta que esculpem              

estéticas singulares de existências por meio do processo de subjetivação (de autoanálise, de             

automeditação, de prática de si mesmo). Enfim, o percurso da construção de si é trabalhado               

sob diferentes perspectivas e nomenclaturas por alguns autores que serão aqui discutidos; no             

caso desta pesquisa, o primeiro despertar para o “processo de subjetivação” acontece na             

prática cotidiana de yoga, principalmente por meio das particularidades da técnica de            

Ashtanga Vinyasa Yoga, que serão discutidas no capítulo II. 

Inicialmente, o trabalho não tinha como objeto exclusivamente o yoga. O corpo como             

território político se propunha a estudar sob diversas formas a ação sobre si mesmo, seja ela                

decorrente do processo artístico, da conduta política, da interação de si com a cidade a partir                

de coletivos de ativismo, ou decorrente da prática de yoga, o que interessava era a               

investigação sobre a construção de si sem o aparato institucional, tendo o próprio corpo como               

território de ação e de transformação, para tanto foi feito o estado da arte sobre o corpo entre                  

2006 e 2016.  

Neste período, o estudo do corpo ganhou destaque na Educação, Filosofia, Psicologia,            

Moda, Artes (performance, artes plásticas e fotografia) e Sociologia; de forma objetiva, este             

“corpo” distanciado da ideia de “eu”, está ligado ao estudo de gênero; análise do discurso e                

imagens (revistas de beleza), intervenções no corpo (cirurgia plástica, musculação); o corpo            

“psicanalítico” e a saúde mental; “esporte, saúde e estilo de vida”; arte e performance;              

fotografia; sexualidade. As áreas do saber com maior incidência sobre o tema eram: artes              

plásticas, fotografia, performance, sociologia, jornalismo, filosofia e psicologia. As teses de           

doutorado seguiam um padrão menos sistemático de estudo ao corpo, sendo sempre            

compreendido como parte de uma totalidade e não um objeto em si. Deste modo, termos               

como “subjetividade”, “biopolítica” e “relação integral” tiveram maior recorrência dentre as           

teses analisadas. Além dos estudos que assumem a subjetividade como pressuposto do estudo             

do corpo, o estudo do corpo virtual e a sexualidade tiveram bastante frequência tanto nas               

teses de mestrado quanto de doutorado.  

13 



 

A cisão entre “corpo” e “si mesmo” percebida nas pesquisas relacionadas ao tema             

corpo, gerou um enorme questionamento e incômodo à esta pesquisa, na medida em que não               

era do corpo físico que interessava falar, do corpo cartesiano que é renegado sob o privilégio                

da mente, mas do corpo enquanto quem se é, o corpo totalizado, que compreende o seu                

aspecto físico, mental e espiritual; o corpo que é praticado, por onde pratica a si mesmo, o                 

corpo enquanto liberdade; desde o princípio, foi do interesse desta pesquisa a percepção de              

corpo, onde ações e comportamentos são o espelho de princípios, e por esta razão se é livre                 

de regras e aparatos institucionais, porque conhece-se a si mesmo. Deste modo, a prática de               

yoga ganhou um novo olhar, um olhar político, na medida em que o processo de               

transformação pessoal por meio do cuidado de si, parte de uma verdade extraconjuntural,             

rompendo barreiras culturais, econômicas e sociais, e que entretanto movimenta e transforma            

o olhar e o comportamento do praticante para com o outro e para o seu entorno.  

Sendo o Ashtanga Vinyasa Yoga a minha prática pessoal, à qual dedico estudos, olhar              

atento e observação aos demais praticantes, passei a dedicar algumas horas na semana para              

conviver com os praticantes, observar a prática de alguns e conversar informalmente durante             

um ano e meio para compreender onde o processo de autoanálise e transformação entram na               

prática diária de Hatha Yoga (toda técnica de Yoga física, não estática), na medida em que                

todos relatavam mudanças e deixavam livres emoções (como risos e choro durante a prática              

de diária); passei então a aprofundar a minha leitura sobre o tema, leitura esta que parte dos                 

textos antigos hindus, fundantes da filosofia e cultura indiana e são pautados em princípios              

éticos. 

Do discurso, que pode ser externo à prática de si, o foco no yoga trouxe ao trabalho a                   

construção de si enquanto veracidade da ação sobre si mesmo, a estética da existência,              

refletida em pequenos gestos que compõem o modo de falar, de caminhar, e também o modo                

como se é visto, percebido e como passa a inspirar o outro mediante a sua conduta, sendo na                  

maioria das vezes inconsciente, pois não nasce da razão, mas do sensível, não busca cumprir               

expectativas externas e sociais, parte de dentro, indo de encontro à percepção de si, de como                

conhecendo-se, cria-se condições para transformar o que há fora.  

Em breve estado da arte sobre yoga, foi percebido que os trabalhos acadêmicos sobre              

o tema yoga não fazem distinção entre as muitas técnicas de yoga e os importantes embates                

que fizeram emergir novos olhares sobre si e o uso do corpo, como a emergência do Hatha                 

Yoga no século XII d.C. Além disso, em um breve estado da arte sobre o yoga como tema                  

14 



 

central, o termo está constantemente direcionado às áreas da saúde, educação e educação             

física, como “meditação nas escolas”, “o yoga na rede pública de saúde” e “o yoga como um                 

exercício físico”, todos eles tomando como premissa o imaginário místico do yoga (onde             

toma-se distanciamento e olha-se apenas a sua superfície), e também tomando como ponto de              

partida o Hatha Yoga fisicalista, que teve uma trajetória longa de disputas internas na Índia e                

políticas de expansão ao Ocidente entre importantes gurus junto aos seus discípulos, como             

Vivekanada e Krishnamacharya, que serão debatidos ao longo dos capítulos. 

O yoga, neste momento da pesquisa, se mostrou como um objeto sólido que poderia              

caminhar sozinho, e o estudo sobre a relação entre os usos do corpo na prática do cuidado de                  

si caminhou junto, tal qual o estudo sobre a ética e a liberdade, na medida em que um dos                   

textos antigos hindus fundantes a filosofia e cultura indiana, o Yoga Sutra apresenta os yamas               

e niyamas, como princípios éticos para consigo e com o outro, em direção ao caminho do                

yoga, deste modo o Yoga se mostrou enquanto prática de si em duas frentes, a prática do                 

corpo físico e do corpo ético.  

Sendo o Ashtanga a minha prática pessoal, ela me aproximou com maior facilidade de              

outros praticantes, e deste universo, de modo a observar de perto percepções e mudanças de               

comportamento físico e emocional em diferentes tempos de prática (iniciantes, intermediários           

e avançados), que puderam dar a esta pesquisa, pistas sobre como se dá a construção de si                 

combinada à transformação do olhar e relação com o corpo, de modo a se distanciar do                

paradigma cartesiano que cinde corpo e razão, renega o corpo enquanto “o que se é”,               

enquanto “si”. 

 Desde então, O corpo como território político se tornou A construção de si a partir               

do Ashtanga Vinyasa Yoga , uma pesquisa que caminha junto à minha prática pessoal de              

Ashtanga Vinyasa Yoga e que questiona, também a partir da auto-observação, o retorno ao              

corpo enquanto percepção de quem se é, o corpo totalizado que compreende o seu aspecto               

físico, mental e espiritual, por meio da prática cotidiana do yoga. Tendo como base de estudo                

os textos clássicos do yoga: Yoga Sutra , de Patañjali , Bhagavad-Gita - Mahabharata , O              

RigVeda (primeiro veda) e As Upanishads , o ponto de partida foi a busca pelo significado               1 2

1 “É ao Rig Veda que nós devemos recorrer, principalmente, senão exclusivamente, em busca de noções corretas 
das formas mais antigas e mais genuínas das instituições, religiosas ou civis, dos hindus”. OS VEDAS. 
RigVeda, Introdução do primeiro Astaka. Tradução de Eleonora Meier, Londres N. Trübner & Co., Travessa 
Paternoster, 2013, p. 19. 
2 As  Upanishads  contêm alguns dos conceitos filosóficos centrais do hinduísmo, alguns dos quais são 
compartilhados com o budismo e jainismo (religião indiana criada no século VI a.C.) em ruptura à tradição 

15 



 

do yoga em cada um deles e como em todos está posta a ideia de “estar junto”, de “ligar”,                   

“construir”. Esta construção está ainda mais explícita no texto clássico Yoga Sutra , onde são              

citados os oito pilares ou oito passos para se chegar à liberdade (que é o último passo                 

alcançado após adquirir sabedoria por meio da mente tranquila). 

Os procedimentos pelos quais essa pesquisa foi desenvolvida podem ser então           

descritos da seguinte forma: 

1) Pesquisa de campo: durante um ano e meio, observei a construção da prática pessoal              

de doze alunos do professor Pedro Moreno, de quem fui assistente neste período. Os              

alunos estavam cientes de que sua prática estava sendo observada com o propósito de              

desenvolver uma pesquisa acadêmica. Nessa etapa, gravei entrevistas com os doze           

alunos, a minha experiência como praticante e como instrutora me ajudou a mergulhar             

num universo que responde a outra percepção de si e de transformações éticas e              

comportamentais muito íntimas, que não teriam sido percebidas apenas pelas leituras.           

Foi preciso adentrar no cotidiano de pessoas que vivem o Yoga, sob ópticas muito              

pessoais para compreender do que se tratava o caminho do Yoga na prática singular              

de cada um. Entretanto, mais do que analisar os praticantes de Yoga em si, o escopo                

do trabalho é mais o de expor as ideias, construções de teóricas e trechos              

significativos do Yoga, que culminaram no que esta prática é hoje. Por uma questão              

de ordem metodológica, as entrevistas não serão expostas nesta dissertação, cujo           

corpus  de análise principal são os textos antigos hindus; 

2) Estudo teórico dos textos antigos hindus comparando-os às práticas contemporâneas          

de Yoga observadas em campo. Os textos hindus antigos já descreviam etapas de             

desenvolvimento do praticante de Yoga, e parte da pesquisa consistiu em confirmar se             

essas etapas se verificam ou não nas práticas contemporâneas; que valores           

permanecem e porque eles permanecem. 

3) Os dados colhidos em campo e suas correspondências no hinduísmo antigo foram            

articulados à visão de ética apresentada por autores como Michel Foucault, Francisco            

védica, e o hinduísmo, fundamentada pelo yama Ahimsa  (princípio da não violência), os Upanishads  são 
respeitados pelos hindus por conterem enunciados (Shruti ) a respeito da natureza da realidade última (Brahman ) 
e que descrevem o caráter e o caminho para a salvação humana (mokṣ a  ou mukti ). A palavra upanishad  provém 
dos prefixos de upa, ni y da raiz sad, que significa sentar-se. O significado literal é relacionado com a ideia de 
estar sentado perto, e portanto, traz a idéia de um ensinamento transmitido num círculo seleto (relação discípulo 
e guru).  Nos Upanishad , são indicados seis membros do yoga: pranayama ; pratyahara ; dharana ; dhyana ; tarka 
(reflexão ou intenção de compreender) e samadhi . 
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Varela e Edgar Morin, buscando compreender a prática da ética e da liberdade que é               

um tema central da formação do yogi; 

4) Em uma etapa posterior, foi analisada certa iconografia relacionada ao yoga desde o             

período do Império Mongol - com exceção da primeira imagem analisada, que é mais              

antiga -, com o intuito de revelar alguns aspectos da história das diferentes práticas              

genericamente conhecidas como yoga. O desenvolvimento histórico dessas práticas         

envolve diversas transformações no nível técnico, simbólico e político do yoga. 

Os conceitos de cuidado de si, ética, estética da existência e sabedoria, amplamente             

trabalhados por Michel Foucault em Hermenêutica do Sujeito e Ditos e Escritos V - Ética,               

Sexualidade, Política , vêm dar suporte a compreensão das práticas de si, práticas autônomas             

que começavam de si para consigo, para posteriormente irem em relação ao outro, ao              

coletivo. Francisco Varela tece dois territórios de observação para abordar o pensamento            

ético: o seu trabalho científico atravessado pela fenomenologia e estudos neurocientíficos, e            

seu trabalho filosófico em tradições não ocidentais em continuidade aos seus estudos sobre             

ciência cognitiva, debatidos em alguns dos seus trabalhos, dentre os quais dois foram             

importantes pilares nesta discussão, A experiência corpórea (1991) e o seu trabalho            

precedente, A competência ética (1992). Francisco Varela parte ao debate sobre a razão e o               

cerceamento do corpo no Ocidente experimentando o ato de ampliar o olhar às filosofias não               

ocidentais por meio da meditação da atenção. Varela possibilita dois debates: um sobre ética              

versus filosofia moral, outro sobre a experiência humana versus o discurso científico; outro             

autor de grande importância neste momento do trabalho é Edgar Morin, que amplia o              

conceito de ética, apontando uma crise moral no atual momento histórico, além de pontuar              

que ambos os conceitos são o mesmo, na medida em que sequer acesso a eles as pessoas têm                  

nos dias de hoje, tamanha é a sensação estar só e duvidoso perante as questões próprias de si. 

Estes olhares sobre ética estão diretamente ligados à liberdade, e a liberdade de que              

estamos falando diz respeito ao corpo, a ser o próprio corpo. Para tanto, estudou-se              

percepções, usos e distanciamentos do corpo, desde as civilizações antigas até sociedade            

contemporâneas por meio de autores dedicados ao tema, como David Le Breton, que analisa              

o corpo da perspectiva do moderno, de acordo com a qual temos um corpo e não somos um                  

corpo: o paradigma cartesiano eleva o pensamento diminuindo ao máximo a nossa            

experiência corpórea. Além de Breton, Michel Serres e Edgard de Assis Carvalho pensam             

num mundo em constante movimento, onde o corpo também está em constante movimento             
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em si. Para Serres, este corpo é dotado de uma inteligência tamanha que sabe falar por si                 

mesmo, sozinho, sem a interferência da razão. Não existe nenhum aspecto no conhecimento             

que não tenha primeiramente passado pelo corpo, conhecimento este intersubjetivo e           

objetivo. Segundo o autor, o corpo é dotado de uma presença e uma função cognitivas               

próprias e nele reside a origem do conhecimento, onde se acumula o saber da experiência.               

Edgard de Assis Carvalho, mostra o quanto este corpo autônomo tem dons que são ignorados               

por uma sociedade que soterra o sentir. O corpo recebe, emite, conserva, transmite; estes são               

dons do corpo, e, assim que descobre-se a “si mesmo”, este “si”, que é em si uma sabedoria,                  

desenvolvem-se progressivamente os sentidos. Segundo Edgard de Assis Carvalho, a          

dualidade cartesiana impede uma hominescência, um diferencial de hominização, seja posta           

em prática nos dias de hoje, já que ao priorizarem as relações sociais com foco analítico, as                 

ditas humanidades esquecem-se dos sentidos, sentimentos e imagens corporais integram e           

delimitam o mundo da vida.  (CARVALHO, 2008, p. 27) 

 

Admitir a corporeidade como um sistema aberto de posturas,         

treinamentos e posições é algo a ser incorporado no entendimento          

que fazemos de nós mesmos e dos outros. Integrante essencial da           

cultura, o corpo é, porém, portador de uma zona obscura, um buraco            

negro que escapa a padrões geométricos e regulações culturais. Sua          

reorganização é incessante, por vezes involuntária, por outras,        

imperiosa. Jamais o desvendaremos plenamente. 

Talvez, por isso, os homens de ciência o desprezem e só falem            

dele em situações extremas. Basta olhar o que ocorre nos corredores           

de uma instituição acadêmica. Corpos flácidos, encurvados, não        

eretos vagam como zumbis, vampiros à luz do dia, que não vêem a             

hora de retornarem à casa, onde experimentarão a paz tumular e o            

alívio psíquico como tristes recompensas para quem cumpriu tarefas         

cotidianas burocráticas e repetitivas. Há exceções, claro, nesse        

panorama desolador que reafirma a idéia de que o corpo é apenas um             

mecanismo, uma noção primária, elementar, um relógio que se atrasa          

cada vez mais à medida em que a irreversibilidade do tempo se            

consolida e se torna perceptível. (CARVALHO, 2008, p. 27) 
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No corpo que se busca harmônico, se auto-observa, se busca hominescência, explícito            

como a linguagem de uma ética de existir, integralmente relacionado com a percepção, sem a               

ponderação racional e distante das zonas obscuras, emerge segundo os gregos o primeiro             

despertar, ou a epiméleia heautoû (uma certa forma de atenção, de olhar, onde a partir da                

automeditação converta-se o sentido do externo para o interno). Sendo assim, todo o estado              

da arte sobre o corpo direcionou o olhar do trabalho para o corpo enquanto liberdade, ponto                

de encontro entre a concepção grega de corpo e a compreensão do mesmo nos textos               

sagrados aqui estudados. O corpo enquanto ética e, no desdobramento da ética, a sua              

condição refletida, o que torna explícita a estética da existência.  

O yoga parte destes mesmos lugares de atenção desde O Rig Veda até o Yoga Sutra .                

Ao praticante são propostos princípios e regras, e um deles é repetir a sua prática diariamente,                

em estado de autoatenção para que, acalmando as flutuações da mente, possa-se acessar um              

corpo, um estado de si, obscurecido por hábitos que não condizem com quem se é, mas com                 

quem aprendemos que devemos ser. 

A prática do cuidado de si não é puramente teórica, ela diz respeito a um modo coerente                  

e digno de estar vivo, de se fazer vivo diante quaisquer que sejam as circunstâncias, ela                

começa no corpo, ela se mostra no corpo, constrói um estilo e inspira tanto quem se pratica, a                  

cuidar do cuidado de si alheio; quanto ao outro de buscar repetir gestos daquele que possui                

um belo êthos. O corpo moderno e contemporâneo faz apelos próprios que dizem respeito à               

tempo, espaço e vontade de subjetivação; a dúvida muitas vezes o coloca em um labirinto de                

ação; sair dela mostra a necessidade de construir princípios e seguir um mestre. Essa é uma                

dinâmica um pouco incomum ao tempo do agora e para isso serão discutidos os métodos e                

usos do ashtanga no mundo desde a sua aparição na década de 1970 e de como ela se propaga                   

e se mantém viva hoje lançando mão da tradição sem abdicar de seus princípios e mestres                

clássicos. 

 O trabalho caminha da seguinte forma: o primeiro capítulo discute os conceitos de             

cuidado de si, ética, estética da existência, razão e sabedoria contrapondo o paradigma             

cartesiano às filosofias não ocidentais; o segundo capítulo lança mão dos conceitos abertos no              

capítulo anterior para a leitura dos textos sagrados: Rig Veda , Upanishads , Mahabharata            

(Bhagavad-Gita ) e Yoga Sutra , retirando destes textos os principais conceitos trabalhados; o            

terceiro capítulo traça uma trajetória histórica e conceitual do yoga, buscando compreender as             

aproximações e rupturas presentes antes e depois do nascimento do Hatha Yoga (a yoga do               
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corpo) no século XII; a partir daí, no quarto capítulo traça-se um panorama visual, a partir da                 

análise iconográfica da história do yoga desde o Império Mongol, quando teve início as              

primeiras pinturas sobre yogis e modo de vida dos mesmos, junto à expansão da práticas no                

continente pan-indiano, e posteriormente ao Ocidente.  
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I – O CUIDADO DE SI ENQUANTO ÉTICA 

  

 O olhar sobre o cuidado de si como uma atividade ética está no âmago da questão                

aqui desenvolvida. É sob a luz de A hermenêutica do sujeito e das entrevistas concedidas por                

Foucault entre 1978 e 1988, período em que o problema das práticas de si era latente para o                  

autor, que lanço mão do conceito de cuidado de si. No Brasil, essas entrevistas foram               

publicadas no quinto volume de Ditos e escritos . 

 O conceito de construção de si caminha neste trabalho na direção apontada por             

Michel Foucault em seu último curso no Collège de France, que mais tarde foi publicado               

como A hermenêutica do sujeito , no qual o autor mantém o seu tema de estudo, o eixo                 

“subjetividade-verdade”, agora sob o ponto de vista das práticas de si. Se antes as relações               

entre o sujeito e os jogos da verdade eram trazidas e examinadas por Foucault a partir de                 

práticas coercitivas ou em jogos teóricos ou científicos, A hermenêutica do sujeito trouxe o              

seu olhar para o fenômeno das práticas de si, que tiveram grande importância nas sociedades               

greco-romanas, quando funcionavam de maneira autônoma, e posteriormente sendo         

incorporadas por instituições, principalmente a instituição religiosa, que modificou o ponto           

central do cuidado de si, imputando nele a busca pela salvação e a recusa de si mesmo.  

Na prática de si, o sujeito se constrói, se transforma e atinge um determinado modo de                

ser sem qualquer coerção, seja moral ou física, que o direcione neste sentido. O presente               

trabalho busca construir uma costura entre a construção ética do praticante de Ashtanga por              

meio desta técnica que é também simbólica, e a prática de si no sentido da construção de um                  

corpo forte, leve e flexível, alinhado ao seu comportamento; estas duas construções            

caminham amarradas, unidas na prática moderna e contemporânea de Hatha Yoga,           

particularmente à prática de Ashtanga Vinyasa Yoga. 

 No estudo de Foucault das práticas de si nas sociedades antigas exposto em A              

hermenêutica do sujeito , é possível perceber consonância junto aos textos sagrados do yoga e              

a textos da filosofia não ocidental, onde a abordagem sobre o corpo diz respeito à composição                

corpórea da existência: somos o corpo, não temos um corpo. Por esta via, o cuidado de si diz                  

respeito a uma construção ética que está refletida na estética da existência do sujeito. Essas               

aproximações são de grande interesse para este trabalho, e por isso busca-se construí-las e              

problematizá-las. Para tanto, alguns conceitos chaves trabalhados por autores         

contemporâneos serão abertos neste capítulo. 
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 Algo central na cultura grega é a prática da liberdade. Para os gregos, é necessário               

ocupar-se de si mesmo para manter uma boa conduta, e assim praticar a liberdade; e ao                

contrário do que habitualmente se fala a respeito do modo grego de pensar as cidades e a                 

política das cidades, onde a liberdade individual não teria nenhuma importância diante da             

bela totalidade da cidade, Michel Foucault entende a construção de si enquanto ética, e a ética                

como premissa para aquele que pensa as cidades. Michel Foucault pontua que para os gregos               

a liberdade individual era de extrema importância, já que o contexto de liberdade entre os               

gregos estava diretamente relacionado a não ser escravo, seja de elementos externos, seja de              

si mesmo; a servidão às paixões e aos apetites pode destruir quem se é. 

Constrói-se a si mesmo por meio de princípios, de modo a estar atento e consciente da                

sua construção pessoal e da espiritualidade que ela acarreta, levando o sujeito em direção à               

verdade. E que verdade é esta? Para os gregos, ela seria dada ao sujeito ao preço de pôr em                   

jogo quem se é, ou acredita-se ser; não pode haver verdade sem uma conversão ou sem uma                 

transformação do sujeito. O problema ético consiste em responder à questão de como se pode               

praticar a liberdade. Ético no sentido grego, como êthos , que é a maneira de ser e a maneira                  

de se conduzir. “A liberdade é a condição ontológica da ética. Mas a ética é a forma refletida                  

assumida pela liberdade.” (FOUCAULT, 2010, p. 267) 

Esse modo de pensar a liberdade foi preservado durante oito séculos pela cultura             

antiga e, ao mesmo tempo, questionado e capturado pelo cristianismo, que via o cuidado de si                

como um ato egoísta e de interesse individual, contrariando a premissa de sacrificar a si               

mesmo. Ainda que a busca pela salvação contida no cristianismo seja uma forma de cuidar de                

si, a salvação só se realiza a partir da renúncia a si mesmo, e não do conhecimento e                  

construção de si mesmo (que no cuidado de si pressupõe estar centrado em si mesmo, naquilo                

que se faz, inclusive na aceitação da morte). Temos então no ato de cuidar de si mesmo uma                  

importante oposição ao pensamento cristão. O cristianismo busca a salvação por meio da             

renúncia de si mesmo, não há perspectiva de conhecer a si mesmo ou de enfrentar as                

dissonâncias entre escravidão e liberdade para uma real ruptura com o pensamento moral e              

com as práticas coercitivas para se alcançar o domínio de si. 

  

Ocupar-se de si foi, a partir de um certo momento, denunciado de boa             
vontade como uma forma de amor a si mesmo, uma forma de egoísmo ou de               
interesse individual em contradição com o interesse que é necessário ter em            
relação aos outros ou com o necessário sacrifício de si mesmo. Tudo isso             
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ocorreu durante o cristianismo, mas não diria que foi pura e simplesmente            
fruto do cristianismo. (FOUCAULT, 2010, p. 268) 

  

Voltar os olhos para dentro para reconhecer quem se é, não permitir que os desejos               

sejam soberanos, sendo assim livre. Para esclarecer o entendimento da expressão “quem se             

é”, Foucault se apoia em duas perspectivas: a corrente platônica, que aponta para a alma               

individual, onde reconhece-se nela mesma, voltar os olhos para dentro, para se reconhecer             

naquilo que ela é, lembrar das verdades com as quais se tem afinidades e que de algum modo                  

contemple quem se é; por outro lado, outra perspectiva levantada por Foucault, a estóica, é               

calcada na racionalização dos princípios seguidos pelo sujeito, que deve incorporar hábitos            

para alcançar a espontaneidade dos mesmos por meio da repetição. Trata-se de fazer com que               

esses princípios digam em cada situação, de forma espontânea, como o sujeito deve se              

conduzir. Ser senhor de si, seu próprio guia e mestre, sem permitir que desejos, apetites e                

temores, dominem o seu estado de ser; o que pressupõe um estado de atenção permanente. 

Para explicitar este ponto, Foucault cita Sêneca (2006, p. 332): “ser escravo de si              

mesmo é a mais grave, a mais pesada de todas as servidões, [...] é uma servidão assídua, isto                  

é, pesa sobre nós sem cessar”. Diferentemente dos cristãos, para os gregos o perigo residia               

na servidão e não na mácula, na imperfeição . Deste modo, ser livre é não se perder, não                 

perder a construção disciplinada e cotidiana em direção a uma ética pessoal contundente,             

calcada em regras de conduta e atenção para consigo. Neste contexto, estamos falando de              

sujeitos em constante estado de mudança e transformação em direção à sabedoria. 

Ater-se às transformações e mudanças no modo de conduta aproxima os conceitos de             

espiritualidade e êthos apresentados por Michel Foucault, já que a espiritualidade, também            

denominada filosofia (e por isso os mestres na Antiguidade eram os filósofos), é o conjunto               

de buscas, práticas e experiências tais como as purificações, as asceses, as renúncias, as              

conversões do olhar, as modificações de existência etc., que constituem para o sujeito o preço               

a pagar para se ter acesso a verdade, não pode haver verdade sem a transformação do sujeito.                 

Da mesma forma o êthos de alguém se mostra, é explicitado, pelos seus hábitos, pelo seu                

porte, por sua maneira de caminhar, pela calma como responde aos acontecimentos. Este             

modo de ser é explicitado na estética da existência do sujeito, que por sua conduta explícita                

em cada gesto, passa a ser percebido, admirado e respeitado, citado como exemplo de              

liberdade, de não escravidão, e é um trabalho primeiramente de si para consigo. 
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O homem que tem um belo êthos, que pode ser admirado e citado como              
exemplo é alguém que pratica a liberdade de uma certa maneira. Mas para             
que essa prática de liberdade tome forma em um êthos que seja bom, belo,              
honroso, respeitável, memorável e que possa servir de exemplo, é preciso           
todo um trabalho de si para consigo. (FOUCAULT, 2006, p. 19) 

  
Transformações costuram um belo êthos no indivíduo singular. Essa construção          

estética é intrínseca aos princípios que constituem o seu êthos. A estética da existência, que               

teve seu apogeu na antiguidade greco-romana, está diretamente relacionada à criação de um             

estilo próprio, de um modo de ser singular, através da prática de técnicas de cuidado de si, e                  

visa à construção de si mesmo como o artesão de sua própria vida (FOUCAULT, p. 19).                

Nesta arte de existir habita a possibilidade de uma trajetória singular capaz de conduzir a sua                

ação, mudanças e transformações provindas do êthos deste indivíduo. A estética da existência             

ganha ainda mais importância quando é destacada a sua dimensão ética; sob a perspectiva do               

cuidado de si e da construção singular da existência, é um exercício permanente de conduta e                

disciplina, define os critérios estéticos de estilo e também éticos do bem viver. 

  
As “artes da existência” devem ser entendidas como as práticas racionais e            
voluntárias pelas quais os homens não apenas determinam para si mesmos           
regras de conduta, como também buscam transformar-se e modificar seu ser           
singular, e fazer de sua vida uma obra que seja portadora de certos valores              
estéticos e que corresponda a certos critérios de estilo. (FOUCAULT, 2010,           
p. 198-199) 

  
A figura do mestre é fundamental ao sujeito que se constrói. O mestre é aquele que                

acompanha os processos de mudança, transformação e subjetivação. Na Grécia Antiga, quem            

cumpria este papel era o filósofo. Sem lançar mão de crenças metafísicas ou da sua essência,                

Michel Foucault aponta que uma das regras do cuidado de si é ouvir alguém que acompanhe                

o percurso de construção individual e cumpra o papel de guia. O mestre e também os                

princípios adquiridos e incorporados à conduta do sujeito que “constrói a si mesmo” passarão              

a compor a nova perspectiva da leitura de si e dos outros, mas principalmente sobre a relação                 

consigo mesmo, pois trata-se de uma jornada em direção ao ato de governar a si mesmo, e                 

isso inclui desejos, paixões e comportamentos. 

O cuidado de si não pressupõe necessariamente o cuidado para com o outro, não é               

possível cuidar dos outros sem cuidar de si mesmo, e caso todos cuidassem bem de si                

mesmos, os princípios éticos seriam prioritários nas cidades e não haveria qualquer tirania.             

“A tirania nasce exatamente da escravidão dos seus desejos” (FOUCAULT, 2010, p. 272);             
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onde há tirania, não há cuidado de si. Em A apologia de Sócrates , de Platão, Sócrates,                

estabelece consigo o intenso trabalho do cuidado de si e se vê encarregado, detentor do ofício                

de persuadir os demais a exercitarem o cuidados de si, a cuidar de si mesmos, a governarem a                  

si mesmos. Sócrates abdicou de sua fortuna, carreira política e das vantagens provindas delas              

para “cuidar do cuidado dos outros”. Logo, a ética do cuidado de si concerne à maneira pela                 

qual cada indivíduo constitui a si mesmo como sujeito de sua própria conduta, estando              

intimamente relacionada aos seus atos para consigo e também para com os outros. 

