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RESUMO 

 

A pesquisa apresenta uma cartografia afetiva em territórios existenciais agenciados nas aulas 

de Yoga do projeto Yoga Para Todos, na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). 

Trata-se de um mapa relacional que procura entender como os afetos se apresentam nos corpos 

dos alunos e instrutores envolvidos nas aulas, considerando a relação e as influências com o 

espaço. Através de uma leitura de Satchidananda, Saraswati, Motoyama, Deleuze, Guattari, 

Ronilk, Rabelo, Kastrup, Bedin, entre outros, esta dissertação traz informações sobre o Yoga, 

limitadas ao que é pertinente para a pesquisa dada a extensão e profundidade dos saberes desta 

ciência, e procura produzir conhecimento sobre o corpo e seu poder de ser afetado, iniciado por 

questionamentos inspirados em Espinosa, e as relações deste corpo com o espaço público. Os 

registros realizados na cartografia são composições afetivas a fim de tornar sensível as 

vivências que o projeto Yoga Para Todos facilitou. Como as aulas de yoga, os devires nas 

fotografias, as entrevistas iniciadas a partir de um roteiro semiestruturado, o resgate subjetivo 

da memória do espaço e a corpografia do projeto Yoga Para Todos. Após este trabalho, foi 

possível compreender a rede de interações que o projeto Yoga Para Todos manifestou, como se 

formaram as conexões, os componentes agenciadores, os possíveis atravessamentos do local, e 

os afetos. No processo apareceram também as potências de expansão e a necessidade de 

ocupação de outros territórios. Houve linhas de fuga e desterritorializações. Além disso, 

instigada pelos textos e teses estudados, desenvolvi capacidades de reflexão crítica, observação 

afetiva e percepção ampliada da necessidade de atuações micropolíticas sustentáveis. Com o 

caminhar da pesquisa percebi que a prática de Yoga, como dispositivo de singularização, pode 

ser uma fissura no sistema modelizador de modos de existir, por ser um caminho, dentre outros, 

que contribui na formação de pessoas integralmente saudáveis, equilibradas e autônomas, com 

a consciência desperta para si e o meio que as cercam, capazes de modificar e potencializar suas 

ações no mundo. 

 

Palavras-chave: Afeto, cartografia, corpo, território, Yoga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The research presents an affective cartography in existential territories broached in Yoga classes 

of the Yoga For All project at the Federal University of São João del Rei (UFSJ). It is a 

relational map that seeks to understand how affects are present in the bodies of students and 

instructors involved in the classes, considering the relationship and influences with space. 

Through a reading of Satchidananda, Saraswati, Motoyama, Deleuze, Guattari, Ronilk, Rabelo, 

Kastrup, Bedin, among others, this dissertation brings information about Yoga, limited to what 

is pertinent to research given the extent and depth of knowledge of this science, and seeks to 

produce knowledge about the body and its power to be affected, initiated by questions inspired 

by Espinosa, and the relations of this body with the public space. The records made in 

cartography are affective compositions in order to make sensitive the experiences that the 

project facilitated. Like the yoga classes, the becomings in the photographs, the interviews 

started from a semi-structured script, the subjective rescue of the memory of space and the body 

of the Yoga For All project. After this work, it was possible to understand the network of 

interactions that the Yoga For All project manifested, how the connections, the agency 

components, the possible crossings of the place, and the affects were formed. In the process 

also appeared the expansion powers and the need to occupy other territories. There were escape 

lines and deterritorializations. In addition, instigated by the texts and theses studied, I developed 

critical reflection skills, affective observation and increased perception of the need for 

sustainable micropolitical actions. With the progress of the research I realized that the practice 

of Yoga, as a singularization device, can be a fissure in the modeling system of ways of existing, 

as it is a way, among others, that contributes to the formation of fully healthy, balanced and 

autonomous people. With consciousness it awakens to itself and its surroundings, capable of 

modifying and enhancing their actions in the world. 

Keywords: Affection, Cartography, Body, Territory, Yoga 
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OM Asato Ma Sadgamaya 

Tamaso Ma Jyotirgamaya 

Mrtyor Ma Amrtam Gamaya 

OM Shanti Shanti Shanti 

(Brhadaranyaka Upanishad — I.iii.28) 

 

 

Eu proporia denominar desejo a todas as formas de 

vontade de viver, de vontade de criar, de vontade 

de amar, de vontade de inventar uma outra 

sociedade, outra percepção do mundo, outros 

sistemas de valores. (Félix Guattari) 



 

 

 

 

Fotografia 1 - Pés sobre (...) 

 

Fonte: Batista, 2018.  

