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RESUMO 

 

 

Arte milenar indiana, o Yoga e seus vários desdobramentos dentre eles o Hatha Yoga 

instalou-se no ocidente durante a década de 1970. O Yoga é uma prática que prioriza o 

equilíbrio emocional através de exercícios vigorosos, porém, suaves. Este estudo teve 

como objetivo investigar através de uma visão holística o Hatha Yoga como prática 

corporal terapêutica, utilizando-se também de conceitos como Anti-ginástica, Eutonia, a 

consciência corporal e o prazer pelo movimento. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica 

de caráter qualitativo, tendo como bases teóricas as seguintes obras: O corpo tem suas 

razões de Térèse Bertherat, Eutonia: um caminho para a percepção corporal de Gerda 

Alexander e Autoperfeição com Hatha Yoga de José Hermógenes. Ao final do presente 

estudo, buscou-se discutir a relação do Hatha Yoga e a prática pedagógica da Educação 

Física, tanto da formação do professor de Educação Física, como a escola. 
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1. APRESENTAÇÃO 

Conheci o Yoga há aproximadamente sete anos quando fazia o 3° ano do ensino 

médio. Na época, alguns problemas como nervosismo, ansiedade, timidez começaram a 

me prejudicar. Fui, então, orientada pela diretora da escola onde estudava, que era 

praticante de Yoga, a procurar as aulas de Yoga. Aceitei a indicação e passei a 

frequentar as práticas duas vezes por semana, com aulas intensas que duravam mais de 

uma hora. Após pouco tempo de prática consegui perceber as mudanças proporcionadas 

pelas aulas. Alguns meses depois essas mudanças também já eram notadas por outras 

pessoas que conviviam comigo: minha mãe, tios, primos e amigos, pois fui me 

acalmando, diminuindo a ansiedade durante os períodos de provas e os estudos em 

geral, e assim as notas foram aos poucos melhorando. E o que mais me surpreendeu foi 

a desinibição, a segurança e a confiança com que eu conseguia me apresentar diante dos 

meus colegas e professores, já que isso anteriormente não era possível por conta da 

minha timidez. 

A minha primeira aula de Yoga foi uma experiência desconfortável, o corpo doía, 

não conseguia me concentrar. Era muito difícil permanecer sentada, mantendo uma 

postura correta, costas eretas e pernas cruzadas. O corpo estava acostumado com minha 

má postura, com as costas meio curvadas; ao tentar corrigir isso sentia muito incômodo, 

muita dificuldade. Não conseguia me concentrar na prática, meu pensamento vagava, 

lembrando-me de várias coisas ao mesmo tempo como as tarefas da escola ou mesmo o 

que faria quando saísse da prática, os ruídos que vinham da rua me distraiam, chegava a 

esquecer do que estava fazendo. 

Ao fazer as posturas propostas pela professora, tinha a impressão de que nunca 

conseguiria executá-los com precisão, sentia o encurtamento muscular que me impedia 

de permanecer nelas. Era como se o corpo estivesse rígido, incapaz de realizar com 

prazer os alongamentos, principalmente a musculatura anteroposterior das pernas e 

costas. 

A falta de concentração era o que mais me preocupava, as práticas de Hatha 

Yoga eram feitas quase que em sua totalidade de olhos fechados, porém eu não 

permanecia assim, a todo momento buscava minha imagem no espelho da sala, para 

observar minha postura ou compará-la com de outro aluno. Não conseguia perceber o 

meu corpo. 
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Por mais estranho que possa parecer, tive que reaprender a respirar corretamente, 

já que respirava explorando uma pequena capacidade do pulmão. Muitas vezes era feita 

pela boca e não pelo nariz como deve ser feita na prática. 

Somente durante o relaxamento feito ao final da prática conseguia me sentir 

melhor, ficava tão relaxada que chegava a dormir em quase todas às vezes, porém não 

poderia ser feito, já que durante o relaxamento era preciso estar consciente da sua 

respiração e o seu corpo.  

Apesar dessa primeira experiência não ter sido tão prazerosa , não me desanimei, 

continuei frequentando as aulas, até que, aos poucos, fui conseguindo aquilo que achava 

impossível no início: a execução das posturas de uma forma tão confortável que era 

possível dormir naquela posição, além de estabelecer a concentração. Conseguir 

permanecer o tempo necessário com os olhos fechados e conseguir fazer a respiração 

correta. 

Como foi minha primeira aula, teria grande chance ao fracasso, principalmente 

ao tentar fazer as posturas mais difíceis sem ter o controle necessário para isso. Mas, 

depois de perceber que no Yoga é a lentidão que ajuda a conseguir o melhor resultado, 

comecei a fazer as posturas mais simples e só depois que conseguia executá-la bem 

passava para uma mais complexa. 

Fui recomendada pela minha professora que mantivesse as aulas regularmente duas 

vezes por semana. Desde então as práticas do Yoga se tornaram presentes por eu não 

realizar as posturas somente na escola de Yoga sob a instrução da minha professora, 

mas também em casa ou em qualquer outro lugar em que fosse necessário e possível; 

isso porque quando tomamos consciência da respiração, para relaxar, acalmar ou 

aumentar a concentração, também estamos praticando o Yoga, e isso é a sua proposta, 

não somente manter a assiduidade nas aulas, mas de levar esse aprendizado para a vida 

cotidiana de cada praticante. 

Uma das razões para que não me desanimasse com as aulas era o prazer que 

sentia após as práticas; apesar de serem exercícios muito intensos não sentia cansaço 

nem dores musculares, mas, sim, muito relaxada, com mais vigor e ânimo, sentia as 

energias renovadas, além de ter uma noite de sono revigorante. 
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No inicio, as aulas eram feitas no inicio da noite, então recuperava as energias 

perdidas durante todo o dia, e tinha um sono tranquilo. Algum tempo depois, foi preciso 

que mudasse o horário, passando a fazer as aulas no início da manha, o que, a princípio 

não me pareceu uma boa ideia, por achar que passaria o dia todo com muito sono, pois 

era essa a sensação que tinha quando saia da aula à noite. Porém ao iniciar as práticas 

durante a manha, percebi o contrário do que esperava, eu tinha mais disposição para 

enfrentar o dia, passava o dia todo acordada, sem sentir sono, e a noite ia para as aulas 

na universidade.  