  
Que tratamento, que multa mereço eu por ter acreditado que deveria           
renunciar à vida tranquila, negligenciar o que a maioria dos homens estima,            
fortuna, interesse privado, postos militares, sucesso na tribuna,        
magistraturas, coalizões, facções políticas? Por ter me convencido que com          
meus escrúpulos eu me perderia se entrasse por esta via? Por não ter querido              
me comprometer com o que não tem qualquer proveito nem para vós nem             
para mim? Por ter preferido oferecer, a cada um de vós em particular, aquilo              
que declaro ser o maior dos serviços, buscando persuadi-lo a preocupar-se           
menos com o que lhe pertence do que com sua própria pessoa, a fim de se                
tornar tão excelente, tão sensato quanto possível, de pensar menos nas coisas            
da cidade do que na própria cidade, em suma, de aplicar a tudo estes              
mesmos princípios? (FOUCAULT, 2006, p. 9-10) 

 
O pensamento moral que tende a interceder sobre o governo de si mesmo, de modo a                

governar existências, desejos e singularidades, tentou colonizar historicamente o cuidado de           

si como egoísmo, um mal moral; para o pensamento cristão esse modo de portar a si mesmo                 

é um perigo constante. Sócrates foi censurado por estar em “situação de vergonha” na Grécia               

antiga porque renunciou ao que a maioria acreditava ser uma vida tranquila, e que para ele                

configurava uma situação de escravidão. A sua renúncia veio no sentido de cuidar de si               

mesmo, e também de cuidar dos outros, levando-os em direção a sua própria virtude. O               

historiador Mircea Eliade mostra em seu estudo Patañjali e o Yoga (2000) que na mesma               

fase, a chamada época iluminada, entre 500 a.C. e 200 d.C., Buda, por meio do Dhamma (a                 

meditação Vipassana), Patañjali por meio dos Yoga Sutras e Confúcio tratavam da mesma             

liberdade, a liberdade ética (ELIADE, 2000). Ocupar-se de si mesmo é o momento do              

primeiro despertar, quando é possível sair de um estado de dormência e, conhecendo-se,             

construir uma ética. A partir desta ética é possível estabelecer uma nova relação             

primeiramente consigo, e posteriormente com o outro, e deste tecido de relações            

cuidadosamente construídas virão outros momentos de despertar. 
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Temos pois, com o tema do cuidado de si, uma formulação filosófica            
precoce, que aparece claramente desde o século V a.C e que até os séculos              
IV-V d.C. percorre toda a filosofia grega, helenística e romana, assim como            
a espiritualidade cristã. Enfim, com a noção de epiméleia heautoû , temos           
todo um corpus definindo uma maneira de ser, uma atitude, formas de            
reflexão, práticas que constituem uma espécie de fenômeno extremamente         
importante, não somente na história, das noções ou das teorias, mas na            
própria história da subjetividade, na história das práticas de subjetividade.          
(FOUCAULT,  2006, p. 15) 

  

A noção original de cuidado de si é a noção grega de epiméleia heautoû , que designa                

atitudes e comportamentos para consigo. Primeiramente, o tema de uma atitude geral, um             

certo modo de encarar as coisas, de estar no mundo, de praticar ações, de ter relações com                 

outro. Essa noção ultrapassa a racionalização sobre um modo de ser (que pode ser aprendido,               

compreendido), a epiméleia heautoû trata de certa forma de atenção. Cuidar de si mesmo              

implica que se converta o olhar, que se conduza do exterior para o interior, para si mesmo,                 

sem se estagnar em dúvidas. O cuidado de si implica uma certa maneira de estar atento ao                 

que se pensa e ao que se passa no pensamento, de cuidar dos princípios éticos da liberdade                 

para não ser escravo, sequer dos seus desejos, se manter em estado de construção para que se                 

alcance a sabedoria em uma estética da existência cuidadosamente construída. Chegar à            

compreensão clara, a sabedoria só é possível para aquele que pratica o cuidado de si. A este a                  

verdade chega de modo a clarear pensamentos e ações, e não há acesso à verdade sem a                 

transformação do sujeito. Segundo Foucault (2006, p. 19), este é um movimento que associa              

filosofia e espiritualidade, um conjunto de práticas e buscas que constituem para o sujeito o               

caminho a verdade. 

  
Não estiveram separados também para Sócrates e Platão: a epiméleia          
heautôt (cuidado de si) designa precisamente o conjunto de condições de           
espiritualidade, o conjunto de transformações de si que constituem a          
condição necessária para que se possa ter acesso à verdade. Durante toda a             
antiguidade, o tema da filosofia e a questão da espiritualidade são duas            
questões que jamais estiveram separadas (com exceção de Aristóteles).         
(Idem, 2006, p. 21-22) 

  
Michel Foucault estuda a origem da palavra em A hermenêutica do sujeito , e mostra              

que há um parentesco da palavra epiméleia com méléte , que significa, ao mesmo tempo,              

“exercício” e “meditação”. A noção de epiméleia não designa simplesmente esta atitude geral             

ou esta forma de atenção voltada para si, mas designa sempre algumas ações que              

potencializam mudanças ao serem meditadas e exercidas de si para consigo, ações pelas quais              
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nos assumimos, nos purificamos, nos transformamos e nos transfiguramos. A liberdade           

pressupõe disciplina por meio de uma série de práticas que são, na sua maioria, exercícios de                

si, como a meditação, a memorização do passado, e de exame de consciência, todos              

exercícios a serem praticados no cuidado de si. 

Um ponto imprescindível a ser tratado é o que pressupõe ser livre na Grécia Antiga, e                

se este é um ponto de consonância com os textos sagrados de yoga. Na Grécia Antiga, ser                 

livre diz respeito a uma concepção de corpo, a como se entende corporalidade e de como                

existir de maneira ética; denota de uma raiz comum de construção de si enquanto êthos,               

necessário à liberdade: um escravo não tem ética, e esta escravidão diz respeito à escravidão               

às paixões, aos paradigmas de um tempo, de um governo, e também a escravidão e               

aprisionamento ao próprio corpo, corpo vazio, tamanha a entrega ao que é externo. Temos aí               

o indivíduo totalizado, na medida em que de forma disciplinada se constrói eticamente, em              

busca de liberdade, esta busca, na percepção do yoga, o ilumina e o aproxima da               

espiritualidade e é refletido no seu modo de se portar, caminhar, enfim da estética de sua                

existência. 

Partindo do conceito de ética enquanto prática de existência abordada por Michel            

Foucault para compreender como se davam as práticas de si na cultura antiga de forma               

autônoma e não coercitiva, surgem questionamentos sobre como se dá a construção da ética              

no momento presente, uma construção que ontologicamente se mostra um desvio à            

escravidão de regras morais ou coercitivas ou mesmo de regras estáticas em um “si mesmo”               

alimentado pelo ego e outros desejos individuais provindos do não conhecimento de si             

mesmo. Para tanto, outros autores contemporâneos abordam a questão da ética sob outras             

perspectivas e contextos. 

Para abordar a questão da ética e do comportamento humano atravessado e            

contornado por ela, alguns autores contemporâneos além de Michel Foucault discutem o tema             

por outras perspectivas que não a das práticas de si na Grécia, as quais serão de extrema valia                  

para compreendermos como os textos sagrados se aproximam das práticas contemporâneas           

de yoga, principalmente por abordarem a ética e a construção de si mesmo de forma               

atemporal. Francisco Varela, biólogo que desenvolveu a teoria da autopoiesis junto a            3

3 O termo criado na década de 1970 por Francisco Varela e Humberto Maturana designa a capacidade dos seres 
vivos de produzirem a si próprios. “A Autopoiesis demonstra que a experiência cognitiva do observador é 
intrínseca a sua estrutura biológica, ressaltando, assim, o papel do observador e questionando a validade de suas 
certezas sobre o que se propôs observar”, ANDRADE, Claudia Castro. “A fenomenologia da percepção a partir 
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Humberto Maturana, e que mais tarde, por conta de seus estudos sobre neurociência, passou a               

estudar e praticar a meditação como experiência humana, teceu dois territórios de observação             

para abordar o pensamento ético: o seu trabalho científico atravessado pela fenomenologia e             

estudos neurocientíficos; e seu trabalho filosófico em tradições não ocidentais em           

continuidade aos seus estudos sobre ciência cognitiva, debatidos em alguns dos seus            

trabalhos, dentre os quais dois foram importantes pilares nesta discussão: A experiência            

corpórea (1991) e o seu trabalho precedente, A competência ética (1992). Francisco Varela             

tem dois principais pontos de discussão, o primeiro é a crítica à razão, que privilegia o                

pensamento moral e o segundo, a outra compreensão de “si mesmo” que habita a filosofia               

não ocidental que foi elaborada por meio das tradições da sabedoria, que entendem a              

experiência humana como ponto central no debate. 

Segundo as investigações de Francisco Varela pela experiência humana, a ética está            

mais próxima da sabedoria do que da razão. São três as grandes tradições de ensino, as                

tradições da sabedoria: confucionismo, taoísmo e budismo (VARELA, 1992, p. 33). A            

sabedoria está mais próxima de correntes de filosofias não ocidentais. Em contrapartida à             

filosofia moral (de cunho anglo-saxão), concentra-se na moralidade, privilegia o discurso           

sobre o que é justo fazer em relação a quem se ocupa do ato de ser, enquanto a filosofia moral                    

se ocupa das definições dos deveres, não da experiência vivida, da experiência da vida, das               

virtudes. As tradições da sabedoria na Índia nasceram de um movimento de sábios e ascetas               

indianos que foram levados a explorar as zonas obscuras do inconsciente, visando ao             

descondicionamento do comportamento humano. 

A sabedoria observada por Francisco Varela se mostra como uma virtude e habita a              

espontaneidade de ser quem se é. O sábio é aquele que conhece o que é e o põe                  

espontaneamente em prática; é a imediata relação entre percepção e ação, um confronto             

imediato que não passa intencionalidade e racionalidade dos princípios morais. De tal modo,             

ética e moralidade habitam territórios bastantes distantes, que a tradição ocidental - racional e              

cartesiana - tende a confundir. O comportamento ético é espontâneo, autônomo e virtuoso, o              

juízo moral é intencional e racional. A experiência ética é evidenciada pelas filosofias não              

ocidentais, e por isso é tão forte a sua presença nos textos sagrados do yoga e em toda a                   

filosofia hindu. Francisco Varela (1991, p. 45) se questiona: se não tivéssemos a razão como               

da autopoiesis de Humberto Maturana e Francisco Varela”. Em: Griot  – Revista de Filosofia, Amargosa, Bahia 
– Brasil, v. 6, n. 2, dezembro/2012 
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método para o conhecimento, o que poderíamos usar? A não razão teve a sua popularidade               

nas classes médias norte-americana e europeia, acreditando em um inconsciente primitivo,           

algo que cai por terra, na medida em que trabalha como a fenomenologia e a psicanálise,                

dentro dos limites conceituais de um indivíduo. “O psicanalista profissional sabe que tem de              

trabalhar dentro dos limites do sistema conceitual do indivíduo, e que se torna necessário um               

método que nenhuma teoria pode substituir para ir além deste estágio”. (VARELA, 1992, p.              

46-47) 

Para tanto, Francisco Varela parte a estudar outros olhares sobre o mesmo ponto de              

partida, alargando o horizonte referencial para as filosofias não ocidentais que refletem sobre             

a experiência, já que a filosofia ocidental deixou de se ocupar da posição privilegiada e               

alicerce fundamental no que tange à ciência e à arte, papel este ocupado pela filosofia desde                

os gregos, que no entanto se perdeu com Descartes. No caso de Varela, ele se apoia na                 

tradição budista de exame de experiência conhecido como meditação de atenção, conhecido            

no Brasil por Vipassana; Varela pontua que este método tem uma contribuição significativa             

no estabelecimento de um diálogo com a ciência cognitiva e com a psicanálise, que têm em                

comum com as filosofias não ocidentais “a ideia de que a própria concepção da mente e do                 

indivíduo que está em análise é entendida como alterável, tal como a teia de representações               

no qual o eu está envolvido é lentamente penetrada através da análise” (VARELA, 1991, p.               

58-59). Entretanto, não entraremos com detalhe na neurociência nem na psicanálise, visto que             

ampliaríamos o problema do trabalho. 

O privilégio ocidental dado ao pensamento moral e à construção racional de            

definições de deveres em oposição à experiência humana está no conceito de micromundo             

para expressar “microidentidades”, o modo como nos manifestamos inclusive corporalmente.          

O corpo ganha um duplo sentido: a estrutura física e a estrutura da experiência vivida; cada                

uma destas microidentidades é construída historicamente, a partir de um quadro de            

referências que montamos para nos comportarmos, a ação diante de um momento extremo de              

perturbação, no qual não se tem referencial, por ser uma situação nova ou impensada. O               

nosso corpo emerge como um novo micromundo, um nova microidentidade. No           

racionalismo, onde o conhecimento é entendido como mera representação, e não como um             

processo circular, mediado pela linguagem e alimentado pela interação social. 

  
A chave da autonomia é que um sistema vivo encontra, em cada instante, o              
próprio caminho para o seguinte, graças a adequada ativação de seus           
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recursos. E as perturbações são os eixos que articulam os micromundos, que            
constituem a fonte do lado autônomo e criativo da cognição viva.           
(VARELA, 1992, p. 21) 

  
A experiência sensorial provinda da meditação (da experiência humana), que tem           

como consequência o “eu”, este si mesmo, desprovido do ego, atravessado apenas pelo             

momento presente, num constante trabalho cotidiano; quando interage com o outro e com o              

seu entorno (conforme as circunstâncias e habilidades linguísticas, na forma de construções            

narrativas), constrói, como resultado de uma conduta, a ética pessoal. Francisco Varela nos             

mostra em A mente corpórea que o eu fragmentado, como ele se encontra na ciência e                

filosofia ocidentais, é resultado da nossa cultura que tem como grande voz da autoridade a               

ciência, em posição muito distante de qualquer instituição, mantendo os seus valores no             

âmbito do intocável, embora esteja impresso em ações concretas de um cotidiano, sempre             

refletindo às suas concepções que se mostram limitadas se comparadas a experiência humana             

(enquanto meditação da atenção, segundo Varela). A recusa ao estudo da experiência humana             

perde o aprendizado de culturas milenares, que o Ocidente continua ignorando por não se              

constituírem de forma pragmática. Entretanto, a meditação estudada por Varela é colocada            

como uma prática (experiência) de grande riqueza por carregar o conceito de um ser              

cognitivo e não unificado, descentralizado, ou seja, sem ego. 

  
O nosso ponto de vista baseia-se no fato de que o atual estilo de              
investigação é limitado e pouco satisfatório, tanto teórica quanto         
empiricamente, porquanto não se verifica qualquer tipo de aproximação         
direta, prática ou pragmática a experiência com a qual a ciência pode ser             
complementada. Como resultado, as dimensões mais espontâneas e mais         
reflexivas da experiência humana recebem um tratamento pouco mais que          
superficial e baseado em fatos, que não pode de modo nenhum comparar-se            
com a profundidade e sofisticação da análise científica. (VARELA, 1991, p.           
19) 

  
Diferentemente de outras tradições, que direcionam o olhar às tradições da sabedoria,            

a nossa condição de sentir ocidental, atravessada pelo olhar racional, pelo juízo moral,             

intencional, faz com que nossa reflexão enfrente uma experiência alheia ao acontecimento,            

havendo deste modo um abismo entre mim e o mundo, ou melhor dizendo, entre minha               

experiência e o que se entende como mundo. Merleau-Ponty, em Fenomenologia da            

percepção – citado por Francisco Varela por ser um filósofo de fundamental importância no              

estudo entre ciência e experiência, experiência e mundo –, debruça-se sobre o entre-deux , no              
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qual o mundo não é um objeto tal que me permita possuir a lei da sua criação; é um cenário                    

natural e o campo de todos os meus pensamentos e de todas as minhas percepções explícitas,                

e com ele nos relacionamos. “O mundo é inseparável do sujeito, mas de um sujeito que se                 

limita a ser um projeto de mundo, e o sujeito é inseparável do mundo, mas de um mundo que                   

é projetado pelo próprio sujeito.” (VARELA, 1991, p. 19) 

Na tradição indiana a filosofia nunca chega a ser uma ocupação puramente abstrata.             

Ela está conectada a métodos de conhecimento de si como a meditação, na medida em que a                 

filosofia e a meditação tinham como objetivo “informar o indivíduo do modo como             

manipular a sua mente em situações pessoais e interpessoais, e ambos informavam e se              

tornavam corporalizados na estrutura da comunidade” (VARELA, 1991, p. 48). Há uma            

importância pessoal e coletiva no conhecimento de si, na medida em que se faz essencial               

estar presente nos acontecimentos e vivenciá-los, já que na realidade, corpo e mente             

raramente estão coordenados, o que no sentido budista significa que poucas vezes estamos             

presentes. Ao se debruçar na meditação da atenção dois momentos de prática são             

desenvolvidos para se chegar no objetivo maior, o conhecimento de si mesmo:            

primeiramente, acalmar e domar a mente (shamatha ) e o desenvolvimento de uma visão             

especial interior (vipassana ); na meditação ambas as técnicas são trabalhadas juntas, e se             

acalma a mente chegando ao maior conhecimento de si (IDEM, p. 50). O guia pessoal e                

intransferível na meditação de si mesmo é a respiração, que deve ser observada e usada como                

foco de atenção. Diferentemente do yoga, que será trabalhado no próximo capítulo, na             

meditação não se busca acalmar a mente por meio do controle da respiração (pranayama ),              

mas apenas observá-la. A meditação tem como meta, despretenciosa, mostrar ao meditador            

como é comum normalmente estar desconectado do momento presente, de sua própria            

experiência, apenas por meio da observação da respiração. 

  
A respiração é uma das atividades corporais mais simples, básicas e sempre            
presentes. Ainda assim, os meditadores principiantes ficam de modo geral          
admirados ao verificarem como é difícil manter-se atento sobre um objeto           
tão simples como este. Os meditadores descobrem que a mente e o corpo             
não estão coordenados. O corpo está sentado, mas a mente é constantemente            
invadida por pensamentos, sentimentos, conversas interiores, juízos […] -         
uma torrente interminável de acontecimentos mentais desconexos […].        
(VARELA, 1992, p. 51)  
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Para as tradições não ocidentais, a dissociação da mente e do corpo, da             

consciencialização e da experiência, são desdobramentos de hábitos que podem ser quebrados            

por meio da disciplina, da intensidade junto à prática meditativa (neste caso). Meditar e              

também a prática de yoga (controlar a mente e conhecer a si mesmo sendo trabalhados em                

sincronia) são práticas que precisam de frequência e repetição para ser internalizada, mas             

também acredita-se que hábitos errôneos obscurecem o estado natural da mente. Segundo            

Varela, à medida que estes hábitos são atravessados e se aprende uma nova atitude - a atitude                 

natural da mente de conhecer a si própria e de refletir a sua própria experiência - tem início a                   

sabedoria ou a maturidade. A reflexão tem um papel fundamental ao meditador, para que ele               

tenha acesso a si mesmo e ao que perturba a sua mente. 

  
Quando finalmente o meditador da atenção começa a deixar-se ir em vez de             
lutar para atingir algum estado particular de atividade, então o corpo e a             
mente estão naturalmente coordenados e corporalizados. A reflexão da         
atenção é considerada como uma atividade completamente natural.        
(VARELA, 1991, p. 57) 

  
Diferentemente, na tradição científica que temos hoje no Ocidente, a mente e a             

consciência são vistas e analisadas “de modo ingênuo”, segundo Varela e Merleau-Ponty, já             

que ela ignora a experiência vivida e como ela atravessa o corpo, a ação e a interação. Não é                   

possível conceber a ideia de que o observador é descorporificado, ou que a mente está               

separada do mundo vivido, e posicionando-se de forma positivista. Há uma profunda tensão             

no mundo existente hoje entre a ciência e a experiência, na medida em que a natureza da                 

reflexão é abstrata, não abarca o corpo. Varela nos mostra que a nossa cultura foi cerceada da                 

sua vida corpórea, de modo que o problema mente e corpo se tornou um tópico central para a                  

reflexão filosófica. Indo em sentido oposto à reflexão não ocidental, que é corporalizada e              

consequentemente atenta. Nessa visão, corpo e mente estão juntos, e a reflexão é em si               

mesma a experiência. 

  
Discordamos de que a redescoberta da filosofia asiática, constitui um          
segundo renascimento na história cultural do ocidente, apresentando um         
potencial que lhe permite ser tão importante como a redescoberta do           
pensamento grego no renascimento europeu. As nossas histórias ocidentais         
da filosofia, que ignoram o pensamento indiano, são artificiais, dado que a            
Índia e a Grécia compartilham conosco uma herança linguística         
indo-europeia, bem como muitas preocupações filosóficas e culturais.        
(VARELA, 1991, p. 47) 
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Desde Descartes, o que orienta a filosofia ocidental é compreender se o corpo e a               

mente são uma ou duas substâncias distintas e qual é a relação ontológica entre elas, já                

tratava Francisco Varela em A Mente Corpórea . Para Varela, essa questão pode ser             

solucionada na ordem da experiência. Na medida em que, como já vimos anteriormente, por              

meio da meditação da atenção, o que é uma prática de si mesmo, um modo de se autoanalisar                  

no tempo do agora, de refletir a própria experiência do momento presente, o corpo e a mente                 

podem estar juntos e atuando de modo coordenado. 

Duas visões sobre o corpo se polarizam entre os séculos XVI e XVII, “uma que o                

deprecia, distancia e acarreta sua caracterização enquanto, de certa forma, diferente do            

homem que ela encarna; trata-se, então, de ter um corpo; e a outra, que mantém a identidade                 

de substância entre o homem e seu corpo: trata-se de ser o seu corpo” (LE BRETON, 1990, p.                  

94). Trata-se de um divórcio do corpo no seio do mundo ocidental que remete historicamente               

à cisão entre a cultura erudita e culturas populares; o corpo deixa de remeter a uma existência                 

e se torna o que ele é: apenas um corpo. O paradigma cartesiano denigre o corpo para elevar                  

o pensamento, não por menos a nossa cultura ocidental foi cerceada da sua vida corpórea.               

David Le Breton coloca este corpo moderno em perspectiva para mostrar que no discurso              

científico contemporâneo o corpo é visto como algo à parte do indivíduo. As pessoas têm um                

corpo e não “são o corpo”. Para mostrar o quanto o homem está ontologicamente separado do                

seu corpo, o autor cita Descartes em Meditações metafísicas : 

  
Eu me considerei primeiramente como tendo um rosto, mãos, braços, e toda            
essa máquina composta de ossos e carne, tal como ela aparece em um             
cadáver, a qual designei pelo nome corpo. Considerei, além disso, que eu            
me alimentava, caminhava, me assentava e pensava, e remeti todas essas           
ações à alma. (LE BRETON, 1990, p. 95) 

  
A filosofia não ocidental, nascida de tradições da sabedoria já tratadas anteriormente,            

remete à cisão entre o ato de cuidado de si mesmo e a sua relação intrínseca com a                  

experiência, a virtuosa e imediata relação entre percepção e ação, como foi apresentada por              

Foucault a experiência por meio do êthos de Sócrates (e o quanto esta experiência conduzia a                

sua estética da existência). A filosofia ocidental tomou distância nos últimos séculos do             

corpo, da experiência vivida, do mundo vivido, de modo a carregar a razão de significado,               

apegando-se sempre a seus conteúdos criados; é chegar a um dos principais pontos de atenção               

deste trabalho. De acordo com Michel Foucault, “a estética da existência ganha ainda mais              
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importância quando é destacada a sua dimensão ética”, o que é um exercício permanente de               

conduta e disciplina que define os critérios estéticos de estilo e também éticos do bem viver. 

David Le Breton, em Adeus ao corpo: antropologia e sociedade (2013) e            

Antropologia do corpo e Modernidade (2013), traz elementos do moderno e do            

contemporâneo à sua análise sobre o corpo, já que a modernidade, após a ruptura provinda do                

cristianismo, interferiu bruscamente nas relações humanas e na percepção de si dentro de um              

tempo-espaço. Como diz Breton, o corpo moderno é o lugar da censura, o recinto objetivo da                

soberania do ego, um lugar onde se cria individuação. A castração e a desconexão completa               

com o corpo foram fortalecidas pelo pensamento cartesiano e seguem até os dias de hoje. 

Edgar Morin, que também estuda a ética, a questiona como manifestação imperativa            

de uma exigência moral imposta ao sujeito seja pela cultura, por crenças vividas ou normas               

de uma comunidade, além de também ser proveniente de uma fonte genética. Morin não              

distingue moral e ética por focar o seu olhar na crise atual e se construir a partir de princípios                   

falhos, que muitas vezes nos preenchem de dúvidas. Tendo como base os autores             

anteriormente citados e os textos sagrados que se apoiam na sabedoria da filosofia não              

ocidental, percebe-se que a afirmação de Edgar Morin está mais próxima do conceito             

ocidental de ética, onde ela nasce da raiz “moralidade”. Em O Método 6 - Ética (2007), o                 

autor coloca no centro da questão ética o sujeito que se autoafirma no centro do seu mundo,                 

por meio do antagonismo entre o princípio de exclusão (fonte do egoísmo) e o princípio de                

inclusão (segundo o autor, um princípio que nasce do instinto). “Todo olhar sobre a ética               

deve reconhecer o aspecto vital do egocentrismo, assim como a potencialidade fundamental            

do desenvolvimento do altruísmo.” (MORIN, 2007, p. 21) 

O altruísmo guarda em si o princípio da inclusão, que para Morin é um princípio               

instintivo, que não é elaborado segundo a razão, mas emerge da subjetividade, que “emana de               

uma ordem de realidade superior à realidade objetiva e parece derivar de uma injunção              

sagrada” (MORIN, 2007, p. 21), questão apontada de modo similar por Francisco Varela, ao              

falar da importância do treino da meditação, de torná-la um hábito do qual emerge uma               

natureza de ser e agir geralmente obscurecida pelas flutuações da mente, e por Michel              

Foucault, ao apontar duas perspectivas para se chegar a “quem se é” na construção de si:                

uma, a perspectiva platônica que emerge do hábito; outra, a estóica, que se constrói no               

aprendizado. Para Morin, haveria no princípio da inclusão um aspecto místico, próximo ao             

sagrado, devido à sua especificidade subjetiva do dever, mas tanto no princípio nascido da              
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subjetividade quanto no princípio construído pela razão, corre-se o risco de o sujeito pautar as               

suas ações em uma fé invisível, já que não há um estado de si estático, desprovido de                 

movimento, desprovido de dúvida. Este ponto será retomado no próximo capítulo por meio             

dos textos sagrados. 

De grande valia para compreender até que ponto o debate sobre o cuidado de si e a                 

construção de uma ética pessoal dependem única e exclusivamente do indivíduo que busca se              

construir, Edgar Morin mostra que para o indivíduo contemporâneo há uma série de fatores              

externos e também internos que dificultam o acesso a si, já debatido anteriormente por Varela               

e Foucault como espiritualidade ou sabedoria, e pressupõe não apenas a perspectiva            

platônica, mas a perspectiva da filosofia não ocidental, que compreende mente e corpo             

unidos, propiciar o surgimento de reflexões e experiências da ordem do real, da experiência              

vivida. Um dos fatores apontados por Morin como desafios desse acesso a si mesmo é a fé                 

conectada a uma experiência interior pessoal, sem fundamento exterior, que acaba por ser             

uma fé na própria ética, e comporta em si mesma uma dúvida. Este é um dos pontos de maior                   

atenção da construção do pensamento de Edgar Morin sobre a ética intrínseca ao cuidado de               

si, discutida neste trabalho. 

Segundo Morin, há uma ilusão de que ao nos voltarmos para o nosso interior,              

encontramos uma verdade pura, uma ética pura, quando não há totalidade interior, há dúvida,              

fragilidade e instabilidade no modo de se perceber. Com isso, e tendo em vista essas               

dissonâncias no estado de si, a construção de si, a construção de uma ética pessoal é uma                 

criação permanente, e nesta criação habitam dificuldades constantes. “A ética não é um             

relógio suíço sujo movimento nunca se desajusta. É uma criação permanente, um equilíbrio             

sempre prestes a ser rompido, um temor que nos convida a todo instante à inquietude do                

questionamento e à busca da boa resposta.” (MORIN, 2007, p. 55) A ética problematizada              

por Morin é pautada no conceito de moralina trazido por F. Nietzsche, conceito que trata de                

regras morais de dois tipos, as de indignação e de redução. Ambas se retroalimentam na               

medida em que não há reflexão ou racionalidade na moral que induz sobre o sujeito. Assim                

como Michel Foucault, Morin traça uma postura ética que o indivíduo que se constrói sobre a                

morte. Construir-se é assumir o seu destino cósmico, físico e biológico, assumindo assim a              

morte, mesmo que o seu desejo seja de combatê-la, entendê-la como uma realidade, e uma               

realidade trágica. 
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Por esta razão, moral e ética seguem caminhos de ordens distintas. A ética, próxima à               

sabedoria, às tradições do budismo, confucionismo e taoísmo, está ligada às filosofias não             

ocidentais. Estabelece-se deste modo uma relação direta entre percepção e ação, sem            

julgamento sobre o modo de sentir ou agir, já que há na ética uma outra compreensão de si                  

atravessada pela experiência humana. Este caminho de autopercepção via experiência e           

atenção voltada à experiência se perdeu na filosofia moral (de cunho anglo-saxão); e, com as               

modificações conceituais a respeito do cuidado de si via cristianismo, que o reformulou de              

acordo com a sua moral, tornando o ato de cuidar um ato de renúncia a si mesmo em resposta                   

ao ato “egoísta” do privilégio ao cuidar de si mesmo para posteriormente desenvolver o              

cuidado com o outro. 

A aproximação que Morin faz entre moralidade e ética vem de suas bases de análise               

focada na crise da ética na modernidade, onde por exemplo Steven Ozment sustenta uma              

corrente “mística” (que o autor aproxima da ética, e podemos aproximar aqui também da              

“sabedoria”) por trás de acontecimentos históricos, que são sustentados por argumentos           

racionais, com motivações também racionais. A afirmação dos valores humanistas de           

liberdade, igualdade e fraternidade seria um acontecimento místico e portanto de fé; “eu             

tenho fé na minha liberdade, fé na fraternidade”. Entretanto, as motivações para essa fé são               

de ordem moral, pois dizem respeito a uma moral contrária a um regime de governo. Essa                

moral coletiva movimentou uma insatisfação coletiva. o que não está no centro da             

compreensão de si grega, de acordo com a qual só o sujeito ético está pronto para pensar o                  

coletivo e as cidades, já que ele não lançaria mão de medidas tiranas.  

Como Morin problematiza a construção ética no tempo do agora, a sua hipótese parte              

de outro pressuposto do colocado por Michel Foucault e Francisco Varela; Morin parte do              

ponto que as fontes da ética são o egocentrismo e a solidariedade, que apesar de antagônicas,                

elas fariam parte das normas éticas imputadas aos indivíduos de uma coletividade, mas             

também estimulam o individualismo de cada um. Diferente da ética nas sociedades antigas,             

greco-romanas, trabalhadas por Michel Foucault, onde não é qualquer um que constrói uma             

ética pessoal e o caminho do cuidado de si vai na contramão das regras morais estabelecidas                

pela ordem, que buscam nos escravizar e escravizar os nossos sentidos, nos distanciando das              

nossas virtudes; aqui a ética é o ato moral e nele “há um ato de religação, seja com o outro,                    

seja com a comunidade, com a sociedade e, no limite, religacão com a espécie humana”               
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(MORIN, 2007, p. 29); sempre há este ato de religação, nunca ela é vista como um ato de si                   

para consigo por excelência. 

  

O que motiva esta análise sobre a “crise ética” de nossa época, que é uma crise geral                 

nos fundamentos da certeza, e portanto atravessa fundamentos filosóficos e científicos, que se             

deve também ao fato de se tratar de uma crise da religação entre indivíduo-sociedade-espécie,              

que segundo Morin são os pilares da construção moral e ética, já que para ele moral e ética                  

não precisam ser separadas a princípio, na medida “ética designa um ponto supra ou              

meta-individual e moral nos situa no nível da decisão e da ação dos indivíduos, mas a moral                 

individual depende implícita ou explicitamente de uma ética.” (MORIN, 2007, p. 15) .             

