
INTRODUÇÃO AO YOGA (Parte1)
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SHANTI PATH
(INVOCAÇÃO DA PAZ) 

OM
SAHA NAVAVATU

SAHANAU BHUNAKTU
SAHA VIRYAM KARAVAAVAHAI
TEJASVINAAVADHÍTAMASTU

MAA VIDVISHAAVAHAI
OM SHANTI SHANTI SHANTIH

Que estejamos protegidos.
Que estejamos nutridos.

Que juntos trabalhemos e com grande vigor.
Que aprendamos juntos.

Que não haja conflito entre nós.
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• O que é Yoga?

• Aptidão física 

diferenciada?

• Idade

• Comportamento 
exemplar

• Hábitos 

• Prática severa e diária

• Qual o método?



O QUE É 

YOGA
PARA VOCÊ ?



O QUE É 

YOGA
PARA VOCÊ ?

OPINIÃO

TRADIÇÃO
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“quando os cinco sentidos se assentam 
junto com a mente, e a inteligência já não 

se expressa, então inicia o caminho 
supremo’. Isso é o que acreditam ser o 

YOGA: a sustentação firme dos sentidos”

YOGA NOS TEXTOS TRADICIONAIS 
KATHA UPANISHAD

(1400-1200 A.C) 
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I-2)  Yogás citta vrtti nirodhah

“Yoga é a inibição das modificacões da mente”

YOGA NOS TEXTOS TRADICIONAIS 
SUTRAS DE PATANJALI

(400 a.c - 200 d.c) 

I-3) Tada drastuh svarupe vasthanam

“Então, o vidente está estabelecido em sua própria natureza 
essencial e fundamental”

I-4) Vrtti sarupyam itaratra

“Nos outros estados existe assimilação do (vidente) com as 
modificações (da mente).



I-6)  Pramana viparyaya vikalpa nidra smrtayah

“conhecimento correto, conhecimento errôneo, fantasia, 
sono e memória ” mente”

YOGA NOS TEXTOS TRADICIONAIS 
SUTRAS DE PATANJALI

(400 a.c - 200 d.c) 

I.K.Taimini



TRADIÇÃO CONTEXTO

ADAPTAÇÕES



KECHARI 

MUDRA



O QUE É 

ASANAM?



Capítulo 6 (11/15)

“tendo erigido a partir de si mesmo um assento (asanam) .irme em um local limpo, nemmuito
elevado nemmuito baixo, coberto com um tecido, uma pele ou (um tapete de) capim kusha. 

Ali, tendo colocado a mente em um único foco, aquele que faz a mente (cittam) e os sentidos
controlados, tendo sentado no assento pode ajustar-se ao yoga para sua própria puri.icação. 

Firme a manter imóveis o corpo, a cabeça e o pescoço, por igual, tendo voltado os olhos para a
ponta do seu próprio nariz, e sem olhar para qualquer outra direção. 

Com o si-mesmo tranquilizado, o temor eliminado, .irme no voto de brahmachari, tendo
controlado a mente, com amente (cittam) voltada para mim, assentado(asita) corretamente,
devotado a mim. 

Ajustando-se sempre ao si-mesmo, de fato, o yogui da mente regulada por si mesma (niyata) 
avança em direção à paz da extinção (nirvana) fundamentado emmim”

Carlos Eduardo Barbosa

ASANAS NO BHAGAVAD GITA (700 a.c)
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II-46) sthira sukham asanam
II-47) Prayatna saithilyananta samapattibhyam

“A postura (deve ser) estável e confortável”
Pelo relaxamento do esforço e da meditação no “infinito” (a postura é dominada) -

I.K.Taimni

“Firme e confortável é o assento (asanam) pelo relaxamento dos esforços e pelo 
encontro com o que é infinito. Daí não ser (o yogui) oprimido pela dualidade”. 

Carlos Eduardo Barbosa

“a mente (cittam) caída no infinito, faz surgir o asanam”. 
Vyasa,Yogasutrabhasya (2,47)

ASANAS NO YOGA SUTRA DE PATANJALI (400 a.c/ 200 d.c)



APTIDÃO FÍSICA

OPINIÃO

TRADIÇÃO

• ASANAS (conceito)

• POPULARIZAÇÃO

• EQUÍVOCOS

• ACESSIBILIDADE

• DISPONIBILIDADE DA 
ATENÇÃO

• REFERÊNCIA 

• FANTASIAS
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O RISCO DE SE MACHUCAR

“O Yoga é tão seguro quanto o leite materno” (Swami Gitananda, 1907-1993)



CURIOSIDADES

JONAH SARGENT (fotos tiradas nos EUA e Alemanha)



CURIOSIDADES



CURIOSIDADES



A FLOR DE LÓTUS (PADMASANAM)

• TEXTOS 
TRADICIONAIS

• ADAPTAÇÕES



Já podemos ter uma idéia

como futuros professores

do que ensinaremos para

os nossos alunos?
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POUSO SOBRE A CABEÇA 

(SIRSHASANA)

• PARA QUE 
SERVE?

• É REALMENTE 
VIÁVEL?

• QUAL A 
ORIGEM?



2010, Yoga Body – Mark Singleton

2016, The Path of Modern Yoga – Elliot



2010, Yoga Body – Mark Singleton



• LESÕES (capítulo 4)

• ÓBITOS

• IMPACTO NA 
SOCIEDADE

• EXPECTATIVAS DE 
QUEM PROCURA 
O YOGA

• REFORMADORES



• Comentários de Vyasa aos yoga sutras (século VI) – 6 ásanas

• Hatha Pradipika (século XIV) – 15 ásanas

• Hatha Ratna Avali (século XVI) – 84 ásanas

• Gheranda Samhita (século XVII) – 32 ásanas

• Shiva Samhita – 4 ásanas

QUANTAS POSTURAS PRECISO DOMINAR ATÉ O 
FINAL DO CURSO?





1934 – 100 posturas 1966 – 602 posturas



A IMPORTÂNCIA DESSA LINHAGEM 

NA POPULARIZAÇÃO DO YOGA NO 

OCIDENTE
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SURYA NAMASKAR

QUAL A ORIGEM?



SURYA NAMASKAR



34

1.De onde vem? 
2.Quando surgiu? 

3.Qual a finalidade?