Depois de alguns anos de prática me surgiu a oportunidade de fazer um curso 

teórico prático para a formação de instrutores de Hatha Yoga.  Com esse curso pude me 

aprofundar nas práticas e conhecer toda a dimensão da historia e teoria do Yoga, para 

ter a possibilidade de passar esse conhecimento adquirido para outras pessoas que, 

como eu, possam desfrutar das experiências proporcionadas pela prática do Yoga. 

Apesar de ser uma estudante de Educação Física, nunca me senti bem ao 

frequentar academias para fazer musculação ou algo parecido, mas sinto a necessidade 

de ter um corpo forte, flexível e resistente. Ao praticar o Yoga, conquistei essas 

capacidades além de proporcionar um controle mental que também é muito importante 

para mim. As práticas do Yoga feitas por mim eram tidas fora do ambiente das 

academias, porém nada impede que seja praticado em academias, desde que possua um 

espaço destinado somente para esta prática, calmo e sem barulhos exteriores. 

 

  

 

Antes de começar a falar dos benefícios que o Yoga pode proporcionar a uma 

pessoa vou explicar o que é o Yoga e algumas técnicas usadas na sua prática como: 

Ásanas, Pranayama e Yoganidra. A palavra Yoga quer dizer união e sua prática é 

milenar na Índia. O Yoga busca não só o bem estar físico e o tônus muscular, mas 

também o controle entre o corpo e a mente. Os exercícios físicos que devem ser feitos 

de maneira prazerosa, com movimentos conscientes e que atinjam o progresso mental 

do saber são denominados Ásanas. Pranayama é o controle da energia vital através da 

respiração o qual altera o estado da mente permitindo a profunda concentração 
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aproximando da reintegração pessoal. Yoganidra é o relaxamento onde não se deve 

dormir, mas sim ter consciência da postura durante todo o tempo, o relaxamento é total 

e consciente. 

 

Este trabalho utilizou como base de estudos duas obras literárias sobre a 

Antiginástica e a Eutonia, são elas O corpo tem suas razões Bertherat, Térèse e Eutonia: 

um caminho para a percepção corporal Alexander, Gerda, estudos esses que são 

pioneiros no assunto e retratam as experiências das autoras na aplicação das técnicas e 

seus respectivos resultados em seus alunos. Os livros retratam resultados positivos para 

diferentes tipos de problemas, tanto psicológicos como fisiológicos, durante as práticas 

de Anti-ginástica e Eutonia. Além do livro Autoperfeição com Hatha Yoga 

Hermógenes, José que auxiliou na discussão sobre o Hatha Yoga. 

Como base teórica para a discussão sobre o Hatha Yoga foi utilizado o livro que 

trás referências básicas sobre o que é o Hatha Yoga, suas aplicações e resultados além 

de exercícios de Pranayama, Ásanas e Yoganidra que são respectivamente controle da 

respiração, exercícios físicos e relaxamento. 
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YOGA 

“A palavra Yoga vem da raiz sânscrita yuj, cujo significado é precisamente jugo, 

junção, união, comunhão, integração [...]. Yoga também quer dizer unificação de si 

mesmo.” (HERMÓGENES, 2010, p. 36-37). Portanto o yogin ou praticante de Yoga 

está sempre em busca do autoconhecimento, o que irá levá-lo ao aperfeiçoamento da sua 

prática.  

Ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, a prática do Yoga não está 

condicionada a qualquer tipo de religião. Podendo acontecer por qualquer pessoa que 

esteja disposta a conhecer os ensinamentos a ela relacionados, priorizando o bem estar 

físico e mental. 

O Yoga é uma filosofia milenar, nascida na Índia que se instalou no ocidente 

desde a década de 1970.  

Não se conhece precisamente quando foi criado o Yoga, sabe-se, porém, que os 

primeiros registros sobre a prática, aconteceram por volta do século terceiro antes de 

Cristo. Sabe-se igualmente que quando foi codificado por Pátañjali já havia sido escrito 

e vinha sendo transmitido oralmente há muitos séculos.
1
 Esses escritos retratam a 

origem da técnica a partir de diversas lendas, uma delas relata que um peixe ao ver os 

ensinamentos de Shiva a sua Shakti Parvati, imitou os exercícios de Yoga e através 

dessa prática transformou-se em Homem.
2
 Por isso os nomes da maior parte das 

posturas do Yoga referem-se a animais. Sabemos, portanto que as lendas mitológicas 

são sempre sujeitas a interpretações e, consequentemente, ao erro, e por isso, deve-se 

lançar mão do bom senso ao interpretá-las. 

 É estimado que a cerca de três mil anos atrás, o Yoga começou a ser 

subdividido dando origem a vários tipos de Yoga. Dentre os mais conhecidos e 

praticados no Brasil podemos citar o Karma Yoga, onde a principal característica é a 

ação desinteressada, o Iyengar Yoga, Ashtanga Yoga, Power Yoga, o Yoga Integral, 

Shivananda Yoga, o Kundalini Yoga e o Hatha Yoga que utilizam do corpo físico e 

energético para expandir a consciência. (O grande livro de Yoga). 

                                                             
1 

MATERIAL DIDÁTICO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES DE HATHA YOGA. Zilma Moreira, 
Núcleo de Yoga EncOMtrar-se,  2010. (in mimeo). 
 
2
 MATERIAL DIDÁTICO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES DE HATHA YOGA. Zilma Moreira, 

Núcleo de Yoga EncOMtrar-se,  2010. (in mimeo). 
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Apesar da existência de tantas modalidades, este trabalho toma como tópico 

principal o estudo do Hatha Yoga, sua prática e aplicações, características e indicações. 

