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Curso de Formação de Instrutores de Yôga (Métodos e Técnicas do Yôga). 

 

Para lá da aparência 

 

João Camacho, Yôgachárya 

 

Avisos ao chêla 

 

 - O principal obstáculo à evolução é um ego deseducado. O principal aliado é a humildade. 

 - Principais atributos do chêla:  

 Disciplina 

 Persistência 

 Coragem (o que implica auto-análise diária) 

 - É preciso manter a força interior e não perder de vista o propósito. O Yôga propõe-se a 

desenvolver em harmonia o ser humano em todas as suas dimensões, para o conduzir à 

consciência expandida – o samádhi. 

 

Regras do curso 

 

 - Os chamados1: 1.ª regra – não desistir. Este é o método ancestral de pré-selecção. Os mestres 

no Oriente em geral e na Índia antiga, assim como ainda hoje nas escolas autênticas, escolhem 

os que não desistem. 

 Os dois grupos. Aprender e ensinar. Aristocratas do subtil. 

 Cálice vazio. Cálice cheio. 

 

O Yôga 

 

  O Yôga:  

 Técnico (depois usamos como quisermos) 

 Prático (no que resulta numa boa barreira contra o charlatão que não pratica nem 

defende o que diz) 

 Com alicerce (a sua base é uma estrutura ética) 

                                                 
 
1 "Muitos são os chamados. Poucos os escolhidos" 
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 Sistema filosófico 

 Ashram (centro, escola, de Yôga). Local da evolução. Pode ser uma escola onde os 

alunos residem com o Mestre, ou são externos. Mas tem de ter um Mestre responsável. 

 Mestre. O valor está na filosofia, no método, não no Mestre, no professor ou no instrutor. 

 A Força – prána e kundaliní. É o combustível do Yôga necessário para atingir a 

megalucidez, o samádhi. 

 O mahá marga (o grande caminho). Sempre a aprender. 

 O poder filosófico (chintamani) – a capacidade de transformar os outros.  

 Completando a Obra. 

 Ashtánga sádhana (as oito grandes famílias de técnicas do Yôga) 

 mudrá
2
 gesto reflexológico, simbólico e magnético feito com as mãos,  

Gesto reflexológico, simbólico e magnético feito com as mãos. Permite ao sádhaka atingir um estado de receptividade superlativo, 
no qual estará disponível para receber o Yôga. Poderá já neste estado atingir elevados níveis de concentração. 

 pújá (manasika pújá) retribuição ética de energia; trânsito energético; identificação com os arquétipos,  

Retribuição ética de energia. Funciona como uma saudação Divide-se em quatro partes e permite ao sádhaka uma perfeita 
sintonia com a egrégora da linhagem, possibilitando uma perfeita troca de energias entre o discípulo e o Mestre. Este funciona 
como um catalisador que recebe a energia e depois a distribui já devidamente equalizada. De um bom pújá depende uma boa 
aula. Habitualmente divide-se em quatro partes: 

bhávan pújá ao local que nos acolhe 
guru pújá ao professor 
satguru pújá ao mestre do professor 
Shiva pújá e ao criador do Yôga 

 mantra
3
 (vaikharí mantra; kirtana e japa) vocalização de sons e ultra-sons,  

Vocalização de sons e ultra-sons. Domínio do som e do ultra-som. Permite desobstruir as nádís, para que o prána possa circular 
livremente por elas. O mantra divide-se em kirtana, com efeito psicológico extroversor e em japa, com efeito psicológico 
introversor. 

 pránáyáma
4
, expansão da bioenergia através de exercícios respiratórios  

Expansão da bioenergia através de exercícios respiratórios. São os exercícios que permitem captar e expandir o prána, para que 
este circule nas nádí e revitalize todo o organismo, estimulando ainda os milhares de pequenos e secundários chakra que temos 
por todo o corpo. Há uma limpeza a nível energético. 

 kriyá
5 actividade de purificação de mucosas  

Actividade de purificação de mucosas. São exercícios que têm por finalidade auxiliar à limpeza do organismo a nível físico, 
preparando o corpo para o anga seguinte. 

