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“Seja a transformação que você deseja para o mundo”  

(Gandhi) 

 



RESUMO 

 

 

Esta pesquisa teve como princípio, através de uma revisão da literatura que embasa a 
teoria da Psicologia Fenomenológica e a filosofia do Yoga, compreender se ambas se relacio-
nam e de que modo a Prática de Yoga pode auxiliar no processo psicoterapêutico de base Fe-
nomenológico-Existencial. Para tanto, o procedimento foi recorrer a Heidegger, mais especi-
ficamente a seu texto Serenidade, no qual o autor fala sobre o pensamento calculante da ciên-
cia e da necessidade desta de pensar de modo reflexivo. Também, através do estudo bibliográ-
fico da filosofia do Yoga, buscou-se promover uma reflexão e análise do uso da Prática Psico-
terápica e das Práticas de Yoga, com o intuito de saber se existe relação entre ambas quando 
praticadas paralelamente, tendo em vista que o Yoga visa o pensamento meditante e Heideg-
ger fala sobre a necessidade do pensamento reflexivo/meditativo. 
 

 

Palavras-chave: Psicologia. Yoga. Pensamento Calculante. Pensamento Meditativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This research had as principle, through a review of literature that bases the theory of Phenom-
enological Psychology and the philosophy of Yoga, to understand if both theories are related 
and in which way the Yoga Practice can help in the psychotherapeutic process of Phenomeno-
logical-Existential. For this, the procedure was to appeal to Heidegger, more specifically to 
his text Serenity, in which the author talks about the calculating thought of science and the 
need of it to think in a reflective way. Also, through the bibliographic study of the philosophy 
of Yoga, it was sought to promote a reflection and analysis of the use of the Psychotherapeu-
tic Practice and Yoga Practices, with the intention of knowing if there is a relation between 
both when practiced in parallel, considering that Yoga aims at meditating thinking and 
Heidegger talks about the necessity of reflective / meditative thinking. 
 

 

Key-words: Psichology. Yoga. Calculate thinking. Meditative thinking.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Fenomenologia originou-se na Alemanha no fim do século XIX e na primeira me-

tade do século XX com Edmundo Husserl, considerado pai mestre desta escola filosófica. É 

um tema de difícil abordagem e compreensão devido ao pensamento do seu fundador. Seus 

livros são seleções de esboços feitos em aulas e anotações pessoais, além de muitas obras ain-

da não terem sido publicadas. Sob a luz do pensamento de outros autores que tratam o tema, 

buscarei, de início, apresentar o que se entende por Fenomenologia. 

Husserl, não contente com o cientificismo naturalista da época e na busca de fundar 

uma filosofia mais rigorosa, viu a necessidade de formular uma Psicologia de cunho racional, 

pura e não somente experimental, sobre o estudo da subjetividade. Desse modo, ele inicia a 

elaboração da Psicologia fenomenológica dentro da fenomenologia filosófica, o que possibili-

tou, anos mais tarde, a formação de uma nova abordagem na ciência psicológica, sendo esta a 

abordagem fenomenológica. (Goto, 2008) 

Começo o estudo refletindo sobre o sentido da palavra Fenomenologia, que tem sua 

origem grega e é formada de duas partes: “Fenômeno”, com o significado daquilo que se mos-

tra e não somente o que aparece ou parece e “Logia”, derivada da palavra logos que denota 

muitos sentidos aos gregos, como por exemplo, palavra e pensamento. Contudo, tomaremos a 

palavra pensamento para expressar a capacidade de refletir, no sentido de entender a fenome-

nologia como reflexão sobre um fenômeno, sobre aquilo que se mostra. (BELLO, 2006) 

De acordo com Bello (2006, p. 18) 

Num primeiro momento, podemos pensar que aquilo que se mostra esteja ligado ao 
mundo físico diante de nós, mas do que dizer “as coisas se mostram”, precisamos 
dizer que “percebemos, estamos voltados para elas”, principalmente para aquilo que 
aparece o mundo físico. 
 

Não se trata apenas das coisas físicas que se mostram a nós, mas também das abstra-

tas, tratando-as como fenômenos cujo sentido temos a possibilidade de compreender. Mais do 

que isso, interessa compreender o que são estas coisas, qual é o seu sentido. É preciso, então, 

realizar algumas operações que nos possibilitem identificar o sentido, os fenômenos do que se 

manifesta a nós. 

Para tanto, Husserl propõe o retorno às coisas mesmas como ponto de partida para o 

conhecimento, entendendo “coisa mesma” não como realidade existindo em si, mas como o 

fenômeno, considerando como a única coisa à qual temos acesso imediato e intuição origina-

ria, pois o fenômeno integra a consciência e o objeto, unindo no próprio ato de significação.
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 Forghieri (2004) considera que a consciência é sempre intencional e constantemente 

voltada para um objeto, sendo sempre objeto para uma consciência, com uma correlação es-

sencial entre ambos que só se dá na intuição originária da vivência.  

Conforme Forghieri (2004, p. 15) 

A intencionalidade é, essencialmente, o ato de atribuir um sentido; é ela que unifica 
a consciência e o objeto, o sujeito e o mundo. Com a intencionalidade há o reconhe-
cimento de que o mundo não é pura exterioridade e o sujeito não é pura interiorida-
de, mas a saída de si para um mundo que tem uma significação para ele.   
 

Seguindo ainda o pensamento de Forghieri (2004), a redução constitui o recurso que 

a fenomenologia utiliza para chegar ao fenômeno como tal, ou à sua essência, podendo ser 

sintetizado nos princípios de negativo, que rejeita tudo que não é verdadeiramente verificado, 

e positivo que se utiliza da intuição originária do fenômeno, da vivência direta do que se apre-

senta. 

A redução fenomenológica propõe a suspensão ou a colocação fora de todas as ações 

e teorias das ciências do homem, como a Psicologia, por exemplo, para que seja possível 

compreender de fato o fenômeno que se apresenta. Entendo isso não como uma abstração ao 

mundo e ao sujeito, mas como uma mudança da atitude natural para a fenomenológica, nos 

permitindo visualizar o fenômeno como constituinte de uma totalidade, revelando mundo e 

sujeito como significações recíprocas, pois a significação é preenchida na intuição eidética, ou 

categorial, na qual a evidência da essência, ou a coisa mesma tem acabamento. Portanto, a 

fenomenologia é uma disciplina eidético-concreta que se propõe a uma ciência descritiva das 

essências da vivência (FORGHIERI, 2004). 

No que se refere à pesquisa na abordagem fenomenológica, esta, ao investigar um 

determinado tema, busca compreender seu fenômeno colocando-o em suspensão. Depois dis-

so, o próximo passo é buscar a essência ou estrutura que se manifesta nas descrições ou dis-

cursos dos sujeitos, na tentativa de compreender aspectos do fenômeno através do que dizem 

outros sujeitos com os quais vive, interrogando-os de modo a focar no seu fenômeno 

(GARNICA, 1996). 

Garnica (1996) afirma que a descrição aponta para uma vivência do fenômeno que 

quer compreender. E a compreensão desse fenômeno fica mais clara quanto maior for o em-

penho para averiguar minuciosamente a análise. Essa investigação é feita pelo “retorno às 

coisas mesmas”, iniciado pelo movimento de epoché, no qual o fenômeno é posto em suspen-

são, momento em que o pesquisador se despe de referenciais teóricos já conhecidos por ele. 



11 
 

Estes pressupostos ligam pesquisador e pesquisado, impedindo o cômodo distanciamento que 

possibilita a neutralidade. 

 Citando algumas das justificativas que se mostram pertinentes à realização desta pes-

quisa, começo por falar, brevemente, sobre o significado da palavra Yoga, que em sânscrito, 

idioma originário da Índia, tem alguns significados. Esta palavra deriva-se da raiz yuj, que 

quer dizer “unir” e/ou “integrar”, denotando a ideia de união/integração de corpo, mente e 

espírito. Podemos também definir Yoga como um “estado da mente” ou algo como “um esta-

do especial que a mente humana pode atingir”, ou seja, um estado de paz, silêncio, quietude e 

serenidade; resumindo, Yoga é meditação, é concentração mental na ação, no momento pre-

sente (Rodrigues, 2006). 

 O Yogasutra de Patañjali, primeiro texto oficial sobre o assunto, diz que “Yoga é a 

paralisação dos turbilhões da mente” ou “Yoga é a paralisação voluntária das modificações da 

mente”. Voluntariamente aquietar o pensamento, pois isto também pode ocorrer sem que se 

perceba, dormindo, por exemplo; mas neste caso não se tem o mesmo efeito que na prática do 

Yoga. Esta prática é um sistema filosófico cientifico originário da Índia, que reconheceu que 

sem boa saúde física e mental não será possível alcançar estados profundos de concentração; 

que mente, corpo e espírito interagem, sendo então uma filosofia prática. (Rodrigues, 2006) 

 Com base na teoria exposta neste trabalho, sobre Yoga e psicoterapia, justificarei en-

tão os motivos pelos quais realizarei esta pesquisa e de que modo podemos encontrar signifi-

cados para a utilização da prática do Yoga no processo Psicoterapêutico. 