Embora essas cisões tenham sido positivas para importantes rupturas nos padrões morais de             

nossa época, por exemplo, a moral sobre os usos do corpo ou sobre a gravidez, que em alguns                  

países foi reformulada por respeitar a atual moral (ética) das mulheres que lutam para terem               

autonomia sobre suas vidas, praticando o domínio do seu próprio corpo, de modo a mostrar               

ao Estado que seus corpos não lhe pertencem.  

A importância da religação, entre os pilares morais do homem, relaciona-se ao sentido             

da regeneração de sua moral, segundo Morin, o que para Michel Foucault e Francisco Varela               

tem o sentido da construção de sua ética pessoal. “Essa regeneração pode partir do despertar               

interior da consciência moral, do surgimento de uma fé ou de uma esperança, de uma crise,                

de um sofrimento, de um amor, e hoje, do chamado vindo do vazio ético, da necessidade que                 

vem da deterioração ética.” (MORIN, 2007, p. 29) O amor seria a expressão superior da ética,                

por meio da qual exclui-se a tirania e qualquer ordem hierárquica, o que para os gregos está                 

contido no próprio cuidado de si, na própria ética, na medida em que um homem ético não se                  

deixa escravizar por suas paixões e a tirania nasce da escravidão aos desejos, da escravidão               

ao ego. 

Esta atual crise ética, segundo Morin, vem de um choque entre duas frequências, a da               

ética pessoal e a da ética das cidades modernas, o que pode ser lido como um choque entre a                   

ética e a moral, já que a chamada ética das cidades são princípios morais impostos a serem                 

cumpridos por todos sob a pressão de leis e regras coercitivas; a moral moderna acarretou               

comportamentos individualistas, e junto do individualismo, o distanciamento do senso          

comunitário, desenvolvendo o egocentrismo e inibindo o altruísmo e a troca com o outro. 
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O individualismo, fonte de responsabilidade pessoal pela sua conduta de          
vida, é também fonte de fortalecimento do egocentrismo. Este se desenvolve           
em todos os campos e tende a inibir as potencialidades altruístas e solidárias,             
o que contribui para a desintegração das comunidades tradicionais.         
(MORIN, 2007, p. 26) 

  
É uma crise de si mesmo, um vazio nas respostas antes preenchidas pelas certezas da               

moral que hoje, em choque com o individualismo, leva a um silêncio interior muitas vezes               

imerso em dúvidas provindas de uma sociedade de massa, que se desarticulou dos vínculos              

indivíduo-espécie; indivíduo-indivíduo; indivíduo-sociedade; indivíduo-espécie-sociedade, e     

busca referências na mídia, pela distância (e muitas vezes desconhecimento) existente até            

referências éticas e princípios; uma sociedade que supervaloriza o dinheiro na falta de             

valorizar algo que o supere em importância e status, na sociedade moderna e contemporânea,              

o egocentrismo asfixia o senso de comunidade. O egocentrismo afasta o indivíduo do outro e               

de práticas de responsabilidade. A ética não é nutrida em uma sociedade assim, ainda mais               

quando nos lembramos que ela começa a ser elaborada após o primeiro despertar interno, mas               

é pautada por regras e princípios, o que culmina a presença de um mestre que guie o                 

indivíduo em direção à sua autoconstrução. Essa sensação de desconexão com algo maior, de              

Deus a um mestre, de Deus a uma diretriz de regras, que a sociedade moderna implementou,                

levou e leva muitos a acreditarem em lideranças religiosas ou políticas. “A ética é uma               

emergência que não sabe do que emerge. Certo, a ética, como toda emergência, depende das               

condições sociais e históricas que a fazem emergir. Mas é no indivíduo que se situa a sua                 

decisão ética; cabe a ele escolher os seus valores e suas finalidades.” (MORIN, 2007, p. 29) 

Condições históricas e sociais são dificuldades de nosso contexto para a construção de             

si mesmo de forma ética. A falta de um mestre que guie em um sentido que se pensa correto                   

também é uma realidade, entretanto, ambos os desafios se dissolvem no interior do debate              

sobre o cuidado de si, trazido por Michel Foucault, e sobre a experiência humana ou               

meditação de atenção, trazida por Francisco Varela. Ser livre envolve dificuldades de            

diversas ordens, vide Sócrates, que abdicou do status e do bem-estar econômico e social para               

dedicar-se à sua própria prática de si e também a ser guia nas práticas dos outros.  

Um mestre aparece na direção daquele que se constrói justamente por ser parte dos              

princípios alimentados individualmente. Os princípios são os principais mestres; a dúvida           

está presente no interior de quem se é - ainda mais quando se trata do homem                

moderno-contemporâneo, parte da multidão. Por isso ao falar do ato de cuidar de si mesmo, é                
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importante não nos agarrarmos à corrente platônica que acredita que há uma alma individual              

e é para a sua alma que cada um deve se voltar e se reconhecer nela, mas sim à perspectiva                    

estóica que denota racionalização dos princípios do sujeito, e é incorporando estes princípios             

e hábitos de não escravidão e não tirania, ocupando-se de si mesmo, que alcançamos a               

espontaneidade desses hábitos por meio da repetição. Ser quem se é dentro da perspectiva              

estóica é olhar para dentro sim, mas também o cotidiano trabalho de se autoanalisar e se                

autoconstruir na direção de uma boa conduta, de um belo êthos, de uma estética da existência. 

Nesse sentido, a emergência do yoga no mundo moderno e seu crescimento no             

contemporâneo respondem a duas questões: o yoga guia o praticante como um mestre no              

caminho da construção pessoal, da construção de outra qualidade de relações, na atenção e              

disciplina às práticas cotidianas, da não escravidão aos desejos, da dissolução do ego. A              

prática milenar de yoga obteve enorme procura e sucesso nesta procura, já que um praticante               

dificilmente deixa de ser um praticante, e também por isso a procura pela técnica só cresce,                

também pelas condições com as quais o Ashtanga Vinyasa Yoga guia a construção pessoal se               

adapta à concepção de tempo-espaço do homem de hoje e à dissolução do paradigma              

cartesiano. Ambas as questões serão trabalhadas no próximo capítulo.  
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II - O YOGA COMO CUIDADO DE SI 

  

Os textos sagrados estudados neste trabalho são considerados a raiz da filosofia e dos              

princípios religiosos do hinduísmo na Índia e compõe a filosofia do Yoga. Neste contexto,              

Ashtanga, que significa “oito passos”, são os oito passos que o praticante deve percorrer para               

chegar à sabedoria e à liberdade. Essa filosofia é distinta da prática de Ashtanga Vinyasa               

Yoga, que é atravessada pelo tantrismo, filosofia de ordem popular da Índia que se insere de                

forma irreversível em toda a filosofia indiana a partir do século XII, e constrói uma forte                

corrente do yoga, o Hatha Yoga, que ganhou espaço e praticantes no Ocidente no início do                

século XX. Estudaremos neste capítulo os textos sagrados para compreendermos concepções           

e representações construídas em séculos de tradição yógica, até chegarmos no Hatha Yoga, o              

yoga corpóreo, nascido no século XII, como ruptura e nova forma de compreensão do yoga,               

corporalizado e não mais estático. Daí em diante serão trabalhadas as características            

particulares do Hatha Yoga (que terá prosseguimento no capítulo III). 

Para compreender a trajetória filosófica e prática do yoga, além dos textos sagrados,             

dois autores contemporâneos estudiosos da mitologia e filosofia não ocidental foram de            

grande valia. O primeiro deles é Mircea Eliade, historiador das mitologias e religiões que, em               

suas viagens para a Índia, buscou a experiência de seu objeto de estudo, estudou yoga e leu                 

diretamente do sânscrito textos clássicos que ainda não tinham sido traduzidos para as línguas              

ocidentais para poder construir o seu estudo sobre o descondicionamento do homem por meio              

da sabedoria não ocidental, o que envolve práticas como a meditação e o yoga. A outra é                 

Debra Diamond, que reuniu entre 2013 e 2014 pinturas, gravuras e fotografias que denotam a               

trajetória do yoga desde o seu possível nascimento, e que resultou em uma exposição no               

Asian Art Museum of San Francisco, e posteriormente no Cleveland Museum of Art,             

tornando-se o primeiro livro de arte a reunir obras que narram a trajetória do yoga. Tal obra                 

apresenta uma série de artigos de também historiadores sobre as transformações históricas            

que atravessam o yoga. Dentre os autores que compõem a obra, estão a própria Debra               

Diamond, David Gordon White, Mark Singleton, James Mallinson e Carl Ernst. 

  
Enquanto a maior parte do Yoga Sutra é uma indagação sobre a natureza do              
universo e de Si mesmo, o funcionamento da mente, e o caminho para a              
libertação, ele também contém componentes práticos e metafísicos, sendo o          
espelho do desenvolvimento contemporâneo de certas tradições como o         
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budismo e o jainismo, e antecipando o que mais tarde se desenhou como             
sistemas de yoga.  (WHITE, 2013, p. 36) 
  

 Os textos sagrados  

  

Os principais textos sagrados aqui estudados são aqueles que fundaram a cultura e             

tradição indiana. Um deles é O Rig Veda , primeiro Veda, que teria sido escrito em XV a.C.                 

por tribos arianas pastorais, que tinham como língua o sânscrito ancestral de origem             

indo-europeia ou indo-ariana. O Rig Veda consiste em preces métricas, ou hinos, chamados             

Sūktas , endereçados a diferentes divindades. Esses hinos estão reunidos em um arranjo linear,             

embora algumas vezes o mesmo hino seja dirigido a diferentes divindades. Analisaremos            

apenas a este capítulo dos Vedas, pois, segundo a própria tradutora Eleonora Meier, “é ao Rig                

Veda que nós devemos recorrer, principalmente, senão exclusivamente, em busca de noções            

corretas das formas mais antigas e mais genuínas das instituições, religiosas ou civis, dos              

hindus” . 4

Outro dos textos sagrados são As Upanishads . Não se sabe exatamente quando foi             

escrito, mas acredita-se que entre II a.C. e II d.C. na forma de comentários sobre os Vedas, o                  

que teria sido a sua finalidade e essência, sendo portanto conhecido como Vedanta (o fim do                

Veda). A obra consiste em um agrupamento de 200 textos, que apresentam alguns dos              

conceitos filosóficos centrais do hinduísmo, alguns dos quais são compartilhados com o            

budismo e jainismo, religião indiana criada no século VI a.C. em ruptura com a tradição               

védica e hindu, fundamentada no princípio da não violência (Ahimsa). Na época em que foi               

escrita a obra, a grande preocupação da Índia era a estrutura da condição humana; como diz                

Mircea Eliade, os filósofos, os contemplativos e os ascetas da época (os ascetas eram aqueles               

que abdicavam de sua condição material, andavam nus e se dedicavam apenas à meditação e               

outras técnicas yógicas) dedicavam-se à análise dos diversos “condicionamentos” do ser           

humano, e o fizeram para saber até onde se estendiam as zonas condicionadas do ser humano,                

e desta forma questionar o que havia para além desses condicionamentos. Essa busca por              

respostas levou filósofos, contemplativos e ascetas a explorar zonas obscuras do inconsciente            

por meio da meditação, por eles chamada como consciência-testemunha, o ato de estar             

4 “É ao Rig Veda que nós devemos recorrer, principalmente, senão exclusivamente, em busca de noções corretas 
das formas mais antigas e mais genuínas das instituições, religiosas ou civis, dos hindus”. OS VEDAS. 
RigVeda, Introdução do primeiro Astaka. Tradução de Eleonora Meier, Londres N. Trübner & Co., Travessa 
Paternoster, 2013, p. 19. 
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plenamente atento ao momento presente (ELIADE, 2000, p. 9). A consciência-testemunha           

vai de encontro ao que Francisco Varela denomina experiência humana, também um termo             

que designa meditação. 

O Mahabharata é uma obra do século VII e VI a.C. “O grande conto da dinastia                

Bharata” é uma narrativa épica que retrata a Guerra Kurukshetra e os destinos da Kaurava e                

dos príncipes Pandava, o que segundo os indianos constitui a verdadeira história da Índia. A               

filosofia e mitologia indiana preservam princípios, e de acordo com todos os textos antigos, o               

yoga é o instrumento para se chegar a estes princípios. Acredita-se que tenha sofrido muitas               

interpretações ao longo dos séculos, principalmente nos dois primeiros séculos da era cristã,             

quando provavelmente foi introduzida a ele uma enorme quantidade de textos           

místicos-teológicos e filosóficos. Estudiosos apontam que o capítulo de maior relevância à            

filosofia yógica, o Bhagavad-Gita foi acrescentado ao texto antes da era cristã (IDEM, 2000,              

p.146); nele há uma série de alusões ao Yoga, que serão desenvolvidas adiante. 

O Yoga Sutra foi escrito por volta de IV d.C. por Patañjali, autor que não se sabe ao                  

certo quem foi. Seu nome é associado a algumas personalidades de épocas distintas, como o               

gramático Patañjali, que viveu no século I ou II ou d.C.; alguns estudiosos acreditam que               

Patañjali tenha vivido no século II a.C. ou no século V d.C. De todo modo, o Yoga Sutra é                   

composto por 196 sutras indianos em forma de aforismos compilados, e traz no corpo de seu                

texto as tradições mais antigas do yoga. “O Yoga clássico começa onde o Sâmkhya termina”               

(Eliade, 2000, p. 55). Para Mircea Eliade em Patañjali e o Yoga, Patañjali converteu o yoga                

da tradição mística a um sistema de filosofia. O Yoga Sutra de Patañjali promove uma               

ruptura aos demais textos sagrados por não acreditar que o conhecimento metafísico possa             

por si só conduzir o homem a libertação; “a obtenção da clareza é um processo gradual. A                 

prática e a reflexão sobre os diferentes aspectos do yoga gradualmente reduzem os             

obstáculos, como a compreensão errônea […]” (Y.S. II, 28, 29) 

No sutra seguinte, Patañjali apresenta os oito diferentes aspectos, ou membros do            

yoga, que não têm uma ordem de prática ou acontecimento, mas são praticados em sincronia               

ou conforme a ordem pessoal do praticante. Todos os membros se desenvolvem            

simultaneamente, à medida que o indivíduo pratica cada um deles: yama ou atitudes para com               

o ambiente, niyama ou atitudes para conosco, ásana , a prática física do yoga, pranayama , o               

controle da respiração, pratyahara , a restrição dos sentidos, dharana , a habilidade de            

direcionar a mente, dhyana , a habilidade de desenvolver interações com o que buscamos             

42 



 

compreender, samadhi , a integração completa com o objeto a ser compreendido.           

Considera-se que a liberdade é o fim último do yoga. “O conhecimento não faz mais que                

preparar o terreno para a aquisição da liberdade”. (Y.S. III,50) 

O mais antigo dos sistemas de filosofia da Índia é o darçana , Sâmkhya é um darçana,                

e ao se apropriar dele Patañjali faz o Yoga Sutra , apenas corrigindo as tradições doutrinais e                

técnicas do Yoga (Y.S. I,1). As diferenças essenciais entre ambos são: enquanto Sâmkhya é              

ateu, o Yoga é teísta; enquanto o Sâmkhya vê como única via de salvação o conhecimento                

metafísico, o Yoga emprega as técnicas da concentração, da meditação e do êxtase. “A              

“verdade” descoberta pelas Upanishads (e pelo Sâmkhya) é assimilada pelo Yoga” (ELIADE,            

200: 15). No livro Bhagavad-Gita , afirma-se: “Só os espíritos limitados contrapõem           

Sâmkhya e Yoga, mas não os sábios. Quem domina verdadeiramente um, assegura os frutos              

de ambos. Sâmkhya e Yoga são apenas um.” (V, 4-5) No Mahabharata há um trecho               

explicativo entre ambos, que diz: 

  
O Sâmkhya e o Yoga apresentam cada um o seu método como sendo o              
melhor meio (…). Aqueles que se deixam guiar pelo Yoga baseiam-se numa            
percepção imediata (da essência mística); aqueles que seguem o Sâmkhya,          
nos ensinamentos tradicionais. Eu considero verdadeiros um como outro         
destes ensinamentos (…), seguindo escrupulosamente as instruções, ambos        
conduzem ao fim supremo. Tem em comum a pureza, a repressão dos            
sentidos e a compaixão para com todos os seres; o rigoroso respeito dos             
juramentos é comum aos dois; mas as opiniões (darçana) não são idênticas            
no Sâmkhya e no Yoga. (MAHABHARATA, XII, v. 11 043) 

  
O termo yoga é referido pelos quatro textos sagrados estudados aqui - que cobrem o               

período de XV a.C. a IV d.C. - de duas maneiras: como um veículo capaz de direcionar o                  

praticante ao caminho correto e como instrumento de seis ou oito membros para se chegar ao                

Samadhi (integração completa entre si mesmo e o objeto a ser compreendido). Neste último              

caso, dois dos membros são a ética pessoal e a ética para com o outro. Etimologicamente, o                 

termo yoga tem o sentido de “ligar”, “manter unido”, “pôr sob o mesmo jugo”. Como é                

tratado no primeiro Veda (O RigVeda), a palavra yoga denota um “carro de guerra”, que               

compreende desde o veículo até os cavalos puxando-o, e ao jugo (peça de madeira que               

prende os bois à carroça). A palavra yoga serve para designar qualquer técnica de ascese e                

método de meditação, e são muitas as correntes de pensamento. Nas Upanishads, são             

indicados seis membros do yoga: pranayama ; pratyahara ; dharana ; dhyana ; tarka (reflexão           

ou intenção de compreender) e samadhi . De acordo com antigas tradições dos guerreiros da              
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Índia, como atestado nos primeiros trechos de Mahabharata , um herói que morreu lutando no              

campo de batalha seria levado para o céu e transformado em um deus, quando ele perfurou o                 

Sunon um veículo chamado de “yoga”. 

Mahabharata , e especialmente o livro Bhagavad-Gita , faz diversas alusões ao yoga; o            

yoga é muitas coisas, e está dividido em três classes neste livro: episódios sobre o ascetismo                

(tapas); episódios onde Yoga e tapas são sinônimos e se consideram mágicas; e discursos              

onde o Yoga é apresentado como uma filosofia própria. A magia do Yoga (hipnose,              

meditação e calor) vinha no sentido de contornar o poder dos deuses sobre a vida. O Yoga                 

Sutra de Patañjali é considerado por estudiosos como o tratado de yoga clássico e é ele quem                 

guia o que o Yoga é hoje no pensamento indiano. De acordo com o Yoga Sutra , Yoga é                  

união, e implica o desapego da matéria, a emancipação ao mundo, que só é adquirida por                

meio do esforço do homem, de sua autodisciplina, graças à qual ele pode obter a               

concentração do espírito. “Ligar, manter unido, tudo isso tem por objetivo unificar o espírito,              

abolir a dispersão e os automatismos que caracterizam a consciência profana.” (ELIADE,            

2000, p. 13) Esta união diz respeito aos corpos físico, espiritual e mental, mas também à                

união com o divino. No Yoga Sutra há referência a oito membros do Yoga (Ashtanga ), e                

segundo o Yoga Clássico, é só a partir destes oito membros ou passos (yama , niyama , ásana ,                

pranayama , pratyahara , dharana , dhyana e samadhi ) que se atinge o estado do Yoga, que é               

definido da seguinte maneira: 

  
Yoga é a habilidade de voltar a mente exclusivamente em direção a um             
objeto e sustentar esta direção sem quaisquer distrações. Então, a habilidade           
de compreender o objeto plena e corretamente se manifesta. A habilidade de            
compreender o objeto é simplesmente substituída pela concepção mental         
desse objeto ou por uma total falta de compreensão. (Y.S. 1.2-1.4) 

  
Para o historiador David Gordon White (2013, p. 36), a apresentação dos oito             

membros do Yoga (Ashtanga ) de Patañjali teve algumas leituras desde o século IV d.C., onde               

foi lido como um conjunto alternativo de práticas conhecidas de yoga conhecidas como             

shadanga (yoga de seis membros), com têm cinco componentes em comum: o estágio             

progressivo do controle da respiração (pranayama ), controle dos sentidos (pratyahara ),          

meditação (dharana ), fixação da mente (dhyana ) e contemplação (samadhi ). O que distingue            

os dois é a inserção de posturas (ásana ) no lugar da investigação racional (tarka ) ou               

recolhimento (anusmrti ). Além disso, o Yoga Sutra acrescenta dois passos ao grupo de seis              
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passos, que podem ser indicados como práticas éticas : a ética de si, yama , e as restrições,                

niyama . Acredita-se que esses dois podem ter sido inspirados pelos votos monásticos jainistas             

de uma época anterior, que também apresentam precocemente o caminho para a libertação             

como um caminho ascendente de estados meditativos cada vez mais profundos. 

  

Influências 

  

O Yoga recebeu historicamente, desde o século XV a.C. (quando foram escritos os             

Vedas), influências do Hinduísmo, Budismo, Jainismo e do Sikhismo. Por isso, ele pode ser              

ilustrado como uma mistura de sincretismos religiosos, que resulta em mestres de correntes             

distintas e uma ampla literatura sobre o tema. Assim, existem linhas da filosofia yógica que               

cultuam divindades diferentes. Há desde as que se denominam shivaístas, em que Shiva é a               

divindade cultuada (em meio à tríade do hinduísmo Brahma-Vishnu-Shiva, criador,          

mantenedor e destruidor do Universo), quanto linhas que cultuam a Vishnu, os vishnuítas,             

cultuando o segundo elemento da tríade. Entretanto, a primeira ruptura à crença metafísica             

asceta que acompanhou o Yoga até a era Clássica do Yoga vem do budismo e jainismo, pois                 

“nenhuma das duas escolas (ambas heterodoxas, nastika ) aceitavam a autoridade dos Vedas            

como as escrituras supremas” (SIEGEL, 2013). 

Segundo os estudos de Eliade, são três os períodos do yoga: o período do Proto-Yoga               

é caracterizado pela composição da obra O Rig Veda e dos primeiras Upanishads, que              

apresentam narrativas de um suposto calor interno no corpo. Nos períodos Pré-Clássico e             

Épico, há três pontos importantes a serem enfatizados: coincidem com a época em que o               

Buda Sakyamuni conheceu os fundamentos do Yoga e teria construído a sua filosofia sobre              

esta prática. Em segundo lugar, surge a obra épica Mahabharata , que inclui o             

Bhagavad-Gita , uma quase-Bíblia para todas as castas de hindus e que oferece três caminhos              

yógicos: o Jñana-Yoga (a via do conhecimento) e o Karma-Yoga (a via de ação consciente), e                

o Bhakti-Yoga (a via da devoção). Por último, é fundamental frisar o surgimento do              

Maitrayaniya Upanishad , obra composta entre os séculos II a.C. e II d.C., que já traz uma                

estruturação do Yoga em seis passos, a qual dará corpo ao Yoga dos oito passos no período                 

do Yoga Clássico (Eliade, 2000). Mesmo na sua acepção mística, segundo a qual yoga é               

“união”, ela implica o desapego da matéria e a emancipação ao mundo, para tanto um dos                
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membros do yoga é o esforço do homem, sua autodisciplina, para obter a concentração do               

espírito, abolindo as flutuações da mente, dispersões e comportamentos automatizados. 

Para o Yoga o mundo é real e não ilusório. Entretanto, se o mundo perdura, é devido à                  

ignorância do espírito, a ignorância de si. De acordo com os estudos de Mircea Eliade, a                

partir do século XV a.C., época da escrita das Upanishads , por saber que existe outra coisa                

para lá além do sofrimento, a Índia passou a rejeitar a forma de vida profana que pressupõe a                  

dor, a ilusão e a sua efemeridade. A libertação do homem vem por meio do conhecimento, e                 

para o yoga este conhecimento provém de sua estrutura iniciática, na medida em que é um                

dos seis darçanas, sistemas da filosofia indiana ortodoxa, já que para aprender yoga é preciso               

ser iniciado por um mestre, um guru, para que o iniciado transcenda os seus comportamentos               

e valores próprios da condição humana. 

  
Esforça-se por morrer para esta vida e é aqui que melhor se vê a estrutura               
iniciática do yoga. Assistimos a uma morte seguida de um renascimento           
noutro modo de ser: aquele que é representado pela libertação, pelo acesso a             
um modo de ser não profano e dificilmente descritível, que as escolas            
indianas exprimem por diferentes nomes: moksha, nirvana, asamskrta etc.         
(ELIADE, 2000, p. 13) 

  
Os textos indianos estudados aqui apontam como causa da escravidão da alma do             

homem a sua solidariedade com o Cosmos, no modo como o homem se relaciona com a                

natureza e com tudo o que está ao seu redor. “Neti!, neti! tu não és isto e também não és                    

aquilo!”, exclama o sábio nas Upanishads, apontando que ele não pertence ao cosmos como              

vê, decaído, sem a plenitude da vida. Na visão apresentada por esses textos, tudo que morre e                 

decai é profano, não é sagrado. O caminho apontado por Patañjali para a liberdade é o                

desapego ao tempo do agora, a não solidarização com o cosmos. Este sofrimento faz crescer               

no homem o desejo de libertação, segundo Patañjali (Y.S. II, 15). 

  
As inúmeras formas do cosmos, assim como de seus processos de           
manifestação e desenvolvimento, só existem na medida em que o espírito, o            
Si (purusha) se ignora e, em virtude dessa ignorância de ordem metafísica,            
sofre e é subjugado. No preciso momento em que o último “Si” encontrar a              
liberdade, a criação no seu conjunto reabsorver-se-á na substância         
primordial. (ELIADE, 2000, p. 21) 

  
Sâmkhya-Yoga, a filosofia do Yoga tida como sua irmã, não explica a origem da              

associação entre espírito e experiência humana, mas trata da natureza dessa relação que             

constitui o que chamamos neste trabalho por práticas de si, que envolve comportamento e se               
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espelha em uma prática inclusive de gestos como o caminhar. Diferentemente do que a              

filosofia ocidental pontua como ética baseada na razão, nos textos sagrados, os estados de              

consciência são apenas produtos da prakrti (da natureza material, que é ilusória), e             

justamente por ser uma criação, os estados de consciência não se relacionam com o espírito.               

Nas palavras de Patañjali (Y.S. II, 20): “O vidente é a consciência absoluta e, sem deixar de                 

ser puro, conhece os conhecimentos. O espírito reflete-se na inteligência, nem semelhante,            

nem diferente dela.” 

  

Sabedoria e libertação 

  

Patañjali, ou a percepção dos sábios indianos no século IV d.C, sobre a relação direta               

entre espírito e sabedoria é muito próxima à dos gregos que construíam por meio das práticas                

de si um belo êthos (como já foi desenvolvido no capítulo anterior). Em Mahabharata, as               

práticas de yoga são presenteadas por meio da força adquirida, a força do yoga adquirida pela                

fixação do espírito (dharana) por meio do abrandamento do ritmo respiratório (XI, 192,             

13-14). 

  
Um yogi que, consagrado ao grande voto, fixa com destreza a sua alma sutil              
nos seguintes lugares: umbigo, nuca, cabeça, coração, estômago, ancas, olho,          
orelha e nariz, queimando rapidamente todas as boas e más ações, como se             
fossem semelhantes a uma montanha e esforçando-se por alcançar o yoga           
supremo, liberta-se se tal for a sua vontade das armadilhas da existência. (XII,             
301, 39) 

  
Mahabharata contempla também as dificuldades do caminho do yoga, sendo este um            

difícil caminho, que exige força e disciplina diante das renúncias para se alcançar a              

libertação. “Difícil é a via da sabedoria, e poucos são aqueles que a percorrem até o fim, mas                  

o grande culpado à sua dificuldade é aquele que depois de ter seguido o caminho do Yoga,                 

renuncia e volta para trás” (V, 52). O yoga exposto pelo Mahabharata não é o mesmo de                 

Patañjali: visto que visa à aquisição da união mística, busca a síntese religiosa.             

“Bhagavad-Gita representa não só o apogeu da espiritualidade ecumênica, mas também a            

vasta tentativa de síntese, onde todas as vias de salvação são legitimadas e integradas na               

devoção vixnuíta” (ELIADE, 2000, p. 151). Há em Mahabharata um intenso conflito entre             

contemplação e ação, o que indica uma transição do yoga pré-clássico ao yoga clássico. O               

período Pré-Clássico e Épico, além de ser a época em que Buda conheceu os fundamentos do                
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Yoga e teria construído a sua filosofia sobre esta prática, é a época de produção do épico                 

Mahabharata e oferece três caminhos yógicos: o Jñana-Yoga (a via do conhecimento), o             

Karma-Yoga (a via de ação consciente) e o Bhakti-Yoga (a via da devoção). 

A filosofia indiana acredita que como o espírito encontra-se implicado na relação            

ilusória com a matéria e a vida psicomental, devido a ignorância, que é o avidya (Y.S. II, 24);                  

enquanto houver avidya , a existência perdura, por conta do karma ; e conviver com o karma               

provoca dor. O não acesso à sabedoria por conta dos resíduos de samskaras confunde a               

sabedoria ininterrupta do purusha (de Si) com o fluxo da vida psicossocial, o intelecto que               

nos leva a ter percepções errôneas e uma falsa identidade sobre determinados acontecimentos             

e sobre nós mesmos.  

 
Os obstáculos são as compreensões errôneas, a falsa identidade, os apegos           
excessivos, as aversões sem razão e a insegurança.” (Y.S. II, 3) “A            
compreensão errônea conduz a erros de compreensão do caráter, da origem, dos            
efeitos dos objetos percebidos. A falsa identidade se estabelece quando          
consideramos a atividade mental, ou intelecto, como a verdadeira fonte da           
percepção.” (Y.S. II, 5-6) 
 

Na dissolução destes obstáculos da mente, busca-se clareza para perceber o objeto e             

compreendê-lo corretamente como o que é. Este é o objetivo último da prática de yoga, e é                 

designado por Patañjali como liberdade. “Liberdade é a ausência das consequências dos            

obstáculos e a supressão das ações cujos efeitos nos perturbam ou nos distraem.” (Y.S. II,               

25). Patañjali acredita, como toda a filosofia indiana, que a experiência humana corpórea é              

apenas uma síntese de experiências psicomentais, e destrói-se, ou deixa de atuar, após             

encontrar a sabedoria, a iluminação (que é o resultado da prática cotidiana de si mesmo). Em                

contrapartida, o budismo não acredita na sabedoria infinita. Em sua experiência yógica            

meditativa, que não era considerada perfeita, Ananta, o principal discípulo de Buda, escutou,             

recordou, recitou e meditou todas as espécies de sutra, a sabedoria (prajnâ ) é imensa,              

enquanto a concentração de pensamento (citta samgraha ) é medíocre. “É preciso reunir essas             

duas qualidades para alcançar o estado que consiste na destruição das impurezas.” (ELIADE,             

2000, p. 175-176) 

Para a maioria das escolas filosóficas indianas, a libertação é uma libertação da ideia              

do mal e da dor. Diz respeito à tomada de consciência de que são criações da mente, muito                  

mais do que a cura deste artifício da mente; é a tomada de consciência em situações de                 

ignorância que geram sofrimento. Essa experiência ocorre no campo material e metafísico, e             
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passados os estágios iniciais da libertação da ignorância, os demais não são percebidos, já que               

as forças de ignorância deixam de atuar. Essa busca pela libertação e pela liberdade está               

presente em todas as técnicas indianas, que buscam o descondicionamento da mente humana. 

