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RESUMO 

Nesta pesquisa bibliográfica será descrita, o Yoga e a Dança Circular e na sequência a união das 
duas práticas integradas, se complementando para potencializar benefícios. Gerando integração com 
Universo, alegria de viver, tranqüilidade, equilíbrio emocional. Promovendo saúde e bem estar. Unir 
as duas práticas promove um desenvolvimento psicofísico, que trazem a consciência de si mesmo, 
com momentos de introspecção mesclados de alegria e de relaxamento. Usufruindo dos efeitos da 
roda que desperta a igualdade e a inclusão onde as pessoas se olham nos olhos, onde não há 
começo e nem fim. 

 

 

PALAVRAS CHAVES: Yoga, Dança Circular, Benefícios. 

 

 

ABSTRACT  

In this bibliographic research Yoga and Circular Dance will be described and, in the sequence, the 

union of both practices integrated, complementing each other to enhance benefits, generating 

integration with the Universe, joy of living, tranquility, emotional balance, promoting health and 

wellness. The union of the two practices promotes a psychophysical development that brings self-

awareness, with moments of introspection blended with joy and relaxation, enjoying the effects of the 

circle that awakens equality and inclusion where people look into each other eyes, where there is not 

beginning and neither end. 
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INTRODUÇÃO  

 

 Nas palavras de KUPFER, P. (2016) Yoga significa união é consciência é 

transformação é libertar-se de condicionamentos e crenças é ousar viver a plenitude 

e a felicidade. Praticando āsanas, prāṇāyāmas e meditações é possível reavaliar 

valores e paradigmas, libertar o corpo vital das inevitáveis couraças que são criadas 

ao longo do tempo e polir o espelho do coração para que as emoções possam 

refletir a plenitude. E o mais importante acessível a todos.    

Segundo relatos das práticas em João Pessoa organizados por ANDREA, P.  

A dança circular, ou dança de roda é uma meditação em movimento que promove 

benefícios mentais, físicos também diversão e integração do grupo, consciência no 

tempo de cada um em aprender, potencializa a organização dos sentimentos e 

emoções. Desperta nas pessoas coragem e determinação. A repetição dos passos 

leva a um estado de consciência alterado levando a um contato interior mais 

profundo com suas raízes, remete a tranqüilidade.  

  Desta forma, a união da pratica do Yoga e da Dança Circular como a própria 

palavra do Yoga diz: “UNIÃO”, potencializará essa prática para os benefícios a todos 

os seres. Inclusive percebe-se nos relatos dos historiadores danças circulares na 

Índia, deuses da filosofia Yogui nas danças circulares como bailarinas de Krishna, 

Shiva Nataraja no círculo do fogo.  O Hatha Yoga que Há = sol e Tha = lua e a 

semelhança nas danças circulares em torno do centro que é o Sol. Inicia na natureza 

segue benefícios, na linha do autoconhecimento, relaxamento, liberdade, 

transformação, a ligação do Eu interior com o Eu superior, promovendo a integração 

e a igualdade entre as pessoas, desenvolvendo gratidão e tranqüilidade bem como 

alegria interior. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

 

1. O Yoga 
 
De acordo com IYENGAR (2006) a palavra Yoga origina-se do sānscrito e 

deriva do radical yuj, que significa unir ou juntar.  

“[...] Yoga é a integração do ser individual jēvātaman ao Princípio supremo 

(Paramātman) a partir da superação da idéia ilusória de que estas entidades estão 

separadas por serem essencialmente diferentes.” (SILVA, 2009 p.19). 

De acordo com IYENGAR (2006 p. 10-15) um dos objetivos fundamentais da 

prática do Yoga é restaurar a simplicidade e a paz da mente, libertando-a das 

confusões e das aflições que geram sofrimentos desnecessários. Assim, o Yoga 

rejuvenesce com delicadeza o corpo e liberta a mente de sentimentos negativos, 

causados pelo ritmo acelerado da vida moderna. “A prática do Yoga preenche o Ser 

interior com esperança e otimismo e ajuda a superar os obstáculos a uma saúde 

perfeita e ao contentamento espiritual. É um renascimento” [...]. 