Hatha, também com escrita sânscrita, tem suas sílabas Ha, significando Sol e Tha a 

Lua, que são segundo Hermógenes (2010) símbolos dos dois polos, pelo equilíbrio e 

interação dos quais o universo se mantém.  São as forças opostas que mantém o 

equilíbrio mental e físico para a harmonia do homem e do universo. Nenhum ser é 

somente bom ou somente ruim, todo o tempo triste ou alegre, e é isso que mantem o 

universo em harmonia. Qualquer disfunção desses polos que se devem manter 

equilibrado nas pessoas, resulta na ocorrência de alguma enfermidade. 

Ao contrário das ginásticas convencionais  

 

A Hatha Yoga não implica movimentação viva e estafante. É lenta, 

lentíssima, parada mesmo. É uma ginástica estática. Os melhores efeitos 

psicossomáticos e mais a perfeição decorrem do maior tempo que se 

consegue manter uma determinada pose. Conservar-se dez segundos num 

determinado ásana (pose), propicia maiores e melhores resultados do que 

repeti-lo vinte vezes seguidas. A movimentação na Hatha Yoga tem de fazer-

se com lentidão, sem impulsos, arrancadas ou paradas bruscas. [...] A Hatha 

Yoga não consome energias. Não é coisa reservada apenas aos jovens. Não é 

exclusiva de atletas. Ao contrário, capta e acumula energia. Terminada a 

sessão, o praticante deve sentir-se lépido, forte, tranquilo- física e 
mentalmente tranquilo-, com aquele bem-estar de férias bem aproveitadas. Se 

tal não acontecer, e restar cansaço físico ou psíquico, dizem os Mestres que a 

prática foi errada. (HERMÒGENES, 2010, p. 46-47). 

 

Na prática do Hatha Yoga são utilizadas técnicas como os Ásanas, exercícios 

físicos, Pranayama que são técnicas respiratórias e o Yoganidra ou relaxamento. 

Agindo de forma a tornar o corpo do praticante saudável e harmonioso. 

O Yoga é uma prática individual, cabendo ao yogin perceber todo seu corpo 

durante todo o tempo, atingindo seu máximo na execução dos ásanas sem que maltrate 

seu corpo, sentindo dores ou desconforto durante ou após as práticas. É importante que 

o praticante não tente comparar nem imitar seus movimentos com os colegas de prática, 

nem com o instrutor de Yoga, cada pessoa possui um limite diferente da outra. 

Ásanas são exercícios físicos que devem ser feitos de maneira lenta procurando 

manter o máximo de permanência na postura com a mínima repetição, ao contrário da 

ginástica convencional em que se faz o máximo de exercícios pela mínima 
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permanência, promovendo grande contração e em seguida um profundo relaxamento 

dos músculos do corpo.  

Os ásanas mexem com esses músculos, articulações e órgãos que raramente 

se movimentam. Disto resultam agradáveis sensações ao alcance daqueles 

que se dedicam à prática. É agradável e estimulante. [...] Agindo sobre a 

musculatura, interferindo no aparelho circulatório, no sistema nervoso, [...] 

estimulando determinadas glândulas, massageando agora este, depois outro 

órgão, os ásanas, verdadeira farmacopéia mecânica, asseguram a saúde, a 

flexibilidade, o frescor característico de todo corpo jovem. (HERMÓGENES, 

2010, p. 132). 

 

Durante toda a prática do Hatha Yoga ocorre a execução dos ásanas, podendo 

ser realizados em pé, sentado ou deitado em decúbito dorsal ou ventral. Podemos citar 

como exemplo de posturas em pé o vrikhásana ou postura da árvore, é um ásana de 

equilíbrio onde o praticante permanece com as mãos unidas e os braços esticados no 

alto da cabeça, uma das pernas esticada com o pé bem firme ao chão, enquanto a outra 

se encontra flexionada com o pé posicionado na coxa ou em outra parte da perna 

esticada. Para a postura sentada o sukhásana ou postura fácil, onde o praticante 

permanece sentado com as pernas flexionadas e cruzadas, em que o pé direito encontra-

se em baixo da perna esquerda e o pé esquerdo em baixo da perna direita, essa postura é 

muito utilizada para os momentos de meditação. O bhujangásana postura da cobra e o 

matsyásana postura do peixe são posturas executadas em decúbito ventral e dorsal, 

respectivamente. Para a realização da postura da cobra, deve-se deitar de bruços, pernas 

bem esticadas e as mãos colocadas espalmadas ao lado do peito com os cotovelos 

flexionados, estendendo-os em seguida, mantendo o peito fora do chão e a cabeça para 

trás. Já para a postura do peixe deve-se deitar em decúbito dorsal, as pernas flexionadas 

e cruzadas, o alto da cabeça encosta no chão fazendo uma extensão do pescoço.  

Além das posturas citadas existem ainda os ásanas de torção em que a coluna 

vertebral é torcida durante sua execução, geralmente são feitas sentadas e os ásanas de 

inversão mantendo os pés acima do nível da cabeça. 

É preciso lembrar que a execução dos ásanas deve ser feita de forma gradual e 

prudente, não devendo um iniciante na prática do Yoga aventurar-se a realizar ásanas 

sem o devido auxílio de um professor. É aconselhável que o praticante primeiramente 
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execute os ásanas mais simples e somente depois do domínio dessas posturas partir para 

uma mais ousada. 

Em virtude de admiravelmente afetar a vida orgânica, os ásanas são remédios 

para muitos males, mas, exatamente pelo mesmo motivo, podem também 

danificar o corpo e acarretar distúrbios, se incorretamente executados. Assim 

é prudente que o praticante siga as instruções relativas a cada um e que 

atenda à exata dosagem, prevista nos programas semanais. (HERMÓGENES, 

2010, p. 135). 

 

A técnica mais utilizada pelo yogin é o Pranayama, que são exercícios de 

respiração, onde o principal objetivo é perceber e modificá-la, tornando-a profunda, 

completa e silenciosa. 