  
A liberdade que o hindu adquire através do conhecimento metafísico ou do            
Yoga é, no entanto, real, concreta. Não é verdade que a Índia só tenha              
procurado negativamente a libertação; pois ela quer realizar positivamente a          
liberdade. Com efeito o “libertado em vida” pode estender tão longe quanto            
desejar a sua esfera de ação. (ELIADE, 2000, p. 51) 

 
A esfera de ação do sujeito liberto é além do cuidado de si, a prática de cuidar do                  

cuidado de si do outro. Técnicas como o yoga encontram sua razão de ser justamente na                

busca do homem pela sua liberdade suprema, levando-o a esta substância primordial que             

nada mais é do que o contentamento e a satisfação de ser quem se é no momento do agora.                   

Nesse lugar de liberdade suprema, já não há nada a temer, porque os seus atos não têm                 

consequências para si, nem limites de eco; eles são levados aos outros e ao cosmos. O corpo e                  

os sentidos são dor, segundo a filosofia do yoga, o que é considerado um estímulo, pois ao ir                  

de encontro ao sofrimento o homem pode transcender a sua condição e abolir este sofrimento,               

e este é o objetivo do yoga ao acalmar as flutuações da mente, e essa libertação só é                  

alcançada em meio ao conhecimento.  

Ao analisar o que os textos sagrados, principalmente o Yoga Sutra , entendem por             

corpos (integração dos corpos), Eliade mostra que a percepção de Si (de espírito) vai em uma                

direção diferente dos demais corpos; entre os estados psíquicos e o Espírito há uma diferença               

de ordem ontológica, pertencem a duas modalidades distintas do ser. Fica bastante clara a              

distinção levantada no capítulo anterior entre ética e moral. Para a filosofia do yoga é preciso                

se libertar da ordem psicofísica, pscicomental (da personalidade), sem jamais negar o estado             

corpóreo, para haver a libertação suprema. Porém, para o pensamento ocidental, essa seria a              

libertação da personalidade, e a personalidade é o pilar de toda moral e acarreta uma série de                 

juízos de valor. Patañjali fala de cinco pilares produtoras de estados psicomentais (cittavrtti )             

que provocam sofrimento, sofrimento este que só o Yoga permite suspender e abolir: 

  
São cinco os estados psicomentais: a ignorância (avidyâ ), o sentimento de           
individualidade (asmitâ ), a paixão, o apego (râga ), o aborrecimento (dveça ),          
e o amor pela vida, a vontade de viver (abhiniveça ). (Y.S. II, 3) 
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O subconsciente é o responsável pelo condicionamento da mente e da experiência do sujeito. Patañjali               

mostra que não é possível modificar os estados de consciência (cittavritti ) enquanto não se dominam               

as flutuações psicomentais (vâsanâ ). O movimento próprio do inconsciente é, segundo o Yoga, o              

obstáculo mais sério que o yogi terá de superar durante a sua prática diária e cotidiana do cuidado de                   

si mesmo, pela ascese. O subconsciente se opõe ao ato de renúncia e à ascese, entretanto o yoga                  

acredita que o subconsciente pode ser dominado pela ascese ou conquistado pelos estados de              

consciência adquiridos por meio do yoga.   

  
Tinham verificado que os condicionamentos fisiológicos, sociais, culturais e         
religiosos eram relativamente fáceis de delimitar e, consequentemente, de         
dominar; os grandes obstáculos à vida ascética e contemplativa provinham          
da atividade do inconsciente, dos samskâra e dos vâsanâ (impregnações,          
resíduos, latências) que constituem aquilo que a pscicologia das         
profundidades designa por conteúdos e estruturas do inconsciente.        
(ELIADE, 2000, p. 9) 

  
Em Mahabharata os homens que praticam yoga conhecem Deus, chegam à liberdade            

suprema, e é justamente por esta via que eles aprendem os princípios éticos a cumprir. Deus,                

que manifesta as suas qualidades em Krishna, deve ter seus comportamentos imitados, já que              

é a manifestação da sabedoria. Krishna é o que faz. “Não é suficiente abster-se da ação para                 

libertar-se do ato: a inação por si só não conduz à perfeição, porque todos nós estamos                

condenados à ação.” (III, 4-5). Em As Upanishads , são três os pontos que estabeleceram as               

bases para muito do que veio a constituir o Yoga nos séculos que se seguiram. Primeiro,                

introduziu uma fisiologia sutil, chamando o corpo de um “forte com onze portões” e              

evocando a alma ou Si mesmo como uma “pessoa do tamanho de um polegar” que habita no                 

interior, e é adorada por todos os deuses. Essa e outras Upanishads também introduziram os               

canais de respiração (nadis ) que se tornaram tão fundamentais para as práticas            

transformadoras da tradição de Hatha Yoga. Em segundo lugar, As Upanishads identificaram            

o Self individual (si mesmo) com o Self Universal (brahman): 

  
Esta metafísica não dualista seria retomada em várias tradições de yoga           
posteriores, começando com aquelas reveladas pelo deus supremo Krishna         
no Bhagavad-Gita de II-IV d.C., uma porção tardia do Mahabharata .          
Finalmente, As Upanishads introduziram a hierarquia dos constituintes        
mente-corpo - os sentidos, a mente, o intelecto, e assim por diante - que              
compreendem as categorias fundacionais de sâmkhya, o sistema metafísico         
dualista que funda os YS por volta de 325 d.C. (WHITE, 2013, p. 36) 
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A inação, que seria o refreamento dos sentidos, e não a atenção sobre eles para a                

transformação de quem se é, a atividade do inconsciente continua a movimentar os sentidos              

deste sujeito, ligando-o ao seu karma . O homem deve estar consciente no momento em que o                

circuito kármico tenta ocupar os seus sentidos, ele deve se manter atento e não se entregar a                 

este circuito que o remete a situações passadas ou expectativa sobre o momento futuro. O que                

também é mostrado por Patañjali como armadilhas da mente, para dificultar a libertação. 

Krishna recomenda em Bhagavad-Gita o caminho do Yoga para aquele que busca a             

salvação, e salvação aqui diz respeito às armadilhas kármicas e da mente . “O Yoga é               

superior à ascese (tapas), superior mesmo à ciência (jñâna), superior ao sacrifício.” (VI, 46).              

A espiritualidade indiana mora nas práticas yógicas, que não se restringem ao Yoga, estão na               

meditação, tapas  (calor) e ascese (observâncias). 

  
As consequências de uma ação serão dolorosas ou benéficas dependendo se           
os obstáculos estavam presentes ou não na idealização ou na execução da            
ação. Os efeitos dolorosos de qualquer objeto e situação podem ser o            
resultado de um ou mais dos seguintes fatores: mudanças no objeto           
percebido, desejo de repetir experiências agradáveis e o poderoso efeito do           
condicionamento vindo do passado. Além disso, mudanças do próprio         
indivíduo podem ser fatores contribuintes. (Y.S. II, 14-15) 

  
Ter um corpo forte, livre de doenças  

  

Os Upanishads e o Yoga Sutra não pertencem à vertente asceta da tradição yógica, na               

medida em que a ortodoxia atribui temporalidade ao acontecimento. Ambos colocam a            

liberdade como busca pelo absoluto, pela liberdade suprema, e o calor gerado pelo tapas              

favorece ao corpo a disciplina da prática yógica, a purificação. Os primeiros efeitos             

apontados pelos Upanishads para o yogi (que direciona esta técnica apenas aos homens) são a               

leveza no corpo, saúde, ausência de desejos, excelência na voz, odor agradável e aumento do               

poder digestivo (Up. III). O yogi torna-se bonito e forte como um deus, e as mulheres                

desejam-no, mas ele deve perseverar na castidade; “em virtude da retenção do esperma, um              

odor agradável envolve o corpo do yogi (…). E o yogi convertido em deus, em liberdade                

suprema pode viver o tempo que quiser.” Em decorrência desta afirmação, muitos yogis             

como Ramakrishna Vedanta e Vivekananda, importantes gurus do século XIX, faziam           

exercícios respiratórios em público para demonstrarem o quanto dominavam os sentidos e a             

respiração. Um outro exemplo bastante conhecido é o do yogi Haridas, que tinha domínio de               
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técnicas meditativas e respiratórias. Patañjali mostra em Yoga Sutra que o domínio do             

pranayama , do controle da respiração vem no sentido de interromper padrões conscientes e             

inconscientes; o pranayama “é o controle consciente e deliberado da respiração, substituindo            

padrões inconscientes. É possível somente após o domínio razoável da prática de ásana (do              

contato com o corpo).” (Y.S. II, 50) 

  
Em Lahore, na presença do marajá Ranjit Sing do Penjabe e sua corte, o              
yogi Haridas entrou deliberadamente em estado de catalepsia e foi sepultado           
num jardim. Durante quarenta dias, um guarda vigiou severamente o          
túmulo. Quando o yogi foi exumado, estava inconsciente, frio e rígido.           
Aplicaram-lhe toalhas quentes na cabeça, friccionaram-no, o ar foi-lhe         
soprado por uma espécie de respiração artificial, e Haridas voltou finalmente           
à vida. (ELIADE, 2000,  p. 7) 

  
Todas as indicações de técnica e revelações místicas presentes em As Upanishads            

estão no capítulo “Dhyânabindu”, que tem em si um apelo místico, mas é antidevocional, tal               

qual o Yoga Sutra . Logo no início do capítulo, lê-se que até os pecados mais graves do                 

homem são desconstruídos pelo Dhyânayoga (controle dos sentidos), pois o praticante se            

emancipa moral e socialmente. As Upanishads dizem que a sílaba OM deve ser entoada e               

contemplada como se fosse Brahma, e no seu entoar há um um exercício respiratório, no qual                

a inspiração deve ser feita pelas “três veias místicas” e ser absorvida pelas sobrancelhas. 

O Yoga carrega consigo um importantíssimo poder simbólico, já que é tido como uma              

das principais descobertas da Índia a da consciência-testemunha, a consciência desvinculada           

de suas estruturas psicofísicas e de seu condicionamento temporal. Apenas quem é livre,             

liberto, tem essa consciência desvinculada da temporalidade dos acontecimentos, pois é nesse            

espaço que mora aquela considerada pelas tradições da sabedoria como a verdadeira            

liberdade. Não viver no tempo, mas no eterno presente. A busca por esta natureza da               

liberdade, desapegada da temporalidade, é o objetivo último de todas das filosofias e técnicas              

indianas, mas foi a partir do Yoga que acreditou-se assegurá-la. 

Em As Upanishads o conhecimento também é abordado como libertação corpórea, a            

libertação da morte. “Conduz-me da morte à imortalidade” (Up. I, 3, 28). Exatamente a              

mesma ideia do Yoga Clássico de Patañjali, que diz que a prática do Yoga conduz ao                

conhecimento e a partir dele persegue-se a imortalidade. Segundo ambas as fontes, a             

imortalidade é a resposta a todos aqueles que possuem conhecimento. O homem que pratica              

Yoga é figurado como um cocheiro, aquele que une o boi a carroça (significado da palavra                
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yoga segundo O Rig Veda , já citado anteriormente). Este é o homem senhor de si, de seus                 

desejos, em constante atenção ao caminho que guia, este é o homem que alcança a libertação,                

segundo os textos sagrados. 

  
Sabe que o âtman é o dono do carro, o corpo é o próprio carro, a razão é o                   
cocheiro e o pensamento são as rédeas. Os sentidos são os cavalos, diz-se,             
os objetos dos sentidos a sua pista. Aquele que possui conhecimento, dotado            
de pensamento sempre jungido (atrelado ao jugo, pode dominar os seus           
sentidos, estes são como bons cavalos para os cocheiros. Aquele que possui            
o conhecimento, dotado de pensamento sempre puro, chega a esse lugar de            
onde não se volta a nascer.   (Up. III, 3-4, 6, 8) 

  
Na filosofia indiana, o asceta é aquele que possui o corpo limpo (que produz tapas ),               

aquele que eliminou todos os outros tipos de consciência que não a consciência pura. O Yoga                

se colocou como uma técnica pan-indiana (do subcontinente Indiano) remetendo-se à tradição            

dos ascetas e estáticos, como podemos ver em O RigVeda , o primeiro livro védico; e à                

tradição do simbolismo dos Brâhmana, que interiorizavam o sacrifício, e o Yoga veio             

justificar suas práticas anteriores; sendo a Índia um país diverso em termos religiosos, houve              

em muitos momentos de sua história um processo de integração religiosa, de síntese espiritual              

voltado ao hinduísmo. (ELIADE, 2000, p. 129) Chamam-se nos textos sagrados por estáticos,             

aqueles que se guiam por disciplinas estáticas, puramente metafísicas, que embora não            

estejam relacionadas com o Yoga, foram integradas à tradição yógica, dentre elas os poderes              

considerados mágicos, como a levitação e a meditação. Na tradição yógica, presente em todos              

os textos sagrados, há alguns elementos essenciais, são práticas ou princípios que devem ser              

seguidos pelo asceta: tapas (calor), em forma de ritual que pode durar de um dia até um ano,                  

por meio do jejum, da vigília junto ao fogo, mas principalmente por meio da retenção da                

respiração. Esta última é um elemento fundamental e ininterrupto na prática de Ashtanga             

Vinyasa Yoga. A retenção da respiração e o seu controle, o pranayama , permitem a              

assimilação das técnicas yógicas àquele que pratica a ascese; neste sacrifício que é o tapas , se                

oferece aos deuses o soma (ghee, manteiga clarificada), no qual há o sacrifício da mulher, a                

vigília ascética, a meditação em silêncio e o jejum. As tradições yógicas acreditam que os               

deuses alcançaram a imortalidade pelo sacrifício e pela ascese, mas este tipo de crença              

metafísica e fechada em rituais não foi capturado pela tradição do yoga clássico, que está               

mais conectado ao Yoga Sutra .  

53 



 

A retenção da respiração e o controle dos sentidos assumiram na época dos Brâhmana              

uma função ritual: quando se entoa determinados mantras, não se deve respirar, por meio do               

controle da respiração se produz calor, um calor mágico, que elimina em forma de suor o que                 

é tóxico ao corpo (MALLINSON, 2013). A respiração é o sopro mágico que eleva a               

percepção do yogi, que tem como último passo a sua libertação por meio do ásana , um dos                 

oito passos indicados por Patañjali. 

  
O ásana deve ter a dupla qualidade de atenção e relaxamento. Essas            
qualidades podem ser obtidas pelo reconhecimento e observação das reações          
do corpo e da respiração às várias posturas que constituem a prática de             
ásana. Uma vez conhecidas, essas reações podem ser controladas passo a           
passo. Se esses princípios forem seguidos corretamente, a prática de ásana           
ajudará a pessoa a suportar e até minimizar as influências externas sobre o             
corpo, como a idade, o clima, a dieta e o trabalho. (Y.S. II, 46-48) 
  

A presença do ásana à prática de Yoga e o protagonismo do Yoga Sutra como o livro                 

do Yoga Clássico são fatores resultantes da inserção do tantrismo na tradição indiana. O              

tantra seria aquilo que estende o conhecimento. A raiz da palavra tan quer dizer sobretudo               

“processo contínuo”. Não se sabe ao certo por quais razões e circunstâncias o termo tantra               

acabou por designar um grandioso movimento filosófico que se anunciava desde o século II e               

ganhou protagonismo no subcontinente indiano no século VI (ELIADE, 2000, p. 180). Em             

pouco tempo, todas as grandes religiões da Índia, como o budismo, o hinduísmo e o jainismo                

aceitaram alguns métodos tântricos, e o tantra ganhou a potência de um movimento que              

influenciou crenças e hábitos. É sabido que foram três as principais regiões de atuação do               

movimento: a porção noroeste da Índia, na fronteira com o Afeganistão, na parte oriental de               

Bengala e sobretudo em Assam; a tradição tibetana, porém, acredita acredita que o mestre              

responsável por introduzir o tantrismo no budismo, hinduísmo e jainismo (Nâgârjuna) era            

natural da região sul da Índia, o que modificaria a rota da conquista do tantrismo ao                

subcontinente, partindo de regiões menos hinduístas (IDEM, 180-182). O tantrismo foi o            

movimento necessário à entrada de elementos exóticos no hinduísmo, trazendo divindades           

periféricas, crenças gnósticas (místicas, sincréticas etc.). Por exemplo, duas divindades          

femininas entraram no budismo por meio do tantrismo: Prajnâpâramitâ, deusa da criação, e             

Târâ, a deusa da força cósmica; e, no hinduísmo, a Shakti, a força cósmica, é promovida ao                 

papel de mãe divina, aquela que sustenta o Universo. O tantrismo misturou as religiões              

pan-indianas do século II ao século VI d.C elementos de religiões marginais, de crenças              
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populares, e isso atingiu todo a cultura, filosofia e religiões pan-indianas. A mulher simboliza              

a irredutibilidade do sagrado e do divino, a essência da realidade. 

  
A mulher encarna ao mesmo tempo o mistério da Criação e o mistério do              
Ser, de tudo o que é e se transforma, morre e renasce de forma              
incompreensível. Prolonga-se tanto no plano metafísico quanto no plano         
mitológico. O espírito masculino “purusha”, é o grande imponente, o          
imóvel, contemplativo; é a Prakrti que trabalha, gera e alimenta. Quando um            
grande perigo ameaça os fundamentos do Cosmos, os deuses apelam à           
Shakti. (ELIADE, 2000, p. 184) 

  
A emergência do tantrismo e o esquecimento dos Vedas são sintomas de uma tradição que se                 

assume carnal, para a qual o coração e a sexualidade servem de veículo para atingir a transcendência,                 

pois, para os tântricos, “o homem já não dispõe da espontaneidade e vigor espiritual de que gozava no                  

início do ciclo, é incapaz de ascender diretamente à Verdade” (ELIADE, 2000, p. 184). O tantrismo se                 

coloca no interior das religiões e tradições também desconstruindo práticas milenares como o             

ascetismo, o que inclui a prática meditativa, já que ser liberto não é se desprender de tudo que lhe é                    

material e externo, incluindo roupas; ser liberto é encontrar a espontaneidade pura. Algumas escolas              

tântricas têm desprezo pela ascese, o que se reflete em uma relação de rejeição também com a                 

meditação, como mostra Mircea Eliade: 

  
Os yogis imaturos, como tantos outros ascetas, nunca serão capazes de           
encontrar a sua própria natureza. Não são precisos mantras ou imagens de            
dhâranî, todos são causas de confusão. Em vão procuramos libertar-nos pela           
meditação…Todos estão hipnotizados pelo sistema dos jhâna (meditação),        
mas ninguém está interessado em realizar o seu próprio Eu. (ELIADE, 2000,            
p. 185) 

  
Entretanto, para algumas escolas tântricas, só se realiza o eu total pela libertação             

sexual e satisfação dos desejos, tudo porque há um deslocamento de certos valores dos Vedas               

e das Upanishads considerados incoerentes com o tempo presente, no caso o início da era               

cristã. Nesta linha de pensamento da metafísica tântrica, tanto o hindu, quanto o budista ou a                

realidade absoluta possuem em si mesmas as mesmas dualidades e polaridades reunidas,            

reintegradas num estado de absoluta Unidade. “A criação e o devir que daí decorre              

representam a explosão da Unidade primordial e a separação dos dois princípios (Sheeva e              

Shakti) e daí experimenta-se um estado de dualidade sujeito-objeto, por meio do qual nasce o               

sofrimento, a ilusão e a escravidão.” (ELIADE, 2000, p. 186) 

O sâdhana tântrico comporta um certo número de rituais e exercícios de meditação             

que não podem se efetuar sem o auxílio de práticas yógicas. Não é possível visualizar uma                
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imagem divina sem dominar os princípios dhârâna e o dhyana (voltar os sentidos para dentro               

e meditação). Na visão do tantra, só é possível venerar um deus quando se é um deus, quando                  

se possui características divinas, que geralmente estão adormecidas no homem. No tantrismo            

o corpo ganha maior importância, que ainda não havia sido alcançada na história espiritual da               

Índia: ele deixou de ser uma fonte de dor e sofrimento, um instrumento que o homem possui                 

para vencer a morte, e passou a ter uma importância para a experiência total da vida como                 

parte integrante do sâdhana ; e a potência adquirida por meio do domínio do corpo para se                

chegar ao corpo divino, avesso ao profano, presente no Hatha Yoga. Para tanto, ao yogi               

tântrico não há qualquer regra ética a se cumprir, senão a de ouvir os desejos do corpo. 

O aparecimento do Hatha Yoga está ligado ao asceta Gorakhnâth, que viveu no século              

XII. Gorakhnath escreveu um tratado sobre o Hatha Yoga chamado Goraksaçataka , um            

tratado de disciplinas e fórmulas tradicionais através das quais se chegava ao domínio             

perfeito do corpo, em busca de um valor “mágico” e higiênico. 

  
O Hatha Yoga atribui uma grande importância às purificações preliminares,          
distinguindo seis espécies: dhâutî, basti, neti, nauli, trâtaka, kapâla bhâti. As           
mais praticadas são dhâutî e basti. Os dhâutî, “lavagens internas”, lavagens           
dos dentes, do reto, etc. A mais eficaz é a dhâutî karma: engole-se um              
pedaço de pano que se deixa algum tempo no estômago. O basti consiste na              
lavagem do intestino grosso e do reto, efetuada via anal. O neti consiste na              
lavagem das vias nasais. Com movimentos enérgicos e complexos do          
estômago e dos intestinos, pratica-se nauli. O trâtaka consiste em fixar o            
olhar num pequeno objeto até que surjam lágrimas. Kapâla bhâti          
compreende três variantes de purificação das vias nasais: aspirar a água           
pelas narinas e cuspir pela boca. (ELIADE, 2000, p. 193) 

  
No Hatha Yoga, as purificações têm grande valor para a saúde do yogi, por prevenir               

doenças respiratórias, doenças no estômago, no fígado etc. Nos textos também há indicações             

sobre a alimentação e o comportamento social - deve-se evitar viagens, banhos matinais,             

presença de pessoas de má índole. A prática de Yoga (abhyâsa ) desempenha um papel              

decisivo: nada se pode obter sem a prática. O Hatha Yoga traz consigo princípios mais               

brandos no que diz respeito ao ciclo kármico do que aqueles em que os textos sagrados,                

principalmente o Mahabharata , acreditavam fielmente (que muitos Hatha yogis seguem até           

os dias de hoje, principalmente os Yoga Sutras ), visto que no Hatha Yoga acredita-se que a                

técnica de pranayama (o domínio da respiração) é capaz de destruir qualquer pecado. “Cada              

nova etapa do pranayama é acompanhada de fenômenos fisiológicos, em geral a duração do              

sono, as excreções e a urina diminuem. Durante a primeira etapa de pranayama , o corpo do                
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yogi começa a transpirar; na segunda começa a tremer; na terceira começa a saltar como uma                

rã; e na quarta eleva-se ao ar.” (ELIADE, 2000, p. 195) Além de mudanças no êxito da                 

prática, também é indicado ao praticante de Hatha Yoga que ele sentirá mudanças em seu               

sistema neurovegetativo, nos ritmos cardíacos e respiratórios. 

Considera-se que o corpo (corpo físico e sutil) é constituído por um certo número de               

nâdîs (canais, veias, artérias, nervos) e de chakras (círculos , discos, centros). A energia vital               

circula pelos nâdîs sob a forma de sopro, e a energia cósmica e divina se encontram nesses                 

chakras . Segundo o Hatha Yoga, entre os não iniciados, os nâdî estão impuros e obstruídos, e                

por isso seria necessário purificá-los por meio da prática do Yoga (ásana , pranayama etc.). A               

idâ e a pingalâ canalizam os dois sopros - prâna e apâna - mas também toda a energia sutil                   

do corpo. Neste caminho também se desperta a kundalinî , que atravessa os chakras e realiza a                

união final de Sheeva  e Shakti , objetivo do sâdhana  tântrico. 

 

Seu conhecimento já não se baseia em memória ou inferência. É espontâneo,            

direto e de um nível e intensidade que ultrapassam o comum. A mente             

atinge um estado em que não há impressões de nenhum tipo. Está aberta,             

clara, simplesmente transparente. (Y.S. I, 49-51) 

 

No Yoga, o modo de lidar consigo e com o outro corresponde aos yama-s e niyama-s ,                

os dois primeiros membros do corpo do Yoga. Yama-s são atitudes e comportamentos entre o               

indivíduo e o mundo exterior (os yama-s são: ahimsa , agir com gentileza para conosco; satya ,               

honestidade; brahmacharya , movimento em direção ao que é essencial, incluindo          

abstinência; aparigraha : ter para si apenas o que é necessário, sem tirar vantagem de              

ninguém). Assim como os yama-s , os niyama-s são ações e exercícios que não são adquiridos               

por meio de estudos, eles representam atitudes que adotamos para conosco (os niyama-s são:              

sauca , limpeza interna, funcionamento livre e saudável dos órgãos do corpo e clareza da              

nossa mente, cujos meios de obtenção são as práticas de ásanas e pranayama ; samtosa ,              

modéstia e contentamento com o que temos e somos; tapas , a atividade de manter o corpo                

limpo por meio do calor e da disciplina, literalmente significa aquecer o corpo e purificá-lo               

do lixo que tendemos a acumular nele; svadhyaya , que significa chegar perto de você mesmo,               

estudar-se; e o último niyama é o isvarapranidhãnã , “depositar todas as suas ações aos pés de                

Deus”). O último niyama une os dois anteriores, já que estar subjacente apenas às nossas               
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próprias ações pode não abrir espaço ao samtosa , não gerar contentamento ao que nos rodeia,               

à vida, e segundo as escrituras sagradas, a Deus. 

Os yama-s e os niyama-s nascem da prática diária e cotidiana do Yoga, não de um                

desejo. Nascem do que chamam de “estado do Yoga”. Segundo Patañjali, a mente pode              

atingir o estado de Yoga por meio da prática e do desapego. Apenas quando a prática correta                 

é seguida por um longo tempo, sem interrupções e com as qualidades de uma atitude positiva                

e entusiasmo, é que ela pode ter sucesso (Yama 1.14).  
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III - HATHA YOGA: A LIBERDADE POR MEIO DO CORPO 

  

O primeiro movimento de expansão da tradição yógica se deu no território asiático.             

Ainda não se tratava do Hatha Yoga em si, mas foi a sabedoria hindu que ampliou a                 

curiosidade do continente asiático sobre os chamados “poderes do Yoga”. Devido ao            

interesse também filosófico sobre a cultura indiana nos séculos XII ao XVI, o quadro              

principal para a compreensão de religiões indianas foi a forma Ishraqi, que ficou conhecida              

como Iluminacionismo, desenvolvido pelo pensador persa Suhraward (falecido em 1191).          

“Nesta formulação, os graus de ser que emanam da fonte divina do cosmos são identificados               

como manifestações de luz mais ou menos intensas.” (ERNST, 2013, p. 61) Ao falar desta               

fase do Yoga, Mircea Eliade acrescenta que ao partir desta e outras perspectivas, o ensino do                

Yoga e dos Vedas foi um exemplo da adaptação da filosofia indiana às tradições locais dos                

países que a importaram. 

  
É um acontecimento comparável em importância à tradução da filosofia e da            
ciência grega para o árabe ou a tradução de textos budistas do sânscrito para              
o chinês e tibetano. (ERNST, 2013, p. 59) 
  

Nesta fase da história, os muçulmanos buscavam se aprimorar na arte do Yoga e              

assim serem reis e figuras de destaque com poderes místicos provindos de elementos do Yoga               

a partir do séculos XII. No decorrer desse período, há uma constante mudança entre os textos                

de referência para o Yoga: o Yoga Sutra e o Mahabharata alternaram algumas vezes o lugar                

de prioridade, dentro e fora da Índia nos últimos séculos. O Yoga era uma importante               

linguagem da raiz narrativa do subcontinente indiano, e seu discurso a posicionou desde esta              

época como uma técnica de comunhão de si para consigo, não pertencente a nenhuma              

religião. “Se um brâmane, um asceta, um budista, um Jain, um crânio-portador ou um              

materialista, o sábio que é dotado de fé e constantemente devoto à prática da (Hatha) Yoga                

vai alcançar sucesso completo.” (MALLINSON, 2013, p. 69-70) 

 Ao longo dos séculos, houve um grande interesse de regiões como Oriente Médio,             

Ásia Central e Sul da Ásia sobre ensinamentos filosóficos e místicos provenientes da Índia,              

tudo porque houve uma longa tradição de envolver estas áreas culturalmente, com isso houve              

uma vasta sequência de traduções de textos indianos nos idiomas persas, a língua original do               

governo destas regiões. Um exemplo é o Yoga Sutra de Patañjali, que foi o texto indiano mais                 

traduzido na era medieval, e voltou a ser lido no final do século XIX, durante este período na                  
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Índia predominou o estudo do épico Mahabharata . Este movimento de tradução dos Yoga             

Sutras , que também é um movimento político, abrangeu obras que vão desde as artes,              

ciências, política e metafísica, escritas em um período de cerca de oito séculos. Paralelamente              

a interesses amplos sobre o elemento místico presente na cultura indiana, foi o foco das               

práticas meditativas e poderes ocultos de Gurus indianos e yogis que trouxe o Yoga como um                

importante produto de exportação do país para o resto do mundo, de início para o Oriente                

Médio, Sul da Ásia e Ásia Central. O interesse muçulmano em Yoga foi desde a busca de                 

conhecimento filosófico até envolvimento com práticas espirituais, marcando o fim de uma            

era metafísica do Yoga. 

  

A expansão compõe uma nova perspectiva para o Yoga 

  
Nós, hindus somos especialmente dotados, e nos destacamos pela faculdade          
do Yoga, que nada mais é que este poder de comunhão e absorção espiritual.              
Acenando a varinha mágica do Yoga, que comanda a Europa para entrar no             
coração da Ásia, e na Ásia para entrar na mente da Europa, e eles nos ouvem                
com atenção, e nós imediatamente percebemos dentro de nós mesmos a Ásia            
européia e uma Europa asiática, uma mistura das ideias e princípios           
orientais e ocidentais. (KESHUBCHANDRA SEN, Lectures in India I .         

5

London: Cassel, 1901, apud  SINGLETON, 2013, p. 484-85) 
  

O Hatha Yoga surge no século XII, pelo asceta Gorakhnâth, a genealogia de Nath tem               

Gorakhnâth como aquele que estabelece a ordem Nath, mas fontes históricas externas não             

fornecem nenhuma evidência de que as doze subdivisões Nath tenham sido produzidas por             

esta ordem. Muitos traçam suas origens a partir de outros gurus e yogis, que não Gorakhnâth,                

sendo que algumas das subdivisões provavelmente foram produzidas como textos fechados,           

unidades que mais tarde foram reunidas. Acredita-se que todas foram feitas antes do século              

XVI, mas que tenha havido total hegemonia de Gorakhnâth sobre subdivisões distintas            

(MALLINSON, 2013, p. 70). 

Esta nova forma de compreender e praticar o Yoga por meio do corpo era um tratado                

de disciplinas e fórmulas tradicionais por meio das quais se chegava ao domínio perfeito do               

corpo, em que se busca um valor “mágico” e higiênico (ELIADE, 2000, p. 192), a partir do                 

qual surgem desdobramentos do debate sobre a prática na Índia e no mundo, buscando              

5 Keshubchandra Sen, Lectures in India I (London: Cassel, 1901) pp. 484-85 in SINGLETON, Mark, 
“Globalized Modern Yoga” in DIAMOND, Debra (Org) Yoga: The Art of Transformation. Washington, EUA: 
Free Sackler Galleries, 2013, pp. 96. 
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desvincular a prática da metafísica que a compunha até o século IV d.C. com Yoga Sutra e                 

sendo reforçado pelo questionamento das técnicas ascetas meditativas em busca do privilégio            

do corpo por meio do Hatha Yoga. Esta foi uma época de grande riqueza cultural sobre o                 

Yoga. Muitas pinturas foram feitas, algumas ilustrando o momento histórico vivido, mas            

principalmente as transformações no modo de vida e na leitura de si decorrentes desta prática.               