Yoga é um dos seis sistemas fundamentais do pensamento Indiano 

conhecidos como pontos de vistas (darśana que significa visão no sentido literal e 

metafórico, considerado também como “ponto de vista” que compreende os seis 

sistemas fundamentais de pensamento indiano sendo eles: Nyāya, Vaiśeṣika, 

Sāṁkhya, Mimānsa, Vedānta e Yoga (DESIKACHAR, 2006) válidos do 

conhecimento ancestral Hindu, conforme aparecem nos hinos e textos sagrados de 

conhecimentos (Vedas). Esta pratica procura criar um estado de presença em todas 

as ações, em todos os momentos do ser. Agindo de maneira que toda a atenção 

seja dirigida à atividade que se desenvolve no momento presente (DESIKACHAR, 

2006). 

Para tratar sobre o conhecimento do Yoga é imprescindível que se consulte 

o texto clássico do Yoga Sūtra, escrito por Patañjali provavelmente no início da era 

cristã. A importância deste texto é justificada pelo fato de ser ele uma sistematização 

de outros textos e informações anteriores sobre o Yoga, que remontam a tempos 

imemoriais e estão originalmente inseridos nos Vedas (SILVA, 2009). Vedas são 

quatro hinários: Ṛg-Veda, Atharva-Veda, Āyjur-Veda, Sāma-Veda que formam a 
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parte mais antiga do cânone sagrado do Hinduísmo. Segundo a tradição estes hinos 

foram “vistos” ou “ouvidos’ por videntes (ṛśis) e são respeitados como revelação 

(FEUERSTEIN, 2005a).   

No contexto da cultura Hindu, da qual provém o Yoga, são os Vedas o 

reservatório de todo o conhecimento e sabedoria que serve de base para os 

desenvolvimentos posteriores das ciências, filosofia, artes, etc. De acordo com 

Feuerstein (2001) a tradição Hindu reconhece seis sistemas filosóficos que são 

chamados de ponto de vista ou visões (darśana). Assim nesta filosofia entende-se 

por tradição, a revelação (śruti) védica e as seis principais escolas da ortodoxia 

hindu (smṛti) reconhecidas como pontos de vista válidos (darśanas) desta revelação 

anterior Sendo assim, segundo a ortodoxia hindu, o Yoga Sūtra de Patañjali é o 

único texto válido como interpretação da tradição do Yoga, conforme aparece nos 

Vedas. 

Patañjali define o Yoga como a restrição (nirodhaḥ) das modificações (vṛtti) 

mentais ou da consciência (citta) - citta-vṛtti-nirodhaḥ - o que se traduz num trabalho 

de transformação da mente e representa o clímax de um longo desenvolvimento. 

De acordo com IYENGAR (1980) o termo citta denota a mente em seu 

sentido total ou coletivo, como composta de três categorias:  

a) mente (manas), a mente individual com o poder e faculdade de 

atenção, seleção e rejeição, cuja característica é a oscilação; 

b) inteligência ou razão (buddhi), cuja característica é a decisão; 

memória (citt) 

c) ego (ahaṁkāra), que determina que – eu sei. 

 

[...] “A ioga é o método pelo qual a mente incansável é acalmada e a 
energia, dirigida para canais construtivos. Assim como um rio caudaloso, 
adequadamente dominado por represas e canais, cria um vasto reservatório 
de água, evita a fome e fornece energia abundante para a indústria, do 
mesmo modo, a mente, quando controlada, fornece um reservatório de paz 
e gera energia abundante para o enaltecimento da humanidade” (IYENGAR, 
1980 p. 19). 

 

O Yoga é uma forma de psicotecnologia que trabalha integralmente com a 

mente ou psique humana. Esta prática propõe esquemas tanto do universo interior 

do indivíduo como do exterior, apontando para o que está além dos níveis ou 
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camadas da psique e do cosmo. Afirma que a natureza humana, o Si Mesmo é 

absolutamente transcendente (FEUERSTEIN, 2005b). 

