
Curso de Formação em Yoga 

‐ RYS 200h, certificado pela Yoga Alliance UK – 

 

- 4ª edição – 

 

Formação Extensiva 

2014 / 2015 

 

 

 

 

 

Trabalho Teórico 

 

Yoga e Karate-do: 

Uma perspetiva pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril de 2015 

Susana Maciel 

 



 

 

 

Índice 

 

1. A Ideia ................................................................................................... 1 

2. A Herança Católica-Cristã ......................................................................... 1 

3. A Ciência ................................................................................................ 2 

4. A Filosofia ............................................................................................... 2 

5. A Vida .................................................................................................... 3 

6. A Ética ................................................................................................... 3 

7. O Yoga ................................................................................................... 4 

O Início ...................................................................................................................................... 4 

A Experiência ............................................................................................................................. 5 

8. O Karate-do ............................................................................................ 7 

O Fascínio .................................................................................................................................. 7 

A Experiência ............................................................................................................................. 9 

9. Hoje e agora .......................................................................................... 10 

Referências Bibliográficas .............................................................................. 12 

 

 

 

 

 

 



Página 1 de 12 
 

1. A Ideia 

 

Com este trabalho pretendo partilhar um pouco da minha experiência de Yoga 

e de Karate-do e da influência que estas duas filosofias têm tido na minha 

vida. Apesar de praticar Yoga há muito mais tempo do que Karate-do, ele 

esteve sempre ali presente, à espera que eu o conhecesse. Por acaso, ou não, 

escolhi praticar Yoga nos vários dojos1 onde hoje pratico Karate-do. Porque é 

que aqueles espaços sempre me atraíram? Porque é que o Yoga e o Karate-do 

tanto me fascinam? Talvez mais do que partilhar, com este trabalho pretendo 

fazer uma reflexão sobre o que são para mim, estes dois grandes e 

deslumbrantes mundos. 

 

 

2. A Herança Católica-Cristã 

 

Nasci numa família de forte tradição católica- cristã, e fui educada com a forte 

convicção de que tudo o que eu fazia era observado e julgado por um Deus, 

que apesar de ser intitulado como Deus do Amor, era capaz de condenar 

qualquer um, a um inferno terrível. Cresci numa luta inglória entre o Bem e o 

Mal. A comparação, com os meus irmãos ou com outros, tornava a batalha 

ainda mais assoberbante: as depreciações deixavam-me triste e os elogios 

enalteciam o meu orgulho, criando, mais receio ainda de falhar. 

Inconscientemente, o medo de errar, de fraquejar, de desapontar, de não ser 

amada, fez crescer a insegurança, a culpa, a vergonha e a angústia. Foi uma 

fase repressora e castradora, cujas marcas, são ainda hoje bem visíveis. Adoro 

a minha família e sei que fizeram o seu melhor, mas eles próprios foram 

vítimas de uma mentalidade limitadora. Um ideal sublime e genuíno, como 

considero que seja o da religião cristã e de muitas outras, não deve aprisionar 

no medo e na ignorância, mas sim encorajar, sublimar, libertar. 

 

                                                           
1 Dojo (Do, caminho, Jo, sítio, traduzido literalmente, sítio do caminho) é o local onde se pratica Karate-do. 
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3. A Ciência 

 

A Ciência mostrou-me que não há certezas de nada, que o que agora é 

considerado como verdade, amanhã, poderá ser posto em causa, por uma 

nova descoberta, por uma nova teoria. Que, apesar das suas leis terem de ser 

demonstradas, comprovadas, por um método rigoroso, lógico e bem claro, elas 

podem ser questionáveis, inclusive a sua própria formulação. Deus? Religião? 

Valores? Tudo pode ser simples fruto do cérebro humano, que pode não ser 

mais do que um supercomputador de átomos. 

 

A Ciência revelou-me que o universo está admiravelmente organizado, mas 

que tudo o que existe pode ter sido, unicamente, obra do acaso. 