Debra Diamond, em seu livro Yoga: The Art of Transformation , ao apresentar pinturas desta              

fase, averiguou códigos referentes aos Naths, que aparecem em um manuscrito de 1590 de              

Barburnama (referentes ao Império Babur, 1526-30). 

 
Até a divisão do território indiano em 1947, Gurkhattri era um centro            
importante da ordem ascética de Nath, e há ainda um templo de Gorakhnath             
lá hoje. Enquanto muitos desses santuários mudaram de ordem ao longo do            
tempo, o texto de Babur de 1590 chama os habitantes do mosteiro de             
yogi(s) - uma forma de se referia a qualquer asceta em sânscrito.            
(MALLINSON, 2013, p. 70) 

  
As ilustrações presentes no manuscrito se referem a um templo e seu terraço. Nelas,              

há indicativos de que o templo tinha domínio Nath durante o Império Babur (islâmico).              

Quase todo o asceta retratado usa chifres em fios ao redor de seus pescoços, como colares.                

Segundo Mallinson, o único indicador mais confiável de adesão na ordem de hoje de Nath é a                 

evidência do asceta estar vestido ou usar adornos. Esse parece também ter sido o caso do                

período medieval. Yogis vestindo chifres são identificados como gurus, e esta é a forma              

como os Naths são representados nas pinturas mongóis do século XVII. Na literatura hindu              

medieval, chifres são frequentemente mencionados como adornos usados pelos yogis, e           

muitas vezes os yogis são identificados como seguidores de Gorakhnath. 

Alguns historiadores dizem que os Naths Yogis foram a primeira ordem ascética            

hindu a se desenvolver militarmente. Contudo, esta é uma questão que divide estudiosos, na              

medida em que os Naths agiam militarmente para garantir privilégios internos à sua ordem.              

Sua força militar nunca serviu a interesses institucionais, segundo Mallinson e Singleton,            

tanto que os Naths nunca foram nomeados como combatentes na batalha ascética relatada             

entre os séculos XVI e XVIII. 

Entretanto, aponta Singleton (2013, p. 95), alguns fatos contraditórios foram          

protagonizados pelos Nath yogis, por exemplo durante o domínio inglês, os Nath yogis, que              

usufruíam de um lugar privilegiado na sociedade, como homens santos, se rebelaram contra a              

British East India Company, que fora bloqueada pelos próprios Nath yogis devido às suas              

61 



 

tentativas de regular e controlar o comércio indiano. Sabe-se também que, em 1768, a              

corretagem de impostos era feita pelos Nath yogis, beneficiando um setor da sociedade e              

aumentando a desigualdade presente na época entre camadas mais baixas da sociedade. Os             

Nath yogis foram fundamentais para a unificação do Nepal e da fundação da dinastia Gurkha.               

Em 1803, os Nath yogis fizeram o mesmo em Jodhpur, no oeste da Índia, expulsando os                

britânicos (SINGLETON, 2013, p. 95). 

Os Nath yogis ascenderam hierarquicamente na Índia no século XIX. Segundo a            

análise das pinturas relacionadas a este período por Singleton, eles passaram a adotar brincos              

estilo Kanphata (mais grossos, que precisam do alargamento dos lóbulos das orelhas), houve             

então uma transição do modo de se apresentar enquanto Nath yogi, o que por volta de 1815                 

foi associado à liderança de Gorakhnath, que deu início à ordem Nath. A transição pode ser                

vista mais claramente em pinturas de Jodhpur. Nas pinturas da época, como as de Jodhpur,               

códigos visuais representam mudanças no padrão visual do Nath yogi: 

  
Há fios sobre os quais os chifres de Nath são usados, a um tal exterior do                
que eles vêm a assemelhar-se ao arame sagrado brahmínico. Esta mudança           
provavelmente estava relacionada com a ascensão dos Naths no status na           
corte do Marajá e sua adoção associada à alta casta. (MALLINSON, 2013,            
p. 73) 

  
Para além da mudança de comportamento dos Nath yogi, interessa a mudança na             

percepção e no uso do corpo dos yogis, que antes eram associados ao ascetismo, não usavam                

roupas, de forma a demonstrar o seu total desprendimento material, “ao unir os cabelos em               

um “carrapicho” (coque) acima da cabeça, o asceta simboliza a sua renúncia” (ELIADE,             

2000, p. 52); renúncia essa inclusive à sua casta, às suas crenças que o apegassem a um deus,                  

no caso do Sâmkhya, e renúncia a qualquer desafio à sua liberdade, segundo o Yoga Sutra;                

com a emergência das crenças populares que passaram a atravessar toda a tradição do Yoga               

trazendo o corpo para o centro da questão do conhecimento de si e das motivações à                

meditação, o Hatha Yoga, por meio do Nath Yoga, passa a marcar no corpo códigos que                

explicitassem as suas escolhas, mas também o seu status, que os coloca no séculos XIX em                

destaque como detentores de um saber, lugar este pertencente aos Brâhmanes, passando a             

reivindicar inclusive um lugar material, de visibilidade. 

André Van Lizabeth, primeiro ocidental a praticar Ashtanga junto a Pattabhi Jois            

(quem criou a técnica como ela é hoje), pesquisa as bases da sociedade de castas com a qual                  
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ele passa a ter contato por meio do aprendizado da técnica, e nos dá a seguinte explicação                 

acerca do brâmane na sociedade indiana, explicação contida no livro Bhagavad-Gita : 

  
Para a conservação de toda a criação, o Ser soberanamente glorioso atribuiu            
ocupações diferentes àqueles que produzira com sua boca, seu braço, sua           
coxa e seu pé. Na partilha, ele deu aos brâmanes o estudo e o ensino dos                
Vedas, a realização dos sacrifícios, a direção dos sacrifícios oferecidos por           
outros, o direito de dar e o de receber; o brâmane quando vêm ao mundo, é                
colocado no primeiro nível nesta terra; soberano senhor de todos os seres,            
ele deve velar pela conservação do tesouro das leis civis e religiosas. Tudo             
que existe no mundo é de alguma forma, propriedade do brâmane; por sua             
primogenitura e por seu nascimento iminente, ele tem direito a tudo o que             
existe. - Para que o brâmane pudesse se consagrar inteiramente à sua            
missão, Manu liberou-o de qualquer trabalho, além do estudo e do culto,            
assegurando sua autonomia econômica: daí o horror dos brâmanes por          
qualquer trabalho manual, que consideram desonroso (VAN LYSEBETH,        
1994, p. 50) 

  
O neo-hinduísmo propagado por Vivekananda 

  

Em 1823, o Orientalista britânico Henry Thomas Colebrooke teve acesso a obra Yoga             

Sutra de Patañjali e o fundamento textual da tradição do Yoga da Índia. Sete décadas depois,                

teve início a primeira fase da yoga rumo ao Ocidente com Swami Vivekananda, que              

introduziu o Yoga para ano Ocidente como uma das mais grandiosas ciências, que tinha sido               

quase perdida para o mundo através do Tântra Yoga que de alguma forma glorificava o               

corpo. “O trabalho de Vivekananda era formar um modelo para muitas das experiências             

globais em Yoga que se seguiram.” (SINGLETON, 2013, p. 95) 

A última parte do século XIX viu uma reconstrução das bases culturais e religiosas do               

hinduísmo por certos setores da intelectualidade indiana. Singleton aponta que houve nesta            

época uma reformulação dos conceitos e princípios básicos da tradição religiosa indiana, o             

que foi resultado do encontro que houve com novas ideias e conceitos do Ocidente, que é por                 

vezes chamado de neo-Hinduísmo. A associação cultural Bengali, fundada em 1828 por            

Rammohan Roy (1774 -1833), reposicionou o hinduísmo como uma “fé universalista” e            

racional que poderia sintetizar antiga cultura religiosa indiana à ciência contemporânea, à            

filosofia e à religião comparada. Foi o primeiro movimento que buscou reposicionar o Yoga              

de modo a fazer sentido às culturas ocidentais. O nome de Vivekananda era o mais forte                

dentro do movimento neo-hinduísta, por esta razão ele ficou encarregado de difundir as bases              

tradicionais do Yoga sob a ótica moderna ao mundo. 
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Rammohan Roy propôs, uma religião utilitária terrena; fascinado pelos         
ensinamentos do cristianismo, em particular os princípios do Unitarianismo, ele          
ajudou a estabelecer a Missão Unitária em Bengal em 1821. Rammohan Roy            
também foi influente na difusão filosofia indiana no exterior, incluindo nos           
Estados Unidos. Foi a partir dessas iniciativas revisionistas que determinadas          
formas de Yoga moderna (para além do território nação) tomaram forma (IDEM,            
95). 

  
 Em 1893, Vivekananda promoveu um momento histórico para o Yoga e o hinduísmo             

e viajou a Chicago para debater no I Parlamento Mundial das Religiões. Na ocasião, ele se                

apresentou como “The Monk Hindu”, o Monge Hindu da Índia, enquadrando o Yoga como              

um “sistema espiritual científico e racional para o mundo”. A cena foi definida para uma               

apresentação pública sobre Yoga que foi intimamente ligada a uma mensagem sobre uma             

reforma que tinha início referente à religião Hindu e ao Yoga místico. O Parlamento Mundial               

das Religiões nasceu no ano de 1893, como organização não governamental, sendo a primeira              

tentativa da história de promover o diálogo inter-religioso, na tentativa de unificação. Após             

esta aparição pública, Vivekananda tornou-se o primeiro professor de Yoga no Ocidente e             

escreveu muitos livros trazendo elementos racionais e científicos sobre o Yoga que não eram              

comentados até então. Vivekananda falava do Yoga como “uma filosofia para o            

autoconhecimento, para a iluminação espiritual e a paz” (DIAMOND, 2013, p. 267). Neste             

momento, outros elementos eram associados ao Yoga, como o ascetismo e rituais tântricos.             

Era preciso reelaborar o discurso em torno do Yoga, e Vivekananda o fez. 

Em 1896, a Índia experimentou um renascimento focado nos ensinamentos e filosofia            

de Swami Vivekananda (1863-1902), que resultou na publicação de seu livro Raja Yoga ,             

sendo um evento central ao Yoga moderno no mundo. Raja Yoga é uma importante síntese de                

técnicas e práticas meditativas, respiratórias e filosóficas, que, fundamentalmente, excluía os           

ásanas do Hatha Yoga, ao mesmo tempo que faz alusão ao Yoga Sutra de Patanjali, ao                

invocar a Idade de Ouro, termo usado num passado distante para repudiar a visão mística               

relacionada ao Yoga na época e lançar as bases para o futuro; os argumentos reformistas de                

Vivekananda tinham muito em comum com os de seus companheiros nacionalistas, antes da             

independência da Índia. A sua tese sobre o renascimento do Yoga tinha duas partes distintas               

mas interligadas: espiritualidade racional e reforma Hindu (DIAMOND, 2013, p. 273). 

  
O trabalho de retirar o Yoga do cenário místico a que ele estava inserido há               
um século, por meio da diplomacia que ele passou a exercer nos Estados             
Unidos, deu a Vivekananda a missão de reformular e fazer relevantes as            
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bases culturais do yoga ao mundo, em nome de seu mestre, da sua crença e               
do seu país. Vivekananda começou mostrando que o hinduísmo tinha se           
retirado de suas raízes racional filosófica, e científicas como é afirmado nos            
Vedas e Upanishads. Mas ele também acrescentou outros elementos para          
esta síntese, o que estabeleceu uma agenda para a Yoga moderna. Em nítido             
contraste com estudiosos do período, que tendiam para um primeiro plano           
mágico e místico dentro de Yoga. (DIAMOND, 2013, p. 267) 

  
 Vivekananda teve papel fundamental para que o Yoga conquistasse o lugar que ele             

ocupa hoje, por meio da ênfase dada por ele ao racionalismo e cientificismo, que ressaltava a                

sua distinção antimisticismo, por meio de seu papel diplomático ao adentrar junto aos             

maiores líderes espirituais da época no Parlamento Mundial das Religiões. O apelo de             

Vivekananda ia no sentido de reverter o mistério e o segredo das práticas de Yoga, para assim                 

unificar a nação indiana, coisas que, segundo ele, tinham destruído a compreensão do Yoga              

no mundo. 

  
Nesta reinterpretação, Raja Yoga foi o caminho contemplativo supremo para          
a autorrealização, em que o si mesmo se tornou o ser supremo, o Brahman              
absoluto ou Divindade interiorizada. Yoga foi, assim, antes de tudo, não           
sectária, um sinal unificador da nação indiana. Não apenas para a nação            
usufruir, mas para que o mundo usufrua. (DIAMOND, 2013, p. 267) 

  
O Hatha Yoga como técnica física e sua adesão no Ocidente 

  

 O Hatha Yoga conquistou um crescente número de praticantes no Ocidente ao se             

apresentar como técnica que levava ao autoconhecimento. Mas o seu ponto de distinção em              

relação às outras técnicas de Yoga, como o Raja Yoga (como técnica meditativa), vinha da               

comprovada cura terapêutica de doenças. Os Estados Unidos eram um importante palco de             

descobertas da chamada Yoga Científica, a Moderna Ciência que se tornava o Yoga,             

lançando mão de tecnologia e instrumentos daquela que se apresentava como “ciência            

médica”, eletrocardiograma, máquinas de raios-x, esfigmomanômetro (medidor de pressão         

arterial) e espectroscópios, tudo porque “pesquisadores-Gurus mediam os efeitos fisiológicos          

de ásana , pranayama , kriya e bandhas e então utilizaram suas descobertas para registrar,             

apresentar e desenvolver abordagens terapêuticas para uma série de doenças.” (DIAMOND,           

2013, p. 279) 

 Os Gurus que chegavam eram também intelectuais, na medida em que a cultura e a               

filosofia indiana não se construíram de modo abstrato, mas sim calcadas na experiência. O              

65 



 

filósofo é também o meditador, e por vezes o Guru. Eram estudiosos que se deslocavam ao                

Ocidente para comprovar os benefícios que sucumbiam o corpo, superavam o corpo físico,             

por meio da prática de ásanas . Naquele momento, o que se punha como questão fundamental               

eram os benefícios promovidos pela prática de ásanas, pela prática de Hatha Yoga, de modo               

que pudessem medir os efeitos fisiológicos da sabedoria hindu contida na prática física de              

ásanas . Foi a partir dessas comprovações médicas que Kuvalayananda e seus pesquisadores            

do Instituto Kaivalyadhama, hoje “a escola de Yoga mais tradicional do mundo”, se             

apropriaram de um saber tradicional e criaram a partir dele uma linguagem que coubesse nas               

expectativas da cultura ocidental. Kuvalayananda, em 1924, era apenas um cientista do Yoga             

buscando desvendar os segredos desta prática. Foi neste instituto que ele e os pesquisadores              

que trabalhavam com ele puderam desenvolver estudos e abordagens terapêuticas “racionais”           

para uma variedade de doenças ocidentais. 

  
O cientista da Yoga que começou tudo. Poucas pessoas no oeste, ou no             
extremo leste, conhecem Swami Kuvalayananda. Este yogi sem dinheiro         
tinha começado a pesquisa científica em sobre o caminho do Yoga em            
1924, em uma pequena cabana nas colinas da Índia ocidental. Sua pesquisa            
foi sobre os efeitos de posturas de Yoga e exercícios de respiração            
(pranayama) sobre o corpo humano e mente. Swami Kuvalayananda         
experimentou pessoalmente os profundos efeitos transformadores do Yoga e         
desejava validar suas experiências através da lente científica do início do           
século XX. Prova - na linguagem da ciência. Esse era seu objetivo. Para             
provar ao mundo que a antiga prática de Yoga não era apenas mística, ou              
simplesmente uma crença, mas que realmente funcionou. Seu trabalho         
incansável durante décadas gerou muito interesse nas universidades do         
oeste. Seu trabalho foi publicado em muitas revistas e gradualmente, ao           
longo de muitos anos, as práticas de Yoga ganhou alguma credibilidade.           
(KUVALAYANANDA) 

  
Sob a justificativa da higiene, o Yoga se colocou na Índia e também no Ocidente               

como uma técnica médica. Além de Kuvalayananda, Yogendra buscava difundir o Yoga e             

propagar as características culturais e tradicionais que davam autonomia à Índia enquanto            

nação. Neste período histórico de luta por independência e diversas rebeliões , foi fundado o              6

6 Nesta época, a Índia sofria a criminalização da pobreza. Sob a forma de censura é elaborado o Criminal Tribes                    
Act (CTA) (de 1871 a 1952, quando finalmente é extinto). O discurso de um dos membros titulares buscava                  
introduzir uma lei que atribui ao crime um caráter moral e de natureza hereditária. Numa tentativa de                 
criminalizar a pobreza por meio de noções contemporâneas de criminalidade, buscava-se indiretamente o             
extermínio populacional sob a finalidade da moral e da ordem. Sob o fim de facilitar a legislacão britânica,                  
foram colocados no mesmo pleno termos como “casta”, “tribo” e “ofício”, misturando noções de ordem ritual,                
étnica e secular. Há aí uma dissonância abrupta entre a compreensão colonial européia e a origem simbólica                 
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Instituto de Yoga em Mumbai de Santa Cruz em 1918 para a corroboração científica do Yoga                

restaurativo. O instituto produziu um grande corpo de pesquisa sobre os benefícios da técnica              

para a aptidão física e a saúde pública, e criou turmas abertas sobre conhecimentos básicos do                

Yoga. 

Como mostra Debra Diamond, os experimentos fisiológicos foram divulgados através          

de publicações, revistas e panfletos e através de esquemas de exercícios de Yoga em massa               

nas escolas e comissões governamentais primeiramente na Índia, em Mumbai, pela primeira            

vez em 1924, sendo ao mesmo tempo uma avaliação científica deste esforços científicos, mas              

também um manual prático ilustrado que deu legitimidade para a autoridade médica, apesar             

de sua construção “moderna” ser muitas vezes parcial, incompleta e meramente simbólica            

(2013, p. 279). Foi Yogendra quem executou no final da década de 1910, começo da década                

de 1920, as primeiras manifestações de ásana  nos Estados Unidos. 

  
Além de seu considerável alcance em Mumbai, Yogendra também deixou          
um importante legado no exterior. Ele viajou para os Estados Unidos em            
1919 e desenvolveu o Instituto de Yoga da América em Nova York,            
trabalhando com médicos ocidentais e naturopatas, ao apresentar e executar          
o que alguns descreveram como as primeiras manifestações de ásana na           
América em 1921. (DIAMOND, 2013. p. 283) 

  
Os livros de Yogendra - Ásana Yoga, Simplificado (1928) e Yoga: higiene pessoal             

(1931) - reuniram muitas conexões estudadas por Yogendra junto a médicos ocidentais sobre             

saúde e Yoga. Foi em Yoga: higiene pessoal que ficaram marcados na história do Yoga os                

primeiros aspectos curativos e terapêuticos do Hatha Yoga (IDEM, 283). Ao contrário de             

Vivekananda, que rejeitou os Hatha yogis como místicos e charlatães, conectando a Yoga             

apenas aos ascetas Nath Yogis; “Yogendra é reconhecido como aquele que reformou o Hatha              

Yoga como medicina, um projeto que era ao mesmo tempo reformista, mas também racional,              

utilitário e científico” (DIAMOND, 2013, p. 283). O Yoga médico posteriormente se tornou             

lugar-comum no Ocidente, mas a partir dessa imagem o Hatha Yoga passou a ter              

credibilidade aos olhos do mundo, e ganhou a adesão de um maior número de praticantes.               

Yogendra inaugurou os manuais práticos de Hatha Yoga, por meio de posturas seguidas por              

método e benefícios, como montar a postura e quais os órgãos beneficiados. 

  

dada a esses termos pela população local hindu. Uniu-se aí o governo moral ao poderio de disciplina e captura                   
estatal (FOURCADE, 2004, p. 367-368). 
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Hatha Yoga se fragmenta e nasce o Ashtanga Vinyasa Yoga 

  

Em 1923, Krishnamacharya volta a Mysore após sete anos no Himalaia com seu             

mestre Ramamohana Brahmacari, aprendendo tudo o que ele poderia ensinar sobre a arte do              

Yoga. Seu mestre lhe concedeu duas missões a serem cumpridas com devoção e dedicação:              

construir uma família e levar o Yoga para o mundo, já que naquele momento esses               

conhecimentos estavam marginalizados na Índia. A partir dos textos clássicos e do estudo de              

práticas corporais de cura, incluindo a ginástica ocidental, Krishnamacharya desenvolveu o           

Vinyasa Krama, uma técnica que misturava o ásana ao movimento da ginástica e ao fluxo               

respiratório (profundo e constante), que deve funcionar como um guia e manter a prática              

fluida e ininterrupta até que todos os ásanas dados pelo mestre sejam feitos. A técnica de                

Krishnamacharya era um Hatha Yoga com novos elementos, combinando respiração e           

movimento. Ambos eram feitos em sincronia, de modo a expandir ao máximo a respiração, e               

com isso ter maior domínio do pranayama ; cada aluno, de acordo com a sua especificidade               

de corpo e de saúde dos órgão internos, recebia uma sequência de posturas que deveriam ser                

seguidas de forma constante, por meio do vinyasa (movimento) (KRISHNAMACHARYA,          

1934). 

Krishnamacharya ensinou grupos de posturas (primárias, intermediárias, avançadas)        

em vez de séries fixas. Essa técnica, mais tarde, recebeu contornos contemporâneos pelo             

trabalho de Pattabhi Jois, em uma sequência fixa de seis séries com o nome oficial de                

Ashtanga Vinyasa Yoga. 

Muitas pessoas na Índia passaram a procurar Krishnamacharya após verem suas           

palestras e demonstrações nas décadas de 1920 e 1930, como aconteceu com Pattabhi Jois,              

que conheceu o seu mestre, Krichnamacharya, em 1927, após participar de uma            

palestra-demonstração no Salão Jubileu de Hassan, na Índia. Dentre curiosos e pessoas em             

busca da cura por meio do Yoga, que nesta época era conhecido por curar doenças físicas e                 

comportamentos mentais, vieram europeus que costumavam ir à Índia por questões           

diplomáticas e faziam da Índia a sua casa. Indra Devi, por exemplo, que foi aluna de                

Krishnamacharya, era casada com um diplomata da Tchecoslováquia, e ambos eram           

próximos a Gandhi. Indra tem singular importância na história do Ashtanga e na sua ida ao                

Ocidente, já que foi a primeira mulher ocidental a estudar Yoga com Krishnamacharya.             

Atravessado pelo método moderno de exposição das posturas, tanto em aulas públicas, onde             
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seus alunos demonstravam os ásanas seguidos pelas explicações científicas e terapêuticas de            

cada ásana, em seu livro Yoga Makaranda , Krishnamacharya expõe a sequência de ásanas             

que constituíam o Vinyasa Krama e como o yogi deveria se preparar para o Yogabhyasa (a                

prática de Yoga). 

  
Brahmin, kshatriya, vaishya, sudra, gnani, forte, mulheres, homens, jovens,         
os velhos e muito velhos, os doentes, os fracos, meninos, meninas, etc.,            
todos têm direito a Yogabhyasa sem restrições de idade ou casta.           
(KRISHNAMACHARYA, 1934, introdução) 

  
Muitos alunos de todas as partes da Índia, entre os quais situa-se o caso específico de                

Indra Devi, passaram a procurar Krishnamacharya para solucionar problemas de saúde por            

meio da prática de Yoga. O Ashtanga, neste momento ainda chamado por Vinyasa Krama,              

prometia curar, mas exigia esforço e disciplina do aluno para que fossem atingidos os              

resultados, também em termos físicos, o que levou à promessa de cura de dois casos que                

fugiram à regra: um deles, B. K. S. Iyengar, que sofria de muitas dores, e o outro, a própria                   

Indra Devi, que apesar do discurso democrático da prática, não foi aceita de início pelo               

mestre por ser mulher. 

Indra Devi procurou Krishnamacharya para que a prática a ajudasse com um sério             7

problema cardíaco. Sob o pretexto de não ter nenhuma turma para mulheres, ele a recusou               

num primeiro momento como aluna, mas após grande insistência, Devi se tornou a primeira              

aluna mulher do mestre, e posteriormente a primeira professora mulher a praticar Hatha             

Yoga. Iyengar era cunhado de Krishnamacharya, e também viu no Yoga a possibilidade de se               

curar de suas doenças, entretanto pela dificuldade que tinha de acompanhar a prática com seu               

corpo doente, fez com que Krishnamacharya perdesse o interesse no aluno, que ao contrário              

do esperado, continuou a praticar sozinho (desenvolvendo a importante técnica de Hatha            

Yoga conhecida no mundo todo, que carrega o seu nome, Iyengar, e lança mão de acessórios                

complementares ao corpo, como blocos e fitas), e em sua prática pessoal, baseado nos              

7 “Após estudar com o mestre T. Krishnamacharya por alguns anos, Indra abriu uma escola de yoga na China,                   
retornou à Índia anos depois para ensinar yoga aos indianos e então em 1947 mudou-se para Hollywood, se                  
tornando a primeira professora de yoga do Ocidente, a “professora das estrelas”; deu aulas a Marilyn Monroe,                 
Greta Garbo e Gloria Swanson. No livro Forever Young, Forever Healthy , Indra Devi compartilha o seu                
aprendizado e seu olhar sobre a prática de yoga ao público americano na década de 1950, contribuindo para a                   
abordagem médica, voltada à benefícios para a saúde e funcionalidades da prática, populares na época.”               
(SINGLETON, 2013, p. 98) 
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ensinamentos de seu mestre e construindo adaptações para o seu corpo, por fim tornou-se              

saudável. 

  
A essa altura, Iyengar, um jovem de 18 anos, começou a se valer de insights               
da medicina. Isso o ajudou a fundamentar a sua abordagem na visão            
moderna da medicina de modo mais profundo. (BROAD, 2013, p. 65) 

  
Os dois grandes nomes do Yoga moderno e contemporâneo, Sri. T. Krishnamacharya            

e Sri K. Pattabhi Jois, seu principal discípulo, fizeram ao longo de suas vidas o trabalho de                 

estudar e construir uma nova técnica de Yoga. 

  

O Ashtanga Vinyasa Yoga, agora com nome e sobrenome 

  

Yoga Makaranda (1934), ou O néctar do Yoga , escrito por Krishnamacharya, e Yoga             

Mala (2010), escrito por Pattabhi Jois em 1962, são as obras contemporâneas produzidas             

pelos dois mestres do Ashtanga nos moldes do que vinha se desenhando como manual de               

Yoga, mas agora com fotografias e explicações desenvolvidas por eles, cada um ao seu              

tempo: Krishnamacharya com o Yoga Krama , primeira versão do Ashtanga, método com que             

Pattabhi Jois se iniciou no Yoga; e Pattabhi Jois com posturas e método do que hoje é                 

conhecido como Ashtanga Vinyasa Yoga. Em ambas as obras, há uma introdução ao que              

seria a composição do Yoga para cada um deles (as partes que compõem o Yoga para além                 

do ásana ), seguida pela combinação de posturas fotografadas com método e benefícios, uma             

espécie de guia visual com fotos dos próprios mestres nas posturas. Dando continuidade aos              

livros de Yoga Médico iniciados por Yogendra, porém agora contemplados pela fotografia            

para o registro dos ásanas e sua sequência, além do método para alcançar os ásanas e                

explicação sobre os seus benefícios.  

O registro visual usado nestes materiais sugere que o que nós tomamos como Yoga              

hoje, com ênfase ao ásana , vinyasa e mesmo às sequências específicas (tais como             

Suryanamaskara), são recentes elaborações e adaptações da técnica milenar por yogis que            

também eram intelectuais, estudiosos das escrituras e do momento histórico vivido. Este tipo             

de abordagem elevou o conceito, a compreensão e a popularidade do Yoga. 

O protecionismo do marajá a Krishnamacharya deu grande status ao seu shala (sala             

onde se pratica Yoga), que se estabeleceu no local de maior valor simbólico e econômico de                

Mysore, o palácio do marajá. Além disso, era o próprio marajá de Mysore quem se               
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encarregava da produção de livros e vídeos feitos por Krishnamacharya e, posteriormente, se             

encarregou dos estudos de sânscrito de Pattabhi, pela permanência do Yoga na Universidade             

do marajá de Mysore, onde Pattabhi também pôde ensinar Yoga e sânscrito anos mais tarde. 

  
A intersecção institucional clara entre arte moderna e Yoga moderna é           
visível aqui: Jaganmohan Palace, que abriga a primeira galeria de arte           
moderna na Índia, a Mysore também Chitrasala abrigou o estúdio mais           
influente da moderna Yoga postural no século XX, ou seja, o famoso            
Yogashala de T. Krishnamacharya. (DIAMOND, 2013, p. 287) 
  

Yoga Makaranda e Yoga Mala foram obras que atraíram milhares de curiosos no             

mundo todo em diferentes épocas; o corpo forte, potente e flexível foi o chamariz estético do                

Hatha Yoga que se mostrava em segredo. Abertas as portas da prática, dentro do shala em                

Mysore, o praticante se conectava com os oito membros do Ashtanga: yama , niyama ,             

pranayama , prayiahara , ásana , dharana , dhyana e samadhi , e percebia rapidamente pelo           

calor do shala que para desenvolver o corpo flexível, forte e potente era preciso esquentá-lo,               

ou como dizia Patañjali, derreter os seus demônios, eliminar as toxinas, modificar a             

alimentação e praticar diariamente, com foco, disciplina e sem jamais abrir mão dos             

princípios que concederam a prática. 

Pattabhi Jois, ou Guruji, instruiu milhares de pessoas ao redor do mundo, e guiou              

muitos a se tornarem professores. O método explicado em Yoga Mala é dito como idêntico ao                

método ensinado em seu instituto em Mysore, inicialmente o Ashtanga Yoga Research            

Institute, inaugurado em 1948 em sua própria casa e, mais tarde devido ao crescente número               

de alunos, em 1973 Pattabhi (já chamado como Guruji por seus alunos) se aposenta da               

Faculdade de Sânscrito e se dedica apenas a instituição; em 1980 Pattabhi passa a certificar               

professores e em 1998, devido ao grande aumento de alunos, Guruji transferiu sua residência              

para Gokulam, um subúrbio de Mysore, mas continuou ensinando do instituto de            

Lakshmipuram.  

Até então, ele estava recebendo mais estudantes internacionais do que a           
pequena sala poderia lidar, então ele começou a construção de um salão            
muito maior, em frente a sua casa em Gokulam. O novo shala abriu             
oficialmente em 2002, com vários dias de pujas (reverência aos deuses)           
e cerimônias. Quatro anos mais tarde, seu sonho de abrir uma escola            
nos Estados Unidos foi realizado com o lançamento de um instituto em            
Islamorada, na Flórida. Guruji conduziu as cerimónias de abertura lá          
em 2006, que serviu como sua última viagem ao exterior. (KPJAYI) 
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Segundo seu neto e K. Sharath Jois, o intuito de Pattabhi Jois era preservar os               

conhecimentos tradicionais do Yoga às próximas gerações de instrutores, e que estes            

fizessem o mesmo. Por isso Guruji criou uma base sólida de Yoga, e a ensinou com                

dedicação por tantos anos. É o dever de todo praticante e instrutor construir a partir deste                

fundamento, principalmente por vivermos em uma “era moderna e confusa”, o conhecimento            

do Yoga pode ser transmitido, sem diluição e em sua forma mais pura. “Guruji se dedicou                

noventa e três anos para o ensino, e dele devemos aprender, nos inspirar, e seguir em frente.”                 