 Vivenciamos na sociedade de hoje a busca incessante pela felicidade proporcionada 

por meio do que vem de fora daquele que a busca, através do outro, como se o que vem de 

fora ou do outro pudesse nos trazer a felicidade e a paz que tanto almejamos. Procurarei, por 

meio desta pesquisa, que tem por finalidade ser uma revisão narrativa de literatura, apresentar 

os aspectos filosóficos e práticos do Yoga como meio de compreensão de si próprio e o entor-

no ao qual pertencemos. Assim como, através da Psicologia Fenomenológica, compreender de 

que maneira o Yoga pode auxiliar o indivíduo na compreensão de suas angústias e o “retorno 

às coisas mesmas”, como meio para se alcançar sua quietude mental e liberdade, conquistando 

então a paz tão almejada. 

 Com base em minhas experiências como praticante de Yoga, Professor desta filoso-

fia prática e também como estudante de Psicologia, tenho a hipótese de uma possível relação 

entre ambas as práticas para a manutenção de boa saúde física e mental, pois o Yoga desen-

volve o trabalho meditativo com aquele que o faz, e Heidegger, enquanto filósofo de perspec-

tiva Fenomenológico Existencial, pede para a ciência moderna meditar, o que me motiva a 
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realizar esta pesquisa para, teoricamente, investigar os benefícios que podem ser oferecidos ao 

indivíduo que faz o uso da psicoterapia e das Práticas de Yoga paralelamente. 

 Heidegger afirma que (2001, p. 12) 

Quais seriam o solo e o fundamento para um enraizamento vindouro? O que busca-
mos com esta pergunta talvez se encontre muito próximo, tão próximo que muito fa-
cilmente nem o reparamos. Porque para nós, humanos, o caminho para o mais pró-
ximo é sempre o mais longínquo e por isso o mais árduo. Este caminho é o caminho 
da reflexão. O pensamento meditativo requer de nós que não fiquemos atados unila-
teralmente em uma única representação, que não saíamos correndo por uma via úni-
ca e em uma só direção. O pensamento meditativo requer de nós que nos comprome-
tamos com algo (einlassen) que, à primeira vista, vindo deste algo mesmo, parece 
não nos dizer respeito. 

 Para tanto, esta pesquisa tem como objetivo compreender as relações entre a prática 

psicoterápica e a prática de Yoga sob o olhar fenomenológico e suas possíveis relações. Te-

mos como pergunta disparadora, a seguinte questão: A prática do Yoga – que visa o pensa-

mento meditante – pode contribuir na questão levantada por Heidegger em seu texto Sereni-

dade? Ou seja, Heidegger, em Serenidade, faz um apelo às ciências modernas no que diz res-

peito à sua falta de pensamento meditativo, com isso perguntamos: a prática do Yoga pode 

auxiliar a ciência moderna – e aqui estamos pensando mais especificamente na psicoterapia – 

no que diz respeito à inserção de um pensamento meditante? 

 Para responder a esta pergunta, a pesquisa será realizada por meio de uma revisão nar-

rativa de literatura que embasa a teoria da Psicologia Fenomenológica e as filosofias do Yoga, 

com o objetivo de compreender como se relacionam ambas as teorias e de que modo a Prática 

de Yoga pode auxiliar no processo psicoterapêutico de base Fenomenológico-Existencial. 

 O procedimento inicial será recorrer a Heidegger, mais especificamente, em seu texto 

Serenidade. Heidegger é um filósofo bem recorrido pela abordagem da Psicologia fenomeno-

lógico-existencial, e que acreditamos que possa contribuir nas discussões. Também faremos 

um estudo bibliográfico da filosofia do Yoga, como meio para promover reflexão e análise do 

uso da Prática Psicoterápica e das Práticas de Yoga, com o intuito de saber se existe relação 

entre ambas quando praticadas paralelamente. 

 Neste sentido, no primeiro capítulo, pretendemos discorrer sobre a história do Yoga e 

sua filosofia prática. No segundo capítulo, com base no texto Serenidade, de Martin Heideg-

ger, buscarei expor as ideias do autor sobre o pensamento meditante como meio para que o 

indivíduo se auto-responsabilize por suas escolhas e caminhos. Já no terceiro capítulo será 

feita uma articulação entre o primeiro e o segundo capítulo, na tentativa de compreender se 

existe ou não relação entre ambas as práticas quando utilizadas paralelamente



 

 

1. A HISTÓRIA DO YOGA E SEUS ASPECTOS PRÁTICOS  

 

 A prática do Yoga tem sua origem no Vale do Rio Indo, atual Paquistão, onde, durante 

escavações arqueológicas, foi encontrado um sinete de barro cozido, no inicio deste século, 

apresentando uma figura, vestida com uma pele de tigre e cercada por animais, sentada em 

padmasana, a “postura do lótus”, que é característica do Yoga por ser uma postura de medita-

ção. Este sinete, manufaturado por volta de 3.000 a.C, apresenta semelhança com as represen-

tações do deus Çiva arquétipo do praticante de Yoga (yogin), e considerado até hoje como a 

divindade tutelar do Yoga (GULMINI, 2002). 

 Conforme explica Schulberg (1973), desde que foram encontrados os primeiros cen-

tros dessa civilização ao longo do rio Indo, alguns arqueólogos deram o nome de civilização 

do Vale do Indo, mas outros chamam de Cultura Harapânica, como sendo o nome de uma das 

suas duas cidades principais. Independente do nome, floresceu durante mil anos, de cerca de 

2500 a cerca de 1500 a.C., e logo desapareceu misteriosamente. É uma história que ainda é 

fragmentária e apresenta algumas lacunas, porém, exploradores provaram que a civilização foi 

grande, podendo ser comparada a outras grandes civilizações ribeirinhas de seu tempo, como 

a do Egito às margens do Nilo e a sumeriana entre o Tigres e o Eufrades. O simples tamanho 

do seu território dominava uma extensão de terras muito maior do que as do Egito ou da Su-

méria, ocupando um gigantesco triângulo com lados de 1500 quilômetros de comprimento. 

Seu vértice ficava bem no alto do sistema do rio Indo ou talvez fosse até o Ganges, com sua 

base se estendendo pela costa da cabeceira do mar Omã, na atual fronteira entre o Irã e o Pa-

quistão, até o golfo de Cambaia, perto da moderna Bombaim, atual Mumbai. Arqueólogos já 

encontraram, nesta vasta área, mais de cinquenta comunidades, variando de vilas e aldeias de 

camponeses e de grandes portos de mar às duas grandes capitais da civilização, Mohenjo-

Daro, no Indo central, e Harappa, num tributário a nordeste. 

 Esta civilização possuía uma escrita que nos é indecifrável no presente, devido ao fato 

de não possuirmos nenhuma referência desta língua, e nenhuma tradução para outro idioma de 

qualquer um dos sinetes encontrados, neste caso, não podendo contar com uma pedra de Ro-

setta. Entre o ponto alto dessa civilização e a invasão do povo arya, há um misterioso erro que 

os historiadores, arqueólogos e linguistas tentam reconstruir, pois a civilização e a agricultura 

de Mohenjo-Daro parecem ter declinado gradativamente, e as explicações vão desde altera-

ções geológicas até inundações nas cidades, conforme explica Gulmini (2002).
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 Entretanto, Schulber (1973) observa que esses argumentos não bastarão para justificar 

o desaparecimento da cultura do Indo ao norte, pois ali o golpe de morte foi súbito e violento, 

fundamentado, de acordo com alguns historiadores, por homens nômades altos e de pele clara 

da Ásia Central, que invadiram as planícies do noroeste da Índia em meados do segundo mi-

lênio a.C. Ao devastar o país com sua passagem, esses nômades extinguiram uma cultura 

muito mais adiantada que a deles, determinando todo o curso da história Indiana posterior.  

 Segundo Gulmini (2002), a cultura do Indo parece ter sido subjugada e vencida por 

um povo invasor que se autodenominava arya e que falava uma língua do ramo indo-europeu 

que, séculos mais tarde, nas terras invadidas, se tornaria o sânscrito. 