 

Quando piso e sinto o que há embaixo direciono a atenção para a sola do pé, dedos, calcanhar. Sinto o peso do 

corpo na grama; transbordo o afeto da pele com o rizoma.  “Escrever é um caso de devir, sempre inacabado, 

sempre em via de fazer-se, e que extravasa qualquer matéria vivível ou vivida” (DELEUZE, 2004, p.11).
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1 - Introdução: pistas iniciais 

 

A presente pesquisa foi realizada junto ao Programa Interdepartamental de Pós-

Graduação em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS) na Universidade Federal de 

São João del-Rei (UFSJ). Está associada a linha 2 de pesquisa, “Processo de Difusão: 

Popularização, Educação e Aplicabilidade”, que propõe a investigação e o desenvolvimento de 

estratégias e atuações sustentáveis, inter-transdisciplinares, aplicada no campo sociocultural, 

“que contribuam para a ampliação das possibilidades humanas de ação no mundo”1, em diversas 

áreas, como na educação, comunicação e popularização de conhecimento: “O essencial na 

transdisciplinaridade reside numa postura de reconhecimento onde não há espaço e tempo 

culturais privilegiados que permitam julgar ou hierarquizar. (...) A transdisciplinaridade é 

transcultural na sua essência” (D’AMBROSIO, 1997, p. 09). 

PIPAUS é um programa inovador de pós-graduação, com professores de diversas áreas 

do conhecimento, dispondo de multiplicidades singulares que se complementam através de uma 

perspectiva transdisciplinar. As artes, como meio de resistência e sensibilizador de movimentos 

emancipadores, as urbanidades como estudo crítico do espaço, sua utilização, as relações 

estabelecidas, e as possibilidades potentes de pesquisa nesta área, a sustentabilidade como 

discussão primordial e forma de atuação diante a maneira como nos relacionamos em sociedade 

e a escassez dos recursos naturais disponíveis na Terra. Em concordância com D’Ambrosio 

(1997), em sua obra Transdisciplinaridade: 

 

Espera-se então que nessa fase da evolução da espécie, a arrogância, a inveja 

e a prepotência – historicamente vistas como distorções capitais no 

relacionamento do indivíduo com sua totalidade interior e igualmente com a 

realidade exterior – cedam lugar ao respeito pelo diferente, à solidariedade, à 

colaboração na preservação do patrimônio comum (D’AMBROSIO, 1997, p. 

21). 

 

 As possibilidades de pesquisas baseadas nestes três pilares são múltiplas. São colocadas 

como um norte que nos mostra quão longe, ou profundo, ou transformador as experiências inter 

e transdisciplinares podem alcançar. 

A partir da proposta da linha de pesquisa e atenta a proposta do programa, em 2018, 

iniciei a pesquisa-intervenção do projeto Yoga Para Todos que atua oferecendo aulas abertas 

 
1 Informação retirada de: https://www.ufsj.edu.br/pipaus/linhas_de_pesquisa.php. Acesso em: 26/08/2019. 

https://www.ufsj.edu.br/pipaus/linhas_de_pesquisa.php
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de Yoga na UFSJ, no Campus Dom Bosco em São João del-Rei. Desenvolvi o mapeamento 

sensível que traz enfoque na percepção e registro dos afetos nas relações durante as aulas e o 

corpo que se colocou disponível para as experiências com a prática de Yoga, atenta aos 

atravessamentos do espaço público ao redor.  

Apresento as fotografias retiradas nas aulas como o caminho de tornar sensível para os 

leitores as interações afetivas do projeto, como um modo devir de realçar sensações, cheiros, 

cores, texturas e conexões possíveis durante as práticas. Junto à essas fotografias, poderão ser 

encontradas, eventualmente, citações e pensamentos. O projeto também apresenta a  

compreensão do corpo definido por sua capacidade de ser afetado e sua relação com o espaço 

público, uma reflexão corpográfica sobre as influências mútuas entre eles através da prática de 

Yoga que é capaz de agregar valores sustentáveis, éticos, e colaborativos, transformando velhos 

paradigmas, padronizados pelo capital e baseados em sistemas desequilibrados de poder, 

consumo e produção, em formas saudáveis de convivência consigo mesmo e o ambiente.  

O projeto Yoga Para Todos teve início em 2016, a partir de ideias gestadas no curso 

“Transforme-se” para a formação de professores em Yoga, que realizei entre 2014 e 2016. O 

processo de aprendizagem com a instrutora Karin Mandelli2, uma das pioneiras a operar com 

Yoga na cidade, possibilitou um aprofundamento no conhecimento teórico-prático desta 

ciência.  

Durante o curso, houve estímulo para que atuássemos no âmbito social, uma vez que 

estamos diante de um cenário composto por crises tanto ambientais e socioeconômicas quanto 

subjetivas, se faz necessário a busca de alternativas sustentáveis para tais situações que sejam 

disponibilizadas e facilitadas para as pessoas. Este projeto e o trabalho com Yoga na APAC3 

feminina na cidade foram alguns dos frutos colhidos do curso. 