O Yoga é uma busca profunda da real natureza, uma reeducação de valores 

frente à necessidade da reflexão e da auto-investigação. É um caminho que 

desbrava o mais profundo do Ser em busca da compreensão do Absoluto. Esta 

prática percorre o caminho da matéria para o espírito e proporciona a liberação dos 

vínculos que prendem a alma à matéria (PACKER, 2008).  

Segundo FEUERSTEIN (2005a) a mente (manas) tem a propriedade de 

organizar as informações recebidas pelos sentidos; o ego (ahaṁkāra), princípio da 

individuação, determina a noção de individualidade que possui um corpo-mente com 

propriedades pessoais como: meus sentimentos, minhas idéias, meus filhos. Além 

disso há a memória (citta) e o intelecto (buddhi).   

De acordo com PACKER (2008) e tendo-se por base o modelo Védico; são 

conhecidos três corpos (śarīra) com os três níveis de expressão da consciência (cit). 

a) corpo físico (Sthūla-śarīra), constituído de cinco 

elementos: terra, água, fogo, ar e éter com objetivo de compor uma 

forma visível. Este corpo dá a idéia da realidade do ego, porém está 

sujeito ao nascimento e à morte. É considerado o invólucro denso da 

matéria; 

b) corpo sutil (Sukṣma-śarīra) é constituído por dezessete 

elementos, sendo cinco órgãos de ação (karmendriyas); cinco órgão de 

percepção (jñānendriyas); cinco alentos vitais (prāṇa, apāna, samāna, 

udāna e vyāna); mente (manas) e intelecto (buddhi). Este corpo dá 

vitalidade ao nível físico e sua expressão acontece através das 

necessidades psíquicas, emoções e pensamentos;  

c) corpo causal (kāraṇa-śarīra), ele é a causa dos outros 

corpos, nele está contida a potencialidade dos dois outros corpos. 

Os três corpos (śarīras) acima descritos estão divididos em cinco 

revestimentos conhecidos como invólucros ou bainhas (kośas), que podem ser 

compreendidos segundo os dados da tabela abaixo: 
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TABELA 01: Corpos e Revestimentos do Ser Humano 

Sthūla-śarīra 
corpo físico 

Annamaya Kośa 
Corpo feito de alimento. Corresponde ao corpo 
material e é constituído a partir dos nutrientes 
que ingerimos.  

Sukṣma-
śarīra 

corpo sutil 

Prāṇamaya Kośa 
Corpo feito de energia vital. Sede dos prāṇa-
vayu e corresponde ao corpo energético. 

Manomaya Kośa 
Corpo feito de matéria mental. Formado pelos 
órgãos da percepção, associado a uma gama 
de emoções e sentimentos. 

Vijñānamaya 
Kośa 

Corpo feito de conhecimento. É a mente 
superior com o poder da sabedoria em latência. 
Inteligência individual, auto-reflexiva com 
propriedade de discernimento. 

Kāraṇa-śarīra 
corpo causal 

Ānandamaya 
Kośa 

Revestimento de bem-aventurança. Reflete o 
ātman e mantém relação direta com a luz de 
Buddhi. 

Fonte: SILVA (2009) 
 
 

Assim, percebe-se que a noção de indivíduo, conforme é tratada e 

fundamentada no Yoga, vai muito além da constituição física ou daquilo que se 

entende como a personalidade de alguém. As dimensões do indivíduo se ampliam e 

se integram numa unidade autoconsciente. Quando isso acontece um ser humano 

“real” pode ser visto. É disto que trata o Yoga; do processo de união, integração e 

libertação do indivíduo. Mas, como esse processo expande os limites dados pelos 

condicionamentos histórico, cultural, social, biológico, etc., evidencia resistências e 

traz dificuldades. São estes os obstáculos ao caminho do Yoga que serão tratados a 

seguir.  

Os obstáculos ao caminho do Yoga podem ser compreendidos como 

limitações que dificultam, retardam e muitas vezes inviabilizam o processo da 

evolução da pessoa na prática do Yoga.  Neste contexto, está a atividade mental 

(vrittis) ordinária, classificada em cinco categorias: os conhecimentos pré-

estabelecidos e fidedignos (prāmana); os erros da percepção (vipāryāya); a 

imaginação e o conhecimento conceitual (vikalpa); o sono (nidrā); as memórias 

(saṁskaras)  e condicionamentos (FEUERSTEIN, 2001). 