 Ainda Gulmini (2002, p. 17) 

Sob o ponto de vista de nossa cultura de chegada, portanto, o sânscrito foi um im-
portante “parente” da família das línguas indo-européias “descoberto” recentemente 
pelos estudiosos europeus. Este parentesco lingüístico permitiu o surgimento de di-
versas teorias que procuraram dar conta do local de origem deste povo proto-
histórico, ancestral dos povos europeus, bem como das rotas de migração dos vários 
grupos indo-europeus que, abrindo caminho por novas terras, chegaram, entre outros 
locais, à Índia antiga, por volta de 2000 a.C.  

 

 Para Schulber (1973), chegando pelo vale do Indo, os conquistadores condenaram a 

alta civilização urbana que os precedera, pois, os arya eram pastores nômades e do gado vi-

nham sua alimentação e vestuário, as vacas e os touros eram sua fonte de riqueza. Assim, este 

povo não pode manter ou compreender uma cultura urbana tão complexa, morrendo todos os 

ornamentos e realizações da civilização Indo. Os arya não deixaram cidades, nem estátuas, 

nem sinetes de pedra, nem panelas, tijolos ou cemitérios que os cientistas possam escavar 

classificar ou interpretar, porém, deixaram um dos mais extraordinários corpos de literatura 

do mundo. 

 Sobre estes extraordinários corpos de literatura, Gulmini (2002) explica que se referem 

aos textos mais antigos, dentre os produzidos na Índia, que chegaram até nós, registrados no 

que se convencionou chamar de “sânscrito védico”, por ser a língua de veiculação de quatro 

livros de hinos litúrgicos da classe sacerdotal do povo arya, intitulado os quatros Veda, sendo 

eles, Rgveda, Samaveda, Atharvaveda e Yajurveda. Sendo a coletânea do Rgveda os mais 

antigos textos, de cerca de 1500 a.C., podemos classificar, para fins de estudo, o primeiro pe-

ríodo considerado “histórico” na Índia, denominando-o de “período védico” que se inicia por 

volta de XX a XV a.C. e vai até a fase de transição, representada pelos textos das primeiras 

Upanisad, e que culminará nas figuras de Buddha e Mahavira, ambos, cerca de VI a.C. Gran-

de parte do retrato deste período védico chegou até nós através dos textos ritualísticos e da 

visão de mundo do povo arya, estabelecido agora como cultura dominante. Somente no perí-
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odo seguinte, denominado “período épico-bramânico”, cerca VIII a II d.C., que encontrare-

mos referências explícitas e sistemáticas às práticas do Yoga, período no qual vamos encon-

trar o texto Yogasutra. Porém, ainda no período védico, a impressão que temos ao ler os anti-

gos hinos dos sacerdotes arya – os membros da casta sacerdotal do brahmana – é a de que, ou 

o Yoga e seus objetivos lhes eram totalmente desconhecidos, ou lhes eram, ao menos, total-

mente estrangeiros. 

 Gulmini (2002) continua dizendo que, embora as práticas de Yoga tenham sido abun-

dantemente citadas e descritas somente na literatura da cultura sânscrita posterior ao período 

védico e de que não conste nenhuma outra literatura do mundo indo-europeu, têm sido indica-

dores aos pesquisadores desta cultura de que realmente o Yoga não foi uma contribuição in-

do-européia trazida pelo povo arya, senão um sistema de origem daquela própria região e que 

foi assimilado e absorvido lentamente pelos conquistadores numa síntese cultural advinda de 

seu estabelecimento em solo indiano. Posterior a esta síntese, resultaram os vários sistemas 

teóricos e filosóficos, ortodoxos e heterodoxos, gerados e nutridos pela Índia antiga, dentre os 

quais se destaca neste trabalho o Samkhya e o Yoga. Entretanto, a discussão se deterá um pou-

co mais sobre o contraste entre o mundo védico antigo e as especulações que surgem nos tex-

tos posteriores. Nota-se que uma assimilação cultural entre discursos de diferentes orientações 

iniciou-se com a literatura das Upanisad (a partir de 800 a.C.); a partir de então, a influência 

do Yoga foi se tornando cada vez mais poderosa e decisiva nas leituras de mundo da cultura. 

Ou seja, uma diferença coloca-se entre o período védico e o período épico bramânico, e jus-

tamente o reconhecimento, no interior do discurso sânscrito, da presença das teorias do Yoga 

e de seus praticantes, é que caracteriza a passagem entre ambos os períodos. 

 Gulmini (2002, p. 21) 

Um esquema trifuncional parece acompanhar o mundo indo-europeu e está presente, 
no caso da organização social da Europa, no período medieval posterior ao século X 
d.C., na divisão da sociedade feudal em três campos nítidos: clero, nobreza e vassa-
lagem. Na Índia – e isso desde sua “chegada” com os indo-europeus por volta de XX 
a.C. -, a divisão tripartida das funções sociais trazida pela cultura arya, de origem 
indo-européia, foi a base fundadora do sistema hierárquico das castas, e nesta condi-
ção tem persistido até o presente. 
 

 Documentos antigos da cultura sânscrita são os únicos instrumentos disponíveis aos 

pesquisadores engajados na tentativa de reconstituir esta chegada da cultura indo-européia ao 

Vale do Indo, e os únicos testemunhos escritos deste momento do “nascimento” da cultura 

indiana com suas especificidades. Esses documentos foram deixados pela classe dominante do 

povo conquistador, sendo que existem poucos registros acerca das culturas das populações 

autóctones neste primeiro momento. Gulmini (2002) explica que podemos afirmar que a mai-
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or parte dos hinos ritualísticos e cosmogônicos reunidos em quatro livros sob o título coletivo 

de Veda (“saber revelado”) são, sob o ponto de vista da língua e da cultura que os estrutura, 

indo-europeus. Portanto, este mundo védico, tão preenchido de Deuses, através de uma leitura 

cuidadosa dos hinos, nos revela que o sacerdote que os recita encontra-se acima dos deuses, e 

imbuído do poder de, através do rito, manipular as ações destes deuses a seu favor.  

 Ainda Gulmini (2002, p. 22) 

A classe detentora da palavra ritual, e portanto herdeira e manipuladora exclusiva 
dos hinos e fórmulas ritualísticas contidos nos quatro Veda, é a classe sacerdotal dos 
brahmana (os “brâmanes”), termo sânscrito secundário, derivado de brahman que 
designava nesse contexto védico a palavra ritualística do sacerdote, dotada de poder 
cosmológico, e portanto oposta ao falar cotidiano. O sacerdote era, portanto, aquele 
que manipulava o brahman, a palavra de poder criador. 
 

Gulmini (2002) explica que a Índia Védica representada nestes textos também não se 

preocupava tanto com a morte ou como que seria o além-morte, pois os sacerdotes enfatiza-

vam a busca da prosperidade, da longevidade e da descendência terrenas, de modo que, para 

alcançarem estes propósitos manipulavam os deuses com seus hinos e ritos. Na cultura deste 

momento, as oposições básicas residiam sobre o poder do rito (palavra sagrada) e impotência 

dos não-brâmanes (palavra profana) e não em categorias como bem e mal. Não se tratava de 

oposição céu e inferno, mas, sobretudo de como vencer o caos e estabelecer a ordem. 

Campbell (1991, p. 193) confirma que: 

Após o período védico, uma síntese destas duas crenças – a arya e a não-arya – re-
sultou num único sistema indiano que obteve reconhecimento geral (foi acolhida pe-
lo budismo e jainismo, bem como pelo hinduísmo ortodoxo), no qual os nomes e 
papéis dos deuses védicos representavam elevadas posições que as almas virtuosas 
podiam alcançar. Além disso, como no universo não-ariano havia um grande núme-
ro de céus, os Indra (isto é, os reis dos vários reinos divinos) ficavam sediados em 
andares sobrepostos. 

 

 Esse processo resultou, em um primeiro momento, nos diálogos das Upanisad e em 

seu conteúdo “matizado” de novas leituras de mundo, de novas ideologias de influência peri-

férica, as quais mudarão decisiva e definitivamente o rumo da cultura da Índia antiga, distan-

ciando-a mais do rumo da cultura indo-européia.  

 No que se refere ao Yoga, Gulmini (2002) explica que começamos a encontrar mais 

explicitamente escritos sobre essa filosofia nos textos sânscritos mais antigos, denominados 

Upanisad (de aproximadamente 800-300 a.C.), como sendo doutrinas e saberes considerados 

conhecimentos secretos. 