O projeto Yoga Para Todos surgiu então a partir de algumas inquietações em relação ao 

acesso ao Yoga em São João del-Rei e a todo o benefício que a prática proporciona para o 

indivíduo. Nesta discussão foram consideradas as situações de pessoas com baixa renda, 

moradores de rua, reclusos ou em instituições de tratamento e recuperação. Foi necessário criar 

oportunidades de atuação em espaços públicos, uma vez que, até então, as aulas regulares de 

 
2 Karin Mandelli é terapeuta holística, atuando como instrutora de Yoga, professora em cursos de formação em 

Yoga, massoterapeuta ayurvédica, homeopata, reikiana, atendimento com florais da Amazônia e proprietária do 

Núcleo de Yoga Shiva Shakti em São João del-Rei, MG. 
3 Associação de Assistência aos Condenados “dedicada à recuperação e à reintegração social dos condenados a 

penas privativas de liberdade”. Informação disponível em <http://www.fbac.org.br/index.php/pt/como-fazer/apac-

o-que-e>. Acesso em: 03/09/2019.  

A atuação com Yoga na APAC feminina em São João del-Rei foi uma iniciativa da instrutora Magaly Boucherville, 

em pareceria com a professora Karin Mandelli, com início em 2017, onde também atuei com trabalhos voluntários. 

http://www.fbac.org.br/index.php/pt/como-fazer/apac-o-que-e
http://www.fbac.org.br/index.php/pt/como-fazer/apac-o-que-e
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Yoga na cidade eram centradas apenas em espaços privados, como os núcleos de Yoga. Com o 

Yoga Para Todos temos uma alternativa de resposta para o problema identificado. 

O objetivo do projeto é facilitar e difundir o Yoga para as pessoas. Oferecer à 

comunidade uma oportunidade de bem-estar, propagando esta prática que sustenta uma visão 

de mundo sistêmica e integradora de subjetividades, tornando-se importante caminho para 

elaboração de sujeito saudável, sustentável e consciente do meio, e se encaixando na proposta 

do programa de mestrado. 

Ao longo do texto será possível ter um vislumbre sobre o processo metodológico e 

dispositivos de práticas utilizados para compor o mapeamento que realizei, um vislumbre de 

como os agenciamentos se realizaram e os recursos utilizados, uma breve partilha de saberes 

sobre o Yoga como um arcabouço teórico-prático-espiritual, informações sobre a elaboração e 

manifestação do projeto, algumas considerações sobre o corpo e o espaço, uma corpografia 

inserida aqui, os resultados e as potências do projeto. 

 Além disso, há no texto, em momentos diversos, trechos retirados do Diário de Campo 

que narram, de maneira um pouco informal e intimista, situações nas aulas de Yoga que fizeram 

surgir sensibilidades importantes a ponto de serem registradas. E a fim de fazer conexão com 

as palavras dos participantes do projeto, algumas frases foram transcritas de entrevistas e 

distribuídas pelo texto, respeitando a mesma escritura da citação de autores publicados e 

estudados pela pesquisa, com a diferença de se encontrarem grafadas em itálico. Há também 

sugestões práticas, como realizar algum exercício de respiração ou postura de Yoga.  

O Yoga é um segmento teórico-prático-espiritual milenar que atua beneficiando o corpo 

em suas camadas física, emocional, mental, energético, sutil, além de atuar na conexão do eu 

individual com o Eu Coletivo, ou Eu Superior. Facilita também o processo de despertar para o 

fato de que fazemos parte de uma rede sistêmica conectiva com o ambiente, onde nossos atos e 

pensamentos produzem ecos que reverberam pelo sistema, influenciam o meio e retornam para 

nós em forma de reações.4 Além disso, atualmente, o Yoga está classificado como Medicina 

Tradicional/Medicina complementar Alternativa pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

e foi inserido na lista de Práticas Integrativas e Complementares (PICS) no Brasil pelo governo 

federal em 20065. 

 
4 Informações baseadas nas pesquisas e ensinamentos recebidos sobre Yoga durante os dois cursos de formação 

de instrutores: Tantra Yoga com Karin Mandelli em São João del-Rei, (MG) núcleo Shiva Shakti e Yoga 

Integrativa no Centro de Yoga Montanha Encantada em Garopaba, (SC). E também baseadas nos estudos sobre 

teoria quântica, tendo como base principalmente a obra de Frijot Capra, O Tao da Física, 1983. 
5 Informações retiradas do site oficial do Ministério da Saúde. Disponível em <http://saude.gov.br/saude-de-a-

z/praticas-integrativas-e-complementares>. Acesso em: 05/08/2019. 

http://saude.gov.br/saude-de-a-z/praticas-integrativas-e-complementares
http://saude.gov.br/saude-de-a-z/praticas-integrativas-e-complementares
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Assim, com intuito de obter um panorama geral e para seguirmos adiante no 

entendimento desta pesquisa é necessário compreender o que está sendo produzido de 

conhecimento na área da arte do Yoga no meio acadêmico.  

A partir de uma busca online com a palavra-chave “yoga”, apareceram 95 resultados de 

periódicos, sendo o Brasil o país onde houve mais publicações, com 35 tipos de literatura nesta 

área. Dentre elas, aproximadamente 30% estão relacionadas com a saúde pública ou ambiental, 

o restante também está em sua maioria na área da medicina, apenas dois na linha educacional, 

e um texto em sociologia e antropologia.  