De acordo com Martins (2007) o Yoga-sūtra afirma:  

YS II.12 Deve-se saber que a raiz da ação e reação (karma), que produz 

nascimentos visíveis e invisíveis, são as perturbações (kleśas). Neste conceito 
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aparece, de forma concisa, a idéia de que as perturbações (kleśas) produzem ação 

(karma); esta por sua vez, produz efeitos.   

YS II.3 As perturbações (Kleśa) são cinco: ignorância (Avidyā), 

individualismo (Asmitā), paixão (Rāga), aversão (Dveṣa) e apego (Abhiniveṣa); 

YS II.4 A ignorância (Avidyā) é o campo de onde brotam todas as outras, 

sejam elas vivas ou latentes, vigorosas ou bloqueadas; 

YS II.5 A ignorância é a confusão entre o eterno e o impermanente, entre o 

puro e o impuro, o agradável e o desagradável, o eu (Ᾱtman) e o outro; 

YS II.6 O individualismo (asmitā) é a confusão entre aquele que observa, a 

visão e o poder da visão; 

YS II.7 A paixão (rāga) é produzida pelo prazer; 

YS II.8 A aversão (dveṣa) é produzida pela dor (dukha); 

YS II.9 O apego (abhiniveṣa) é o desejo de viver e está enraizado mesmo 

nas pessoas instruídas. 

Portanto, aquilo que se manifesta enquanto experiência e particularidades 

pessoais estão muito além do que um indivíduo assume conscientemente por estar 

geralmente condicionado e preso a paixões. 

Todas as pessoas, membros de uma cultura e participantes de grupos, 

interagindo com outros, sempre receberão estímulos e responderão a isso, agindo 

ou reagindo, quer tenham consciência ou não do quanto sua vontade e direção 

estão amarradas à manutenção do “já conhecido” e do “medo das transformações”. 

O ser humano está condicionado interna e externamente e responde a isso. 

O processo de Yoga está em tornar conscientes estes condicionamentos e 

transformá-los, naquilo que possam ou devam ser transformados. É um despertar 

para a realidade de “estarmos condicionados”, embora não “sejamos condicionados” 

em nossa natureza essencial. 

De acordo com Feuerstein (2005a) com o tempo o Yoga foi se adaptando 

para atender às necessidades específicas das pessoas do Ocidente, nas mãos de 

diversos professores que aprenderam o Hatha Yoga, muitas vezes, não de gurus 

indianos mais de outros professores ocidentais. Por esta razão, houve uma maior 

procura dos gurus indianos em disseminar e comunicar os ensinamentos tradicionais 

do Yoga no ocidente, como: Swami Rama Tirtha, Paramahansa Yogananda, Swami 
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Satchidananda, Shrila Prabhupada, Bhagwan Rajneesh (Osho), B.K.S.Iyengar, Jiddu 

Krishnamurti, Swami Vishnudevananda entre outros. 

 
“O Yoga teve sua origem humilde na Índia, mas é, hoje em dia, adotado no 
mundo inteiro. Nascido num tempo em que a maneira de viver, a cultura, a 
estrutura social e a civilização eram muito diferentes, ainda assim ele 
encontra aceitação em cada canto do globo. Essa é a prova verdadeira de 
seu eterno apelo e de sua mensagem universal.” (DESIKACHAR, 2006 
p.10). 

 
 
 

1.1 Hatha Yoga  

 
De acordo com Silva (2009) pode-se dizer que o Hatha Yoga nasceu de um 

culto dos nātha (título dado a adeptos da seita Nātha e a membros da ordem 

Kanphata. Esta seita é uma linhagem de ensinamento dentro do Tantrismo Ṥaiva e, 

embora tendo suas origens obscuras, é considerado que foi dentro desta seita que o 

Hatha Yoga veio a se desenvolver e tendo como adeptos mais notáveis temos: 

Matsyendra e Gorakṣa. (SOUTO, 2009)., preconizando o equilíbrio entre as 

polaridades e a integração em todos os aspectos do movimento do Yoga.  Para 

FEUERSTEIN (2005a) sua filosofia integra o corpo no processo de libertação, 

aspirando à “transubstanciação” do corpo humano.  