 Para uma melhor explicação, continuamos referenciando Gulmini (2002, p. 28): 

A Índia desta época já era um território populoso que reunia várias etnias e subcultu-
ras, distribuídas entre cidades e capitais de reinos e uma imensidão de vilarejos de 
camponeses, tudo isso entrecortado por áreas de densa floresta e cercado ao norte e 
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nordeste pela cordilheira do Himalaia. Neste cenário, as Upanisad que fazem refe-
rências ao Yoga são textos produzidos fora do contexto ritualístico védico; algumas 
são denominadas aranyaka (“florestal”). Ao contrário dos hinos aos deuses e dos sa-
crifícios exaltados nos Veda, relatam diálogos nos quais um mestre, isolado do con-
vívio social, transmite aos seus discípulos o conhecimento do atman, ou da realidade 
imutável do ser, em contraste com a mutabilidade e relatividade das manifestações 
fenomênicas. São, portanto, textos cujo conteúdo difere radicalmente dos hinos aos 
deuses e dos intricados rituais de perpetuação da ordem cósmica, proibidos de serem 
conhecidos pelas massas e efetuados exclusivamente pelos membros da classe sa-
cerdotal, em sânscrito védico. Na Upanisad, as teorias cosmológicas são outras, e 
outros critérios, independentes de classificações sociais, determinam a escolha e 
treinamento dos discípulos. 
 

 Observamos que as Upanisad, sendo provavelmente resultantes da influência ideoló-

gica das populações autóctones, colocam em xeque o poder da palavra e do rito, exaltado nos 

Veda, pois o conceito até então engendrado pelo termo brahman sofre significativas altera-

ções, deixando de designar a palavra ritual dotada de poder cosmogônico, e passando a desig-

nar o substrato último da existência, inexprimível e inalcançável pelo pensamento lógico e 

pela linguagem por ele articulada. É nestes textos que, pela primeira vez, as disciplinas do 

Yoga, tais como serão analisadas no tratado de Patañjali, adquirem seu sentido e propósito 

(GULMINI, 2002).  

Gulmini (2002) em um breve resumo da teoria que apresenta o conteúdo básico das 

Upanisad, mostra da seguinte maneira: o homem é dotado de uma espécie de “ignorância ori-

ginal”, pois desconhece sua identidade com brahman, ou seja, desconhece que sua essência 

ou si - mesmo (atman) é da natureza de brahman, o Absoluto, e, portanto, imortal. A ignorân-

cia do homem deixa-o preso à roda eterna de nascimentos e mortes condicionados. Na condi-

ção de discípulo de um mestre e com sua vontade, inerente a todo ser humano, de buscar o 

saber, leva-o a especular acerca de brahman, a “realidade ultima das coisas”. Para alcançar o 

conhecimento de brahman o homem precisa passar por uma evolução cognitiva e vivencial. 

Desse modo, faz-se necessário que este compreenda brahman, para que possa libertar-se das 

categorias dualistas e relativizadas do pensamento comum, vivenciando sua identidade com 

brahman, através das práticas meditativas e psicofísicas do Yoga. Como podemos perceber o 

conhecimento das Upanisad não está rigidamente relacionado a qualificações de classe ou 

etnia, mas, sobretudo a qualificações psicológicas por parte do buscador deste saber. É encon-

trada nestes textos uma postura diferente em relação à existência, na qual, em vez da celebra-

ção da vida, da longevidade, da riqueza e da ascensão que se via na religião védica, percebe-

se um profundo pessimismo sobre a condição humana, que é tida como precária cheia de dor e 

sofrimentos, insatisfatória e destinada à morte. Mas, talvez em função disso, a morte deixa de 

ser algo temeroso e passa a ser objeto de investigação, relatando a Upanisad como a morte 
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sendo forçada a revelar ao brâmane o conhecimento que vence a morte, chamado Yoga. Desse 

modo, entende-se que tudo que existe é tido como permeado pela onipresença de brahman, 

sendo sua essência refletida em todo ser consciente, ou si - mesmo. Os indianos se utilizaram 

do poder de analisar o discurso racional e argumentativo, para investigar e explicar o que tem 

além dos tratados da física ou metafísica; para eles o mais importante não era o objeto na in-

vestigação da inteligência humana e sim o sujeito que investiga o objeto, sendo o sujeito, o 

objeto de investigação do Yoga. O Yoga tem como propósito maior, levar seu praticante, o 

yogin, a alcançar a consciência do modo sagrado, ou seja, experimentar e mudar sua percep-

ção da existência, neutralizando as categorias humanas. 

 A palavra Yoga, em sânscrito, isto é, idioma originário da Índia, traz alguns signifi-

cados. Esta palavra deriva-se da raiz yuj, que quer dizer “unir” e/ou “integrar”, denotando a 

ideia de união/integração, do corpo, mente e espírito. Podemos também definir Yoga como 

um “estado da mente” ou algo como “um estado especial que a mente humana pode atingir”, 

ou seja, um estado de paz, silêncio, quietude e serenidade; resumindo, Yoga é meditação, é 

concentração mental na ação, no momento presente (RODRIGUES, 2006). 

 No Yogasutra de Patañjali, primeiro texto oficial sobre o assunto, diz que Yoga é a 

paralisação dos turbilhões da mente ou a paralisação voluntária das modificações da mente. 

Voluntariamente aquietar o pensamento, pois isto também pode ocorrer sem que se perceba, 

dormindo, por exemplo, mas neste caso não se tem o mesmo efeito que na prática do Yoga. 

Está prática é um sistema filosófico científico originário da Índia, que reconheceu que sem 

boa saúde física e mental não será possível alcançar estados profundos de concentração, que 

mente, corpo e espírito interagem, sendo então uma filosofia prática (RODRIGUES, 2006). 

 Silva (2009) explica que o Yoga mental é o conjunto de partes dos métodos ióguicos 

que buscam a estabilização da atividade mental, não estando neste processo envolvida ne-

nhuma parte do homem visível ou palpável. Para Patânjali, que foi quem sistematizou as prá-

ticas ióguicas, os três angas (partes) que constituem o Yoga mental são: dharana, dhyana e 

samadhi, que em conjunto são chamados de Samyama Yoga (significando o processo contí-

nuo de isolamento, sem nenhuma alteração brusca de um estágio para outro), ou antarangam 

(que significa Yoga interno). 

 Silva (2009) continua dizendo que no sistema de Patânjali, o samyama precisa de 

uma condição prévia chamada de pratyahara (abstração dos sentidos), ou seja, para praticar-

mos dharana, precisamos nos isolar das informações externas que chegam pelos órgãos sensi-

tivos. Dado o momento em que o praticante pode se isolar do mundo exterior, ignorando tudo 

que ocorra a sua volta, poderá iniciar o processo de focalização da atenção em um dado obje-
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to. Patânjali define cada fase de samyama nos sutras III, lembrando-nos que a concentração 

(dharana) é o confinamento da mente dentro de uma área limitada. Nesta condição, pode ha-

ver movimento da mente, mas dentro da esfera limitada do objeto escolhido, podendo perce-

ber diferentes facetas deste, estando também sujeito a algumas distrações, porém não se afas-

tando do objeto escolhido, essas distrações apenas passam pela mente e o objeto fica. Perseve-

rando em dharana por muito tempo, o praticante entra em meditação (dhyana), definida por 

Patânjali como o fluxo ininterrupto da mente na direção do objeto escolhido, caracterizando 

dhyana que é a eliminação por completo das distrações da mente. Perseverando em dhyana, o 

praticante pode chegar ao estágio último da prática, denominado samadhi, e definido como a 

mesma contemplação (meditativa), porém com a consciência somente do objeto de meditação 

e não de si mesmo. Para isso, é preciso que a mente deixe de interpor a consciência de si pró-

pria entre a realidade oculta por trás do objeto e a consciência pura do observador. 

 Sadhu (1976) diz que no momento em que o praticante perde a autoconsciência, ou a 

reduz a um mínimo, a consciência fica apenas no objeto de meditação, sendo isto o samadhi, a 

transcendência da condição ordinária da consciência e a conexão pura com a essência que está 

por trás das aparências de qualquer objeto. Sendo este um estado em que o praticante se des-

vincula de tudo, caracterizando-o como um ego diferenciado, alguns pensadores chamam de 

“estado sem ego”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. SERENIDADE E PENSAMENTO MEDITANTE EM MARTIN 
HEIDEGGER 

 

No primeiro capítulo, buscamos tematizar a história do Yoga na tentativa de fazer um 

estudo de suas práticas e das questões que giram em torno da meditação, para que a proposta 

deste trabalho venha se fazer valer neste segundo capítulo. Nossa tarefa agora consiste em 

estudar as possibilidades dessas práticas do Yoga, especificamente a meditação, de ser possí-

vel inseri-las no campo da Psicologia. Para tanto, nos fundamentaremos na leitura de Heideg-

ger, mais especificamente no texto Serenidade, pois acreditamos que este texto traz contribui-

ções no que tange a meditação. Heidegger neste texto, que é fruto de uma conferência, nos 

chama a atenção para o fato de pensar, mas não um pensar calculador que corre de um estado 

para o outro sem nunca sequer deter-se a meditar. Ele chama atenção para o pensamento que 

possui uma reflexão meditativa. 