Durante esse exercício, o praticante deve perceber sua respiração, e a partir dessa 

percepção modificá-la tornando-a mais lenta e para isso deve-se inspirar profundamente 

e expirar prolongando o tempo da expiração pelo dobro do tempo da inspiração. Esse 

processo deve ser feito exclusivamente pelo nariz, que é um órgão destinado 

exclusivamente para a respiração. Ao longo da vida adquirimos vícios como respirar 

pela boca que de acordo com Hermógenes (2010) a dificuldade de respirar pelo nariz 

começa quase sempre na infância, e é quando, por tal motivo, se forma o habito de 

respirar pela boca. Pode ocorrer também de se respirar rapidamente e a não utilização de 

toda capacidade pulmonar, que ao perdurarem modificam e danificam a perfeita 

respiração.  

Assim como nos ásanas existem diversos tipos de pranayamas, sendo usados 

em diferentes ocasiões, resultando sensações variadas.  Utilizado o Sukha Purvak ou 

respiração polarizada, em que se alterna a respiração iniciando-se pela inspiração e 

expiração com a narina direita e a outra obstruída por um dos dedos, em seguida repete-

se o processo com a narina esquerda desobstruída. “É bastante proveitoso para o 

desenvolvimento das faculdades mentais.” (HERMÓGENES 2010, p.118). Já o ujjáyi, 

onde se inspira e expira com a glote parcialmente fechada produzindo-se um som 

uniforme e baixo durante toda a respiração. Esse pranayama causa a  

 

Diminuição da catarreira incômoda, mercê da massagem nas mucosas, cujas 

secreções asseguram defesa contra a infecção. Estimulação das glândulas 
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endócrinas provocada pela indução de uma forte corrente Há, sendo seu 

efeito mais enérgico sobre a tireoide. (HERMÒGENES, 2010, p. 121). 

 

Yoganidra é geralmente utilizado no final da prática do Hatha Yoga, 

caracterizando por ser um estado de relaxamento consciente.  Seu significado é sono 

consciente onde Yoga quer dizer consciência e Nidra refere-se a sono. Durante o 

relaxamento é importante não dormir, “para absoluto relaxamento é preciso permanecer 

desperto. Relaxamento é um estado de sono dinâmico.” 
3 

 A postura mais utilizada durante o relaxamento é deitando em decúbito dorsal, 

as pernas esticadas e um pouco afastadas, os braços esticados ao longo do corpo com o 

dorso das mãos encostando-se ao chão. 

O principal foco do relaxamento deve ser o corpo, se há dor ou algum 

desconforto, como ele ocupa o espaço no chão, os batimentos cardíacos, a respiração e 

órgãos internos funcionando, as diversas partes que o formam se unificando para formar 

uma parte só. O Yoganidra deve ser praticado como “um caminho para alcançar a 

expansão da consciência individual através da energia sutil e das dimensões psíquicas e 

espirituais.” 
4
 

 

Sem longo e paciente treinamento ninguém consegue relaxar bem. Digo isso 

para que o neófito de boa vontade não se deixe vencer pelo desanimo diante 

dos obstáculos que podem encontrar. A prática conjugada dos outros 

elementos essenciais do yoga facilitará sensivelmente a conquista do 

objetivo. (HERMÒGENES, 2010, p. 293). 

 

Tanto no Hatha Yoga como nas diversas modalidades do Yoga são utilizados os 

mantras e os mudrás.  

“A raiz “man” significa “pensar”, e “tra” significa “proteger” ou “liberar” da 

escravidão do mundo fenomenal.” 
5
 O mantra é “aquilo que protege a mente”.  Os 

                                                             
3
 MATERIAL DIDÁTICO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES DE HATHA YOGA. Zilma Moreira, 

Núcleo de Yoga EncOMtrar-se,  2010. (in mimeo). 
4
 MATERIAL DIDÁTICO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES DE HATHA YOGA. Zilma Moreira, 

Núcleo de Yoga EncOMtrar-se,  2010. (in mimeo). 
5
 MATERIAL DIDÁTICO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES DE HATHA YOGA. Zilma Moreira, 

Núcleo de Yoga EncOMtrar-se,  2010. (in mimeo). 
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mantras são sons, uma palavra, canções ou frases que são repetidos pelos praticantes 

geralmente no inicio da prática para uma harmonização do espaço, provocando também 

uma sensação de paz e bem estar mental. Existem diversos mantras, o mais comum no 

Yoga é o OM que é o símbolo universal do Yoga e não tem tradução, e a partir dele 

derivam-se muitos outros como o HARI OM e o OM SHANTHI onde Shanthi significa 

paz. 

Diversos gestos feitos com as mãos são utilizados durante as práticas. Esses 

gestos são os mudrás ou mudras.  “A palavra mudra deriva da raiz sânscrita “mud”, que 

significa “força, magia, poder”. O sufixo “dru” significa “tornar”, ou “vir a ser”.” 
6
 Por 

apresentarem nomes diferentes dependendo da região de onde se encontra, e podendo 

também um mesmo mudrá apresentar nomes diferentes, não se sabe o número exato de 

mudrás existente. Os mais conhecidos são: shiva mudrá, utilizado durante meditação, as 

mãos em forma de concha uma sobre a outra. Jñána mudrá com os dedos polegares e 

indicador de cada mão se encostando e é utilizado durante a meditação ou exercícios 

respiratórios. Pronam mudrá, em que as mãos se encontram unidas em frente ao peito. 

E o trimurti mudrá utilizado para ásanas formando um triângulo com os dedos 

indicadores e polegares.  

Meditação, exercícios respiratórios, mantras e ásanas são apenas as aplicações 

mais frequentes dos mudrás, porém, existem muitas outras finalidades relacionadas a 

esses gestos. 