Os Nāthas popularizaram sua prática, pois o sucesso desta seita vem do 

fato de seus mestres se recusarem a reconhecer as barreiras de castas, sendo seus 

ensinamentos adotados igualmente por reis e párias (FEUERSTEIN, 2005a).  

Conforme SOUTO (2009) é provável que muitas das linhas de Yoga 

preconizadas hoje e que buscam o estado e equilíbrio, tendo o corpo como 

estratégia, derivem do Hatha Yoga. Porém algumas destas linhas se distanciaram 

muito da tradição, perdendo de vista o objetivo principal da prática, dando lugar a 

atributos e qualidades que não pertencem à cultura do Yoga. Para sanar esta 

situação a autora enfatiza a necessidade de o praticante entrar em contato com os 

textos tradicionais relacionados ao Hatha Yoga, como: Hatha Pradipika; Gheraṇḍa 

Samhita, Gorakṣa Ṥataka. 

De acordo com SILVA (2009) a diversidade encontrada hoje no Yoga deve 

ser tratada com cautela, os praticantes e principalmente os profissionais da área 

devem preocupar-se em resgatar a sua tradição, seus valores essenciais, para que a 
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palavra Yoga “não seja utilizada como um rótulo na embalagem de várias 

modalidades de fittness”. 

Grande parte do Yoga praticado a partir do século XX no ocidente, deriva 

dos ensinamentos de Sri Krishnamacharya, que tem entre seus alunos: Pattabhi 

Jois, B.K.S. Iyengar e T.K.V. Desikachar que por sua vez desenvolveram métodos 

diversos em suas práticas, sendo bastante difundidas no ocidente (DAVIES, 2005). 

Conforme FEUERSTEIN (2005b) muitos dos estilos de Hatha Yoga 

praticados contemporaneamente são: 

a) Yoga Iyengar: criado por B.K.S. Iyengar é a forma mais 

reconhecida de Hatha Yoga, caracterizado pela precisão na execução 

e pelo uso de vários instrumentos de apoio; 

b) Asthanga Yoga (ou Power Yoga): criado por Pattabhi Jois, 

embora seja baseado no Yoga Sūtra, difere do caminho de oito 

membros proposto por Patanjali; 

c)   Bikram Yoga: ensinado por Bikram Chaoudhury (irmão 

de Paramahansa Yogananda), composta por um sistema de 26 

posturas, executadas segundo uma sequência padronizada, em salas 

aquecidas a uma temperatura de 38 a 43 graus. 

d) Yoga Integral: desenvolvido por Swami Satchidananda, 

procura integrar diversos aspectos do corpo-mente por meio da 

combinação de asanas, pranayamas, yoga nidrā e dhyāna, dando-se 

mais importância à função do que à forma. 

e) Kripalu Yoga: desenvolvido pelo discípulo do Swami 

Kripalvananda, Yogi Amrit Desai, é uma pratica de três estágios 

especialmente adaptada às necessidades dos praticantes ocidentais. 

Sendo os três estágios respectivamente: ênfase ao alinhamento 

postural e coordenação entre movimento e respiração; meditação e 

permanência nas posturas e no estágio final, o praticante busca que a 

pratica das posturas tornem-se uma “meditação em movimento”. 

f)  Viniyoga: desenvolvido por Krishinamacharya e 

perpetuado por seu filho Desikachar, trabalha com o processo 

sequêncial, onde se dá importância em praticar as posturas de acordo 
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com as capacidades e as necessidades individuais, dando-se ênfase 

na correção da respiração.  

g) Sivananda Yoga: criado por Swami Vishnudevananda, 

que inclui uma série de 12 posturas, Surya Namaskar (seqüência de 

saudação ao sol), exercícios de respiração, relaxamento e recitação 

de mantras. 

h) Ananda Yoga: baseado nos ensinamentos de 

Paramahansa Yogananda e desenvolvido por Swami Kriyananda é 

um estilo suave, concebido para preparar o praticante para a 

meditação. 

i)  Kuṇḍalinī Yoga: caminho genérico de Yoga criado pelo 

mestre sikh Yogi Bhajan e também um estilo de Hatha Yoga tem 

como finalidade o despertar do poder energia serpentina (kuṇḍalinī) 

por meio de posturas, controle da respiração, recitação de cânticos e 

meditação.  