Inevitavelmente, a Ciência veio abalar toda a minha estrutura psicológica, 

baseada em convicções da religião católica-cristã. Instalou-se a crítica, a 

dúvida e por fim a descrença. Fazia imensas questões aos meus pais, 

principalmente a meu pai, que estudou Teologia num seminário. Cheguei a 

participar num grupo de jovens da igreja, onde também colocava as minhas 

dúvidas. As respostas eram inconcludentes e todas elas conduziam a uma 

simples e resignada questão de fé. Acreditar… 

 

Fiquei sem chão e sem teto e nasceu em mim um grande vazio. Afinal o que é 

a Vida? O que é a Morte? Não há um Deus? Não há uma luz, um caminho, uma 

direção, um sentido? Tudo se vai transformar e desaparecer? Porquê? 

 

 

4. A Filosofia 

 

A palavra Filosofia deriva da junção dos termos philos (amor) e sophia 

(sabedoria) - Amor à sabedoria. Mas este amor pela sabedoria não significa 

que o filósofo queira alcançar toda a sabedoria. Fazendo referência à célebre 

frase de Sócrates, Só sei que nada sei, o filósofo é aquele que reconhece que 

pouco ou nada sabe, mas que nunca para de procurar saber mais. O filósofo é 

aquele que se coloca acima de todo o saber e procura a essência, a relação 

entre tudo, e que incontornavelmente, vai parar às questões fundamentais da 

existência “O que é a Vida? O que é a Realidade?” 
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Embora não tenha uma formação em Filosofia, estas questões acompanham-

me há já muito tempo. Talvez devido ao choque entre a herança católica-cristã 

e a minha formação académica, talvez por algo que aconteceu e que o meu 

inconsciente teima em bloquear, ou talvez simplesmente porque sou mesmo 

assim. A verdade é que elas me inquietam profundamente. 

 

 

5. A Vida 

 

Como é que do nada surgiram os quase nove milhões de espécies de seres 

vivos diferentes, que estudos recentes estimaram? O que é a sobrevivência, o 

instinto, a evolução, o equilíbrio? São leis, teorias postuladas numa tentativa 

de compreender a Vida, ou elas de facto estão intrinsecamente presentes, 

programadas no coração das células? O que é a inteligência e a consciência? O 

que é que leva o ser humano a questionar, a explorar, a investigar, a criar? 

 

Acaso, milagre, mistério… 

Porque é que penso em tudo isto? Não deveria pensar? 

Todos os cientistas, filósofos, poetas, artistas pensam… 

Só eles têm esse direito? 

 

 

6. A Ética 

 

Em cada segundo que passa, todo o ser vivo luta, de uma forma inconsciente e 

inexplicável, por se manter vivo. No ser humano, devido à sua inteligência e 

consciência, essa batalha assume dimensões complexíssimas. Uma delas é a 

educação. Desde que nascemos somos educados a agir, a sentir, a pensar de 

determinada maneira, a maneira que outros consideram a certa, a correta. 

Todos os nossos mais íntimos instintos, desejos, vontades, ideias, intuições 

são orientados, filtrados, moldados e até aniquilados pelo crivo da moral e da 

razão. 
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O que é o bem e o mal? O que é a Justiça? Será que são simples conceitos 

inventados pelo ser humano? Porque é que há tantas morais? O que é que leva 

um povo a adotar uma determinada moral? O que é que há de comum a todas 

elas? Qual a essência da moral? Será que se podem definir valores universais? 

Com base no quê? Qual o papel da educação? Qual o meu papel? 

 

Sou filha, irmã, companheira, mãe, amiga, professora, e tantos outros papéis… 

O que é que está certo, o que é que está errado? 

Tantas opiniões, ideias, teorias, religiões, morais, filosofias… 

Quantas e quantas vezes me sinto perdida no meio de todas elas. 

Reflexão, reflexão, muita reflexão… 

 

 

7. O Yoga 

 

O Início 

 

O meu primeiro contacto com o mundo do Yoga foi através de um livro que o 

meu tio deixou, por acaso, lá em casa. Tinha eu menos de 18 anos. O livro 

apresentava a coreografia de ásanas, Surya Namaskar, e falava dos seus 

benefícios. Quando a experimentei, a sensação foi arrebatadora. Até hoje, 

mantenho essa prática, e passados mais de vinte anos, a sensação continua a 

ser a mesma. Na altura andava obcecada por tudo o que era saudável e aquela 

sensação despertou a minha curiosidade. 