Além de todas as técnicas já citadas existe ainda a meditação. Para pessoas 

leigas no assunto, meditar pode significar dirigir pensamento para algo, todavia, meditar 

dentro dos parâmetros do Yoga é um estado em que não se dirige o pensamento para um 

assunto ou tempo seja ele passado ou futuro. Para iniciar a meditação deve-se 

permanecer imóvel, em uma posição se lhe seja confortável, esvaziar a mente buscando 

o silêncio interior, permitindo que a mente deixe de trabalhar.  

Dentre todos os exercícios do Yoga já citados a meditação talvez seja o mais 

difícil de iniciar e permanecer nele, já que sabemos que “no momento em que estamos 

tentando permanecer imóveis e calmos (Chega até ser engraçado!) o corpo coça, surgem 

                                                             
6
 MATERIAL DIDÁTICO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES DE HATHA YOGA. Zilma Moreira, 

Núcleo de Yoga EncOMtrar-se,  2010. (in mimeo). 
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câimbras, sentimos vontade de nos mexer, surgem dores incompreensíveis pelo corpo, 

mas isso é somente a mente tentando fazer com que você relaxe e permaneça alerta.” 
7 

É aconselhado para os praticantes que sentem maiores dificuldades de não 

pensar em nada, que pense então em momentos agradáveis e felizes, lugares tranquilos e 

bonitos. Pode-se pensar também que se esta no fundo do mar ou voando como um 

pássaro. 

 

Independente da modalidade do Yoga, o principal objetivo dessa prática é a 

busca pelo bem estar interior. Concentração, perseverança, tolerância, equilíbrio 

emocional, flexibilidade, tonicidade muscular são alguns dos muitos benefícios 

proporcionados pelo Yoga. 

Como toda prática corporal o Yoga exige dedicação e assiduidade. Diferente das 

outras ginásticas ocidentais, em que, após terminar os exercícios, seus efeitos não são 

prolongados. Os benefícios físicos e psicológicos do Yoga permanecem no corpo. 

O objetivo dessa prática não é somente o bem estar físico, mas principalmente 

estabelecer uma consciência corporal, que será atingida através do equilíbrio mental e 

emocional adquirido durante as práticas. 

  

                                                             
7
 MATERIAL DIDÁTICO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES DE HATHA YOGA. Zilma Moreira, 

Núcleo de Yoga EncOMtrar-se,  2010. (in mimeo). 
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ANTI-GINÁSTICA  

 

Partindo do ponto de que nós, os professores de Educação Física trabalhamos o 

corpo com todas as suas possibilidades, começo a me perguntar se o modo como essas 

aulas são feitas não deveria também explorar outras possibilidades. 

Uma alternativa de exploração das possibilidades corporais seria a Anti-

ginástica. Termo criado em 1976 por Bertherat, que segundo a mesma utiliza-se de 

movimentos suaves e precisos que ajudam o corpo a soltar os músculos e a energia 

circulante no corpo. Repondo as energias do praticante e não deixando-o fisicamente 

esgotado. 

Ao final dessa prática o sentimento do praticante é de bem estar físico e mental, 

fazendo assim com que o praticante tome consciência do seu corpo e dos movimentos 

produzidos por ele.  

Quando passamos a conhecer o nosso corpo, conseguimos perceber o que é 

possível ou não fazer, como torções, flexões e inversões, exercícios que vão além do 

simples alongamento sem que se tenha a consciência do que está sendo feito com o seu 

corpo. Uma respiração lenta em que esvaziamos todo o pulmão antes de inspirar 

novamente também deve ser uma possibilidade a ser trabalhada. Se passarmos a fazer 

exercícios com a consciência do que está sendo feito, o corpo passa a responder como 

um todo, e não somente uma parte isolada como acontece com a maioria das ginásticas. 

Crianças inquietas, ao contrário do que costumamos pensar, não são 

desobedientes, estão apenas explorando seus corpos, seus movimentos e assim uma 

grande atividade cerebral. Ao colocarmos limites nesses movimentos estamos de certa 

forma limitando o conhecimento dessas crianças. Ficando quieta e prestando atenção no 

que é feito por um adulto, a criança, aos poucos, vai diminuindo os movimentos naturais 

do seu corpo, passando a imitar os movimentos contidos e inibidos dos adultos. Não 

devemos então limitar o conhecimento da criança, mas, sim, possibilitar que elas 

conheçam outras formas para que esse conhecimento seja ainda mais amplo. 

 

Quando punimos a atividade física da criança, reduzimos-lhe o campo de 
experiência, entravamos o desenvolvimento de sua inteligência e a 

estimulamos a reprimir a expressão natural de suas emoções. Oferecendo ao 
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imitador genial que é a criança o exemplo de movimentos reduzidos ou 

rígidos, ensinamo-la a entorpecer suas sensações e a encaminhamos para o 

desajeitamento e a desconfiança, que lhe será difícil largar quando 

adulta.(BERTHERAT, 2008, p. 73). 

 

Pensando assim, volto a minha primeira aula de Yoga em que tinha muita 

dificuldade em permanecer nas posições e manter uma postura correta e vejo que isso 

foi um reflexo da redução de experiências motoras que aconteceu, talvez, na minha 

infância assim como acontece com muitas crianças. Nos primeiros anos do ensino 

infantil somos forçados a permanecermos sentados e quietos na maior parte do tempo; 

com o passar dos anos, vamos acostumando o corpo a uma postura deselegante que vai 

ser sentida na idade adulta. 

A ginástica convencional, então, não traz uma consciência do corpo, dos seus 

músculos e ossos, órgãos e sensações, apenas faz tornar o corpo rígido através de 

exercícios de imitação sem que consiga sentir o que esta sendo trabalhado. Exercício de 

relaxamento em que se deita de costas respirando lenta e prolongadamente e então 

começa a pensar e perceber seu corpo deitado, as vértebras que se encostam ao chão e 

as curvaturas naturais da coluna, é usado para que se comece a tomar consciência do 

corpo por si mesmo. Porém, essa respiração não deve ser feita de qualquer forma, tanto 

a inspiração quanto a expiração devem ser feitos pelo nariz, como é dito por 

(BERTHERAT, 2008, p.13), “A boca serve para muitas coisas agradáveis; inspirar e 

expirar, porém, não são de sua competência. Deve-se sempre respirar pelo nariz.”. 