Neste texto Heidegger (2002), inicia fazendo alusão a uma comemoração do centená-

rio da morte de Conradin Kreutzer, questionando o leitor e indagando se a celebração é por si 

comemorativa, pois ele diz que a uma celebração comemorativa exige que pensemos e, por 

este fato, os organizadores incluíram uma alocução comemorativa no programa, nos ajudando 

a pensar especialmente no compositor homenageado e em sua obra. Heidegger continua di-

zendo que a comemoração se torna viva a partir do momento em que recordamos a vida do 

compositor, enumerando e fazendo um relato de suas obras, pois para efeito desta narração, 

podemos fazer a experiência de múltiplas coisas, sendo algumas felizes e tristes, outras instru-

tivas e dignas de imitação, mas, no entanto, com palavras semelhantes, nos deixando apenas 

nos entreter. Não se faz necessário pensar quando escutamos, ou seja, meditar sobre algo que, 

a cada um de nós no que se relaciona diretamente e a cada momento em sua essência. Assim, 

uma alocução comemorativa não nos assegura uma ocasião de pensar, ainda que uma celebra-

ção comemorativa seja para nós. 

Conforme Heidegger (2002, p. 3): 

Nós criamos, para nós, ilusões. Todos nós, inclusive aqueles que, por assim dizer, 
são profissionais do pensar, todos somos, com muita freqüência, pobres de pensa-
mento (gedanken-arm); estamos todos, com demasiada facilidade, carentes de pen-
samentos (gedanken-los). A carência de pensamento é um hóspede incômodo que no 
mundo de hoje entra e sai de todas as partes. Isto porque hoje em dia se tem notícia 
de tudo pelo caminho mais rápido e econômico e se esquece no mesmo instante de 
tudo com a mesma rapidez. Desse modo, um ato público segue ao outro. As celebra-
ções comemorativas são cada vez mais pobres de pensamento. Celebração comemo-
rativa (Gedenkfeier) e carência de pensamento (Gedankenlosigkeit) se encontram e 
concordam perfeitamente 
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 Para Heidegger (2002), quando na carência de pensamento, nós não renunciamos a 

capacidade de pensar, inclusive usamos, mesmo que de maneira estranha, de modo que na 

falta de pensamento deixamos erma a nossa capacidade de pensar. O autor explica que somen-

te pode ser ermo aquilo que em si é base para o crescimento de algo, usando o exemplo de um 

campo, mas também dizendo que uma rodovia, na qual nunca cresce nada, nunca pode ser um 

campo ermo. Da mesma maneira, só podemos ser surdos porque em algum momento fomos 

ouvintes, do mesmo modo que chegamos a ser velhos, porque já fomos jovens e por isso 

mesmo, também podemos chegar a ser pobres e carentes de pensamento porque o homem, na 

sua essência, possui a capacidade de pensar, possui o espírito do entendimento, estando desti-

nado e decidido para o pensamento. 

 Heidegger (2002, p. 4), continua dizendo que: 

A crescente carência de pensamento reside, dessa forma, em um processo que con-
some a medula mesma do homem contemporâneo: sua fuga diante do pensar. Esta 
fuga diante do pensar vem junto ao fato de que o homem não a quer ver nem quer 
admiti-la. O homem de hoje negará inclusive completamente esta fuga diante do 
pensar. Afirmará o contrário. Dirá — e isto com todo o direito — que nunca em ne-
nhum momento se realizou planos tão vastos, estudos tão variados, investigações tão 
apaixonadas como hoje em dia. Certamente. Este esforço de sagacidade e delibera-
ção tem a sua utilidade, e mesmo uma grande utilidade. Um pensar deste tipo é im-
prescindível. Porém, continua sendo certo que este é um pensar de tipo peculiar. 
 

 Heidegger (2002) diz que essa peculiaridade está em, à medida que planificamos, in-

vestigamos, organizamos uma empresa, contamos com as circunstâncias já dadas, tomando 

conta de algumas intenções já calculadas de finalidades determinadas, contando, antecipada-

mente, com resultados determinados, caracterizando todo um pensar planificador e investiga-

dor. Este pensar permanece sendo um pensar calculador, ainda que não seja operado com nú-

meros, nem ponha em movimento máquinas de somar nem calculadoras eletrônicas. Para 

Heidegger, o pensamento que conta, calcula possibilidades continuamente novas, com pers-

pectivas cada vez mais ricas e, ao mesmo tempo, mais econômicas. Entretanto, o pensamento 

calculador está sempre correndo de um lado a outro, sem nunca se deter nem para meditar. O 

pensar calculador não é um pensar meditativo, pois não pensa desde o sentido que impera em 

tudo quanto é. Desse modo, existem dois tipos de pensar, o calculador e a reflexão meditativa, 

sendo este último aquele que o homem foge diante do pensar, pois a mera reflexão não contri-

bui com benefícios de ordem prática. 

 Heidegger (2002) explica que se adicionarmos a mera reflexão à meditação persisten-

te, isso resultará para o entendimento comum, algo muito elevado, pois considerando desse 

modo, o pensar meditativo se dá de maneira pouco espontânea como o pensar calculador. O 

pensar meditativo exige esforço e preparação, requerendo cuidados muito mais delicados que 
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qualquer outro ofício autêntico e o homem sendo um ser pensante, ou seja, meditante, pode ao 

seu modo acompanhar os caminhos da reflexão, não precisando de uma reflexão elevada, sen-

do suficiente que meditemos acerca do mais próximo que concerne a cada um de nós no aqui 

e agora. 

 Para que o leitor possa compreender melhor os problemas da falta do pensamento me-

ditativo, Heidegger (2002) faz referência à época que se denomina era atômica que tem sua 

característica mais aparente a bomba atômica, ressaltando que este sinal pode ser muito super-

ficial, pois posteriormente poderá ser que a energia atômica seja utilizada para fins pacíficos, 

sendo que técnicos da física atômica estão em toda parte efetivando o aproveitamento pacífico 

da energia atômica através de planejamento de largo alcance, calculando que pode chegar a 

ser um negócio gigantesco, enxergando o negócio como a nova felicidade e sendo proclamado 

por titulares do prêmio Nobel quando declaram um manifesto que diz: “A ciência, ou seja, a 

ciência natural moderna – é um caminho que conduz a uma vida humana mais feliz”. É então 

que Heidegger indaga se esta afirmação nasce de uma meditação, pois será que pensaram em 

algum momento nos vestígios da era atômica? Heidegger (2002) continua dizendo que se dei-

xamos nos satisfazer por esta afirmação, permaneceremos distanciados de uma meditação 

acerca da época presente, porque nos esquecemos de refletir e de perguntar ao que a técnica 

científica pode descobrir e colocar em liberdade novas energias naturais. Assim, a ciência e a 

técnica fundamental contemporânea já não pensam de onde obterão quantidades suficientes de 

carburante e combustíveis, mas indagam como poderão dominar e dirigir as inimagináveis 

magnitudes de energia atômica, assegurando para a humanidade que estas energias não se 

desbloqueiem bruscamente e venham explodir em algum lugar aniquilando tudo. 

 Heidegger (2002, p. 10) explica as consequências na ocorrência do domínio da energia 

atômica dizendo:  

Caso se alcance o domínio sobre a energia atômica, e se alcançará, começará então 
um desenvolvimento inteiramente novo do mundo técnico. O que hoje conhecemos 
como técnica cinematográfica e televisiva; como técnica do tráfego, especialmente a 
técnica aérea; como técnica de notícias; como técnica médica; como técnica de mei-
os de nutrição, representa, presumivelmente, tão somente um grosseiro estado inici-
al. Ninguém pode prever as radicais transformações que se aproximam. Todavia, o 
desenvolvimento da técnica se efetuará cada vez com maior velocidade e não poderá 
ser detida em parte alguma. Em todas as regiões da existência o homem estará cada 
vez mais estreitamente cercado pelas forças dos aparatos técnicos e dos autômatos. 
Os poderes que, em todas as partes e em todos os momentos, desafiam, acorrentam, 
arrastam e acossam o homem sob alguma forma de utilização constante de utensílios 
técnicos ou no âmbito da instalação técnica, estes poderes há muito tempo que já 
não se encontram sob o alcance da vontade e da capacidade de decisão humanas, isto 
porque não foram feitos pelo homem. 
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 Esse novo modo, no qual se dá o mundo técnico, é também característico o fato de que 

seus sucessos sejam conhecidos e publicamente admirados pelo caminho mais rápido, sendo 

que todos podem ler sobre o mundo técnico em qualquer revista que tenha competência para 

tal informação, como também pode ouvir pelo rádio. Ainda em Heidegger (2002), uma coisa é 

ter ouvido ou lido algo como meramente noticia, outra coisa é reconhecer o que se ouviu ou 

leu, detendo-se a pensar sobre aquilo. Em outro encontro internacional pelo prêmio Nobel, 

outra afirmação, que demonstra a falta de pensamento do homem, é feita dizendo o seguinte: 

“Aproxima-se a hora em que a vida estará posta nas mãos dos químicos, que poderá decom-

por ou construir, ou modificar a substância vital ao seu arbítrio” (p.11). Percebe-se nesta afir-

mação tamanha audácia da investigação científica, pois ninguém para pra pensar no fato de 

que se esteja preparando, por meio da técnica, uma agressão contra a vida e a essência do ser 

humano, que se compara a aquela das bombas de hidrogênio, pois quando essas bombas não 

mais explodirem e a vida humana estiver salvaguardada, junto com a era atômica, acontecerá 

uma inquietante transformação no mundo. Mas Heidegger (2002) afirma que o que é verda-

deiramente inquietante, não é o fato de que o mundo se torne completamente técnico, mas sim 

que o ser humano não esteja preparado para esta transformação mundial, não conseguindo 

enfrentar, de uma maneira meditativa, o que se aproxima nesta época. 