 

Quando comecei formalmente a frequentar aulas de Yoga, o Yoga era ainda 

muito pouco conhecido e era algo para pessoas de mais idade. Praticava-se às 

escuras, com uma vela, e aquele ambiente mágico apaixonou-me de imediato. 

Entrava, cumprimentava o professor e os outros praticantes com um sorriso e 

duas ou três palavras, sentava-me e ficava ali quieta, calada, à espera das 

instruções. Identifiquei-me com aquela atmosfera, com aquela música e sentia, 

intuitivamente, que pertencia ali. 
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Passava a maior parte do tempo de olhos fechados, quase sem ver quem 

estava ao meu lado. Para mim, esta sensação era como parar, desligar, sair da 

correnteza do mundo e recolher para dentro, ficar só comigo mesma. 

 

O meu primeiro professor era muito exigente e pouco falava. Nas aulas com 

mais de duas horas, as posições duravam uma eternidade. Para mim, eram 

autênticos e apaixonantes desafios que punham à prova todas as minhas 

forças. Pouco a pouco, com muita disciplina, força de vontade e respeito senti 

o meu corpo a expandir, a chegar aos limites e ir para além deles. A música 

era a minha grande aliada e ressoava em mim de uma forma tão intensa e 

profunda, que me fazia sair de mim e voar para lugares da minha imaginação. 

Era simplesmente espantoso o facto de a música ter a mesma frequência que 

eu, era como se eu me estivesse a autodescobrir. 

 

Nas aulas o meu professor falava nos chackras, nos bandhas, no prana, nos 

mantras, no despertar da Kundalini, na iluminação, mas eu ouvia tudo aquilo 

como se fosse uma linda história. Curiosamente, foi também nessa altura, que 

conheci o vegetarianismo, o espiritismo e o esoterismo. Parecia que tinha 

apanhado uma onda de magia, que ia ganhando, exponencialmente, uma 

altura e força abismais. Sentia-me literalmente a regressar à minha infância, 

aos tempos em que ainda acreditava… Podia não ter certezas de nada, podiam 

ser só histórias, mas eram histórias que preenchiam o meu vazio. 

 

 

A Experiência 

 

Uma das partes da aula que desde o início considerei mais difícil é a 

meditação. Dizerem-me “sereniza a tua mente e deixa passar os pensamentos 

como nuvens e não te agarrares a eles” é como me disserem para adormecer 

quando eu de facto estou com uma terrível insónia. Eu penso, analiso, reflito 

muito: a minha cabeça fervilha de pensamentos. Os momentos em que eu 

sinto que a minha cabeça fica mais leve, ao ponto de estar quase vazia, são 

quando a prática é muito intensa fisicamente. Eu depois de correr ou de 

praticar um desporto muito intenso, sinto o mesmo. 
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Só quando chego aos limites do meu corpo físico é que a minha mente 

finalmente relaxa. Por vezes sinto o mesmo quando chego aos limites das 

minhas emoções e pensamentos, mas sei que o caminho é ainda longo, muito 

longo. 

 

Nas aulas, também sempre se ostentou a não competição e que cada um tem 

de interiorizar e respeitar o seu próprio caminho, sem se comparar a ninguém. 

Inicialmente esta visão foi libertadora, no entanto, com o tempo, comecei a ter 

indícios de que nem sempre assim era. As comparações e os elogios também 

existem e invariavelmente prendem-se no físico. O exterior, o visível, é 

poderosíssimo e facilmente atrai e prende a nossa atenção. Por outro lado, o 

interior, o invisível, é subtil e exige um olhar de águia, um sexto sentido, ou os 

cinco fundidos num só. 

 

Uma vez, o meu primeiro professor convidou-me para assistir às aulas do seu 

Mestre. Fiquei perplexa com o que encontrei: para além de a sala estar 

completamente iluminada, havia um grande espelho numa das paredes (nos 

dias de hoje é o considerado normal, mas para mim, foi e continua a ser uma 

incongruência com o que se pretende vivenciar). O Mestre do meu professor 

passou a aula quase toda a falar e de vez em quando elogiava um e outro e 

fazia comparações. Fiquei completamente confusa e só me apetecia sair dali. 