(JOIS, 2010) 

Os primeiros alunos ocidentais a terem contato com a técnica de Ashtanga            

desenvolvida por Pattabhi Jois, foram André Van Lysebeth, que levou Pattabhi para o mundo              

por meio de duas fotografias, fotografias estas, onde Pattabhi ensinava pranayama para André             

Van Lysebeth, em seguida vinha o texto do sábio Vamana Rishi em Yoga Korunta “O yogi                

não faz ásanas sem vinyasa”; Yoga Korunta é um antigo texto redescoberto, traduzido e              

colocado em prática neste século por Sri Krishnamacharya e seu discípulo Pattabhi Jois. Jois              

passou a ensinar o sistema de vinyasa - um método de purificação do corpo e da mente, para                  

despertar o “fogo interior” - como ele aprendeu há 50 anos; o outro aluno em destaque para o                  

momento de expansão do Ashtanga é a brasileira Maria Helena de Bastos Freire, estudiosa de               

sânscrito e tradições indianas), que é citada erroneamente, como Maria Helena Bastidos no             

livro Guruji. Maria Helena dirigia desde o final da década de 1960 a organização de Yoga                

Yogocen no Brasil, para Eddie Stern e Guy Donahaye, André e Maria Helena são os dois                

alunos notáveis de Pattabhi Jois, segundo Eddie Stern. 

Maria Helena encontrou Guruji em 1973 e foi a primeira pessoa a convidá-lo para sair               

da Índia e começar seus ensinamentos no exterior para uma das muitas conferências de Yoga               

que ela realizou em São Paulo. Maria Helena realizou conferências no Brasil e na Índia, e foi                 

uma séria investigadora de ensinamentos e práticas indianas, hoje doente, seu filho Ruy             

Alfredo Bastos Freire mantém os estudos da instituição que hoje se chama Yoganarayama             

(STERN, 2012). 

Nos Estados Unidos, depois de terem conhecido o filho mais velho de Pattabhi,             

Manju, no ashram de Swami Gitananda em Pondicherri, Pattabhi tem seus primeiros alunos             

norte-americanos. Foi nesse tempo que Ashtanga Yoga começou a ser conhecido nos Estados             

Unidos. Em 1975, Pattabhi e Manju, fizeram a sua primeira viagem aos Estados Unidos. Os               

25 anos seguintes viram o crescimento do Ashtanga Yoga não só nos Estados Unidos mas               
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também em França, Alemanha, Rússia, Japão, Israel, Chile, Grã-Bretanha, Itália, Espanha,           

Suíça, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, entre outros países, através dos ensinamentos de             

Jois, Manju e agora o neto de Jois, Sharath. Com os anos, mais e mais ocidentais foram                 

chegando, aumentando tanto o número de alunos por dia que a família construiu um shala               

maior, em Gokulam, um bairro de Mysore, em 2002. Em 2007, Guruji ficou doente e               

começou a dar menos aulas, se aposentando no ano seguinte e deixando o shala nas mãos de                 

Saraswathi, filha de Pattabhi Jois, e Sharath, neto de Pattabhi Jois. 

O Yoga que se espalha para o Ocidente interage com tradições de “ginástica             

espiritual” que surgiram na Europa e na América durante o século XIX, muitas vezes              

desenvolvidas por e para mulheres. Essas formas de exercício intencional, com o objetivo de              

cultivar o organismo, em contraste com o trabalho manual etc. lançavam mão de             

alongamento e respiração profunda, respiração “rítmica”, de modo a abrir o corpo para             

“influências divinas”. Na Europa e na América, o exercício das mulheres era cada vez mais               

associado ao alongamento, ao contrário das modalidades mais masculinas de peso, resistência            

e balanceamento. Muito populares, “as aulas de Hatha Yoga do Ocidente urbano do século              

XXI são, em certo sentido uma continuação das formas de ginástica destas mulheres e sua               

estrutura espiritual” (SINGLETON, 2013, p. 98). Essa técnica de Yoga que vem para o              

Ocidente, lida com um corpo que ainda não encontrara interlocução, os praticantes eram             

pessoas em busca de um corpo forte, saudável e de espiritualidade. 

David Le Breton traz elementos do moderno e do contemporâneo à sua análise sobre              

o corpo, já que a modernidade interferiu bruscamente nas relações humanas e na percepção              

de si dentro de um tempo-espaço. O autor desenvolve sua análise em Antropologia do corpo               

e Modernidade em interlocução com várias áreas do saber. A anatomofisiologia, uma teoria             

dentre outras tantas, aparece denotando uma etapa do individualismo, aquela de um            

recolhimento ainda mais forte no ego. Como diz Breton, o corpo moderno é o lugar da                

censura, o recinto objetivo da soberania do ego, um lugar onde se cria individuação. 

  
Cada sociedade, no interior de sua visão de mundo, delineia um saber            
singular sobre o corpo: seus elementos constitutivos, suas performances, sua          
correspondência etc. Ela lhe confere sentido e valor. Ele implica o           
isolamento do sujeito em relação aos outros (uma estrutura social tipo           
individualista), em relação ao cosmos (as matérias-primas que compõem o          
corpo não têm qualquer correspondência em outra parte), e em relação a ele             
mesmo (ter um corpo, mais do que ser o seu corpo). (BRETON, 2013) 
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Consolidação de uma prática explicitamente corpórea 
  

Os anos 1970 e 1980 foram um período de consolidação do Yoga no Ocidente com o                

estabelecimento e a expansão de um número significativo de escolas e institutos dedicados a              

esta prática. O período também viu uma aproximação mais duradoura entre o Yoga e o               

movimento New Age que crescia; o que, em muitos aspectos, representou uma nova             

manifestação do Yoga centenário e algumas correntes de esoterismo, indo na contramão do             

que foi apresentado por Vivekananda entre o final do século XIX e início do século XX e das                  

pesquisas fisicalistas e científicas sobre o ásana iniciadas por Yogendra. Em contraste com             

essa onda esotérica ocidental, embora houvesse estagnação por ora ao interesse sobre os             

benefícios físicos do Yoga, algumas escolas de Yoga nos Estados Unidos passaram a             

desenvolver modelos fragmentados da prática, ficando apenas com a parte da ginástica e             

deixando de lado a parte espiritual, como mostra Singleton (2013). Isso foi algo bastante              

irônico após a compreensão da retomada e inserção do Yoga desde Vivekananda, até             

Krishnamacharya e Iyengar, ambos com a mesma importância para o que é o Yoga hoje. 

Da consolidação ao aculturamento do Yoga, em meados da década de 1990, o Yoga              

com base nas posturas tornou-se completamente aculturado em muitos centros urbanos do            

Ocidente. Mais atlético, composto por sistemas dinâmicos, começou a ganhar popularidade,           

muitas vezes com base no método Ashtanga Vinyasa de Sri Pattabhi Jois. Esta técnica é um                

dos modos predominantes de prática de Yoga nos Estados Unidos hoje, mas muitas vezes              

sem respeito ou, dada a importância da sua origem e história, tem seu nome modificado para                

Vinyasa Yoga, Yoga Flow, Power Yoga. Eles são caracterizados pela dinâmica, série de             

posturas e movimentos de repetição constante (sem pausas), ligando sequências conhecidas           

como vinyasas . O Bikram Yoga, fundado por Bikram Choudhury (nascido em 1946), também             

ganhou enorme popularidade nos anos 1990 e nos anos 2000. Este sistema fisicamente             

exigente compreende vinte e seis ásanas realizados duas vezes através das temperaturas de             

pelo menos cem graus Fahrenheit. Em 2003, Choudhury, que afirma ter trazido o Hatha Yoga               

para o Ocidente, tomou medidas controversas ao franquear sua marca de Yoga, processando             

professores não autorizados. Algo que ganha outro formato pelo Estado, que exige            

treinamento e certificação no mesmo período (WILLIAM, 2013). 

Segundo uma pesquisa feita nos EUA sobre o Yoga e a prática no país, o visível                

crescimento de praticantes combinado a muitos casos de lesões graves em alguns praticantes             
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no país tornou obrigatório o treinamento de professores sob a supervisão do Estado, sob o               

pretexto de “proteção ao consumidor”, o que é coerente se levarmos em consideração os              

argumentos levantados por gurus e yogis quando trouxeram a prática ao Ocidente, que se              

relacionavam ao cuidado com o corpo, a saúde, a cura de doenças. Em meados de 2002, “o                 

Yoga sentiu, pela primeira vez, a ferroada da supervisão burocrática nos Estados Unidos             

quando os estudos começaram a regular o treinamento de professores (…). Reguladores            

diziam que licenciar as escolas permitiria que os estados aplicassem normas básicas e             

protegessem consumidores que, tipicamente, gastavam milhares de dólares em cursos de           

treinamento, além de melhorar a qualidade da experiência para seus alunos” (WILLIAM,            

2013, p. 173). 

As pesquisas revelaram que mais de seis milhões de americanos (aproximadamente           

3,3% da população) praticavam Yoga em 1994, 1,86 milhões deles regularidade. Dez anos             

mais tarde, outra pesquisa nacional estimou que quinze milhões de americanos estavam            

praticando Yoga regularmente, enquanto a proporção de “interessados em Yoga” também           

havia aumentado substancialmente. A revista Yoga Journal estimou em 2003 que cerca de             

25,5 milhões de americanos (12% da população) se diziam “muito interessados” em Yoga.             

Além dos 35,3 milhões de pessoas (16%) que disseram “tentar começar Yoga” no próximo              

ano, e 109,7 milhões (mais de um terço da população americana) tinham pelo menos um               

“interesse casual” em Yoga. Em 2008, um estudo de mercado feito pela Yoga Journal sugere               

que, enquanto a prática de Yoga se estabilizou para a população dos EUA, os gastos com                

aulas, com Yoga vacations  e com produtos destinado ao Yoga quase dobrou.  

 
O Yoga virou um importante empreendimento comercial com o boom da           
década de 1990, com níveis crescentes de merchandising e mercantilização.          
Em resposta, muitos professores contemporâneos têm desafiado a        
comercialização de Yoga, oferecendo aulas gratuitas ou na forma de ativismo           
social, encorajando praticantes, como um antídoto para o percepção narcisista          
do mercado do Yoga contemporâneo. O que o Yoga se tornará no futuro é              
desconhecido, mas sem dúvida, continuar a crescer e se adaptar à tensão            
existente entre suas raízes antigas e as preocupações urgentes típica do           
momento contemporâneo. (SINGLETON, 2013, p. 102) 

 
Segundo Sharath, o praticante deve visitar o AYRI em Mysore com o propósito de              

aprimorar o seu conhecimento sobre a sua própria prática sob a orientação correta de Sharath               

hoje, mas antes de Pattabhi para obter autorização e assim instruir. Existem duas categorias              

de professores, segundo o AYRI: “autorizado” e “certificado”. Ambos os tipos de professores             
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recebem um documento do Instituto de Pesquisa de Ashtanga Yoga indicando seu status de              

ensino. Os professores autorizados geralmente têm permissão para ensinar somente a série            

principal de Ashtanga Yoga, a primeira sequência; e é importante que tenham ido pelo menos               

quatro vezes a AYRI em Mysore e permanecido ao menos três meses em cada uma das vezes.                 

Segundo as regras do Instituto, o aluno também deve demonstrar atitude apropriada, devoção             

à prática e proficiência na Série Primária (e geralmente pelo menos metade da Segunda Série)               

conforme determinado pelos diretores da AYRI. Os professores “certificados” concluíram          

pelo menos as três primeiras séries de Ashtanga Yoga e devem demonstrar um nível              

considerado adequado de proficiência nas três séries, conforme determinado pelos diretores           

da AYRI. Estes estudantes geralmente fizeram oito ou mais viagens anuais a AYRI Mysore e               

têm pelo menos de 8 a 10 anos de prática diária de Ashtanga Vinyasa Yoga. 

Até 2004 a regra geral para receber autorização ou certificado era de que a              

autorização não deve ser solicitada, mas dada, entregue voluntariamente por Sharath           

(seguindo as regras de seu avô). A decisão de dar autorização ou certificação para ensinar não                

é de forma alguma dependente apenas do número de vezes que um aluno visitou Mysore.               

Baseia-se na avaliação de Guruji e Sharath da pessoa, seu compromisso e respeito total da               

linhagem da prática, e é dada com a confiança que um aluno AYRI vai ensinar a técnica                 

como ela tem sido ensinada em Mysore por Guruji e Sharath. Em 2004, devido ao cada vez                 

maior número de praticantes indo à Mysore, a regra mudou e todos os professores              

autorizados passaram por um novo momento institucionalizante, para terem agora suas cartas            

oficiais timbradas; todos os trâmites burocráticos do Instituto são resolvidos online desde            

então. “Além de receber a certificação ou autorização para ensinar, você é obrigado a ensinar               

Ashtanga Yoga no FORMATO TRADICIONAL. O formato tradicional consiste em aulas           

diárias no estilo Mysore em ordem sequencial correta e sem desvio da forma tradicional dos               8

ásanas como ensinado por Sri K. Pattabhi Jois no Instituto de Pesquisa Ashtanga Yoga em               

Mysore, Índia Sul. O formato tradicional inclui as práticas descritas no Yoga Mala, Ashtanga              

Yoga de Lino Miele e Ashtanga Yoga por John Scott. Explicitamente indicar no seu site e                

brochuras que tradicional Ashtanga Yoga é oferecido” . 9

8 Mysore Style é o método tradicional de aprendizagem na prática de Ashtanga Yoga, desenvolvido por Sri K.                  
Pattabhi Jois. É uma aula aberta a todos os níveis, desde o principiante ao avançado. É um método de ensino                    
integrador, uma vez que, mesmo em grupo, cada aluno é instruído individualmente, de acordo com as suas                 
capacidades e necessidades físicas e mentais. O aluno vai progredindo postura a postura sob supervisão do                
professor, recebendo ajustes e sendo corrigido enquanto aprende a sequência de posturas. 
9 Ref: HALL, Anthony Grim. Krishnamacharya’s Original Ashtanga Yoga . Washington, 2014. 
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As técnicas consideradas oficiais pelo Instituto são as técnicas clássicas, que conta            

com uma lista bastante restrita entre autorizados e certificados. A primeira lista de             

professores AYRI online tem 133 professores mencionados; e a atual lista de KPJAYI (2016)              

tem 547 professores mencionados, sendo das seguintes regiões: África -2, Ásia-113, Austrália            

e NZ-40, América Central e do Sul-26, Europa-131, América do Norte-235. E a técnica deve               

ser ensinada exatamente como Pattabhi Jois ensinou, dentro das sequências fixas,           

independente do perfil físico e comportamental do aluno, também por isso acaba sendo mais              

fácil de ser praticada por um perfil flexível e forte, e com a disciplina sendo um traço                 

característico de comportamento. A técnica clássica não ignora as mudanças que o Ashtanga             

teve de 1970 até os dias de hoje, por isso consideram-se três grandes momentos e perfis de                 

prática: 1970, em referência a David Williams, que teve contato com uma Ashtanga ainda              

muito pautada no Vinyasa Krama de Krishnamacharya, uma Yoga postural; 1980, e            

referência a Richard Freeman e David Swenson, onde a prática já está mais padronizada,              

devido ao crescente número de alunos, mas ainda mais pela fundamentação racional que o              

Ashtanga passou a ter; e 1990 por Lino Miele, teórica, menos postural e cada vez mais e                 

tradicional. 

Atualmente, a autorização segue um mínimo de três visitas prolongadas a Mysore e             

um custo de mais de US$ 1.000,00 pagos ao instituto para uma carta de autorização que                

expirará após 2 anos. Os custos de certificação variam entre US$ 2.000,00 e US$ 4.000,00,               

segundo o site do instituto, e cada visita a Mysore para permanecer em aulas com Sharath                

devem ter duração mínima de 2 a 3 meses. “Para estudantes estrangeiros, as taxas para a                

classe de Sharath são Rs. (rúpias) 34.700 / - para o primeiro mês (Rs.30.000 (rúpias) + 14%                 

imposto de serviço). Para o segundo e terceiro mês, as taxas são Rs. 23.300 / - (por mês) (Rs.                   

20.000 + imposto de serviço de 14%). Isto é inclusivo da taxa Rs.500 (rúpias por mês), que é                  

obrigatória para todos os alunos.” (KPJAYI) 

  

Mysore: a tradição em constante movimento 

  

Mysore é a casa do Ashtanga Vinyasa Yoga, a técnica da família Jois, como é               

conhecida, onde ele se estabeleceu desde Krishnamachrya e também onde Pattabhi Jois            

construiu o seu shala. Hoje o turismo do Yoga (para além do mainstream) está anualmente               

em Mysore em busca de aulas com Sharath, do certificado ou autorização indicando aptidão              
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para dar aulas e pela atmosfera do Yoga existente em Mysore, já que sua população em                

grande medida é formada por professores e praticantes de ashtanga vinyasa do mundo todo. 

Quase um século depois que o Ashtanga adentrou o Ocidente, em 1964, quando             

André Van Lysbeth veio a ser a primeira pessoa do Ocidente a estudar com Pattabhi Jois. Por                 

volta de 1972, chegaram à Mysore, a cidade do Ashtanga como é conhecida até os dias de                 

hoje, cada vez com mais turistas. Além de Lysebeth, outro estopim a cultura ashtangui em               

Mysore foi o contato de alguns praticantes de Yoga nos EUA com o filho mais velho de                 

Pattabhi, Manju, que ministra aulas até os dias de hoje na Califórnia - EUA. Manju foi                

instruído por seu pai desde os sete anos no ashtanga vinyasa Yoga, até que em 1972 Pattabhi                 

deu uma aula de ashtanga com a demonstração de Manju no Ananda Ashram em Pondicherry               

na Índia, dentre aqueles que assistiam à palestra estavam David Williams, que começou seus              

estudos com Pattabhi em 1973, recebeu Pattabhi nos EUA em 1975 e fundou a primeira               

escola de Ashtanga dos EUA em 1975; e Norman Allen, que após iniciar seus estudos com                

Pattabhi Jois em 1972, permaneceu em Mysore por dez anos para se integrar à cultura do                

Yoga, ele também acompanhava o seu, então, Guruji em suas viagens para leituras e              

demonstrações da prática. 

A Índia tem atualmente 1.300 bilhões de habitantes, Mysore, cidade de Grandeur tem             

887.446 habitantes, de acordo com os resultados provisórios do censo nacional de 2011 da              

Índia; é a terceira cidade a mais populosa no estado de Karnataka, India. Localizado na base                

dos montes de Chamundi aproximadamente 146 km ao sudoeste da capital de estado             

Bangalore, é espalhado sobre uma área de 128.42 km. Mysore City Corporation é responsável              

pela administração cívica da cidade, que é também a sede do distrito de Mysore e da divisão                 

de Mysore. 

Mysore serviu como a capital do Reino de Mysore por quase seis séculos, de 1399 até                

1974. O Reino foi governado pela dinastia Wodeyar, exceto por um breve período no final do                

século XVIII, quando Hyder Ali e Sultão Tipu estavam no poder. Padroeiros da arte e da                

cultura, a dinastia Wodeyars contribuiu muito para o crescimento cultural da cidade. O             

ambiente cultural e realizações de Mysore lhe valeu o título de Capital Cultural de Karnataka.               

Existem algumas indústrias tradicionais como tecelagem, sândalo escultura, trabalho de          

bronze e da produção de cal e sal na cidade. Recentemente, a indústria de tecnologia da                

informação tornou-se um grande empregador na cidade, e a cidade está agora a emergir como               

o segundo maior exportador de software no estado de Karnataka, mas é a indústria do turismo                
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o principal setor que movimenta a sua economia. São 2.500.000 turistas por ano, e 95% de                

todo o turismo da cidade é doméstico, segundo fontes do governo (Ministério do             

Desenvolvimento Urbano da Índia). 

 Hoje, a economia de Mysore gira em torno deste mercado crescente, e só entre              

dezembro de 2009 e janeiro de 2010, 3,15 milhões de turistas estiveram na cidade, 16% a                

mais que o ano anterior (KUMAR, 2012). A cidade é um centro para o turismo de Yoga, o                  

que atrai visitantes do mundo todo, particularmente para a prática de Ashtanga, o que até               

2007 levou pessoas a visitarem o Guruji, Pattabhi Jois e estudar Ashtanga diretamente com              

ele. O Yoga virou um importante empreendimento comercial no mundo todo, mas            

principalmente em Mysore. A tendência Yoga vacations, travel to feel good, Yoga journeys             

ou Yoga tourism, movimentam milhões ao turismo de curiosos e iniciantes, mas há um grupo               

grande que vai a Mysore (e também a Goa, porém em menor número) para praticarem direto                

com Sharath Jois e darem os passos necessários a obtenção do certificado de professor de               

ashtanga, oficialmente entregue apenas pelo K.P. Jois Ashtanga Yoga Institute (KPJAYI). 

 O Yoga também se tornou um grande negócio devido ao seu momento histórico de              

inserção no Ocidente, ao fisicalismo associado à prática física do Hatha Yoga, que em grande               

medida já se referia ao Ashtanga, e o total desconhecimento de culturas ocidentais             

compreenderem por meio da teoria a profundidade desta prática; entretanto pela prática e             

movimentando este mercado é possível chegar na sua profundidade, que é a profundidade de              

si mesmo. Só nos Estados Unidos, o Yoga movimenta um setor avaliado em 10 bilhões de                

dólares anuais (o equivalente a 35 bilhões de reais). Pesquisas indicam que quase 20 milhões               

de pessoas a praticam diariamente nos Estados Unidos. (EL PAIS, 2015) 

 É o mercado das indianidades, mas também é o mercado da fuga do mercado, do               

acesso à liberdade de ser, sem mediações externas, incluindo as grandes instituições que             

atribuíram ao homem contemporâneo funções cada vez mais descoladas do cotidiano, da            

experiência, do uso do corpo, do acesso às emoções. 

  
No cenário pós-colonial, ex-colônias, entre elas a Índia, foram aconselhadas          
pelos antigos colonizadores a abrirem seus mercados aos investidores         
externos e a desenvolver políticas voltadas ao turismo. Nesse contexto, a           
construção de indianidades passa por práticas imaginativas produzidas        
dentro e fora da Índia, país que cada vez mais se abre a novos fluxos de                
circulação. A intensificação atual dos fluxos turísticos à Índia se faz sentir            
na venda de guias de viagem. Entre os 500 guias turísticos vendidos pela             
renomada Lonely Planet, o destino Índia se encontra entre os seis mais            
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procurados atualmente. Desde a década de 1960, a Índia tornou-se popular           
entre turistas estrangeiros, ávidos por experiências espirituais. Grupos de         
rock, como Beatles e Rolling Stones, visitaram o país, sendo uma forte            
referência de divulgação na época. Adeptos da contracultura também se          
fizeram presentes como turistas nesse período. A partir da década de 1980,            
cresceram e se consolidaram operadoras de turismo especializadas para         
viagens com programações de Yoga. Desde a década de 1990,          
principalmente com a maior presença da internet e a inauguração de novas            
mobilidades, o Yoga transnacionalizado impulsiona turistas de todo o         
mundo em busca de práticas e estudos na Índia, as chamadas Yoga journeys             
ou Yoga tourism. (GALINDO, 2014, p.297-318) 

  
O Ashtanga no Brasil 

  

A entrada na cultura brasileira a partir da economia do discurso espiritual e             

mitológico aconteceu da mesma forma que na Europa e Estados Unidos. Ela começou no              

Brasil desde a década de 1970, também promovendo a prática como um exercício físico para               

que a adesão acontecesse e a entrega do iniciante não fosse racional, mas partisse do uso do                 

corpo, da percepção. A emergência da cultura do Yoga teve início por Florianópolis na              

década de 1970. Naquele momento, dois discípulos do mestre Swami Servananda, Dalva            

Arruda, falecida em meados da década de 1980, e Jóris Marengo foram os responsáveis pela               

introdução da prática do Yoga. 

A história do Ashtanga Vinyasa Yoga no Brasil é ainda mais recente, esta técnica veio               

ao Brasil nos anos 1990 com Cristóvão de Oliveira, que em 1998 abriu o centro Vidya em                 

São Paulo e Regina Ehlers, que por volta de 1996 também abriu também o seu espaço de                 

Ashtanga Vinyasa Yoga; em poucos anos, o Ashtanga se popularizou, porém há pouco             

material para consulta sobre a trajetória desta prática no Brasil. Hoje, o Ashtanga está nas               

principais cidades do Brasil, com destaque para Florianópolis e São Paulo. 

Aqui no Brasil praticantes procuram e são leais a metodologia de cada professor,             

dentre eles se destacam Pedro Moreno, Andréa Palma, Julia Jalbut, Helena Rosenthal,            

Alexandre Schmidt e outros mais recentes (alguns mais tradicionais que outros). Os mais             

tradicionais seguem à risca as instruções padrões de Pattabhi e Sharath Jois, e são também               

eles os autorizados pelo KPJAYI que acabam atraindo alunos com a mesma visão sobre a               

prática (tradição passada em Mysore para o professor de forma padrão pela geração Jois).              

Muitos dos alunos não veem o Yoga como uma instituição, mas como um modo de lidar, e                 

veem o Guru como um mestre, tal qual vimos nos capítulos anteriores sobre a importância de                
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se ter um mestre no caminho da prática de si. O Guru ou mestre é quem transmite o                  

ensinamento com maior sinceridade e cuidado para o aluno. Devido ao seu conhecimento             

sobre corpo e técnicas corporais, acabam atraindo um perfil mais sensível de alunos que              

também é menos formal e técnico em relação ao aprendizado da técnica, tendo no modo de                

ensinar uma metodologia mais próxima de Krishnamacharya, não de Pattabhi, o que podemos             

falar aqui como uma metodologia mais próxima do Ashtanga na década de 1970. 

O Ashtanga enquanto instituição da família Jois é recente, e data da década de 1970.               

Aqui no Brasil a tradição ainda não se firmou, não havendo entre os métodos dos professores                

um traço particular de ensino, já que a maioria deles teve em Mysore experiências recentes e                

particulares, alguns com o Guruji, outros com o seu neto Sharat, e outros com o seu mestre                 

brasileiro, que este sim esteve em Mysore. Logo não há unidade para o que podemos chamar                

de tradição do Ashtanga no Brasil. Entretanto, por ser uma técnica clara em termos de               

posturas, sequências e séries, além dos oito passos do ashtanga trazidos desde Patañjali no              

Yoga Sutra : yama , niyama , ásana , pranayama , pratyahara , dhyana , dharana e samadhi , os            

elementos estão em todos os professores, e são passados por todos de modo a se manter fiel                 

ao quadro de posturas e aos princípios do Ashtanga. Com isso, todos os professores, no Brasil                

e no mundo, conduzem a prática de modo semelhante. 

Obviamente, há a questão de estilo e de prioridades. Cada um deles buscou suas              

próprias referências, com uma curta distância de no máximo quatro décadas, podendo por             

vezes priorizar o ásana , o pranayama , guiar-se mais pelos ensinamentos anteriores de            

Krishnamacharya (que observava cada corpo e cada modo comportamental do aluno,           

direcionando à prática especificidades que nunca se repetiriam entre os alunos) ou se guiar              

mais pelo método tradicional de Pattabhi Jois. A questão é que temos um objeto bastante               

recente de estudos, porém com traços muito semelhantes de transformação no praticante,            

tanto em termos de ásana, quanto em termos de comportamento; estas mudanças já haviam              

sido guiadas por Patañjali, porém para se abrir ao mundo e se mostrar por inteiro como tem                 

ocorrido desde a década de 1990, foi preciso ao Ashtanga passar por transformações internas:              

houve questionamentos à filosofia ascética pelo Tantra e Hatha Yoga, Vivekananda levou o             

Yoga para o plano científico para que os ásanas fossem compreendidos na plenitude do corpo               

yógico, Yogendra falou em fisicalidade, provando benefícios cardíacos, vasculares e          

musculares, para além da permanência da mente no momento presente. 
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Esta longa jornada do Hatha Yoga, desde o século XII, compõe o início da caminhada               

ashtangui , que alcança sua nomenclatura e comportamentos próprios dentro das diversas           

técnicas de Yoga, a partir do trabalho intelectual, de leitura de textos sagrados há muito               

tempo não trazidos à tona, como foi feito por Krishnamacharya e por meio da vivência               

profunda com seus mestres Gurus, algo vivido tanto por Krishnamacharya quanto por            

Pattabhi Jois, que não renunciaram à sua casta, mas escolheram os seus destinos,             

desconstruindo o que a família de ambos esperava. O caminho do Yoga é um caminho               

dedicado aos sábios, mas que é geralmente apontado de mestre a sucessor, de pai para filho                

(DONAHAYE E STERN, 2010); o Ashtanga esticou esta linhagem por meio dos seus alunos              

certificados, que poderiam espalhar o saber do Ashtanga pelo mundo, sempre voltando à sua              

fonte, Mysore. Este vínculo não se perdeu, todos os principais professores do mundo trocam              

saberes por meio de workshops e palestras, já que o núcleo, apesar de estendido, ainda é                

controlado e se alimenta em Mysore, no Instituto Jois. 

 

 

 

  

82 



 

 

IV - EXPANSÃO DO YOGA POR MEIO DA IMAGEM 

 

Após ilustrar posturas por meio da pintura, inicialmente como registro de períodos,            

eras e ordens dominantes, como os Nath yogis, na forma de registros inclusive artísticos,              

como os primeiros livros de Hatha Yoga, o Yogasopana Purvacatushka passou a explicitar             

elementos internos do corpo yogi, como os chakras ; as ilustrações, bastante características,            

registravam uma prática de si composta principalmente pela meditação e posteriormente           

pelos ásanas ; essa forma de expressão e comunicação do ásana deixou de ser registrada sob a                

forma da pintura, da arte estática, e posteriormente passou a dar ênfase aos benefícios físicos               

da prática em manuais muito semelhantes aos de ginástica, com método para a construção de               

cada postura, adaptações e fragmentação das mesmas, algo bem próximo da linguagem            

fisicalista das décadas de 1940 e 1950.  

Essa fase de exploração do campo do Yoga e das muitas linguagens possíveis para              

comunicá-lo como prática de um exercício físico, de um meio para alcançar outra percepção              

do próprio corpo (para compor cada ásana - postura), caminhou em paralelo à expansão da               

prática ao mundo, ao Ocidente, o que acarretou à incorporação desta técnica ao corpo e               

pensamento ao Ocidental. A primeira professora de Hatha Yoga ocidental foi Indra Devi na              

década de 1950; Indra foi professora de Marilyn Monroe, Greta Garbo e outras estrelas de               

Hollywood, suas aulas eram o Vinyasa Krama aprendido por meio de aulas com             

Krishnamacharya por meio de uma abordagem médica (em voga nesta época nos Estados             

Unidos), voltada aos benefícios da prática a saúde e funcionalidades atribuídas as posturas; da              

década de 1950 à 1970 houve uma expansão abrupta do Hatha Yoga sob a forma do                

Ashtanga, de forma rizomática muitos passaram a procurar o Ashtanga, e mais            

especificamente Guruji, Pattabhi Jois e destes, outros tantos tornaram-se instrutores, levando           

a técnica principalmente aos Estados Unidos (Flórida, onde Guruji abriu seu segundo Shala;             

Califórnia, onde está atualmente a segunda geração do Ashtanga pós Guruji, com Manju Jois,              

Tim Miller e Noah Williams). 