 Nenhuma organização humana é capaz de fazer frente ao domínio técnico nessa época. 

Se de fato pudesse fazer, o homem da era atômica se encontraria liberto, porém tão indefeso 

quanto confuso estaria da irresistível prepotência da técnica. Para Heidegger (2002), essa li-

bertação sucederia se o homem de hoje não renunciasse por em jogo o pensar meditativo em 

detrimento do pensar meramente calculador, pois uma vez desperto, aquele deve operar sem 

trégua, mesmo nas ocasiões insignificantes, nos fazendo pensar algo particularmente ameaça-

do na era atômica, o enraizamento das obras humanas. Contudo, Heidegger indaga se mesmo 

com o velho enraizamento se perdendo, não poderá ser dado ao homem novo solo e funda-

mento a partir dos quais o seu ser e todas as suas obras possam florescer de um modo novo, 

inclusive dentro da era atômica. Mas quais seriam o solo e o fundamento para um enraiza-

mento vindouro? 

 Para tanto, Heidegger afirma que este caminho é o da reflexão, pois o pensamento 

meditativo requer de nós que não fiquemos atados unilateralmente a uma única representação, 

que não saíamos correndo por uma única via e em uma só direção. O pensamento meditativo 

requer de nós que nos comprometamos com algo que, à primeira vista, vindo desse algo 

mesmo, parece não nos dizer respeito. Para ampliar mais a visão sobre o assunto, Heidegger 

traz uma reflexão sobre a relação do homem com os objetos técnicos, dizendo que estes são 
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importantes, dependemos deles, além de que nos desafia o tempo todo pela sua perfectibilida-

de, porém não nos damos conta de que estamos atados a estes objetos técnicos, caindo em 

uma relação de servidão a eles. Entretanto, podemos nos utilizar desses objetos técnicos e 

servindo-nos deles. Porém, ao mesmo tempo, nos mantermos livres deles ao ponto de que 

possamos nos desvencilhar a qualquer momento, usando tal como devem ser usados adequa-

damente, podendo dizer “sim” e não, ao mesmo tempo ao inevitável uso desses objetos, nos 

retirando desse modo de um âmbito no qual eles nos requisitam de uma maneira tão exclusiva 

que desvirtua, confunde e chega a assolar nossa essência. Essa atitude de dizer “sim” e “não” 

às coisas do mundo técnico, Heidegger chama de serenidade em relação às coisas.   

  Continuando com Heidegger (2002), ele denomina a atitude de nos mantemos recep-

tivos ao sentido oculto do mundo técnico de abertura para o mistério, sendo que a serenidade 

para com as coisas e a abertura para o mistério pertencem uma a outra, tornando possível resi-

dir no mundo de um modo muito distinto, estando no mundo técnico, mas resguardados de 

suas ameaças de modo que poderá nos abrir a perspectiva para um novo enraizamento, po-

dendo até chegar a ser apropriado para fazer reviver, de uma maneira mudada, o antigo enrai-

zamento que tão rápido se desvanece. 

 Então Heidegger (2002, p. 15) nos coloca a pensar: 

Neste momento, entretanto — não sabemos por quanto tempo — o homem se en-
contra em uma situação perigosa nesta terra. Por que? Apenas porque poderia subi-
tamente estourar uma terceira guerra mundial que teria como consequência a aniqui-
lação completa da humanidade e a destruição da terra? Não. Ao iniciar-se a era atô-
mica é um outro perigo, muito maior, o que ameaça, precisamente depois de se ha-
ver descartada a ameaça de uma terceira guerra mundial. Afirmação estranha! Estra-
nha, sem dúvida, mas somente enquanto não refletimos ainda sobre o seu sentido. 
 

 Ainda em Heidegger, indagando sobre a validade da frase anterior, ele afirma que será 

válida enquanto a revolução da técnica que se aproxima da era atômica puder fascinar o ho-

mem, encantá-lo, deslumbrá-lo e cegá-lo de tal modo, que um dia o pensar calculador poderá 

chegar a ser o único válido e praticado. Para tanto, com a elevada e eficiente sagacidade do 

cálculo que planifica e produz, coincidiria a diferença em relação ao pensar reflexivo, com 

uma total ausência de pensamento, negando o homem e abandonando longe de si o que de 

mais próprio ele possui, que é a capacidade de um ser que reflete. Por este motivo que Hei-

degger (2002) diz que o homem deve salvaguardar sua essência, mantendo desperto o pensar 

reflexivo; mas que, no entanto, a serenidade para com as coisas e a abertura ao mistério, não 

nos caem do céu e nem acontecem por acaso, crescendo somente a partir de um pensar inces-

sante e vigoroso. Quando a serenidade em relação às coisas e à abertura ao mistério se desper-
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tarem em nós, poderemos esperar chegar a um caminho que conduza a um novo solo e fun-

damento, com a criação de obras duradouras, podendo lançar novas raízes. 



 

3. POSSÍVEL ARTICULAÇÃO DO ESTUDO SOBRE A PRÁTICA 
PSICOTERÁPICA E A PRÁTICA DO YOGA SOB O OLHAR 
FENOMENOLÓGICO.  
 

 Esta pesquisa teve como objetivo pensar as possíveis relações entre a prática psicote-

rápica e a prática de Yoga sob o olhar fenomenológico. Usamos como pergunta disparadora, a 

seguinte questão: a prática do Yoga – que visa o pensamento meditante – pode contribuir na 

questão levantada por Heidegger em seu texto Serenidade? Ou seja, Heidegger em Serenidade 

faz um apelo às ciências modernas, no que diz respeito à sua falta de pensamento meditativo, 

com isso perguntamos: a prática do Yoga pode auxiliar a ciência moderna – e aqui estamos 

pensando mais especificamente na psicoterapia – no que diz respeito à inserção de um pensa-

mento meditante? 

 Na intenção de pensar sobre esta pergunta, a pesquisa foi realizada por meio de uma 

revisão narrativa de literatura que embasa a teoria da Psicologia Fenomenológica e as filosofi-

as do Yoga, com o objetivo de compreender como se relacionam ambas as teorias e de que 

modo a prática de Yoga pode auxiliar no processo psicoterapêutico de base fenomenológico-

existencial. 

 O procedimento inicial foi recorrer a Heidegger, mais especificamente, em seu texto 

Serenidade. Heidegger é um filósofo bem recorrido pela abordagem da Psicologia fenomeno-

lógico-existencial, e que acreditamos que possa contribuir nas discussões. Também fizemos 

um estudo bibliográfico da filosofia do Yoga, como meio para promover reflexão e análise do 

uso da Prática Psicoterápica e das Práticas de Yoga, com o intuito de saber se existe relação 

entre ambas quando praticadas paralelamente. 

Observamos que Heidegger neste texto, fruto de uma conferência, nos chama a aten-

ção para o fato de pensar, mas não um pensar calculador que corre de um estado para o outro 

sem nunca sequer deter-se a meditar; mas ele chama atenção para o pensamento que possui 

uma reflexão meditativa. Para Heidegger, o pensamento que conta, calcula possibilidades 

continuamente novas, com perspectivas cada vez mais ricas e, ao mesmo tempo, mais econô-

micas. Entretanto, o pensamento calculador está sempre correndo de um lado a outro, sem se 

deter nunca nem para meditar. O pensar calculador não é um pensar meditativo, pois não pen-

sa desde o sentido que impera em tudo quanto é. Desse modo, existem dois tipos de pensar, o 

calculador e a reflexão meditativa, sendo este último aquele que o homem foge diante do pen-

sar, pois a mera reflexão não contribui com benefícios de ordem prática.
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 Heidegger (2002) explica que se adicionarmos a mera reflexão à meditação persisten-

te, isso resultará para o entendimento comum, algo muito elevado, pois considerando desse 

modo, o pensar meditativo se dá de maneira pouco espontânea como o pensar calculador. O 

pensar meditativo exige esforço e preparação, requerendo cuidados muito mais delicados que 

qualquer outro ofício autêntico e o homem sendo um ser pensante, ou seja, meditante, pode ao 

seu modo acompanhar os caminhos da reflexão, não precisando de uma reflexão elevada, sen-

do suficiente que meditemos acerca do mais próximo que concerne a cada um de nós no aqui 

e agora.  