 

Passados uns anos, o meu professor, na altura, perguntou-me se eu não 

estaria interessada em frequentar um curso de formação para professores de 

Yoga. Como já tinha alguns anos de experiência, resolvi arriscar. Para meu 

grande espanto, o professor orientador do curso era o Mestre do meu primeiro 

professor. A minha primeira reação foi de desistir, no entanto, não quis tomar 

decisões precipitadas. Arrependi-me amargamente, pois só me dececionei 

ainda mais, para além de ter gasto bastante dinheiro. Acabei por ir apenas a 

três fins-de-semana. Senti que estava numa espécie de seita/harém. Falava-se 

em sermos especiais, em termos uma grande missão à nossa frente e não me 

senti minimamente à vontade para colocar questões: tudo me parecia surreal. 

Afinal o que é o Yoga? Será que é uma ginástica ou circo mesclado com uma 

pseudo-espiritualidade? Não quero acreditar que assim seja. 
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Entretanto tive outros professores com uma abordagem mais aberta, mas foi 

graças à minha atual professora, que a minha perspetiva do mundo do Yoga 

mudou. As aulas são teórico/práticas - aprende-se filosofia e história enquanto 

se pratica. Para além de ela ter uma notável sabedoria, sensibilidade e 

criatividade, tem sobretudo um espírito muito aberto, o que nos deixa 

completamente à vontade para colocar questões. Pouco a pouco, tem-se 

desvanecido a cortina do mistério e finalmente comecei a ver o universo do 

Yoga com maior clareza e nitidez. 

 

Atualmente toda a gente fala no Yoga e procura-o por inúmeras razões. Há 

sites na Internet, inclusive, onde se fazem descrições dos vários estilos de 

Yoga e recomendações em relação à tipologia psicofísica da pessoa. Parece que 

o Yoga se multiplicou em vários, para satisfazer as necessidades pessoais de 

cada um. O mais curioso é verificar que há alguns estilos, ou intitulados 

Mestres de Yoga, que se consideram melhores que os outros, e que escrevem 

autênticos tratados para o provar. Sei muito pouco de história e filosofia do 

Yoga, mas, na minha opinião, toda esta panóplia de estilos só contribui para a 

divergência e afastamento dentro do próprio Yoga. Na minha opinião, não há 

um único caminho e a Vida é a nossa melhor Mestra. A Verdade, se ela de 

facto existe, não precisa de ser confirmada, vangloriada e badalada a todos os 

ventos: quando abrirmos realmente os olhos, ela surgirá naturalmente. 

 

 

8. O Karate-do 

 

O Fascínio 

 

Lembro-me, em pequena, de ver uma série na televisão de um solitário mestre 

de artes marciais que andava a viajar de terra em terra. Em todos os episódios 

havia uma mensagem, em forma de uma metáfora ou de uma parábola, sobre 

as questões filosóficas da Vida. Não me lembro dos pormenores, mas lembro-

me que adorava aquelas paisagens, a música, as lutas e principalmente as 

mensagens. O Oriente: a filosofia, a arte, a música, as paisagens… Porque é 

que sempre me fascinou? 
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Por acaso, ou não, pratiquei Yoga nos dojos em que hoje pratico Karate-do: 

Primeiro no dojo Egami e mais tarde no dojo Murakami. Fiquei especialmente 

encantada com o dojo Murakami. Parecia que estava num lugar sagrado: o 

caminho dos canaviais, o portão, a seara, o corredor de flores, aquele espaço 

enorme cheio de quadros com mensagens mágicas, os retratos dos Mestres e a 

minha preferida, a parede envidraçada virada para o varandim, através da qual 

via a lua, a vegetação e ouvia todos os seres que nela habitavam. Olhava para 

aqueles espaços e para o que eles representavam com uma grande admiração, 

mas nunca ousei conhecê-los. 