Com o foco então nos efeitos do Yoga no setor da saúde e medicina, destaco Santaella 

(2014) que traz uma pesquisa sobre os efeitos positivos da prática de yoganidra, o relaxamento, 

que se faz nas aulas de Yoga na posição savasana, quando o praticante se coloca deitado em 

decúbito dorsal. Foi notada a diminuição na modulação autonômica simpática cardíaca em 

paciente hipertensos e a técnica pode ser incluída como tratamento para este tipo de 

desequilíbrio. Bernardi (2013) expõe os efeitos positivos da prática de Yoga em mulheres 

mastectomizadas atendidas no hospital Santa Rita de Cássia, Espírito Santo, observando os 

níveis de estresse e ansiedade entre elas. Silva e Lage (2006) apontam em seu artigo Ioga e 

fibromialgia um levantamento dos efeitos fisiológicos da prática como redução da pressão 

arterial, aumento da flexibilidade muscular, da resistência aeróbica, alterações e equilíbrio nos 

níveis de hormônios e neurotransmissores. Também dissertam sobre a constituições do estado 

hipometabólico de vigília, quando há redução de consumo de O2 e de produção de CO2 por 

aumento das ondas cerebrais alfa e da resistência da pele. O autor também registrou alívio de 

dores musculoesqueléticas crônicas, como nos casos de dores lombares, osteoartrite, síndrome 

do túnel do carpo e demonstrou a eficácia da prática de Yoga para analgesia em pacientes com 

fibromialgia.  

Para Barros et al (2014), na pesquisa inserida no programa Yoga e promoção a saúde, 

projeto de extensão da UNICAMP6, afirmam que os principais benefícios do yoga para o campo 

da saúde são  

 

o encorajamento de dietas mais saudáveis e a consciência corporal, 

especialmente para o envelhecimento e as doenças crônicas; (...) 

desenvolvimento da capacidade contemplativa e expansão da percepção da 

totalidade, que constituem a base do movimento holístico ou a noção do 

cuidado integral (dimensões biológica, psicológica, sociológica e espiritual); 

(...) desenvolvimento de cultura de paz (prática da não violência) e estilos de 

vida e valores que promovem uma maior tolerância entre grupos étnicos, 

 
6 Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, Brasil. 
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gêneros e classes sociais; e reeducação de hábitos associados com os vícios 

legais (medicação, alimento, álcool, tabaco, trabalho, sexo, etc.) e ilegais 

(drogas ilegais, jogo, etc.) (BARROS et al, 2014, p. 1306). 

 

Os autores também apontam como principal referência o professor David Eisenber, de 

Havard, que direcionou um estudo com 34.044 pessoas que procuram a prática de Yoga para 

tratamento, principalmente devido a problemas musculoesquelético, saúde mental e asma.  

Percebemos então que são muitos os benefícios da prática de Yoga no cotidiano do 

praticante e no tratamento de diversas patologias, e também como a maioria das pesquisas 

voltam-se para este foco de estudo.  

Na busca de pesquisas realizadas no campo do Yoga, deparei-me também com o 

trabalho de Rabello (2017) e sua pesquisa intitulada Cultivar uma prática de si no 

contemporâneo: Yoga, um êthos, que apresenta muitos pontos em comum com o mapeamento 

que realizo. O autor faz um levantamento profundo sobre o estado do Yoga no meio acadêmico, 

além de extensas informações sobre esta ciência milenar, desde sua origem até o tempo atual, 

sob a luz do Tantra7, uma das linhas de estudo do Yoga.  

Além disso, utiliza como fonte em sua discussão, Deleuze e Guattari8  , com o enfoque 

semelhante a esta dissertação, quando coloca a potencialidade do Yoga como forma de atuação 

positiva e benéfica nos processos de subjetivação do praticante, em uma esfera micropolítica, 

observando as estratégias de produção baseadas em modos de consumo e padronização 

enaltecidas pelo capitalismo. Rabello é também praticante de Yoga e afirma a possibilidade 

desta prática atuar como um êthos, modo de vida.    

 

É preciso que os processos de singularização entrem em uma micropolítica, 

isto é, em um agenciamento onde diferentes processos em diferentes esferas 

da vida encontrem apoio uns nos outros, de modo a se intensificarem. Se 

ampliamos as redes de apoio, expandimos as possibilidades de produzir nossa 

existência com autonomia, e vale lembrar que o yoga tem, como um dos 

objetivos, justamente a ampliação da percepção destas redes. Um desafio de 

criar e articular grandes egrégoras, pois (RABELLO, 2017, p. 115). 