 

 

1.2 Aplicações do Yoga e da Yogaterapia na Qualidade de Vida  

 

Segundo SOUTO (2009) o Yoga tornou-se popular nos dias de hoje, devido 

a sua contribuição significante para a manutenção da saúde do corpo e da mente de 

seus praticantes. Áreas da fisiologia, medicina e psicologia já investigam o Hatha 

Yoga para que suas técnicas possam ser compreendidas e aplicadas com 

segurança. Os primeiros estudos científicos acerca do assunto foram realizados em 

Lonavla, na Índia, em 1950, por Swami Kuvalayananda.  

FERNANDES (1994) cita vários artigos publicados acerca dos benefícios da 

pratica do Yoga na saúde, como: “A Reabilitação dos Asmáticos pelos Métodos do 

Yoga”; “ A Úlcera Péptica e Yoga”; “Yoga dos Olhos”, entre outros. Takhur (2002), 

Kalsa (2002) e Ribeiro (2009; 2010) afirmam os benefícios do Yoga tanto para a 

manutenção de um corpo saudável como para a prevenção da obesidade.  

Em Yogaterapia, todo o trabalho deve ser realizado individualmente ou em 

grupos pequenos, de forma a que as sessões sejam personalizadas e direcionadas 
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para a resolução de uma problemática específica, usando as técnicas que forem 

mais relevantes para cada caso e para cada pessoa. Outro aspecto importante da 

prática é a responsabilização da pessoa pelo seu próprio processo de cura. 

Na visão do Yoga a doença é o distanciamento entre o ego e o Ser, isto é, 

quanto mais distante a pessoa estiver de si mesma, mais doente se torna. “As 

doenças físicas e mentais são sintomas desta causa e o nível de separação do Si 

mesmo se expressa como aflição e sofrimento da seguinte maneira” (PACKER, 

2008): 

a) Nível físico: falta de percepção do corpo, necessidades e 

fraquezas; 

b) Nível de energia: falta de percepção da respiração e de seus 

ritmos; 

c) Nível emocional: sentimentos e emoções passam 

despercebidos; 

d) Nível mental: não ter controle sobre os padrões mentais; 

e) Nível espiritual: não reconhecer a presença do Ser interior. 

A autora também afirma que o homem é um ser holístico e, quando enfermo,  

não é apenas o corpo físico que está doente, pois quando algo se manifesta no 

corpo físico, todos os outros níveis de manifestação da consciência (kośas) também 

estão envolvidos, tanto no processo da doença como no da cura. 

Ressalta-se que a Yogaterapia não se coloca como solução definitiva para 

as doenças do homem, em oposição às aplicações tradicionais da medicina. Mas 

sim, como um método complementar aos tratamentos modernos. O Yoga visualiza o 

ser humano como um todo, em que o trabalho sobre o corpo e a mente é de 

fundamental importância para a reabilitação da saúde plena.  

Praticar Yoga pode auxiliar o indivíduo a sentir-se bem, aprimorando sua 

qualidade de vida através de vários mecanismos. É importante ressaltar que a 

principal influência do Yoga sobre o padrão de saúde e a qualidade de vida das 

pessoas que o praticam está, provavelmente, não naquilo que se pratica, mas em 

como se pratica e em como os referenciais propostos pelo Yoga serão aplicados no 

dia a dia destes indivíduos. (SILVA, 2009).  
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A vida moderna leva o indivíduo a experimentar uma sensação de estresse o 

tempo todo, pois são muitos elementos contaminando a qualidade de vida, como a 

pressa, os compromissos, problemas no trânsito, a família, a busca por dinheiro e 

status social, violência, entre outros. O praticante de Yoga que de fato incorpora os 

valores de seu sistema e se dedica, tende assim a ter uma melhor qualidade de vida 

individual, pois sabe que não pode mudar os eventos ao seu redor, mas que tem o 

poder para escolher a forma como os encara e qual o nível de estresse que se 

dispõe a viver. 