A partir daí então vão-se percebendo os desconfortos e também os benefícios do 

relaxamento, o peso de cada parte do seu corpo, as costas empurrando o chão durante a 

inspiração e o umbigo se afundando na expiração.  Assim, cada um tem uma percepção 

diferente do outro, possibilitando que todos trabalhem de acordo com suas 

possibilidades. 

 “Nunca devemos querer dominar o corpo do outro, [...]. Nosso único orgulho 

deveria ser o de libertá-lo.” (BERTHERAT, 2008, p. 95).  Se levarmos em conta essa 

frase chegamos à conclusão de que a ginástica convencional, que é ensinada em escolas 

e academias faz justamente o contrário. Nas escolas temos a figura do professor de 

Educação Física que quase sempre ensina a seus alunos movimentos lineares que devem 

ser feitos exatamente do modo como é ensinado, com todos os alunos quietos e 

enfileirados. Isso acontece porque não conseguimos perceber como o corpo da criança é 
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autêntico em seus movimentos e passamos então a censurar esses gestos naturais 

transformando os outros, aos poucos, em nossos dublês. Fazendo então uma copia mal 

feita, feia, já que o corpo não é o mesmo, as experiências e as sensações logicamente 

também não e assim o movimento não poderá ser exatamente o mesmo, como é 

esperado por quem propõe.  

 A aparência física de um corpo tonificado e forte que se tem nas academias é o 

principal fator de imitação, as pessoas querem ter os corpos iguais, e para isso copiam 

os exercícios e o modo como eles são feitos. Mesmo que na maioria das vezes esses 

corpos tonificados não sejam corpos saudáveis, esse é o modelo que, principalmente os 

jovens querem copiar. Esse corpo presente nas academias pode esconder problemas de 

saúde que geralmente não são os habituais.  

No seu livro, Bertherat relata a experiência que teve com um jovem de vinte 

anos de idade que se queixava de impotência sexual e foi indicado por um analista a 

procurá-la. Ao conhecê-lo, ela vê um rapaz bronzeado com jeito de esportista, braços, 

ombros e peitorais muito contraídos, a nuca era tão dura que o impedia de virar o 

pescoço de um lado para o outro e percebeu então que os olhos também quase não se 

moviam a não ser junto com a cabeça. Então ele começou a frequentar um dos grupos 

em que ela trabalhava a percepção corporal. O rapaz era dedicado e fazia tudo que era 

proposto, sem nenhuma reação contra, e aos poucos foi soltando a parte superior do seu 

corpo que era extremamente rígida. Porém ficava, sem reação quando se tratava de 

movimentar a parte inferior. 

 Algum tempo depois o analista a comunicou que o problema inicial do rapaz 

tinha desparecido. Ela não trabalhou o problema em si, mas o fez desbloquear a parte 

superior do corpo que estava travada e para ela esse era o principal problema dele. Não 

fez com intenção de curar sua impotência, mas isso aconteceu como um resultado e para 

ele somente isso foi trabalhado. 

Isso pode acontecer pelo fato de a energia circular do corpo estar travada por 

algum motivo, como costumamos formar áreas rígidas para nos defender de situações 

tanto de angústia como de prazer e isso se reflete em outras regiões que não estão nessas 

regiões rígidas como aconteceu com o rapaz.  

Quem pode modificar esse modo de pensar e ver o corpo é o professor, e para 

isso é preciso que ele conheça o seu próprio corpo; caso contrário, os seus alunos não 
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aprenderão o que ele quer ensinar e somente receberão uma informação corporal. Ele só 

poderá despertar o corpo de outra pessoa se conhecer as possibilidades do seu corpo, 

para assim estimular os pontos certos e perceber quando o seu aluno chegou ao seu 

ponto máximo ou ainda é possível avançar mais nesse conhecimento. 

Quando se consegue perceber o seu corpo como um todo, ao fazer um exercício 

de uma maneira desajeitada, o próprio corpo reclama, e busca um modo mais 

harmônico, mais natural de executar e permanecer nessa posição. Cada pessoa deve 

perceber esse sinal dado pelo seu corpo, e a partir daí permitir que ele encontre o melhor 

modo de se mover, sem arranques, dores ou desequilíbrios. Quando se descobre o 

próprio corpo as sensações vêm de dentro para fora, portanto, não é necessário que os 

olhos vejam o que o corpo faz, pois eles só conseguem ver o que está diante dele e essas 

sensações vão além da percepção visual. 

Portanto, modificar a maneira de pensar e agir que é usada durante anos não é 

nada fácil, e não se deve insistir; cada pessoa tem uma necessidade e um tempo para que 

se sinta capaz de mudar. Quem conhece os benefícios de uma prática consciente deve 

mostrar a quem não conhece; porém, cabe a cada um procurar ou não, essa prática.  

Geralmente só se procura conhecer o próprio corpo quando se sente algum 

desconforto, sendo que a primeira reação sempre é querer tratar exatamente o ponto que 

incomoda, vendo o corpo somente como parte isolada e não como um todo, como ele 

realmente é. Isso só ocorre em uma ultima e desesperada tentativa. 

 
Pensamento, sentimento, raciocínio, é claro. Somos também tudo isso e 
muito mais. Mas às vezes nós o somos só porque dizemos que somos. 

Usamos apenas palavras – traidoras, contraditórias, fugitivas – para informar-

nos sobre nós mesmos, para nos inventarmos. Mas é possível, é essencial 

sentir em nosso corpo quem somos, o que somos. Sejamos antes de tudo 

corpo. Sejamos enfim corpo. (BERTHERAT, 2008, p. 147). 
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EUTONIA 

A Eutonia do corpo é muito utilizada para demonstrar uma boa saúde corporal e 

na maioria das vezes é falsamente conseguida enrijecendo os músculos corporais 

através da musculação feita em academias. Esse termo vem sendo muito utilizado 

dentro da Educação Física e também dentro de outras áreas que estudam o corpo e seus 

movimentos. Mesmo durante este trabalho o tônus muscular já foi citado várias vezes. 