 ásana
6
 procedimento orgânico, técnica corporal  

Produzem efeitos extraordinários para a mente e o corpo, proporcionando flexibilidade, boa forma, musculatura poderosa e bem 
definida, equilíbrio do peso e saúde. Alargam e fortalecem as nádí. 

 yôganidrá
7
 técnica de relaxação 

É neste anga que o sádhaka assimila e sente a manifestação dos efeitos produzidos por todos os anga anteriores, conjuntamente 
com uma boa descontracção nervosa e muscular. O yôganidrá utiliza para proporcionar o máximo de efeitos a melhor posição 
para relaxar, a melhor inclinação do corpo em relação à gravidade, a melhor luz, a melhor cor, a melhor indução, etc. 
 
 

                                                 
 
2 Sobre este anga poderá ler, do autor, o livro Mudrá. Gestos do Yôga ancestral 
 
3 Sobre este anga poderá ler, do autor, o livro MANTRA. Som, subtileza e poder no Yôga Antigo. 
 
4 Sobre este anga poderá ler, do autor, o livro Pránáyáma samhita. A disciplina do sopro. 
 
5 Sobre este anga poderá ler, do autor, o livro Kriyá. Purificação orgânica. 
 
6 Sobre este anga poderá ler, do autor, o livro Procedimentos orgânicos. Ásana. 
 
7 Sobre este anga poderá ler, do autor, o livro Yôganidrá - Técnica de relaxação. 
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 samyama
8 técnicas de concentração, meditação e samádhi) 

Técnicas de concentração, meditação e outras práticas mais adiantadas (samádhi). Sámyama é o termo utilizado por Pátañjali para 
designar ao mesmo tempo o dháraná (concentração), o dhyána (meditação) e o samádhi (ênstase). Se o praticante conseguirá 
fazer tudo de uma assentada - sámyama, - isto é, concentrar-se, meditar e atingir samádhi ou não, isso só depende do seu grau de 
adiantamento. Também depende do grau de adiantamento o tipo de técnica de meditação que deverá utilizar. O iniciante deverá 
utilizar uma técnica de 1º grau, o veterano deverá utilizar de 2º grau e os iniciados deverão utilizar de 3º grau. Este anga por vezes 
também é designado por dhyána, meditação. 

 

 Uttara ashtánga sádhana (as oito famílias de técnicas suplementares) 
 bháva  

É o sentimento que se coloca numa prática de Yôga. Deve ser adequado, implica uma atitude interior de contrição. E sem bháva 
não há prática de Yôga. 

 bandha 

Significa contracção. E, entre outros, são o uddiyana bandha, jalándhara bandha, múlá bandha, jíhva bandha, Khêchari bandha e 
são habitualmente executados com pránáyáma ou ásana, ou no kriyá. 

 mauna 

Significa silêncio. É uma prática de tapas, disciplina. O praticante durante as práticas fica em mauna procurando conseguir uma 
maior interiorização. Na nossa linhagem, porque somos tântricos não utilizamos muito esta técnica. Pois queremos expressar a 
nossa alegria. 

 manaskriyá 

É o nome que se dá às mentalizações feitas durante a prática. 
 sat sanga  

Sat sanga significa reunião em boa companhia ou tão só associação. Pode ser uma reunião festiva. Por exemplo uma festa de 
aniversário, de casamento, ou outra onde só participem yôgins é um sat sanga. Mas é também uma reunião para estudo, em que 
os participantes se sentam, para vocalizar mantra, para praticar meditação ou para proferir uma prelação. 

 sat chakra 

Sat chakra é uma modalidade de sat sanga em chakra, em círculo. Ou seja, sat chakra é um tipo de chakra sádhana, isto é, 
prática feita em círculo. Só os instrutores com grau de docente ou superior devem orientar estas práticas. Por vezes o instrutor 
assistente recebe autorização pessoal e específica do seu Mestre para o fazer. 
 Quando o objectivo é realizar um pújá, denomina-se chakra pújá, que é uma técnica tipicamente tântrica.  
 Em rigor o sat chakra deveria ter um número mínimo de 6 pessoas. E tem seis angas. 