Pode-se afirmar que as endorfinas secretadas pelo organismo, após uma 

prática de Yoga, geram efeitos terapêuticos em situações de dor crônica, e em 

indivíduos saudáveis podem contribuir para uma melhoria em seu bem-estar geral 

(LAWSON, 1998).  

De acordo com SILVA (2009) algumas das contribuições advindas da pratica 

do Yoga podem ser: uma busca por hábitos mais saudáveis; organização da vida 

diária pela pratica da disciplina (tapas); equilíbrio e flexibilidade psicofísica; vitalidade 

e vigor e prevenção, ou até mesmo tratamento alternativo a problemas de saúde.   

Segundo LAWSON (1998) para combater o estresse é essencial utilizar um 

método que promova o equilíbrio e o fluxo das endorfinas (agentes “bioletricos” 

transmissores da energia vital seu fluxo procede do cerebro que as cria e as dirige) 

que são produzidas pelos estados de ânimo, das fobias, das manias, das fantasias e 

das preferências. Isso está também fortemente ligado com a imaginação, que é uma 

força poderosa devido sua conexão com a bioquímica cerebral. Assim, a melhor 

forma de estimular a produção de endorfinas é através de métodos suaves como o 

canto de mantras, que é capaz de alcançar efeitos surpreendentes por sua atuação 

diretamente sobre a fabricação de endorfinas ou a pratica de Yoga e de meditação, 

com visualização criativa. 

Acrescenta-se ainda, que, de acordo com WILSON (1985) direcionar a 

pratica para um trabalho com os centros de energia (cakras) contribui para evolução 

do Ser, e é utilizado com frequência em muitas linhas do Yoga, principalmente do 

Hatha Yoga. A energia armazenada nestes centros (cakras) e distribuída pelos 

canais sutis (nādīs) é recebida do Corpo Sutil, atingem o sistema nervoso, 

provocando um sinal nas glândulas. Estas produzem hormônios que penetram na 
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corrente sanguínea conduzindo a energia aos órgãos e células-alvo a que se 

destinam. As glândulas funcionam juntas, como um todo integrado. Sendo todas de 

igual importância ao Ser. Qualquer influência interna ou externa afeta o sistema 

glandular.  

De acordo com PACKER (2008) os sete principais centros de energia 

psicoenergéticos (cakras) do corpo estão dispostos ao longo da coluna vertebral e 

são:  

a) mūlādhāra cakra – base da coluna – glândulas supra-

renais; 

b) svādhiṣṭhāna cakra – abaixo do umbigo – gônadas; 

c)   maṇipūra cakra – na região do umbigo – pâncreas; 

d) anāhata cakra – região cardíaca – glândula timo; 

e) viśuddha vakra – garganta – glândula tireóide; 

f)   ājña cakra – intercílio – glândula pituitária; 

g) sahasrāra cakra – topo da cabeça – glândula pineal. 

Assim, pode-se perceber, de que maneira e em que profundidade ou 

amplitude, age a prática de Yoga no nível físico e em outros bem mais sutis. 

 

 
2.  Dança circular 

 
Vivenciar alegria, amizade, amor consigo mesmo e com os outros 

proporcionando uma comunhão sem palavras entre as pessoas é o que vivenciou 

Bernhard Wosien (1908-1986) um coreógrafo e pedagogo alemão que com mais de 

60 anos encontrou o que buscava numa prática corporal que expressava seus 

sentimentos. Assim percebeu na prática o efeito das Danças de Roda. Sim, Danças 

Circulares promovem uma rápida integração de grupos, reflexões sobre trabalho em 

equipe, compreensão sobre conflitos, o despertar da criatividade, a integração dos 

hemisférios cerebrais, a ativação corporal, meditação dinâmica e conexão com o Eu 

Superior (PRÓSPERO, 2013, pg155). 