 

O autor discute como “a prática do yoga pode produzir novos planos de sensações e 

intensidades” (RABELLO, 2017, p. 143), considerando uma nova produção de si através de um 

deslocamento da subjetividade capitalística para uma subjetividade de resistência, nestes 

 
7 Tema que será abordado no capitulo 2. 
8 Delleuze,G.  (1925 - 1995), E Guattari, F. (1930 - 1992) foram filósofos franceses que contribuíram com os 

movimentos pós estruturalistas da época. Criaram conceitos como rizoma, desterritorialização, ecosofia, 

esquizoanálise, cartografia e pragmática menor. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1925
https://pt.wikipedia.org/wiki/1995
https://pt.wikipedia.org/wiki/1930
https://pt.wikipedia.org/wiki/1992
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processos que se dão no “encontro entre diferentes outros (não só humanos) e que nunca cessa 

de produzir diferenças” (RABELLO, 2017, p. 144).  De acordo com o autor: 

 

Se o capitalismo contemporâneo funciona investindo em nós formas 

cristalizadas de sentir, de amar, de respirar, de viver, é então através da 

invenção de outras formas sensíveis que uma resistência como criação é 

possível (RABELLO, 2017, p. 125). 

  

 Assim, faço a conexão com a pesquisa de Rabello (2017) e retomo a linha de discussão 

desta dissertação.  

A produção de subjetividade, estudada nesta pesquisa, é compreendida ao se passar pela 

experiência dos atravessamentos de afeto e desejo, algo possível de acontecer através de 

agenciamentos de enunciação, que podem ser externos ao sujeito como sistemas econômicos, 

ecológicos, de mídia, maquínicos, sociais, bem como aqueles que são de natureza interna, 

infrahumana, como sistemas corporais, de percepção, de representação e de sensibilidade 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995). 

Diante do controle e padronização dos corpos durante os processos de subjetivação da 

sociedade atual, que se dão pelas instituições e pessoas de poder, mídia, estado, capital, padrões 

estéticos e sociais, torna-se necessário recompor as singularizações do corpo através de 

encontros e conexões potentes, alegres, que podem gerar saídas, linhas de fuga, facilitando a 

criação de um corpo emancipado e liberto das condições modelizadoras dos modos de existir 

do capital.  

Um corpo atravessado por forças e desejos é definido por aquilo que pode fazer, sua 

potência de ação, como resultado de suas relações em vários níveis. “Há mais razão no teu 

corpo do que tua melhor sabedoria” afirmava Nietzsche (1966, p.43). O que pode um corpo na 

prática de Yoga? Quais suas possibilidades de conexão com outros corpos e com o espaço 

dentro do projeto Yoga para Todos? Quais os afetos possíveis nestes corpos?  

Neste âmbito, inspirada pelas leituras espinosistas de Deleuze, pensar o corpo me levou 

a questionamentos que impulsionaram a produção de conhecimento sobre o que pode o corpo 

no espaço durante as aulas de Yoga. Houve um entendimento do corpo como além de suas 

funções fisiológicas e definições físicas, sendo um conjunto de acontecimentos, de flutuações 

de afetos, de multiplicidades.  

Partindo desta perspectiva, a presente pesquisa abre portas para pensar o afeto como 

estratégia política. O corpo pode ser pensado a partir da sua capacidade de ser afetado, se 
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fortalece dependendo de como se dá suas relações, tornando-se mais potente quanto mais rico 

for “o sistema de afecções corporais” (CHAUÍ, 2011, p. 73).  

Ao adotarmos estratégias nas quais possamos colocar os corpos em situações capazes 

de proporcionar flutuações de afetos que os libertam da uniformidade capitalística, é possível 

ter uma atuação micropolítica que impulsione o ser para níveis de relações saudáveis e 

positivas, provocando fissuras na estrutura rígida de comportamentos, pensamentos e ações 

padronizados. Como diz Rabello (2017), torna-se: 

 

necessário um mergulho no invisível das sensações, se deixando desestabilizar 

pelas diferenças afetivas, para que novas expressões subjetivas ganhem forma 

na vida, desmanchando linhas de subjetividade capitalística (RABELLO, 

2017, p. 125). 

 

Assim, o estudo dos afetos no corpo nas aulas de Yoga nos leva ao encontro da 

necessidade em se delinear a cartografia como recurso metodológico. Para além do conceito 

usual e geográfico, a cartografia é aqui considerada um procedimento de pesquisa que 

possibilita mapear também as relações, linhas de força e intensidades entre os componentes do 

mapa, pessoas e espaço. 

Percebemos a capacidade deste modo de pesquisa para incorporar as vivências nas aulas 

de Yoga por meio de imagens, relatos, e também pelas redes sociais como facilitadoras para 

propagação das aulas, a fim de dar voz para os afetos enquanto materialização de sentimentos 

e percepções que atravessaram os corpos envolvidos no projeto. E neste emaranhado gramíneo 

também procuro indicar as fugas necessárias que foram realizadas e como se deram as conexões 

desta rede.  