Heidegger (2002) afirma que o que é verdadeiramente inquietante, não é o fato de que 

o mundo se torne completamente técnico, mas sim que o ser humano não esteja preparado 

para esta transformação mundial, não conseguindo enfrentar, de uma maneira meditativa, o 

que se aproxima nesta época. Nenhuma organização humana é capaz de fazer frente ao domí-

nio técnico sobre essa época. Se de fato pudesse fazer, o homem da era atômica se encontraria 

liberto, porém tão indefeso quanto confuso estaria da irresistível prepotência da técnica. Para 

Heidegger (2002), essa libertação sucederia se o homem de hoje não renunciasse por em jogo 

o pensar meditativo em detrimento do pensar meramente calculador, pois uma vez desperto, o 

pensar meditativo deve operar sem trégua, mesmo nas ocasiões insignificantes, nos fazendo 

pensar algo particularmente ameaçado na era atômica, o enraizamento das obras humanas. 

Contudo, Heidegger indaga que se mesmo o velho enraizamento está se perdendo, não poderá 

ser dado ao homem novo solo e fundamento a partir dos quais o seu ser e todas as suas obras 

possam florescer de um modo novo, inclusive dentro da era atômica e quais seriam o solo e o 

fundamento para um enraizamento vindouro? 

Para tanto, Heidegger afirma que este caminho é o da reflexão, pois o pensamento me-

ditativo requer de nós que não fiquemos atados unilateralmente em uma única representação, 

que não saíamos correndo por uma única via e em uma só direção. O pensamento meditativo 

requer de nós que nos comprometamos com algo que, à primeira vista, vindo desse algo 

mesmo, parece não nos dizer respeito. Para ampliar mais a visão sobre o assunto, Heidegger 

traz uma reflexão sobre a relação do homem com os objetos técnicos, dizendo que estes são 

importantes, dependemos deles, além de que nos desafiam o tempo todo pela sua perfectibili-

dade, porém não nos damos conta de que estamos atados a eles, caindo em uma relação de 

servidão. Entretanto, podemos nos utilizar desses objetos técnicos servindo-nos deles, porém, 

ao mesmo tempo, nos mantermos livres deles ao ponto de que possamos nos desvencilhar a 

qualquer momento, usando tal como devem ser usados adequadamente, podendo dizer sim e 

não, ao mesmo tempo ao inevitável uso desses objetos, nos retirando desse modo de um âmbi-
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to no qual eles nos requisitam de uma maneira tão exclusiva que desvirtua, confunde e che-

gando a assolar nossa essência. Essa atitude de dizer sim e não às coisas do mundo técnico, 

Heidegger chama de serenidade em relação às coisas.   

  Continuando com Heidegger (2002), ele denomina a atitude na qual nos mantemos 

abertos ao sentido oculto do mundo técnico de abertura para o mistério, sendo que a serenida-

de para com as coisas e a abertura para o mistério pertence uma a outra, tornando possível 

residir no mundo de um modo muito distinto, estando no mundo técnico, mas resguardados de 

suas ameaças de modo que poderá nos abrir a perspectiva para um novo enraizamento, po-

dendo até chegar a ser apropriado para fazer reviver, de uma maneira mudada, o antigo enrai-

zamento que tão rápido se desvanece. 

Ainda em Heidegger, indagando sobre a validade da frase anterior, ele afirma que será 

válida enquanto a revolução da técnica que se aproxima da era atômica puder fascinar o ho-

mem, encantá-lo, deslumbrá-lo e cegá-lo de tal modo, que um dia o pensar calculador poderá 

chegar a ser o único válido e praticado. Para tanto, com a elevada e eficiente sagacidade do 

cálculo que planifica e produz, coincidiria a diferença em relação ao pensar reflexivo, com 

uma total ausência de pensamento, negando o homem e abandonando longe de si o que de 

mais próprio ele possui, que é a capacidade de um ser que reflete. É por esse motivo que Hei-

degger (2002) diz que o homem deve salvaguardar sua essência, mantendo desperto o pensar 

reflexivo; mas que, no entanto, a serenidade para com as coisas e a abertura ao mistério, não 

nos caem do céu e nem acontecem por acaso, crescendo somente a partir de um pensar inces-

sante e vigoroso. Quando a serenidade em relação às coisas e a abertura ao mistério se desper-

tarem em nós, aí então poderá esperar chegar a um caminho que conduza a um novo solo e 

fundamento, com a criação de obras duradouras, podendo lançar novas raízes. 

No que se refere à filosofia do Yoga, encontramos que os indianos se utilizam do po-

der de analisar o discurso racional e argumentativo, para investigar e explicar o que existe 

além dos tratados da física ou metafísica; para eles o mais importante não era o objeto na in-

vestigação da inteligência humana e sim o sujeito que investiga o objeto, sendo o sujeito, o 

objeto de investigação do Yoga, que tem como propósito maior levar seu praticante, o yogin, 

a alcançar a consciência do modo sagrado, ou seja, experimentar e mudar sua percepção da 

existência, neutralizando as categorias humanas. 

 A palavra Yoga, em sânscrito, isto é, idioma originário da Índia, traz alguns signifi-

cados. Esta palavra deriva-se da raiz yuj, que quer dizer “unir” e/ou “integrar”, denotando a 

ideia de união/integração, do corpo, mente e espírito. Podemos também definir Yoga como 

um “estado da mente” ou algo como “um estado especial que a mente humana pode atingir”, 
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ou seja, um estado de paz, silêncio, quietude e serenidade. Resumindo, Yoga é meditação, é 

concentração mental na ação, no momento presente, conforme explica Rodrigues (2006). 

 O Yogasutra de Patañjali, primeiro texto oficial sobre o assunto, diz que Yoga é a 

paralisação dos turbilhões da mente ou Yoga é a paralisação voluntária das modificações da 

mente. Voluntariamente aquietar o pensamento, pois isto também pode ocorrer sem que se 

perceba, dormindo, por exemplo; mas neste caso não se tem o mesmo efeito que na prática do 

Yoga. Esta prática é um sistema filosófico científico originário da Índia, que reconheceu que 

sem boa saúde física e mental não será possível alcançar estados profundos de concentração, 

que mente, corpo e espírito interagem, sendo então uma filosofia prática, segundo Rodrigues 

(2006). 

 Silva (2009) explica que o Yoga mental é o conjunto de partes dos métodos ióguicos 

que buscam a estabilização da atividade mental, não estando neste processo envolvida ne-

nhuma parte do homem visível ou palpável. Para Patânjali, que foi quem sistematizou as prá-

ticas ióguicas, os três angas (partes) que constituem o Yoga mental são: dharana, dhyana e 

samadhi, que em conjunto são chamados de Samyama Yoga (significando o processo contí-

nuo de isolamento, sem nenhuma alteração brusca de um estágio para outro), ou antarangam 

(que significa Yoga interno). 

 Silva (2009) continua dizendo que no sistema de Patânjali, o samyama precisa de 

uma condição prévia chamada de pratyahara (abstração dos sentidos), ou seja, para praticar-

mos dharana, precisamos nos isolar das informações externas que chegam pelos órgãos sensi-

tivos. Dado o momento em que o praticante pode se isolar do mundo exterior, ignorando tudo 

que ocorra a sua volta, poderá iniciar o processo de focalização da atenção em um dado obje-

to. Patânjali define cada fase de samyama nos sutras III, lembrando-nos que a concentração 

(dharana) é o confinamento da mente dentro de uma área limitada. Estando nesta condição, 

pode haver movimento da mente, mas dentro da esfera limitada do objeto escolhido, podendo 

perceber diferentes facetas deste, estando também sujeito a algumas distrações, porém não se 

afastando do objeto escolhido, essas distrações apenas passam pela mente e o objeto fica. Per-

severando em dharana por muito tempo, o praticante entra em meditação (dhyana), definida 

por Patânjali como o fluxo ininterrupto da mente na direção do objeto escolhido, caracteri-

zando dhyana que é a eliminação por completo das distrações da mente. Perseverando em 

dhyana, o praticante pode chegar ao estágio último da prática, denominado samadhi, e defini-

do como a mesma contemplação meditativa, porém com a consciência somente do objeto de 

meditação e não de si mesmo. Para isso, é preciso que a mente deixe de interpor a consciência 

de si própria entre a realidade oculta por trás do objeto e a consciência pura do observador. 
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 Sadhu (1976) diz que no momento em que o praticante perde a autoconsciência, ou a 

reduz a um mínimo, a consciência fica apenas no objeto de meditação, sendo isto o samadhi, a 

transcendência da condição ordinária da consciência e a conexão pura com a essência que está 

por trás das aparências de qualquer objeto. Sendo este um estado em que o praticante se des-

vincula de tudo, caracterizando-o como um ego diferenciado, alguns pensadores chamam de 

“estado sem ego”. 