Enquanto o Yoga ainda guarda em si, uma atmosfera de significados místicos e não              

conhecidos, mesmo com todo o esforço de alguns gurus para racionalizá-lo e torná-lo mais              

próximo do olhar científico, como Vivekananda fez no Parlamento Mundial das Religiões de             

Chicago, a técnica de Ashtanga se apropria da fotografia e do audiovisual, de modo a               
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bidimensionalizar e tridimensionalizar uma técnica que não é estática. Ela rompe com o             

padrão de comportamento do Yoga asceta estático, como também com a linguagem pela qual              

o Yoga vinha se comunicando.  

José de Souza Martins dá o ponto de partida à história do Ashtanga por meio da                

imagem, quando o imaginário do Hatha Yoga ganhou um forte aliado que compõe a base da                

sua prática de si. 

 
Das duas uma: ou a verossimilhança já era concebida como a representação            
perfeita do milagre, e os meios para expressá-la não estavam disponíveis,           
sobretudo para os pobres, ou as mudanças culturais do século XIX que, na             
sociedade inteira, introduziram a cultura do verossímil, da representação         
visual “perfeita”, criaram a necessidade social de novos recursos visuais para           
exprimir o imaginário. (MARTINS, 2008) 

 

Figura 1. “Yogi”, primeira imagem referida ao Yoga, indica a postura em lótus. 

2600-1900 a.C. 

 

A primeira evidência que se tem do Yoga é um desenho em alto-relevo (figura 1) de                

2600-1900 a.C., que se parece com um yogi sentado em lótus (postura meditativa). Esse              

desenho foi encontrado no sítio arqueológico de Mohenjo-Daro ou “Monte dos Mortos”, que             

fica situado na província do Sind, no Paquistão; outras imagens antigas também em postura              

de lótus foram encontradas em datas diferentes em outras partes do mundo, como na              

Escandinávia e no sítio arqueológico de Near Est, por exemplo, como afirma o historiador              

David Gordon White (2013, p. 36). A postura de lótus remete ao Yoga, mas não               
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necessariamente está ligada à prática de Yoga. Então não se pode assumir com certeza uma               

data ao início desta prática com base nestas figuras.  

O que se sabe é que a história da Índia remonta a 7.500 a.C., quando surgiram no                 

subcontinente indiano as primeiras comunidades dotadas de fortes e singulares traços           

culturais: a capacidade de promover a agricultura, a domesticação de animais e a produção de               

escambo e artefatos; traços estes trazidos pelos hindus até os dias de hoje como resistência a                

qualquer dominação externa. As primeiras cidades-estado no Vale do Indo, caracterizadas por            

alto grau de desenvolvimento de organização econômica e política, surgiram em 3000 a.C.             

Além disso, o país é o berço do sistema decimal (criado em 100 a.C.), da álgebra, da                 

trigonometria, do cálculo e do jogo de xadrez. A arte da navegação surgiu no rio Sindh há                 

6.000 anos; a primeira Universidade da história da humanidade foi estabelecida em Takshila             

em 700 a.C., na qual estudaram mais de dez mil pessoas; Ayurveda, a primeira escola de                

medicina, foi estabelecida na Índia há 2.500 anos pelas mãos do mestre indiano Charaka,              

pontos problematizados por Maíra Baé Vieira para questionar avanços e continuidades na            

Índia do presente (2013, p. 79). O Yoga e outras práticas corporais também têm sua origem                

na Índia, mas não se sabe exatamente datar o seu início. Há evidências que remetem a 3000                 

a.C. 

“O Yoga é talvez a exportação indiana mais bem sucedida no mercado global de              

espiritualidade. Indicando o primeiro sucesso da Índia com a exportação espiritual” (ERNST,            

2013, p. 59), e junto dele a produção de pinturas que nos permitem maior precisão sobre o                 

tema do Yoga e da ascese. Há uma longa e complexa história de interesse muçulmano no                

Yoga, que diz respeito aos anos 1000, e ao famoso estudioso muçulmano al-Biruni (morto em               

1048), que escreveu o tratado árabe sobre ciências e cultura indianas, considerado de grande              

importância, e também traduziu o Yoga Sutra  de Patañjali para o árabe. 
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Figura 2. O Rei e Karkati discutem Brahman, do Yoga Vasishta.  

Por Iman Quli. Índia. Allahabad, 1602. Biblioteca Chester Beatty. 

Figura 3. A festa dos iogues do Mrigavati, Índia. Allahabad, 1603-4.  

Biblioteca Chester Beatty 
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Na figuras 2 e 3, ascetas meditadores, primeiro (figura 2) em conversa com o Rei,               

algo comum na época, devido ao profundo interesse filosófico de muçulmanos em relação à              

riqueza imaterial indiana nos séculos XII ao XVI. A partir dessa e de outras perspectivas, o                

ensino de Yoga e dos Vedas foi um modo de adaptar a filosofia indiana às tradições                

muçulmanas, como na era do Império Mongol, pelo imperador Aurangzeb (que governou            

entre 1658 e 1707). Nesta fase (entre os séculos XVI e XVIII) o Yoga asceta cumpria o papel                  

de Guru para figuras de status social elevado, já que estes buscavam nos Gurus técnicas               

mágicas, o que incluía, na visão da época, levitação e meditação. O olhar curioso dos outros                

em relação ao Rei alimentava uma relação bastante próxima entre Guru asceta e figuras              

importantes à dinastia.  

Nesta época também havia muita curiosidade pela filosofia por trás dos ascetas            

meditadores, que guardavam consigo mistérios como a levitação. Há muitas pinturas desta            

época junto ao Rei, que seria o Imperador Aurangzeb. A imagem constitui uma cena comum               

aos acontecimentos entre os séculos XII ao XVI, com a repercussão da filosofia indiana no               

continente asiático e a curiosidade que reis e nobres tinham a respeito da sabedoria yógica.               

Na foto, há um rei e um yogi em uma espécie de encontro devocional, a nobreza buscava ter                  

essa sabedoria como privilégio para melhor governar, mas o yogi levava as suas palavras a               

todos, independentemente de quem fosse. Os yogis ocupavam um lugar de respeito e eram              

pouco apegados a qualquer benefício material, usavam poucas roupas e tinham cabelos e             

barbas longas, a libertação partia de seus desejos pessoais e se materializavam em como um               

yogi se relacionava com o outro e com o que lhe era oferecido 

Na figura seguinte (figura 3), yogis em festa, usando poucas roupas, nenhum            

acessório, o que neste período codificava o asceta, aquele que não possuía vínculos materiais,              

e também produz tapas : calor. Na imagem, a festa se dá próxima ao fogo. O fogo, que                 

também é tapas , representa sacrifício e ritual, onde sábios trocam saber com seus discípulos.              

Os muçulmanos buscavam se aprimorar na arte do Yoga e assim serem reis portadores de               

poderes inexplicáveis provindos de elementos do Yoga que somente seriam passados por um             

Guru; o yogi não pertencia a nenhuma religião ou grupo específico nesta época, eram todos               

aqueles que buscavam a comunhão de si para consigo. Outro estudioso desta época de              

interesse muçulmano na cultura indiana é James Mallinson, que afirma que almejava-se            
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adquirir a sabedoria de um yogi. O caminho era ter um yogi como guia e a prática de Yoga                   

cotidiana, só assim era possível conquistar essa almejada sabedoria.  

 
Antigas pinturas da Era Mongol testemunham um arquétipo ascética,         
cujos elementos são atestados em fontes do I milênio a.C. Yogis           
tinham longos cabelos e barbas emaranhados, estavam nus ou quase          
isso, e esfregavam seus cinzas em seus corpos. Além disso, na Era            
Mongol - yogis exibiam traços e práticas mais recentes: eles usavam           
brincos, sentavam em torno de chamas fumegantes e bebiam         
suspensões de cannabis. (DIAMOND, 2013, p. 269) 

 

Figura 4.. A deusa Bhairavi Devi com Shiva. Atribuído a Prayag. Índia. Dinastia Mongol, 1630-35.               

The Metropolitan Museum of Art.  

 

Nos séculos seguintes ao Yoga Sutra , a obra mais conhecida da era clássica do Yoga,               

emerge o tantra, o Yoga que nega o ascetismo e se apega a elementos avessos à negação do                  

corpo, da matéria. O tantra também fala do estado de Yoga como um fim, mas para                

alcançá-lo é preciso se apropriar da “energia ilimitada do divino feminino” (WHITE, 2013),             

corporificada em Shiva. Também no tantra era permitido todo excesso, pois ele levaria o yogi               

ao conhecimento, ao movimento; diferente do asceta estático que pode permanecer sentado            

sem atingir o real conhecimento de si. (ELIADE, 2000)  

O Hatha, quando nasce no século XII, é atribuído à ordem Nath, que traz consigo o                

excesso corpóreo, de permanência atribuída ao tantra sob uma nova forma visual. Os Naths              
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buscavam se descolar de todo o estereótipo asceta e místico que circundava o Yoga desde o                

século IV d. C.  

 

Figura 5. Jalandarnath com Jalore por Amardas Bhatti. Índia. Rajasthan, Marwar, Jodhpur            

1805-10. Mehrangarh Museum Trust. 

 
Há fios sobre os quais os chifres de Nath são usados, a um tal              
exterior do que eles vêm a assemelhar-se ao arame sagrado          
brahmínico. Esta mudança provavelmente estava relacionada com a        
ascensão dos Naths no status na corte do maharaja e sua adoção            
associada à alta casta”.  (MALLINSON, 2013, p. 73) 
 

Entre os séculos XVI e XVII da era Mongol, foi produzido um número enorme de               

pinturas sobre os yogis, tudo porque “artistas ficavam nos ateliês dos imperadores mongóis e              

produziram assim uma riqueza de pinturas dos yogis, de forma a capturar aspectos de suas               

vidas ou de suas memórias depois de observá-los em primeira mão.” (MALLINSON, 2013,             

p. 69). Este material serviu de insumo para ilustrações de obras literárias e romances épicos               

da época.  

Todo o respeito à tradição indiana indicada no período do Império Mongol não se              

repetiu na era britânica. Houve um grande excesso de desordens violentas e de destruições              

em diversas partes do subcontinente indiano, durante o período de meio século que se seguiu               

à morte do imperador Aurangzeb em 1707. Posteriormente, na última parte do século XIX,              

viu-se uma reconstrução das bases culturais e religiosas do hinduísmo por certos setores da              
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intelectualidade indiana. Esta reformulação dos conceitos e princípios básicos da tradição           

religiosa indiana, o nome Vivekananda era o mais forte. Neste segundo momento de             

expansão do Yoga, por meio do movimento neo-hinduísta, Vivekananda ficou encarregado           

de difundir as bases tradicionais do Yoga sob a óptica moderna ao mundo e assim o fez a                  

partir do I Parlamento Mundial das Religiões de Chicago em 1893. Vivekananda levou ao              

Ocidente à ideia do Guru enquanto detentor de uma sabedoria a ser transmitida aos outros               

que almejassem a iluminação, ele era o The Moonk Hindu. 

 

 

Figura 6. Swami Vivekananda em visita ao Parlamento Mundial das Religiões em Chicago, 

1893. 
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Figura 7. Parlamento Mundial das Religiões em Chicago, 1893 

 

Figura 8. Swami Vivekananda, Hindoo Monk of India  

 

 

Após a morte de seu mestre, em 1888, Sri Ramakrishna, Vivekananda tornou-se um             

monge errante. Isso significa que não tinha qualquer apego material ou territorial, vivia como              
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andarilho e deixou o monastério como um parivrâjaka – a vida religiosa de um monge               

errante Hindú. “Sem residência fixa, sem laços que o prendam, independente e desconhecido             

em qualquer lugar onde for.” (ROLLAND, 2008, p. 7) Entretanto, deter o saber e passá-lo               

adiante na cultura indiana é algo de grande importância, e só famílias tradicionais podem              

fazê-lo. O pai de Vivekananda era advogado e sua mãe muito religiosa (hindu); com base               

sólida sobre o autocontrole hindu e o conhecimento aprendido na família e principalmente             

com o seu mestre, Vivekananda seguiu primeiro pelo continente para conhecer mais sobre a              

cultura do grande subcontinente e as religiões que contornavam, para posteriormente seguir a             

caminho da América, como foi pedido por seu mestre.  

Na figura 6, Vivekananda no Parlamento Mundial das Religiões em Chicago em            

1893, onde se apresenta como O Monge Hindu, e passa a ser porta-voz do Yoga como                

religião mundial, enquadrando o Yoga como um “sistema espiritual científico e racional para             

o mundo”; a figura seguinte (figura 7) mostra uma foto do Parlamento, como os diversos               

líderes religiosos do mundo naquele momento, e em seguida na figura 8, a fotografia de um                

dos posters espalhados por Chicago, onde Vivekananda passou a fazer palestras públicas e             

particulares sobre o Yoga. Este momento, como já trabalhado no capítulo 2, foi o primeiro               

passo de uma certa “reforma” do Yoga sob os olhos do mundo. 

Esse Yoga, menos místico e mais racional, dava espaço a ilustrações sobre os             

benefícios ao corpo e à saúde. As ilustrações do início do século XX, mostram pinturas que                

buscavam relacionar os benefícios do Yoga ao alinhamento dos chakras e à circulação. Essa              

mudança de linguagem aterrissando o olhar do Yoga sob perspectiva física trouxe um novo              

momento de propagação do Yoga por meio do imagem e do tangível. 
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Figura 9. Satcakranirupanacitram, uma das figuras representadas  

por Swami Hamsavarupa em 1903. 

 

No início do século XX, alguns mestres do Yoga deram uma interpretação mais literal              

sobre a técnica, por meio de oito gravuras com uso de legendas sobre as posturas, respiração,                

uso dos bandhas, drishtis, método e benefícios de cada ásana, por exemplo a obra              

Satcakranirupanacitram de Swami Hamsavarupa (figura 9), de 1903, que foi a primeira obra             

visual e descritiva sobre o corpo yogi e da ação do ásana neste corpo;              

Satcakranirupanacitram é uma série de oito imagens que mostra uma aproximação visual            

entre fisiologia yogi, como descrito nos textos antigos; e o corpo anatomicamente “correto”,             

segundo a medicina ocidental nos séculos XIX e XX, assunto em voga no começo do século                

XX. 
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Figura 10. Imagens de Fakire und Fakirtum ,  Modern Indien Museum, 1907. 

 

Fakire und Fakirtum de Richard Schmidt, publicado na década de 1920, é um             

precursor dos manuais de instrução de ásanas, que trouxe inovações nas ilustrações de ásanas              

por trazer formas bidimensionais a algumas posturas. Nele, modelos conceituais deram lugar            
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às representações objetivas do realismo fotográfico, de um Yoga que estava sendo assimilado             

à modernidade. 

 

 

Figura 11. Imagens de Yogasopana Purvacatushka - 1951 

 

Yogasopana Purvacatushka (figura 10) traz um novo avanço à ilustração do ásana,            

pois passou a indicar, após a figura, o seu método e benefício, algo que permaneceu nos                

manuais seguintes de Yoga. Yogasopana Purvacatushka é um texto de transição fundamental            

na história visual Yoga, e é considerado o primeiro e único manual didático do Hatha Yoga,                

adquirindo assim um lugar de destaque na genealogia visual do Yoga, porque “foi concebido              

não apenas como um manual prático, mas como arte” (DIAMOND, 2013, p. 284). Nele o               

corpo já é reproduzido com hiper-realismo, se assemelhando à fotografia. Já não são apenas              

desenhos ilustrativos, e passam a ser o espelho do praticante, do yogi. 

 

 

 

 

 

95 



 

 

Figura 12. Yogasala (ou Yoga shala): primeiro espaço de prática de Ashtanga, 

localizado no palácio do Maharaja Sri Krishnarajendra Wadiyar - 1934. 

 

 

Figura 13. Yogabhyasis (yogis/alunos instruídos por Krishnamacharya) no espaço         

externo no palácio, 1934. 
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As figuras 12 e 13 pertencem ao livro Yoga Makaranda, ou O néctar do Yoga (1934),                

o primeiro livro de Ashtanga Vinyasa Yoga produzido, e também a primeira obra de              

Ashtanga que incorpora método e imagens a técnica; o início do livro ambienta o leitor ao                

espaço e modo de praticar esta nova técnica, chamada por enquanto, nesta primeira fase da               

prática de Vinyasa Krama. A figura 12, por exemplo reproduz é o shala, a sala de prática;                 

havia no Yoga dentro dos palácios reais um shala, um lugar destinado à prática meditativa,               

que agora, na década de 1920, com Krishnamacharya, é uma prática de meditação ativa, de               

Hatha Yoga; um Hatha Yoga diferente, com movimento e séries fixas para cada aluno e para                

cada corpo. A figura 13 traz os yogabhyasis, hoje denominados yogis no pátio do palácio.               

Krishnamacharya ensinava Vinyasa Krama como convidado do Marajá de Mysore, Sri           

Krishnarajendra Wadiyar, que era um dos alunos de Krishnamacharya, o Marajá como            

protetor desta técnica de Yoga que o tornara saudável, livre de doenças, se encarregava de               

publicando os livros e produzir os filmes de Krishnamacharya, sempre em prática de Yoga. 

Mais do que fotografias para registro, havia uma linguagem perceptível na           

composição da foto, uma construção estética presente na iluminação, nos trajes, no cenário,             

nas marcas de casta (pintura), cabelo e olhar para a câmera, sempre indireto. Registro do               

status de Krishnamacharya em Mysore, das posturas de sua técnica de Vinyasa Krama e do               

estado de presença absoluto nelas, no momento de entrega à prática, não a fotografia, o objeto                

estranho ao momento.  
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Figura 14. Série de ásanas parcial que compõe Suryanamaskara A:          

Samasthittih; Ekam, Dve, Trini, Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha        

Svanasana, Adho Mukha Svanasana - Krishnamacharya em Yoga        

Makaranda . 
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Fig 15. Pattabhi Jois em Yoga Mala . Série de ásanas parcial que compõe Suryanamaskara A:               

Samasthittih; Ekam, Dve, Trini, Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha           

Svanasana.  
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Yoga Makaranda , ou O néctar do Yoga , o primeiro livro publicado de            

Krishnamacharya, em 1938, foi uma das pouquíssimas obras que circulou publicamente sobre            

o assunto, já que nas décadas de 1930 e 1940 a cultura tradicional indiana estava em desuso e                  

quase desaparecendo, devido ao domínio colonial. Foi neste contexto histórico que           

Krishnamacharya resgatou este conhecimento a pedido de seu mestre Sri Ramamohan           

Bramachari (o grande elo entre o Yoga e o mundo). Sua obra vai no sentido de mostrar a                  

acessibilidade da prática por meio da realidade vivida da época de modo a retomar o interesse                

à cultura espiritual da Índia. Na modernidade a fotografia vem reproduzir a arte estética com               

a perfeição de detalhes que o pincel não trazia e em alguns casos mantendo a “aura”, a magia                  

do momento fotografado, carregando em si o saber primitivo de ser o corpo que buscava a                

partir da prática chegar a uma unidade, ao encontro entre mente, corpo físico e corpo               

espiritual, ou como vimos no capítulo I e II, um corpo que buscava se libertar do estado de                  

escravidão da mente e chegar a sua autonomia de sentidos por meio da sabedoria. Este corpo                

se mostra na figura 14, ser um corpo com domínio de si a partir de leveza e força, controle e                    

flexibilidade, um corpo disciplinado e capaz. Este corpo, já comentado por Patañjali em Yoga              

Sutra foi construído para além da ascese pelo Hatha Yoga e mais especificamente pelas              

técnicas que seguiram após Vinyasa Krama, o próprio Ashtanga Vinyasa; foi este o corpo              

almejado pelos diversos estrangeiros em busca, inicialmente de Krishnamacharya, e          

posteriormente de Pattabhi Jois, para aprender e difundir a prática. 

 

O ásana deve ter a dupla qualidade de atenção e relaxamento. Essas            
qualidades podem ser obtidas pelo reconhecimento e observação das reações          
do corpo e da respiração às várias posturas que constituem a prática de ásana.              
Uma vez conhecidas, essas reações podem ser controladas passo a passo. Se            
esses princípios forem seguidos corretamente, a prática de ásana ajudará a           
pessoa a suportar e até minimizar as influências externas sobre o corpo, como             
a idade, o clima, a dieta e o trabalho. (Y.S. II, 46-48) 

 

Sri Pattabhi Jois escreveu Yoga Mala entre 1958 e 1961. O livro foi publicado por um                

de seus alunos em 1962, em sua língua original, o Kannada, e teve a sua primeira edição em                  

inglês em 1999, com tradução de Eddie Stern. Em Yoga Mala, Pattabhi descreve a natureza               

dita “atemporal” da prática de Ashtanga Vinyasa Yoga. O termo mala no título remete às               

contas no pescoço do meditador, “amarradas” pelo curto intervalo entre cada mantra que se              
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segue. O mala do livro está nos ásanas, todo eles amarrados pela presença do vinyasa , do                

movimento, da respiração.  

 

Guruji oferece em Yoga Mala um outro tipo de mala, que é antigo na              
tradição, tão sagrado quanto uma oração e, perfumado como flores. Sua mala            
é um guirlanda de Yoga, em que cada vinyasa é como um cordão sagrado a               
ser contado e focado, e cada ásana é como uma flor engastadas no fio da               
respiração. Assim como um japamala adorna o pescoço e um pushpamala           
adorna os deuses, assim também faz isso guirlanda de Yoga, quando           
diligentemente praticado, decoram todo o nosso ser com a paz, a saúde,            
esplendor, e, finalmente, o autoconhecimento.  (JOIS, 2010, introdução) 

 

Diferente de Yoga Makaranda, em Yoga Mala, Pattabhi já inaugura o que veio a ser a                

quadro de posturas fixas equivalente a primeira série do Ashtanga Vinyasa Yoga, mais uma              

vez cada postura é consolidada pela descrição que segue a imagem, contendo método de              

construir a postura e os benefícios atingidos por cada uma delas, são no total 42 posturas                

(algumas de 2 a 4 variações, e todas contendo alguns ásanas, movimentos dentro delas). O               

mais importante aqui é analisar a imagem e perceber que assim como o seu mestre               

Krishnamacharya, Pattabhi Jois tem um cuidado estético com a imagem, como cor, fundo,             

trajes usados e também os códigos de sua casta, ele e foi um brâmane de linha diferente de                  

Krishnamacharya, por isso a diferença entre o mala, a pintura na testa (que é mais aparente                

nas imagens de Krishnamacharya (figura 14), mas também pode ser percebida na primeira             

imagem de Pattabhi Jois. 
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Figura 16. Sri K. Pattabhi Jois em Salamba Sarvangasana em demonstração dos            

ásanas e seus benefícios no Maharaja Sanskrit College para a UNESCO em 1960. 

 

Figura 17. Pattabhi Jois dando aulas teóricas com demonstração no Marajá Sanskrit            

College para a UNESCO - Alunos em Garbha Pindasana. 

 

Pelos trajes e pelo corpo de Pattabhi é possível perceber que as fotos com fundo               

branco (posturas dos Suryas) e com fundo preto (posturas referentes a primeira série) foram              

feitas em momentos diferentes. A primeira sessão de fotos, momento que as fotos             
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selecionadas estão, formando o Suryanamaskara, parece posada; luz sombra, equilíbrio de           

cores, espaço adequado em todos os sentidos: amplo, completamente vazio e amplo para a              

prática, denotando uma prática solitária, algo bem próprio de um mestre, um Guru. Mesmo              

porque nem os filhos de Pattabhi dizem tê-lo visto praticando ashtanga, mas sim, quando              

visto em prática, fazia sequências próximas do que Krishnamacharya havia ensinado a            

Pattabhi, priorizando sempre o pranayama. A importância do pranayama vem dos           

aprendizados de seu mestre Krishnamacharya, para ele ao praticar apenas pranayama , é            

possível alcançar uma vida longa e boa saúde. Muitos alunos de Pattabhi contam em Guruji               

que só o viam praticar sequências de ásanas que não seguiam a sequência lógica do Ashtanga,                

mas parecia uma sequência muito pessoal e fazendo exercícios de pranaymana , como            

aprendeu com seu mestre. 

O uso do mala, o cabelo raspado e apenas um coque no centro da cabeça, não está                 

usando a pintura relativa a sua casta na testa. O uso do mala é próprio de um meditador, cada                   

conta do mala é tocada enquanto repete-se o mantra, para que o meditador não perca a sua                 

contagem; o cabelo, segundo a tradição hindu raspam a cabeça do bebê, deixando apenas uma               

mecha, pois de acordo com a tradição, protegerá a sua memória. Raspar a cabeça tem o                

significado simbólico de libertar a criança dos restos de suas vidas passadas e prepará-lo para               

enfrentar o futuro, a nova vida que começa. Por ser Pattabhi um brâmane, pode ser um sinal                 

de manter sadio e são o intelecto, já que os brâmanes segundo as escrituras sagradas são                

escolhidos para cuidarem da intelectualidade e da verdade. Apesar de brâmane e mantenedor             

de tradições antigas já que seu pai era um astrólogo e sacerdote, educado pelos métodos               

tradicionais do Smarta brâmane, na linguagem do sânscrito, e na arte de cantar o Vedas, as                

pinturas não estão presentes em Pattabhi, talvez por neste momento das fotos ele ser um               

aluno, um aluno avançado, mas ainda não um mestre, e a pintura ser reservada a figura que                 

detém a chama da tradição acesa. 

 

103 



 

  

   (A) (B)  

Figura 18. (A) (B) As fotos que atraíram estudantes até Mysore para aprender os ensinamentos de                

Guruji. Primeiras fotografias de Pattabhi ensinando André Van Lysebeth.  

 

 

Descrição original da figuras 18A e 18B. em Pranayama : 

 
(1) Estamos no final de uma respiração profunda. O adepto inspira pela            
narina esquerda, e se prepara para bloquear a respiração dos pulmões que            
será executada em Jalandhara Bandha. A parte do abdômen acima do umbigo            
cedem elasticamente, mas com firmeza. A pressão no abdómen é mantida a            
um nível elevado. A barriga não está inchado, ela não excede o alinhamento             
do externo. Estudar estas imagens com cuidado, eles dão informações          
IMPORTANTÍSSIMAS do curso de pranayama. Ver, em particular, a         
posição da coluna vertebral. 
(2) Para controlar a tensão da abdominal, o Guru afunda polegares na parede             
abdominal (apenas próximo do reto). Esta foto mostra o abdômen controlado:           
somente a parte acima do umbigo que incha ligeiramente como o ar entra nos              
pulmões. Aqui estamos em processo de inspiração, próximos à metade da           
fase diafragmática. 

 

Maria Helena Bastos Freire é constantemente citada como o segundo aluno de maior             

importância para a expansão do Ashtanga no Mundo, porque ela fazia visitas constantemente             

à Índia na década de 1960 e teve contato com Pattabhi, podendo estudar sânscrito e a cultura                 

indiana com ele em Mysore. A partir daí houve um fluxo constante de troca entre Maria                

Helena e o seu centro de cultura indiana e Yoga no Brasil, neste momento chamado Yogocen                

(hoje Centro de Estudos Narayan) a Pattabhi Jois; além um de seus encontros com Guruji em                

1973, em sua primeira viagem ao Ocidente, aqui no Brasil para dar uma palestra no Yogocen                
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(figura 19). Maria Helena manteve o contato com Pattabhi via correspondências e idas à              

Mysore.  

Na imagem está Maria Helena ao centro, claramente uma mulher pertencente a elite             

paulistana, ao seu lado direito, de branco Pattabhi Jois, ambos rodeados pelos demais             

palestrantes e convidados. O tema ashtanga vinha junto ao tema central sânscrito e Yoga, mas               

neste momento o ashtanga vinyasa ainda não era o tema central de Pattabhi Jois já que ele                 

fora professor de sânscrito em paralelo às instruções de Ashtanga Vinyasa até 1973, mesmo              

ano da palestra. 

 

Figura 19. Maria Helena Bastos Freire com Pattabhi Jois em 1973.  

Imagem cedida por seu filho Ruy Alfredo Bastos Freire - Arquivo familiar. 
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Figura 20. Maria Helena Bastos Freire com Pattabhi Jois em 2001.  

Imagem cedida por seu filho Ruy Alfredo Bastos Freire - Arquivo familiar. 

 

 

Figura 21. Alguns dos principais discípulos de Pattabhi no Ocidente, na década de             

1970, hoje a maioria deles instrutores da segunda geração, depois de Pattabhi Jois. 
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Figura 22. Pattabhi Jois ensinando yoga com o seu neto Sharath em 1990 em Nova York.  

 

 

Fig 23. Primeiro quadro de posturas oficial - 1980. (KPJAYI) 

 

Após a década de 1970 o Ashtanga se institucionaliza por meio do sobrenome Jois,              

que legitima e mantém viva a tradição do Ashtanga desenvolvido por Pattabhi Jois. Hoje o               

mantenimento desta tradição se dá por meio do instituto(KPJAYI) e por seu neto Sharath              
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Jois; praticantes do mundo todo, vão em busca da “verdadeira técnica do ashtanga”, da              

sabedoria que está por trás da tradição desta técnica, livre de erros ou pequenas mudanças e                

interpretações externas. Apenas o instituto é capaz de certificar um instrutor de Ashtanga             

como apto à transmitir a técnica. O pôster da figura 23 é o primeiro de uma série onde o                   

praticante tem acesso a série um e dois (são seis no total) de ásanas do ashtanga. Em toda                  

escola de ashtanga há um pôster do KPJAYI, e apenas no instituto é possível ter acesso ao                 

pôster oficial, onde ele é comercializado (hoje também é possível pela internet). 

O primeiro quadro de posturas do Ashtanga oficial é do final da década de 1980               

(figura 23), a sequência é bem mais enxuta (e em parte, ordem aleatória) quando comparada à                

conhecida oficial. As posturas são feitas pelo próprio Pattabhi Jois (fotos do seu livro Yoga               

Mala ) e seu neto Sharath. 

Um pouco antes, em 1974, David Williams, um dos primeiros discípulos de Pattabhi             

Jois, fez o seu próprio pôster, um pôster contendo o quadro completo de posturas; autorizado               

por Pattabhi Jois, nesta época se dizia que o Ashtanga é uma prática que não pertence a                 

ninguém, mora dentro de cada um, sendo assim, não haveria nenhum problema que um bom               

aluno como David fizesse um quadro sequencial. 

 

 

Figura 24. Quadro de Posturas desenvolvido por David Williams na década de 1970.  
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Ref: arquivo David Williams. 