O procedimento metodológico escolhido é um dos seis princípios do rizoma, conceito 

proposto por Deleuze e Guattari e publicado na introdução da obra Mil Platôs (1995). Os 

autores definem rizoma como um mapa, aberto, adaptável, com múltiplas entradas, pode ser 

criado por um indivíduo ou por um grupo no qual os eventos e relações interconectam entre si.  

Como a grama que cobre extensões de espaço, o rizoma não possui hierarquias e se 

apresenta em forma de maneira horizontal, não há dispositivos centrais, é heterogêneo e 

conectivo. Além disso pode ser rompido e desterritorializado pelas linhas de fuga, “não começa 

nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre as coisas, inter-ser, intermezzo” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 37).  

Os autores indicaram as pistas sobre este novo pesquisar, um devir (vir a ser) de 

pesquisador-observador. Aquele que observa e participa desenvolve “exclusivamente um tipo 
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de sensibilidade, que se propõe fazer prevalecer, na medida do possível, em seu trabalho” 

(RONILK, 1989, p. 68), é estar aberto às transitoriedades de significações.  

A cartografia diz respeito a um método movente estratégico-rizomático. Um caminho 

de pesquisa que investiga o objeto, sujeito, e o próprio processo, que se preocupa com o próprio 

ato de caminhar enquanto cria o mapa. Possui intenção ou objetivo de pesquisa, um norte, mas 

não é determinado pelas metas, e sim pelas experiências.  

E na feitura deste percurso é necessário desenvolver uma certa estratégia para se adaptar 

e incorporar o imprevisto, o desconhecido. Assim como habitar outros territórios quando for 

preciso, seguir uma linha de fuga para resolução de um problema, por exemplo. Por isso o 

pesquisador se propõe a permanecer sensível ao que atravessa os corpos na sua pesquisa, 

registrando apenas o que sensibiliza na reação do efeito do encontro. 

Houve então a possibilidade de realizar uma investigação cartográfica do corpo durante 

as aulas de yoga, um mapeamento das relações e variações de afeto dos corpos enquanto utiliza 

o espaço aberto e público, pelo tempo que estão de passagem, em um processo de subjetivação. 

 Para falar sobre as relações possíveis que um corpo pode estabelecer, sigo uma linha de 

fuga e trago de recorte as influências mútuas entre o corpo e o espaço. Neste contexto, temos 

as pesquisas realizadas no âmbito das corpografias urbanas, modos de pesquisa com o foco nas 

possibilidades de grafias que a cidade pode inferir no corpo, e também em como o corpo deixa 

suas marcas, seus vestígios, na cidade.  

 As autoras Fabiana Britto e Paola Jacques (2009; 2012) trazem o termo corpografia 

urbana quando pensam em micro-resistências contra a espetacularização das cidades 

contemporâneas, percebendo a “necessidade de restituir o caráter político do espaço público 

por meio da valorização da experiência corporal das cidades” (BRITTO; JACQUES, 2009, p. 

337). Elas indicam: 

um tipo de cartografia realizada pelo e no corpo, ou seja, a memória urbana 

inscrita no corpo, o registro de sua experiência da cidade, uma espécie de 

grafia urbana, da própria cidade vivida, que fica inscrita mas também 

configura o corpo de quem a experimenta (BRITTO; JACQUES, 2012, p. 79). 

  

As nossas vivências nas cidades são marcadas pelos lugares que passamos, o que 

consumimos, como utilizamos os espaços, a forma como nos locomovemos pelas ruas, os 

atravessamentos das praças, igrejas, propagandas. Estas vivências são experiências urbanas que 

mostram como o corpo sintetiza em sua corporalidade o “conjunto de condições interativas” 

(BRITTO; JACQUES, 2012, p. 79) que as cidades proporcionam. 
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As cidades contemporâneas são cada vez mais palco de espetáculos, voltadas para 

consumo e mercado, com especulações imobiliárias que geram gentrificação, valorização de 

áreas que causam a expulsão da camada mais pobre da população. Temos os grandes centros 

comerciais com foco na exploração turística, privatização e segregação dos espaços públicos, 

mostrando o urbano como apenas um cenário do capitalismo modelizador, “cidade-cenário”, 

“espaços desencarnados” (BRITTO; JACQUES, 2012, p. 80).  

Este processo está fortemente estabelecido e influencia todo o discurso dos corpos que 

habitam tais territórios, oferecendo como consequência o empobrecimento da experiência 

urbana, da produção criativa e afetiva nestes locais. 

 

Uma lógica interativa (consumista ou “turistizada”) que faz parte do crescente 

processo de espetacularização da cidade, da cultura e do próprio corpo e que, 

de tão consolidada, já se manifesta amplamente impregnada na formulação 

dos discursos e comportamentos que permeiam e, até mesmo, fundamentam 

desde os planejamentos e ações da administração pública das cidades até as 

próprias relações mais íntimas de seus habitantes (BRITTO; JACQUES, 2009, 

p. 338). 
 