 Mas o que realmente é a Eutonia?  “A palavra eutonia (do grego eu = bom, 

justo, harmonioso, e tonos = tônus, tensão) foi criada em 1957 para expressar a ideia de 

uma tonicidade harmoniosamente equilibrada, em adaptação constante e ajustada ao 

estado ou à atividade do momento.” (ALEXANDER. 1991, p. 9). 

Em seu livro Alexander mostra que a Eutonia é um método que combina 

exercícios físicos com o toque e o controle da mente para que se consiga uma 

harmonização capaz de reverter quadros de doenças físicas e mentais. 

Como já foi dito anteriormente, toda experiência corporal passada durante a vida 

se mantém presente em nossos corpos por muito tempo. Caso tais experiências ocorram 

em momentos de angústia, aflição, medo ou desgostos, acabam por se transformarem 

em condições físicas e/ou transtornos emocionais e assim em doenças que poderão vir a 

ser graves e irreversíveis para os métodos convencionais de medicina. Quando expostas 

a essas condições, as pessoas acabam por recorrer a vários tipos de procedimentos, 

muitas vezes invasivos, da medicina convencional e que resultarão em dor e sofrimento 

durante grande parte de suas vidas. 

Ao chegarem para a realização da primeira aula, os alunos apresentam uma falsa 

percepção e quase nenhum conhecimento do próprio corpo. Alguns ao realizarem um 

exercício de meditação, em que o principal objetivo é se concentrar e perceber todas as 

partes do corpo sem serem tocadas, acabam por não conseguirem perceber alguns 

membros ou senti-los encurtados. Isso pode ser visto claramente nos desenhos e 

esculturas apresentados por Alexander. Os corpos são retratados de forma assimétrica e 

distorcidos. 

A respiração é, então, um dos métodos de relaxamento mais eficazes, já que faz 

com que se perceba o corpo primeiro por partes, seu peso, seus ossos e músculos, sua 

movimentação ao inspirar e expirar. Porém, o professor deve ficar atento ao propor esse 
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tipo de exercício para que não ocorra uma mudança muito brusca no seu ritmo, já que a 

respiração é muito fácil de ser influenciada e isso não deve ser feito.  

 

A normalização da respiração não se realiza com exercícios respiratórios 

diretos, mas sim indiretamente, relaxando as tensões que impedem a 

plenitude da respiração inconsciente adequada. Esta é inibida por tensões que 
podem estar situadas no períneo, virilhas, musculatura abdominal, diafragma, 

intercostais, ombros, nuca, mãos, pés, aparelho digestivo e órgãos genitais. 

Se conseguimos eliminar essas tensões, a respiração se normaliza por isso. 

Se, pelo contrário, fazemos exercícios respiratórios voluntários, essas 

inibições são aparentemente desfeitas num movimento respiratório mais 

amplo, mas reaparecem com a respiração inconsciente no momento em que 

suspendemos os exercícios. (ALEXANDER, 1991, p. 16). 

  

Os movimentos Eutônicos são muito utilizados durante as práticas de Yoga, já 

que se utilizam exercícios realizados lentamente, sendo executados com menos 

repetições e maior permanência. Ocorrendo, assim, o contrário do que é feito nas 

práticas de ginásticas convencionais, onde se tem uma permanência mínima e, máxima 

repetição. 

A proposta do Yoga, então, é não fazer movimento por uma simples repetição 

onde os efeitos são superficiais e não duradouros, em que logo o corpo se esquece e 

retoma seus velhos hábitos. Os movimentos do Yoga são lentos, quando são feitos os 

ásanas, deve se ter uma permanência mínima para que o seu corpo possa absorver e 

manter os benefícios da posição, assim o efeito obtido não se perderá assim que 

terminada a aula. 

Ao realizar um ásana de flexão de coluna, por exemplo, o efeito não será o de 

um simples alongamento nem se localizará somente na coluna. Os efeitos de um 

movimento bem feito serão sentidos por todo o corpo. 

Tanto o Yoga como a Eutonia podem ter suas práticas feitas em grupos, grandes 

ou pequenos, pois a visualização de exercícios quando feitos por pessoas próximas 

estimulam a criatividade e permitem a descoberta de dificuldades corporais antes 

desconhecidas. “A execução de movimentos criados por outras pessoas permite 

descobrir dificuldades que não se conheciam, já que cada um oculta inconscientemente 

suas maiores fraquezas nos seus próprios estudos de movimentos.” (ALEXANDER, 

1991, p. 42). 
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 Por isso, é necessário que ao realizar aulas em grupo, o professor esteja atento 

ao nível de conhecimento corporal de cada aluno, já que um nível baixo de percepção 

corporal pode acarretar uma imitação de movimentos, o que não é indicado, pois pode 

fazer com que o aluno extrapole seu limite corporal o que acarretará em desconforto e 

até lesões: 

A este respeito, devemos lembrar que o comportamento de cada indivíduo 

influi física e psiquicamente sobre aqueles que o rodeiam. Nosso 

comportamento reflete nosso inconsciente e repercute no inconsciente dos 

outros, o que, por sua vez, provoca uma mudança de seu comportamento. 

(ALEXANDER, 1991, p. 45). 

 

 É relevante que para ministrar essas aulas, seja de Eutonia ou Yoga, o professor 

tenha uma boa percepção e conhecimento corporal para que não induza o seu aluno ao 

erro, ou seja, para que não estimule seu aluno de maneira que ele imite movimentos 

apresentados pelo professor. O importante é que o professor estimule o aluno a executar 

movimentos que sejam descobertos enquanto conhece as reais possibilidades do próprio 

corpo. “Todo professor deve ter aprendido em si mesmo aquilo que deseja que seu 

aluno descubra”. (ALEXANDER. 1991, p. 46). 