 Na tentativa de explicar o que é a prática do Yoga e como esta deve ser realizada, 

Rodrigues (2003) responde a três perguntas: o que, como e por quê? Ao responder o que é 

Yoga, diz que é uma condição de paralisação dos turbilhões da mente e que é também um 

sistema, ressaltando que não se deve confundir Yoga com Hinduísmo, vegetarianismo ou fa-

quirismo, nem com ginástica ou com um sistema terapêutico, podendo até ser feito o uso des-

sas técnicas para fins terapêuticos, o que deve ser feito quando se trata de beneficiar pessoas e 

aliviar seu sofrimento, mas é essencial deixar claro que tendo só este objetivo se está subutili-

zando o sistema. 

 Quanto ao por que praticar Yoga, Rodrigues lembra que precisamos buscar uma tré-

gua para a mente, desconectando-a dos problemas e permitindo que nossas realizações pos-

sam ser atingidas de dentro para fora. Por exemplo, se mudamos nossa forma de lidar com 

uma situação considerada estressante, sofremos menos estresse. O controle de nossas respos-

tas emocionais, de nossas funções orgânicas depende de um aprendizado que pode ser propor-

cionado por este sistema e que muito ajuda os que o aprendem. Ainda Rodrigues considera a 

importância de lembrar que Patânjali, a maior autoridade histórica no campo do Yoga, men-

ciona nos seus Yoga Sutras que só no estado de Samadhi a pessoa está de fato em sua real 

natureza, sendo todos os demais estados da mente perturbações. É possível dizer que se prati-

ca Yoga para centrar-se na realidade, para afastar-se das percepções e tendências distorcidas 

pelas perturbações de uma mente instável. 

 Ao responder ao como se praticar Yoga, Rodrigues aponta que há sistemas a serem 

seguidos, abordando o sistema de Patânjali, pressupondo a incorporação de princípios e atitu-

des que devem reger a conduta do adepto, somada a práticas de técnicas preparatórias desti-

nadas ao controle do corpo, da respiração e dos sentidos e culminando com as práticas inter-

nas, meditativas, que conduzem ultimamente ao estado já descrito de cessação dos turbilhões 

da mente. 

 Neste momento, vale ressaltar que esta pesquisa não teve como propósito responder 

às questões que foram levantadas no que se refere à relação da prática do Yoga e da psicote-

rapia, se ambas se relacionam quando praticadas paralelamente, mas sim, de pensarmos na 
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possibilidade de inserir a prática do Yoga no campo da Psicologia, pois, se estamos falando 

de uma Psicologia fundamentada no pensamento heideggeriano, em que o autor traz a neces-

sidade da ciência meditar, da necessidade de pensar, principalmente a ciência psicológica que 

tem como objeto de pesquisa o homem, sendo que este não pode ser entendido e nem compre-

endido nesse pensamento calculante, o qual Heidegger se refere em seu texto Serenidade, será 

que pode ser interessante o uso da prática do Yoga no campo da Psicologia enquanto fenome-

nológica existencial neste pensamento de Heidegger, levando em conta que o Yoga também 

visa ao pensamento meditativo como base de sua prática? 

 Nota-se também que o Código de Ética do Profissional Psicólogo (Resolução CFP 

N° 10/2005) cita, em alguns dos seus artigos, que o psicólogo não pode utilizar técnicas não 

regulamentadas ou reconhecidas pela profissão. Porém ressalta que não há uma lista de técni-

cas/práticas reconhecidas pelo Sistema Conselhos de Psicologia, pois, quando se fala em prá-

ticas reconhecidas, estas se referem ao reconhecimento advindo da ciência, desenvolvido na 

academia por meio de pesquisas (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGI, s.d).  Assim, as 

práticas não reconhecidas e não regulamentadas pelo CFP devem ser alvo de pesquisas cientí-

ficas, como dispõem as Resoluções do CFP e legislações afins. Desse modo, o conselho vem 

ressaltar a importância da abertura do diálogo constante entre os profissionais, a academia e o 

Sistema Conselhos, visando contribuir para este objetivo comum, dentro dos limites científi-

cos e submetidos aos parâmetros éticos da Psicologia e das legislações afins (CONSELHO 

FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2009). 

 Frente à (PORTARIA N° 849, DE 27 DE MARÇO DE 2017), que inclui, dentre ou-

tras práticas integrativas e complementares, a prática do Yoga, definindo que tais práticas 

citadas nesta portaria atendem às diretrizes da Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares no SUS, mais outro campo de possibilidade nos abre para pensarmos a in-

serção do Yoga no campo da Psicologia, enquanto prática complementar à psicoterapia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSÃO 

 

 Esta pesquisa não teve como propósito responder às questões que foram levantadas 

no que se refere à relação da prática do Yoga e da psicoterapia ou se ambas se relacionam 

quando praticadas paralelamente, mas sim de pensar na possibilidade de inserir a prática do 

Yoga no campo da Psicologia. Se estamos falando de uma Psicologia fundamentada no pen-

samento heideggeriano, em que o autor traz a necessidade da ciência meditar, da necessidade 

de pensar, principalmente a ciência psicológica que tem como objeto de pesquisa o homem, 

sendo que este não pode ser entendido e nem compreendido nesse pensamento calculante, ao 

qual Heidegger se refere em seu texto Serenidade, será que pode ser interessante o uso da 

prática do Yoga no campo da Psicologia enquanto fenomenológica Existencial neste pensa-

mento de Heidegger, levando em conta que o Yoga também visa ao pensamento meditativo 

como base de sua prática? Heidegger neste texto, fruto de uma conferência, nos chama a aten-

ção para o fato de pensar, mas não um pensar calculador que corre de um estado para o outro 

sem nunca sequer deter-se a meditar. Ele chama atenção para o pensamento que possui uma 

reflexão meditativa. Para ele, o pensamento calculador está sempre correndo de um lado a 

outro, sem deter-se nunca nem para meditar. O pensar calculador não é um pensar meditativo, 

pois não pensa desde o sentido que impera em tudo quanto é. Desse modo, existem dois tipos 

de pensar, o calculador e a reflexão meditativa, sendo este último aquele que o homem foge 

diante do pensar, pois a mera reflexão não contribui com benefícios de ordem prática. 

 Heidegger (2002) explica que se adicionarmos a mera reflexão à meditação persisten-

te, isso resultará para o entendimento comum, algo muito elevado, pois considerando desse 

modo, o pensar meditativo se dá de maneira pouco espontânea como o pensar calculador. O 

pensar meditativo exige esforço e preparação, requerendo cuidados muito mais delicados que 

qualquer outro ofício autêntico e o homem sendo um ser pensante, ou seja, meditante, pode ao 

seu modo acompanhar os caminhos da reflexão, não precisando de uma reflexão elevada, sen-

do suficiente que meditemos acerca do mais próximo que concerne a cada um de nós no aqui 

e agora.  

 A prática do Yoga possibilita buscar uma trégua para a mente, desconectando-a dos 

problemas e permitindo que a realização possa ser atingida de dentro para fora. Por exemplo, 

se mudamos nossa forma de lidar com uma situação considerada estressante, sofremos menos 

estresse, conforme explica Rodrigues. O controle de nossas respostas emocionais, de nossas 

funções orgânicas depende de um aprendizado que pode ser proporcionado por este sistema e 
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que muito ajuda os que o aprendem. Ainda Rodrigues considera a importância de lembrar que 

Patânjali, a maior autoridade histórica no campo do Yoga, menciona nos seus Yoga Sutras 

que só no estado de Samadhi (Meditação profunda) a pessoa está de fato em sua real natureza, 

sendo todos os demais estados da mente perturbações, podendo dizer que se pratica Yoga para 

centrar-se na realidade, para afastar-se das percepções e tendências distorcidas pelas perturba-

ções de uma mente instável. 

 Portanto, conforme o estudo das teorias apresentadas neste trabalho abre-se um cam-

po para pensarmos a relação destas práticas, no que se refere ao trabalho em conjunto com o 

intuito de se complementarem, considerando também a inserção da prática do Yoga no SUS e 

que o código de ética do profissional de Psicologia considera que as práticas não reconhecidas 

pelo CFP devem ser alvos de pesquisas. 
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