Nesta linha de construção do pensamento crítico sobre o urbano, parte-se da premissa 

que as corpografias, o estudo das relações entre  corpo e “cidade pode mostrar alguns caminhos 

alternativos, desvios, linhas de fuga, micro-políticas ou ações moleculares de resistência” 

(BRITTO; JACQUES, 2009, p. 340) como saídas para tais espetacularizações, produzindo 

outras formas de compreensão do “urbano-corporal”, como as potências de uso dos espaços 

públicos e as expressões dos corpos nestes locais. A cidade deixa de ser um cenário de compra 

e venda, e ganha corpo através de reflexões e intervenções sustentáveis, com a ocupação 

sensível do espaço. 

Assim, através de uma corpografia e do reconhecimento do espaço de vivência como 

implicador de processos que marcam a corporalidade de quem o utiliza, em uma relação 

coemergente, observo como o espaço público, neste caso a universidade, interfere e deixa sua 

grafia nas expressões dos corpos que praticam Yoga, e também como esta prática pode 

ressignificar a forma de apropriação da universidade pela comunidade. 

A UFSJ apresenta, através de seus signos, características de uma instituição hierárquica 

e burocratizada, com uma administração de controle e funções de poder. Define horários para 

transitar, leis, portarias, guardas e câmeras de vigilância, regras de uso dos espaços como salas, 

quadras, biblioteca, laboratórios. Uma instituição que se estabelece desta forma para seu próprio 

funcionamento e organização.  
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O Campus Dom Bosco, campo de pesquisa e prática do projeto Yoga Para Todos, trata-

se de um espaço público com fortes raízes nas regras e estruturas rígidas da Igreja Católica por 

ter sido, em 1940, um colégio de seminaristas9. O espaço físico traz a memória da sua história 

e é possível notar o caráter modelizador que a universidade apresenta, analisando como os 

corpos são moldados pelo meio acadêmico produtivista.  

Além disso, durante a investigação realizada, percebi o quanto os muros universitários 

promovem também uma gentrificação. A comunidade mais pobre não se sente pertencente, o 

Campus Dom Bosco está como passagem pois tornou-se um caminho de atalho para que as 

pessoas possam chegar em seus bairros de uma forma mais rápida e menos cansativa, uma vez 

que o prédio se localiza próximo a três comunidades de classe média baixa da cidade. É pequeno 

o número de pessoas externas que percebem os espaços da universidade como seus para serem 

utilizados.  

Durante o processo de execução do projeto Yoga Para Todos, a corpografia realizada 

voltou-se para o entendimento das influências da universidade nas aulas e a organização do 

projeto, tanto no nível corporal dos praticantes, o espaço aberto que promove atravessamentos 

nas aulas, como ruídos, animais, variações de clima e temperatura, árvores, sombras e cheiros, 

e a estrutura burocrática para uso da quadra e armazenamento das doações. Além disso, mostra 

a potencialidade na transfiguração do local quando utilizamos a quadra, ou o corredor, ou o 

gramado10, com as aulas de Yoga; espaços que foram pensados inicialmente para certos tipos 

de uso e jogos, mas que ganham outro corpo, vida, afetos, e nova estética com o projeto. 

 

 
9 Inicialmente o prédio pertencia ao Colégio São João, filiado a Congregação Salesiana, fundada por Dom Bosco 

em 1859. Mais informações sobre a história do local no capítulo 3. 
10 Faço no capítulo 4 um aprofundamento na discussão do uso destes locais. 



23 

 

 

 

Fotografia 2 - Yoga como micropolítica do corpo 

Fonte: Batista, 2018. 

 

A universidade deixa de ser um cenário de passagem para a comunidade e passa a ser 

experimentada por novas formas de ocupação. Esta vivência com as aulas de Yoga se inscreve 

nos prédios e na história do Campus como grafias corporais sensíveis, tornando-se um espaço 

onde acontecem também relações sustentáveis, de promoção à saúde, como um contraponto de 

resistência para as atividades corriqueiras e normativas realizadas. 

O projeto pode ser visto também como um movimento micropolítico que atua nas 

singularidades dos praticantes, em um processo de subjetivação com potências positivas de 

utilização do espaço público, capaz de contribuir para o “necessário questionamento da atual 

estetização e espetacularização” (BRITTO; JACQUES, 2012, p. 84) dos territórios urbanos. 

Dessa forma, o processo de expressão subjetiva do corpo no espaço pode ser 

potencializado quando incluímos o autoconhecimento e a sustentabilidade na forma como nos 

relacionamos com nós mesmos e com o meio, a partir das ações políticas direcionadas para a 

singularização do sujeito.  

Neste viés de pensamento, o projeto Yoga Para Todos pode proporcionar 

atravessamentos necessários para uma mudança subjetiva, paradigmática e sustentável, entre as 

relações do sujeito e do coletivo, a partir de um olhar sobre si mesmo e o outro. 
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Fotografia 3 - Montanhas no Território - quadra externa 

 

Fonte: Batista, 2019. 
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Tadasana 

 

Tada (montanha) asana (postura ou posição). 