Como já foi dito, Alexander aplicou uma dinâmica entre seus alunos para que 

pudessem desenhar e modelar antes como sentiam seus corpos, essa dinâmica foi 

aplicada no primeiro dia de aula de Eutonia e repetida no último dia de aula. Os 

resultados estão descritos e apresentados em forma de fotos no seu livro. Antes das 

práticas os alunos apresentavam muita dificuldade em perceber o corpo como um todo, 

o via como partes que não estavam interligadas. Geralmente destacavam as partes em 

que sentiam mais desconfortos, e por isso davam mais atenção a elas. Ao final do 

trabalho com seus alunos ela voltou a aplicar a dinâmica. Dessa vez os desenhos e 

esculturas tinham outro aspecto, os alunos tentavam mostrar como percebiam todos os 

membros e órgãos interligados fazendo do corpo uma estrutura única, em que tudo 

funciona em conjunto. 

 Vale lembrar que a aplicação da Eutonia, assim como outras práticas de Anti-

ginástica, não se limita a trabalhar o corpo separadamente, o corpo é visto como um 

todo durante toda a prática. Pessoas que apresentavam algum desconforto ou patologia 
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em alguma parte do corpo fizeram o mesmo trabalho que as pessoas que não 

apresentavam nenhuma queixa, e mesmo assim obtiveram resultados positivos em 

relação a suas queixas.  

Isso mostra que não se devem isolar partes do corpo quando se quer realizar um 

trabalho para a reabilitação, pois nem sempre o foco do problema se encontra 

diretamente ligado à parte afetada. O objetivo dos exercícios Eutônicos é a expressão 

corporal que irá possibilitar que o aluno explore todas as suas possibilidades musculares 

e articulares do corpo. 

Nessa busca, o aluno se apercebe das fixações e dos limites de seus 

movimentos, de seus movimentos, de seus próprios estereótipos. Estes podem 

ser a expressão de distúrbios psíquicos agudos, mas na maioria dos casos 

trata-se de repetições de movimentos que expressam estágios psicológicos já 

superados. Pode ser também que se trate de imitação das atitudes ou dos 

movimentos de outras pessoas (modelos, pais, professores ou artistas 

celebres) ou da adoção do estilo de movimento de diferentes técnicas de 

dança (balé clássico, jazz, dança moderna). Quanto mais o individuo estiver 

marcado por um estilo, mais difícil lhe será perceber que sua capacidade de 

expressão ainda não está desenvolvida. ( ALEXANDER. 1991, p. 40). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Estudos que investigam os efeitos fisiológicos do Hatha Yoga apresentam 

grande relevância no meio acadêmico, contudo, sabe-se, também, que o Hatha Yoga não 

se restringe somente a benefícios físicos, estendendo seus benefícios psicológicos. 

 Sabemos que a cultura corporal de movimento é muito vasta, e que é 

interessante que os professores de Educação Física tivessem um amplo conhecimento 

dessa extensa cultura principalmente durante sua formação. Portanto as práticas do 

Hatha Yoga poderiam ser utilizadas durante os cursos de Educação Física para que os 

estudantes dessa área pudessem ampliar seus conhecimentos sobre seus corpos e 

também sobre as possibilidades de movimento dos seus alunos.  

 A exposição a essas diferentes práticas corporais muitas vezes são deixadas de 

lado durante a formação do professor de Educação Física priorizando a prática de 

esportes coletivos.  

Não seria possível, assim a utilização de outras práticas durante a graduação, ou 

seria um ponto meramente cultural o emprego somente das práticas de esportes 

coletivos na Educação Física? 

É muito importante que o professor de Educação Física tenha uma consciência 

corporal significativa, para que possa trabalhar as possibilidades de cada aluno e assim 

tornar essa experiência possível e interessante para eles. Somente a partir da própria 

experiência o professor será capaz de multiplicar as possibilidades de movimento dos 

seus alunos. Conhecendo as possibilidades do próprio corpo, será capaz de explorar as 

possibilidades do corpo do aluno, tendo consciência de que cada pessoa possui um 

limite e esse deve ser respeitado. 

 Acredito pois, que a Educação Física é uma área de conhecimento corporal e a 

prática do Hatha Yoga possibilita esse conhecimento, pois além de tonificar o corpo, 

estabelece também a flexibilidade, concentração, equilíbrio emocional do indivíduo 

praticante, além de conhecedor desse corpo e de todas as suas possibilidades de 

movimento. 

  A Educação Física não é feita somente de jogo, brincadeiras, ginásticas, danças 

ou lutas, nem somente de exercícios de consciência corporal.  
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Todas essas faces deveriam estar juntas, para que o conhecimento corporal do 

aluno seja o melhor possível.  

Ao possuir o domínio do próprio corpo o aluno poderá utilizá-lo da melhor 

forma durante o desenvolvimento do jogo, da dança ou em qualquer outra área 

explorada pela Educação Física. 

 A grande preocupação desse trabalho foi estabelecer uma reflexão sobre os 

recursos de movimentos que a Educação Física pode utilizar para despertar a 

consciência corporal tanto na formação do professor, como na Educação Física escolar. 

Percebendo também que a Educação Física não se restringe somente a exercícios físicos 

estafantes de longas séries onde é trabalhada somente a hipertrofia muscular.  

O Yoga percorre na contramão desse consenso, com exercícios lentos ou 

estáticos com mínimas séries onde os benefícios são percebidos além do físico, 

priorizando o equilíbrio emocional. 

 Independente da nomenclatura utilizada, Yoga, Anti-ginástica ou Eutonia, são 

termos que se ligam em algum momento e se completam. Sendo, portanto uma 

possibilidade de percepção corporal eficaz em qualquer tempo ou espaço em que se 

queira estabelecer uma consciência corporal, resultando em um equilíbrio emocional e 

tonicidade muscular que se estendem à vida dos praticantes mesmo tempos depois de 

terminada a sessão. 
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