 

Foi a Beatriz, a minha filha, que me fez conhecer o mundo do Karate-do. Com 

a ideia de que era importante para ela aprender a lutar por aquilo que queria, 

pesquisei vários desportos e locais em Almada. Fui parar precisamente ao 

Karate-do infantil, no dojo Egami, onde eu e o Américo, o pai da Beatriz, 

conhecemos a Rosa Brites, uma das nossas atuais mestres1. A Rosa é uma 

pessoa muito especial que cativa qualquer pessoa pela sua enorme alegria e 

generosidade. Incentivou-nos, logo, desde o início, a praticarmos. A Rosa 

apresentou-nos o mundo do Karate-do de uma forma muito criativa e mostrou-

nos que esta arte pode ser praticada por qualquer pessoa. Em novembro deste 

ano, vai fazer três anos que nós os três começámos a prática do Karate-do. 

 

O que é a atração, a afinidade? Frequências em sintonia? Como é que do acaso 

surge uma tão admirável harmonia? Porque é que eu me identifiquei com o 

Yoga e com o Karate-do? 

 

Há tanta diversidade: formas de vida e não-vida, locais, climas, formas de 

pensar, de sentir, de estar… Porque é que eu sou como sou? Será que sou uma 

mera obra do acaso, da educação, da cultura? Será que não há nada em mim 

verdadeiramente só meu? O que será então a criatividade? Uma ilusão? 

 

 

                                                           
1 Na Associação Shotokai de Portugal, que é a associação à qual eu pertenço, é tradição reservar a palavra 
"Mestre" (com maiúscula) para o Mestre Tetsuji Murakami e a palavra “mestre” (com minúscula) para os 
atuais mestres seus discípulos. A mestre Rosa Brites é 4º Dan. Dan é uma graduação em Karate-do de cinto 
negro. A lista completa das graduações pode ser encontrada no site 
https://murakamidojoespinho.wordpress.com/karate-shotokai/graduacoes/. 
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A Experiência 

 

Assim como o Yoga é procurado principalmente por questões de saúde, ou por 

simplesmente estar na moda e constituir um estilo de vida saudável, também o 

Karate-do é procurado maioritariamente por pessoas que pretendem aprender 

técnicas de combate e defesa pessoal. Eu própria, procurei o Karate-do por 

considerar que seria muito útil para a Beatriz aprender técnicas de defesa, mas 

nestes últimos três anos descobri que estava redondamente equivocada. 

 

A minha grande e espantosa descoberta foi a ligação profunda existente entre 

o Karate-do e o Yoga. Descobri que as origens do Karate-do estão intimamente 

ligadas ao Yoga, nomeadamente a um monge budista indiano Boddhidarma 

que terá ensinado técnicas de kriyá, pránáyáma, ásana e meditação aos 

monges, no famoso mosteiro de Shaolin, na China, por volta do séc. V da era 

Cristã. 

 

Descobri pessoalmente na prática e graças à exímia sabedoria e sensibilidade 

de um dos meus atuais mestres, o mestre José Patrão1, que as técnicas de 

Karate-do são verdadeiros ásanas dinâmicos do Yoga e que têm como 

fundamento os mesmos princípios: circulação do prana, alinhamento, ativação 

e equilíbrio dos chakras, desenvolvimento da consciência e de um caminho de 

auto-conhecimento. De uma forma mais evidente no Taiso2, como já referi no 

meu trabalho “O Yoga no Taiso do Karate-do”, mas também nas três partes 

base de uma prática de Karate-do: kion, kata e kumite. 

 

O Kion, onde se aprendem e melhoram as técnicas básicas, é uma genuína 

aula de ásanas, onde se luta interiormente com a mente para levar o corpo aos 

seus limites e ir para além deles. 

 

O Kata, onde se aprendem coreografias de técnicas básicas, são 

deslumbrantes lutas com guerreiros imaginários, que correspondem a 

coreografias de ásanas, tal como Surya Namaskar e cujo principal objetivo é 

ligar os nossos chakras aos chakras dos adversários. 