Este estado meditativo potencializa o centramento do ser, aumentando o 

fluxo de energia e a conexão em grupos de pessoas. Proporciona momentos 

intensos de vivencia lúdica, a entrega do corpo aos movimentos desenvolve uma 
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nova percepção de tempo e espaço. Permite articular de forma harmoniosa corpo e 

alma,coração e razão, consciente e inconsciente (PEREIRA, 2008, 142). 

Além destes benefícios da dança, ainda há os benefícios da Roda que ativa 

a memória e traz sentimento de união e fraternidade. Criam sentimentos e formas de 

sociabilidade, trazendo experiências coletivas no ato de dançar, de estabelecer 

contato com o corpo (LODY, R.; SABINO, J., 2011).  Símbolo de igualdade e 

inclusão, no circulo ninguém é mais importante que ninguém, não há primeiro nem 

ultimo, todos tem o seu lugar  levando a aprendizagem de não se deixar excluir e de 

não excluir ninguém (PEREIRA, 2008, 142).  

Uma importante orientação na dança circular para que os participantes 

sintam-se a vontade sem desconfortos é que o erro é considerado algo engraçado e 

possível e assim que cada individuo se permita viver este desafio da dança circular 

(LIBERMAN, F. 2008, pg.69).  

Voltando no tempo sabia-se que as festividades com dança era freqüente na 

Mesopotâmia, Índia, Palestina descritas como “danças ao som de pandeiros que 

induzem a um estado de êxtase”. Entre gregos e antigos judeos dançavam-se para 

louvar os deuses, festejar vitorias e celebrar matrimônios. E na idade média também 

havia rituais religiosos onde pessoas dançavam em igrejas, gravado inclusive na 

arquitetura do catolicismo medieval (ADREWS, 2015). 

Aprofundando o estudo segundo BLAVATSKY (1938) que cita “...assessores 

solares que executam ao redor do Sol a dança sagrada circular, símbolo do 

movimento de rotação dos planetas... movimento do Espírito divino conduzido sobre 

as vagas do grande Oceano”. Escreve sobre rasa mandala da Índia dançada pelas 

pastoras de Krishna é a mesma dança circular dos mistérios é a mesma dança de 

anos atrás. Os Shakers ainda hoje executam a dança circular com as contorções 

impulsionados pelo Espírito Santo na Índia é Nârâ-Yana é Vishnu em sua forma 

secundaria e Vishnu tem por avatar Krishna, em cuja honra as bailarinas do templo 

dançam bailados circular e Krishna representa o Deus Sol e elas os planetas 

simbolizados pelas Gopis.  

Uma mostra da dança está nas obras de deidades de bronze Chola, criadas 

na Índia, as mãos com suavidade e a língua franca e silenciosa dos mudras (gestos 

com as mãos) que se erguem em benção e encorajamento, prometendo favores e 
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proteção e acima de tudo casamento, fertilidade e fecundidade em troca de 

veneração que é seu direito divino. Dentre estas obras a maior criação de toda 

dinastia é o Senhor da dança, Nataraja Shiva que dança em triunfo os demônios da 

ignorância e da escuridão, e para o prazer de sua consorte. Já com os dreadlocks 

esvoaçantes cercado com halo de fogo significa para levar o mundo a extinção e 

trazê-lo de volta a existência a fim de que ele possa ser criado e protegido 

novamente e se dança em símbolo circular. (DALRYMPLE, 2012). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nesta pesquisa bibliográfica de unir as duas práticas que promovem um 

desenvolvimento psicofísico, que trazem a consciência de si mesmo, com momentos 

de introspecção mesclados de alegria e de relaxamento. Usufruindo dos efeitos da 

roda que desperta a igualdade e a inclusão onde as pessoas se olham nos olhos, 

onde não há começo e nem fim conduz o resultado potencializado dos benefícios.  

A ansiedade, a agitação, as preocupações do dia a dia vão se dissipando na 

introspecção, nas solturas articulares, na alegria da dança, o alinhamento do corpo 

vai se estabelecendo com os asanas, as emoções, os turbilhões mentais vão 

entrando em equilíbrio.  

 E ao finalizar a prática de Yoga Dançante o bem estar se estabelece, a 

vitalidade renasce, o semblante está iluminado e a alegria vibra.  
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