1. assimilação de energia (pránáyáma) – organismo e para estimular os chakras; 
2. sincronização psíquica (mantra) – dá-se a equalização da energia, através do mantra, realizando os mesmos 
mantras, ao mesmo tempo, no mesmo volume e no mesmo ritmo; 
3. dinamização energética – que ocorre pelas palmas, ao atritar os 35 chakras que possuímos em cada mão; 
4. circulação de energia – fechando círculo e o circuito dando as mãos entre todos os participantes; 
5. projecção de energia – pode ser por mentalização ou por imposição das mãos; 
6. protecção contra retorno – evita-se o retorno kármico inerente à conexão energética que estabelecemos com 
aqueles a quem enviamos energia para ajuda. 

 Shiva Natarája nyása 

A expressão significa “identificação com Shiva no seu aspecto de dançarino real”. Na verdade constitui uma arte marcial secreta e 
muito antiga, que fazia parte do Yôga, da qual nasceram as artes marciais indianas e chinesas e até as japonesas. 
Esta prática permite ao sádhaka melhorar a sua linguagem gestual promovendo a identificação com o próprio criador do Yôga, 
Shiva. Projecta o sádhaka para a egrégora do Yôga. É parecido com um Kata das artes marciais, dos estilos internos9.  

                                                 
 
8 Sobre este anga poderá ler, do autor, o livro Meditação. Teoria e prática para a libertação. Do denso ao 
subtil. 
 
9 Num outro trabalho, do autor, publicado na revista Surya online, URL -http://www.cao.pt/surya/jc_22_1.htm, Artes marciais – as origens,  

distinguimos da seguinte forma os estilos internos e os estilos externos:  
Qualquer arte marcial pretende desenvolver, trabalhar, dominar a bio energia, chame-lhe ki, chi, ou prána. Ora o que distingue um estilo interno 
do externo é que este inicia o seu trabalho de fora para dentro, procurando eficácia marcial através das capacidades físicas. O estilo interno 
procura desenvolver primeiro a bio energia, e a sua eficácia em combate resulta da aplicação dessa energia. Dizê-lo assim é redutor e simplista, 
mas não é finalidade do nosso trabalho estabelecer esta distinção. Deverá ter-se presente, na análise que se faça do que é ou não um estilo 
interno os seguintes dados:  
1 - Sabe-se que quase todos os grandes mestres tiveram discípulos internos e externos, a quem ensinaram partes distintas da sua arte, o que 
dava por vezes origem a estilos distintos.  
2 - Sabe-se que, quase sempre, os aspectos externos eram do conhecimento quase todos os discípulos, ensino exotérico. Os aspectos internos  
só eram ensinados em segredo e apenas aos discípulos que o mestre escolhia, ensino esotérico.  
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 Outros nyása 

Nyása  significa a identificação entre o sujeito cognoscente e o objecto cognoscível, o que implica a supressão do acto de 
conhecer. De modo geral significa a identificação do sádhaka com seres ou objectos, à sua escolha. Nyása é uma técnica do Yôga 
antigo e significa identificação. Pois em nyása, o sujeito cognoscente e o objecto cognoscível coincidem, abolindo-se o acto de 
conhecer. 

 

Raízes do Yôga Antigo 

 

 Dakshinacharatántrika Niríshwarasámkhya Yôga – Yôga primordial de raiz drávida (+ 6000 anos), 

Proto-histórico, Pré-Ariano, Pré-Clássico, Pré-Vêdico, naturalista, racionalista, materialista; de 

disciplina não repressora, matriarcal e sensorial. 

 

                                                                                                                                               
3 - Sabe-se também que os estilos externos fazem habitualmente um trabalho baseado sobretudo na força física, no bloqueio, na resistência, na 
contracção muscular. Os estilos internos apostam na subtileza, sem haver por isso diminuição da eficácia, antes pelo contrário, na esquiva, na 
não resistência, na descontracção.  
4 - Se aqueles estilos vêem o corpo humano como um sólido e por isso usam predominantemente o punho fechado para mais estragos lhe 
causarem, estes com uma apreciação mais subtil e profunda apercebem-se que o corpo é composto preponderantemente de água, numa 
percentagem elevadíssima, sendo assim muito mais útil utilizar as mãos abertas, pois dar um soco na água pouca eficácia terá. 