                                                           
1
  O mestre José Patrão é 5º Dan. 

2 Taiso é a parte inicial de uma prática de Karate-do. 
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E, por fim o Kumite, onde se utilizam as técnicas básicas para nos ligarmos a 

um ou mais adversários reais. A ideia não é combater, como parece à primeira 

vista. A ideia é efetivamente ligarmo-nos, de uma forma subtil, através dos 

nossos chakras. É avançar ousadamente para fora numa verdadeira descoberta 

e ligação ao outro e a tudo o que nos rodeia. Para isso é preciso harmonia, 

equilíbrio entre os adversários, e sobretudo paz interior. 

 

Para mim, aprender Karate-do é como aprender a ser um músico de uma 

grande orquestra. É preciso desenvolver um excelente ouvido e sentido de 

visão associados a uma destreza imparável com as mãos – aspeto físico. É 

preciso aprender a tocar o instrumento com uma mestria exímia – aspeto 

técnico. É preciso conhecer e aprofundar todas as infinitas potencialidades da 

música – aspeto mental. Mas sobretudo, é preciso conseguir estar 

atento/ligado ao maestro e a toda a orquestra e não se deixar envolver, num 

outro músico em particular, quando este sobressai. O karateca precisa de 

interiorizar que se não estiver em sintonia com toda a orquestra, a sua música 

de nada lhe vai valer – Zanshin. Enquanto o karateca estiver a aprender terá 

um maestro – um Mestre, mas no final do caminho, será ele próprio o maestro 

da sua orquestra e o compositor da sua própria música. 

 

 

9. Hoje e agora 

 

Por estranho que pareça, foi o Karate-do, que me levou a inscrever no curso 

de formação de professores de Yoga. Como aluna de Yoga, o caminho tem sido 

exclusivamente interior, num retirar para dentro. Como professora de Yoga, 

vou procurar também avançar ousadamente para fora, como num Kumite do 

Karate-do. 

 

Foi um grande privilégio ter conhecido o professor Marco -um sublime marco 

da liberdade - e todos os meus colegas de curso. Adorei as conversas, as 

partilhas, as reflexões. Fiz um genuíno shirshásana mental, que me virou tudo 

ao contrário, e que me vai permitir reconstruir tudo de novo. 
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“1 – Distancia-te na batalha que se irá travar e, ainda que combatas, não sejas tu o 

guerreiro. 

2 – Procura o guerreiro e deixa que ele combata por ti. 

3 – Recebe dele as ordens para a batalha, e obedece-lhe. 

4 – Obedece-lhe, não como se ele fosse um general, mas como se fosse tu-próprio e 

as tuas palavras faladas a expressão dos teus desejos secretos; porque ele és tu-

próprio, mas infinitamente mais sábio e mais forte do que tu és. Procura-o bem; se 

não, na febre e na pressa da batalha, podes passar por ele, e ele não te conhecerá a 

não ser que o conheças. Se o teu grito encontrar o seu ouvido atento, então ele lutará 

em ti e encherá o inerte vácuo interior. E se for assim, então poderás atravessar a 

batalha, calmo e sem cansaço, pondo-te de lado e deixando que ele se bata por ti. 

Então te será impossível errar uma cutilada. Mas se o não procurares, se passares por 

ele, então não haverá para ti salvaguarda. O teu cérebro ondeará, [a batida de] o teu 

coração se tornará irregular, e na poeira do prélio te falharão a vista e os [demais] 

sentidos, e não poderás distinguir os teus amigos dos teus inimigos. 

Ele és tu próprio. Tu, porém, és apenas finito e suscetível de erro; ele é eterno e está 

seguro. Ele é a verdade eterna. Uma vez apossado de ti e tornado o teu Guerreiro, 

nunca te abandonará; e no dia da Grande Paz tornar-se-á uno contigo”. 

Collins (2013), pág. 17 

 

 

E agora, descansa sob a árvore de Bodhi, que é a perfeição de todo o conhecimento, 

porque, sabe-o, és possuidor de Samadhi – o estado da visão infalível. 

Vê! Tornaste-te a luz, tornaste-te o som, és o teu Mestre e o teu Deus. Tu próprio és o 

objeto da tua busca: a voz sem falha, que ressoa através de eternidades, isenta de 

mudança, isenta de pecado, os sete sons em um, 

A VOZ DO SILÊNCIO. 

Om Tat Sat. 

Blavatsky (2012), pág.32 
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