 
Guruji nos reuniu para uma reunião final, e ele nos disse quais eram             
os ocidentais que ele se sentia qualificados para ensinar. Era uma           
lista bastante curta - David, Brad, Nancy, Gary e alguns outros.           
Desde que Brad decidiu mudar-se para Maui, ele queria que eu           
assumir a sua escola em Encinitas. Então perguntou a Guruji, “E           
Tim?” Guruji parecia perplexo e disse: “Quem?” “Tim”, repetiu         
Brad, apontando para mim. “Oh, Esse homem”, Guruji respondeu, e          
me estudou por um momento. “Sim, esse homem é um pouco melhor,            
ok”. 
E assim, na mágica ilha de Maui, em dezembro de 1980, Guruji me             
deu permissão para ensinar. Uma estipulação era que eu deveria          
enviar-lhe o Guru Dakshina (um décimo dos meus ganhos como um           
professor de Yoga) a cada mês. Parecia um pequeno preço a pagar            
por sua bênção.  “Dust”. (TIM MILLER) 

 

A partir da década de 1980 o Ashtanga Yoga Research Institute passou a emitir              

autorizações de ensino válido e certificações para Ashtanga Yoga. A participação nos tours             

de oficina de Sri K. Pattabhi Jois e viagens para locais de AYRI fora de Mysore não contam                  

para autorização ou certificação, é preciso que o praticante vá diversas vezes, geralmente três              

é o suficiente, com estadia de no mínimo três meses à Mysore, ao KPJAYI para que este                 

praticante, caso Sharath entenda que está maduro e avançado na prática, tenha a autorização              

ou o certificado para dar aulas. 

 

Figura 25. Quadro de posturas de Lino Miele - década de 1990. 
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Na década de 1990, Lino Miele, segunda geração de instrutores de Ashtanga, a             

primeira depois de Pattabhi, foi autorizado a fazer seu quadro de posturas, nele (figura 25)               

vemos os suryas e posturas avançadas, diferente do quadro de posturas oficial nos dias de               

hoje, figura 26 onde têm-se os suryas seguidos pelas sequência de primeira e segunda séries.               

O vínculo entre mestre e discípulo costuma ser permanente entre os instrutores de Ashtanga e               

os mestres Jois, Guruji e hoje Sharath, mestre e discípulos, tudo porque cria-se um vínculo               

com um saber amarrado por aprendizados que vão além do conhecimento racional e técnico,              

diz respeito à sabedoria profunda Jois que atravessa cultura, religião, contexto histórico e             

familiar; além dos estudos de Krishnamacharya transmitidos para Pattabhi.  

Diferentemente das imagens de Yoga Makaranda e Yoga Mala, que eram fontes            

primárias de um conhecimento desconhecido, o Ashtanga Vinyasa Yoga sob a forma dos             

catálogos de Yoga, porém em fotografia. Além de serem fotografias repletas de significado e              

mistério, provocando curiosidade ao mundo, desconhecido sobre esta técnica e o corpo yogi.             

O Hatha Yoga promovia por meio destas duas obras o corpo forte do yogi; as imagens que                 

seguem a linguagem fotográficas do ashtanga são os posters de posturas, figura 25) e 26),               

além de fotografia de Sharath em ásanas , em ambos os casos perde-se a magia que ainda nos                 

dias de hoje rodeia o significado do Yoga e os seus benefícios, rodeia o caráter minimamente                

místico da prática; entretanto não há mais a premissa da conquista nas fotografias, de              

promover o olhar curioso de quem olha, tudo porque são imagens para conhecedores do tema,               

são por ora guias referenciais sobre o momento da prática do aluno/ praticante; por ora são                

um instrumento do instrutor, instrumento que remete ao seu conhecimento sobre a sua             

prática, proximidade à raíz do Ashtanga, e portanto da sua história, muitas vezes transmite a               

confiança ao aluno, o quadro de posturas deve estar em toda sala de prática, em todo shala ,                 

ainda que todos neste shala conheçam a sua sequência completa. É um acessório que se fez                

necessário ao shala  (figura 26). 
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Figura 26. Quadro de posturas oficial do KPJAYI - década de 1990. 

 

 

Figura 27. Krishnamacharya, 1888-1989, o precursor do Ashtanga, criador do Vinyasa Krama            

(primeira etapa de desenvolvimento do Ashtanga). 
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Figura 28. Sri Pattabhi Jois. 

 

Figura 29. Sharath Jois e Pattabhi Jois, 1971 - atual terceira e segunda gerações do Ashtanga                

pelo KPJAY. 

 

112 



 

CONCLUSÃO 

 

Se voltarmos à questão inicial sobre ética e moral apontada pelos autores            

contemporâneos Michel Foucault, Francisco Varela e Edgar Morin, voltaremos também à           

ética enquanto liberdade. Um escravo não tem ética, na medida em que a liberdade é a                

condição ontológica da ética; e ser livre é um movimento constante, uma prática que precisa               

ser retomada, revisitada, questionada. Ocupar-se de si mesmo, tanto aos gregos, como nos             

textos sagrados hindus é a não renúncia de si, o estado de atenção permanente à escravidão,                

seja aos desejos ou à mente que buscam o domínio de quem somos e de como agimos. Este                  

exercício de si para consigo diz respeito a questionar a cisão entre corpo e mente, que é algo                  

próprio de uma filosofia ocidental de renúncia a si mesmo e de protagonismo da mente, do                

intelecto, da racionalidade, que se contrapõe a sabedoria. Uma pessoa sábia ou virtuosa             

segundo as tradições da sabedoria (budismo, taoísmo e confucionismo) é aquela que conhece             

bem o que é, e imediatamente o põe em prática, há nisso uma relação imediata entre                

percepção e ação. Neste caminho em direção à sabedoria, o caminho do Yoga, é essencial a                

figura do mestre, é ele quem guia o praticante acompanhando o seu processo de mudança,               

transformação e subjetivação. Este caminho da arte de existir ganha mais importância quando             

é destacada a sua dimensão ética; é um exercício permanente de conduta e disciplina, define               

critérios estéticos de estilos, também éticos do bem viver, como diz Michel Foucault. 

Segundo Patañjali, a liberdade é o fim último do Yoga, e ela só é conquistada quando                

se rejeita o desejo de adquirir conhecimento extraordinário e se controla a fonte dos              

obstáculos. No respeitoso status adquirido por aquele que alcançou o conhecimento por meio             

do corpo forte e do encantamento emanado por ele que se desafia a todo tempo, habita uma                 

forte tentação à vaidade, que deve ser contida, e este é um ponto levantado tanto por Michel                 

Foucault ao trazer Sócrates, quanto por Patañjali um dos passos do Yoga é justamente a               

contenção, tanto aos desejos quanto ao domínio da mente e do ego. Caso esta contenção não                

venha do praticante de si, ou de Yoga, ela terá consequências desagradáveis que surgem de               

todos os obstáculos do Yoga, e se espelham na ação e na percepção, confusão de valores e                 

uma prática de ásanas mais desafiadora. De acordo com os textos do yoga, o tempo de                

prática e a entrega a mesma faz nascer a clareza, e a liberdade vem da total identidade entre a                   

mente e a percepção. Este estado de atenção é encontrado pelo yoga por meio da combinação                

de ásanas , drishts (ponto de olhar) e pranayama (controle da respiração); por Francisco             
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Varela, que também trabalhou a ética por meio da meditação, ela vinha da atenção à               

respiração, exercício meditativo; e para os gregos, que desenvolveram o conceito de epimélea             

heautoû , expressão grega usada para tratar do primeiro despertar da consciência, o que é uma               

certa forma de atenção, de olhar, onde a partir da auto meditação, converte-se os sentidos do                

externo para o interno, ou como diz Nietzsche em Humano, demasiano humano (2008), um              

caminho de converter a doença ao conhecimento, o caminho para “mim” mesmo, para a              

minha  tarefa. 

O cuidado de si, em uma prática como o Ashtanga Vinyasa Yoga, ágil e introspectiva,               

diz respeito a praticar a si mesmo no sentido da construção de um corpo forte, leve e flexível,                  

na mesma proporção em se desenvolve o comportamento do praticante. O Ashtanga funde a              

percepção de corpo ocidental à almejada ética pessoal, diante da crise contemporânea            

apontada por Edgar Morin, para, mediante o corpo físico, ir de encontro aos corpos mais               

sutis. Como foi apontado em todo o percurso do trabalho, as várias fases do Yoga se                

relacionaram de forma diferente com o cuidado de si, tanto na Índia como em sua entrega e                 

consolidação no mundo, em diversos momentos históricos e sob diversas perspectivas.  

Passamos por alguns importantes períodos e momentos. Primeiro, falamos do yoga           

asceta, que apontava na meditação da atenção o seu principal elemento de prática de si, e o                 

yogi dedicava a sua plena atenção, tornando-se um asceta errante, aquele que abdicava de              

qualquer status, seja de Ordem, território (vivendo muitas vezes em mosteiros por curtos             

períodos de tempo), além de abdicar de roupas, cortes de cabelo e qualquer indicativo de               

vaidade, pondo a sua liberdade e desejos sempre à prova. Posteriormente, o tantrismo             

apontava para os usos do corpo por meio da espontaneidade, e os colocava no centro da                

questão do cuidado de si, rompendo a ordem ascética do yogi, que era muitas vezes percebida                

como uma técnica meditativa já banalizada, onde poderia não haver mais a intenção ativa da               

meditação: a auto-observância e questionamentos em direção à transformação de si (como            

fora pensada inicialmente).  

Como toda técnica racional, a meditação asceta, segundo o tantrismo, passou a entrar             

em conflito direto com o fluxo ininterrupto entre a percepção e a razão, fluxo este chamado                

por caminho do conhecimento e sabedoria; deste bloqueio ao fluxo da sabedoria, emergiu o              

tantrismo com a intenção de libertar a espontaneidade, para assim entrar em contato com a               

própria natureza a partir da prática de si, o contato consigo mesmo, com a própria natureza,                

com a sabedoria, o que no tantra é chamado de “despertar características divinas adormecidas              
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no homem”, o que passou a incluir o uso das faculdades corpóreas, por meio de rituais e                 

exercícios de meditação que variavam (dhârâna  e o dhyana) .  

Seis séculos depois, este questionamento sobre o corpo iniciado pelo tantrismo deu            

origem à ordem Nath, precursor do Hatha Yoga, que se manteve conectada à esfera corpórea               

da prática de si, mas se posicionou de forma bastante territorialista, tanto dentro da própria               

ordem, que tinha além da figura de um líder, como também uma ação e domínio militar no                 

território indiano, agindo em busca de privilégios como ascensão hierárquica e social, e             

poderio econômico, o que foi adquirido no século XIX junto ao Marajá. Houve um              

distanciamento dos Nath yogis à busca de uma percepção outra de si mesmo por meio da                

prática de Yoga. Para a ordem Nath, o yoga denotava status e exercício de poder; entretanto,                

por inaugurar na prática de yoga um profundo questionamento ao ascetismo e um elogio aos               

usos dos corpos, os Naths contribuíram valorosamente a repensar o yoga para além do              

chamado ascetismo estático. O Hatha Yoga, nascido no século XII, mas de fato consolidado              

como uma técnica dotada de bases sólidas culturais e religiosas do hinduísmo, reformulados             

por certos setores da intelectualidade indiana, dentre os quais alguns Gurus foram de grande              

importância, dentre eles Vivekananda, no chamado neo-Hinduísmo. 

O exercício que por meio da construção das posturas, dos ásanas , propõe-se a             

alcançar o Samadhi, na medida em que o ásana , combinado ao exercício respiratório             

(pranayama ) e aos drishts (foco de olhar no terceiro ponto e outros pontos do corpo, que                

variam conforme a postura), constrói uma meditação ativa, em movimento. Junto ao poderio             

dos Nath yogis, emergiram gurus ascetas errantes como Swami Sri Yukteswar (guru de             

Yogananda), e também Sri Ramakrishna (Guru de Swami Vivekananda), que ao fazerem            

releituras dos textos sagrados junto aos seus discípulos, desassociaram o Yoga da imagem de              

seita ou de escola mística, neste contexto Swami Vivekananda vem ao Ocidente e promove              

no Parlamento Mundial das Religiões a primeira empreitada racional do Yoga e da             

continuidade à pesquisa da história do Yoga em direção à prática de si e de expansão deste                 

saber para todo o mundo. Vivekananda tinha a missão de levar o Yoga aos Estados Unidos,                

missão esta dada por seu mestre durante o seu período como discípulo e também antes de                

morrer. Raja Yoga , o primeiro livro de Vivekananda, traz técnica de meditação e Hatha Yoga               

comprovados por objetivos racionais e científicos.  

Antes da ruptura como o yoga puramente observativo, quando nasce o Hatha Yoga, a              

atmosfera mística por trás da técnica gerou inicialmente procura, como no tempo do Império              
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Mongol, mas posteriormente afastamento pela grande incidência de charlatães; esta          

contradição entre o distanciamento e a aproximação ao material, gerou questionamentos           

internos aos gurus do Yoga, que viam na meditação desprovida de ásana, uma possível              

técnica de fácil compreensão que não necessariamente levaria o yogi ao Samadhi, o estado de               

contemplação, a liberdade completa. No interior deste questionamento, o Hatha Yoga trouxe            

por meio do ásana o estado de atenção ao corpo, o que o Ashtanga amplia por meio dos                  

vinyasas , um estado de atenção permanente guiada por vinyasas , por passagens que ligam             

uma postura a outra, sempre com duração de cinco respirações em ujjayi , que esquentam o               

corpo e eliminam toxinas por meio do suor; composto também por drishts , pontos de apoio               

do olhar, que devem mudar a cada postura, mas que sempre tem o objetivo de trazer o olhar e                   

os sentidos para dentro e manter a atenção direcionada apenas à respiração. Apenas neste              

estado de atenção permanente conquista-se a prática de ásanas, a conexão direta entre             

percepção e ação, para se alcançar o conhecimento, e por meio da persistência e prática               

diária. 

Estamos falando então de um movimento de ruptura, mas também de não captura. Já              

que tal qual o pensamento moral buscou interceder sobre o governo de si; o Yoga místico e                 

asceta buscou manter o domínio do Yoga na Índia, quando o Hatha Yoga por meio do                

Ashtanga passou a estudar os textos antigos do Yoga, inclusive o duvidoso Yoga Korunta. O               

pensamento moral que intercede sobre o governo de si, padronizando existências, virtudes e             

singularidades, também esteve presente nesta técnica que se tornou um padrão e uma regra              

moral a ser cumprida pelos yogis, o ascetismo; o tantra, por meio do governo dos sentidos                

questionou e rompeu à regra, mas depois o desvio veio por meio de uma prática de yoga, que                  

como diz Krishnamacharya todos têm o direito de praticar yoga, independente da casta ou              

situação social, só não estão aptos a praticar yoga aqueles que têm maus comportamentos.  
 

Quem quiser fazer Yoga tem o direito de fazê-lo. No entanto, quem            
quer que seja, é muito importante que ele só deve aprender todos os             
aspectos e praticá-lo sob a orientação de um guru adequado. Só se            
encontra obstáculos e problemas, se a yoga é praticada sem um guru.            
Aqueles que comem alimentos errados, falam sujeira ou usam         
linguagem abusiva, aqueles que falam mal dos outros, mentem sobre          
os outros, estão obcecados com a comida, aqueles que são viciados           
em prazeres sensuais, aqueles que fingem ser bons, aqueles que          
apreciam destruir e enganar, levar aversão para a mente, aqueles que           
são desrespeitosos com os Vedas, são alcoólatras, ou tem quaisquer          
maus hábitos, essas pessoas, não importa qual a casta ou religião, não            
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estão aptos para a prática de yoga. (KRISHNAMACHARYA, 1934,         
p. 17) 
 

O guia do caminho do Yoga como cuidado de si são os princípios seguidos, que               

constituem também uma ruptura ao padrão de uma ordem, inclusive social, econômica e             

cultural. O praticante é o seu próprio mestre num determinado momento da jornada, e neste               

sentido por ser uma prática pessoal para o encontro consigo. Não haver a tradição do               

Ashtanga não é um ponto negativo à prática, ao contrário, a mantém do lugar da procura de                 

cada praticante; e nisso há uma resistência, a internalizar os códigos e princípios da prática,               

que serão passados apenas de mestre a discípulo após um período de entrega à prática de                

ásanas  e pranayama .  

Os gurus e alguns setores da intelectualidade indiana responsáveis pela reformulação           

de bases culturais e filosóficas, com receio de que importantes saberes se perdessem com o               

tempo, criaram mecanismos de diálogo da técnica com o mundo. A partir deste novo olhar               

sobre o Yoga, que nada mais fez do que ser fiel aos textos antigos e torná-lo acessível a                  

todos, rompendo drasticamente com a Ordem Nath, por meio de uma bibliografia crescente,             

idas constantes de gurus à Índia e ao mundo todo, que o Hatha Yoga se expande e conquista                  

milhares de praticantes e curiosos. O Hatha Yoga toma a forma de uma técnica de Yoga com                 

ramificações, dentre as quais emerge o Ashtanga Vinyasa Yoga no século XX, com o seu               

nome inicial Vinyasa Krama (vinyasa = movimento e krama = em etapas, passo a passo).               

Krishnamacharya desenvolveu esta técnica após longo período no Himalaia junto a seu Guru             

(Ramamohana Brahmacari), com quem estudou os textos antigos hindus, incluindo aqueles           

pouco comentados, como o Yoga Korunta, que teria sido perdido no tempo e hoje está sob a                 

forma da tradição oral.  

Krishnamacharya promoveu uma série de palestras-demonstrações desta prática de         

Hatha Yoga que se desenhava com outros contornos: movimento contínuo e sequências            

formadas por oposições de movimento, sempre com movimento simétricos e simultâneos à            

respiração, gerando calor para eliminar as toxinas do corpo sob a forma de suor. Esta forma                

de yoga não entrava em embate com modelos anteriores. Ela construiu um lugar de              

importância na Índia e foi preservada sob os cuidados simbólicos e materiais do marajá de               

Mysore, que se encarregou de publicar livros de Krishnamacharya e produzir os filmes e as               

fotografias do yogi, materiais de suma importância à propagação da prática dentro e fora da               

Índia, e de extrema contribuição à genealogia das imagens produzidas sobre o Yoga e os               
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hábitos yógicos. Esta prática de todos, que tornou público um saber antes fechado a              

determinados grupos e ordens, também tornou público os seus benefícios para a saúde de um               

corpo que buscava o alcance da grande saúde , o caminho para “si” mesmo e a tarefa de si,                  

não dar voz à tirania dos sentidos e do ego, que cala quem somos. 

Um dos discípulos mais disciplinados de Krishnamacharya foi Pattabhi Jois, que           

percebeu os benefícios da técnica depois de ter sido atraído pela plástica dos corpos em               

prática, em total harmonia com os movimentos, e pouco tempo mais tarde estudando com              

Krishnamacharya sentiu o seu modo de praticar a si mesmo mudar. Ele rompeu com as               

obrigações familiares que tinha enquanto brâmane de quatorze anos com apenas duas rúpias             

no bolso e foi estudar sânscrito. Dois anos mais tarde, em 1931, se reencontrou com seu                

mestre Krishnamacharya e tornou-se seu discípulo até 1953. Pattabhi, como vimos, foi o             

responsável por estender o Ashtanga ao mundo, e o fez por meio do desenvolvimento de uma                

técnica palpável aos olhos ocidentais. Trazia movimento, junto às posturas físicas, rompendo            

com o tédio sobre o qual muitos ocidentais reclamam sobre determinadas técnicas, não se              

propagando como uma prática espiritual (embora seja também), trazendo resultados ao corpo            

(força e flexibilidade); ao mesmo tempo que o praticante atinge esses pontos que podem ser               

absorvidos tecnicamente, ele amplia a sensibilidade por meio da respiração, do pranayama .            

Com todos estes elementos combinados, a meditação ativa começa a construir os seus efeitos              

para além do corpo físico, a mente passa a perder o controle sobre as ações e não tem mais                   

acesso às percepções. O corpo limpo é o canal imediato e sem o filtro da razão e da censura                   

entre a percepção e a razão.  

Devido a uma percepção do tempo e do corpo associada à liberdade, quase             

antagônicos no tempo do agora, já que a modernidade interferiu bruscamente nas relações             

humanas e na percepção de si dentro de um tempo-espaço, quando falamos da construção de               

si a partir do Ashtanga Vinyasa Yoga, uma técnica recente, que ganhou a atenção do mundo                

na década de 1970, estamos inevitavelmente falando do sujeito do agora, o sujeito moderno e               

o sujeito contemporâneo, este sujeito que se viu desencontrado de suas verdades diante de              

uma nova dinâmica, movida pelo trabalho que se impôs nas cidades, que construiu ao mesmo               

tempo a solidão e a multidão.  

A modernidade desenha em sua arquitetura um sujeito solitário que ocupa cidades            

cheias, barulhentas e disciplinadoras. A psicanálise vem a remediar a improdutividade destes            

corpos sem conexão com o meio, sem visão do outro, confusos com a abrupta mudança               
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material e o não domínio dos seus sentidos. O estudo do corpo desprovido do eu e da                 

autonomia do sujeito pode nos restringir a estudá-lo pela estética e não enxergar uma possível               

emergência subjetiva vinda de “guetos do existir”, para além da esfera das ruas, do que é                

visível no tempo do agora; assim podemos perder de vista neste homem            

moderno-urbano-complexo uma possível esfera simbólica e em alguma medida mitológica e           

coletiva. Perdemos de vista não na modernidade, mas com o cristianismo e o que ele nos                

conduziu a enxergar de nós mesmo, o enorme conhecimento existente no governo de si, no               

cuidado de si; nisto que claramente nas sociedades modernas seria difícil mapear se fosse              

coletivo, mas que se olhado para cada caso, baseados no que gregos chamavam de epiméleia               

heatoû , percebemos que há ética como arcabouço do autoconhecimento e da autoconstrução            

para que possa desenvolver, partindo desta ética, outra qualidade de relações. Claramente, a             

falta da autopercepção e do autoestudo, que constituem camadas sutis da existência como as              

sensações, as percepções acabam não acontecendo enquanto êthos , enquanto materialização          

racional do que se é consigo e para com o outro, e esta falta (lugar não ocupado por si) acaba                    

não contactando a sua ética, o seu acordo consigo mesmo, e, posteriormente, com o seu               

grupo.  

 
O corpo parece óbvio. Mas a evidência é frequentemente o caminho mais            
curto do mistério. O antropólogo sabe que “no cerne da evidência, segundo a             
bela fórmula de Édmond Jabès, há o vazio”, isto é, o crisol do sentido, que               
cada sociedade forja à sua maneira, com evidências que não são tais senão             
para o olhar familiar que suscitam. (…) A evidência de um é o espanto do               
outro, senão sua incompreensão. Cada sociedade, no interior de sua visão de            
mundo, delineia um saber singular sobre o corpo: seus elementos          
constitutivos, suas performances, sua correspondência etc. Ela lhe confere         
sentido e valor. As concepções de corpo são tributárias às concepções da            
pessoa. Assim, numerosas sociedades não separam o homem do seu corpo, à            
maneira dualista, tão familiar ao ocidental. Nas sociedades tradicionais corpo          
não se distingue da pessoa. (…) O homem moderno é de outra ordem. Ele              
implica o isolamento do sujeito em relação aos outros (uma estrutura social            
tipo individualista), em relação ao cosmos (as matérias primas que compõem           
o corpo não têm qualquer correspondência em outra parte), e em relação a ele              
mesmo (ter um corpo, mais do que ser o seu corpo). (LE BRETON, 2013, p.               
8-9) 
 

A partir da década de 1960, quando estava em jogo a liberdade e o corpo foi colocado                 

em questão para o rompimento da censura, da disciplina e do governo sobre a vida, ao mesmo                 

tempo o limite da noção de si em torno do eu, do ego , imaginários sobre o corpo se                  

desenvolveram de tal modo que o corpo foi se tornando genealogicamente uma obra do self               
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de cada um, o seu alter ego. “Lugar privilegiado do bem-estar (a forma), do bem-parecer,               

paixão pelo esforço , ou pelo risco (escalada, “a aventura” etc). A preocupação moderna com               

o corpo, no seio de nossa “humanidade sentada”, é um indutor incansável de imaginário e de                

práticas. “Fator de individuação”, já o corpo redobra os sinais da distinção, exibe-se à              

maneira de um fazer-valer.” (IDEM, p. 10) Neste cenário, o Ashtanga promovia o yoga pela               

porta de entrada corpo físico, e todo o mal estar carregado por este corpo moderno ganhava                

novos contornos sem nenhuma promessa neste sentido. Os princípios do Yoga até hoje são              

guiados pelo praticante, mesmo o mestre tem como regra que a busca pelos princípios deve               

ser pessoal, essa busca é parte do processo de transformação. 

Apesar de a prática de Ashtanga Vinyasa Yoga ser constantemente direcionada à            

prática de exercícios físicos e a concepção atual de “vida saudável”, segundo os artigos              

acadêmicos pesquisados, o Yoga no qual se pratica diariamente a si mesmo constitui uma              

busca por transformação, pela busca do tempo e do gesto pessoal e intransferível, o que em                

nada se parece com a necessidade temporalmente inventada sobre saúde e corpo saudável; a              

limpeza buscada no sentido do Yoga vai justamente no sentido de limpar essas             

generalizações contemporâneas e ir ao encontro do que é sutil e se perdeu, se desconectou,               

mediante o estilo de vida moderno e contemporâneo; disso que Morin apontou como             

profunda crise ética. 

 
Quando a adoção dessas atitudes em nosso ambiente já não é uma            
mera obrigação, independentemente da nossa situação social, cultural,        
intelectual e individual, ela se aproxima da irreversibilidade. (Y. S.          
2.31) 

 
O mercado do Yoga não poderia fugir à regra de um tempo em que se compra                

inclusive o saber, mas não a sabedoria de que tratamos aqui; mesmo que haja um preço para                 

estar em Mysore e passar pelo crivo Jois, a porta de entrada da liberdade, que é a sabedoria, é                   

a exigência da entrega, de corpo e comportamento, e como foi exposto nesta dissertação, esta               

exigência não é um critério racional para atingir objetivos inventados pela mente; é uma              

exigência do seu próprio eu na direção oposta ao ego e às vaidades, e ainda que essas                 

persistam em voltar a protagonizar a atenção do praticante, os textos antigos e             

contemporâneos do yoga mostram que o limite que alcançam é a permanência da dúvida, pois               

já se caminhou num longo caminho da clareza. 
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Dentro da estrutura social da Índia, a família Jois ocupa um status de saber e               

conhecimento. O nome Jois detém a raiz do saber do Ashtanga, os praticantes antigos e               

certificados que voltam a Mysore estão em nome da gratidão deste ensinamento que eles              

podem transmitir ao resto do mundo; foi um meio bastante inteligente e inegavelmente de              

cunho político o desenvolvimento desta técnica que é composta pela tradição, amarrada à             

linguagem corporal contemporânea, para por ela mesma questioná-la, questionar o tempo do            

acontecimento e a percepção de corpo como si mesmo, de respeito a quem se é por completo,                 

e não há possibilidade desta percepção enquanto o praticante se compreender e se relacionar              

com a vida, a prática e as pessoas de modo fragmentado. Não é por acaso que muitos                 

praticantes questionam o seu modo de vida pautada no tempo, no consumo e no desafeto a                

partir da prática, e na maioria das vezes iniciam sua prática a partir deste questionamento, por                

ora embrionário. Praticar yoga se mostra, a partir dos textos antigos hindus, como uma              

prática consciente e potente de prática de si, por incluir a renúncia aos desejos, o controle da                 

respiração, a produção do calor por meio da respiração, a prática de ásana e o movimento                

contínuo por duas horas diárias de prática todos os dias (todos estes elementos             

simultaneamente) para ter os sentidos virados para dentro, para se ter acesso ao seu tempo               

pessoal, para ir de encontro a sua verdade e não se cristalizar nela, ao contrário, mantê-la em                 

constante movimento, diariamente. 

Nesse sentido, o cuidado de si por meio do Ashtanga Vinyasa Yoga se faz tão potente                

ao praticante ao ponto de em períodos muito curtos de prática romper com o domínio do ego                 

e posteriormente da mente, sempre mantendo o corpo físico e emocional em plena atividade e               

harmonia com o trabalho cotidiano de manter esta harmonia ativa, indo de encontro às lesões               

decorrentes da prática ou de outros choques, como acidentes por exemplo. A transformação             

de si por meio de uma prática vigorosa como o Ashtanga vai de encontro a quem se é a cada                    

dia, e nisso habita também um elogio à lesão.  

Na lesão habita a consolidação da percepção do que é o Yoga ao praticante. Não é                

uma técnica de ginástica, ainda que a sua parte física seja um importante membro em direção                

ao seu desenvolvimento. É uma prática de encontro a quem se é a cada dia, um reencontro                 

consigo como se está ali no agora: doente, machucado, lesionado, emocionalmente abalado, e             

deste modo como se está, praticar-se, não negligenciar a dor e a desorganização do corpo,               

senti-lo, analisá-lo, compreendê-lo e superá-lo, levá-lo a um grau de força e conforto diante              

da aparente dificuldade física ou mecânica, ou emocional e conduzi-lo a um outro estado de               
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estar em si; e esta consolidação da percepção de si, do ato de cuidar de si mesmo e da prática                    

de yoga a eleva dentro da categoria saúde, em que costumeiramente é colocada. 

 
Quando os elementos são dominados, já não se é mais perturbado por eles. O              
corpo atinge a perfeição e capacidades extraordinárias são possíveis.         
Perfeição no corpo se traduz por belos traços, encanto aos olhos dos demais,             
em firmeza e força física incomum. (Y.S. 3.45-46) 

 

A particularidade da força usada e adquirida nesta técnica, em que a lesão e os               

obstáculos físicos e emocionais constituem o modo de desenvolvimento e reinvenção           

corporal e de autodomínio para a liberdade espiritual, de modo a lidar e se organizar por meio                 

da própria doença e limitações como meio para se alcançar o conhecimento e a ética do                

cuidado de si. 

No Ashtanga, o Yoga dos oito passos, o cuidado de si se dá por meio da prática do                  

corpo físico como acesso aos corpos sutis, uma técnica dividida em seis longas etapas que               

levam o praticante a adquirir força e leveza, que só são atingidas com o tempo, com a                 

persistência emocional e física; o que é sensorial vai se abrindo na mesma medida que as                

travas musculares e de tensão, não há avanço do ásana e nas séries sem um intenso contato                 

com lugares emocionais fechados, distraídos, ignorados. Essa revisita a si constitui um modo             

bastante particular do Ashtanga Vinyasa Yoga, pois ela acontece na forma de meditação             

ativa, o praticante não alcança as posturas se o foco nelas for racional, ele precisa estar leve,                 

quente (produzindo tapas), algo que só é adquirido ao virar os sentidos para dentro (dharana               

e dhyana ), em uma prática silenciosa, concentrada no sentir, apenas. Um praticante em             

cuidado de si não olha para nada que não seja para dentro, por meio dos seus drishts. Esta                  

técnica de meditação ativa que também é tapas, produção de calor para queimar toxinas, diz               

respeito às toxinas provindas do corpo físico, mas também as toxinas da mente poluída por               

impurezas, pensamentos ruins, ego, e qualquer sentimento que bloqueie o crescimento           

pessoal em torno do conhecimento, da sabedoria para se atingir o objetivo último do yoga, a                

liberdade de ser quem se é. 
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ANEXO I  

(verso) 

 

Anexo I: Correspondências enviadas de Pattabhi Jois para Maria Helena de Bastos Freire em              

1979 - arquivo da família de Bastos Freire, cedidas por seu filho Ruy de Bastos Freire Filho. 
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ANEXO II  

(verso) 

 

 

 

 

Correspondências enviadas de Pattabhi Jois para Maria Helena de Bastos Freire - arquivo             

familiar de Bastos Freire, cedidas por seu filho Ruy de Bastos Freire Filho. 
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