 

A montanha representa a estabilidade do Elemento terra. Na mitologia 

indiana, o monte Kailash é o local de nascimento de Shiva, o patrono do Yoga. 

A estabilidade da Montanha nos convida a experimentar a serenidade absoluta 

de Shiva, nos alinhando com a presença silenciosa e inabalável do Ser real 

(LE PAGE, 2017, p. 19). 

 

Para entrar na postura da montanha fique de pé, com os braços ao longo do corpo, pés 

alinhados com quadril, eleve os dedos dos pés para ativar os arcos da sola dos pés, relaxe os 

dedos, leve a consciência para as pernas, “contraia a musculatura anterior da coxas, elevando 

as patelas” (LE PAGE, 2017, p.19), contraia levemente o baixo ventre, inspirando alongue a 

coluna elevando o ar para a região toráxica, expirando relaxe os ombros, encaixe as escápulas, 

e girando-os levemente para trás, coloque o topo da cabeça alinhado com o restante da coluna.  

Observe seu corpo, atento aos afetos.  

Inspira e expira, com consciência deste ato. O ar passa pelas narinas, sinta o toque do ar 

na pele, sutil, breve e presente. 

Perceba toda a ação de respiração. 

“Sinta sua respiração fluir ao longo do eixo terra-céu” (LE PAGE, 2017, p. 19). 

 

Vislumbre-se como uma montanha majestosa, sustentada pela terra e 

conectada com a vastidão do céu, enfrentando os desafios cotidianos com mais 

firmeza, objetividade e equanimidade (LE PAGE, 2017, p. 19). 

 

Desfaça a posição, relaxe e sinta as qualidades da montanha vibrando pelo corpo. 

A mim esta postura remete a abertura do corpo do praticante de Yoga. Corpo exposto, 

pronto, disponível ao que será proposto pelo instrutor. Um corpo se coloca sensível, que permite 

ser atravessado pelas posturas que também transformam a forma de enxergar a realidade, densas 

ou sutis. Tadasana é a primeira posição que aprendemos nas aulas de Yoga a incorporar suas 

qualidades de maneira confortável.  
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1.1 - Sobre o campo de pesquisa: história do projeto Yoga Para Todos 

 

Em 2016, finalizei a primeira formação em instrutores para Yoga, em São João del-Rei, 

pela professora Karin Mandelli, instrutora de Tantra Yoga e massoterapeuta. Conhecer o 

universo yoguico, filosofia, história, aplicabilidade, práticas, tem sido um processo experiencial 

transformador desde a forma como eu me alimento, influenciando na observação das relações 

nas quais estou envolvida, com pessoas, animais, plantas, e também na percepção das 

sincronicidades que envolve tudo o que nos rodeia. São processos de singularização, revolução 

molecular, momentos de ressignificação do meu eu plural; o curso justificou o próprio nome, 

Transforme-se.  

Através dos estudos nas aulas do Transforme-se, e percebendo os benefícios que a 

prática proporcionava em meu corpo integralmente, surgiu um desejo de facilitar o acesso ao 

yoga na cidade que me sinto pertencente. Comecei, em julho de 2016, a oferecer aulas gratuitas 

na Quadra do Campus Dom Bosco, Universidade Federal de São João del-Rei.  

Segundo Deleuze e Parnet, a partir de uma leitura espinosiana, o desejo é a essência para 

manter-se vivo. “O desejo é revolucionário, porque sempre quer mais conexões, mais 

agenciamentos” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 64). Por virem sempre agenciados, os desejos 

são capazes de construir territórios. Eles permitem criar conexões. Uma bailarina não deseja 

apenas dançar, mas deseja um palco, sentir o corpo se alongando, uma música, a sapatilha. Uma 

instrutora de Yoga não deseja apenas oferecer aulas, ela deseja alunos, estudar e preparar a 

prática, deseja um espaço para a realização da atividade, um incenso... É a partir do desejo que 

traço essa cartografia. 

O nome do projeto originou-se de uma reflexão sobre como o Yoga pode ser melhor 

difundido, livre de pré-conceitos e padrões normativos, pois é indicado para todos aqueles que 

se colocam para tal movimento, uma vez que a prática de Yoga não se limita apenas a atividades 

físicas, mas também a exercícios respiratórios, a atividades meditativas, ao serviço social, ao 

canto de mantras, além de haver também a linha de Yoga devocional, voltada para exultação 

de deuses ou um guru. Quem se propõe a vivenciar esta ciência milenar torna-se capaz de 

compreender que o Yoga vai além e transfigura em uma arte de viver com saúde integral. 

No final de 2016, convidei o instrutor Gustavo para oferecer aula, eu o conheci no curso 

de formação, nos tornamos amigos e ele se identificou com a proposta das aulas. Gustavo 

também ajudou a coordenar o projeto até 2018, ele fala que foi mesmo “um processo bem 
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gostoso. As tarefas eram bem divididas e não gerava sobrecarga para ninguém” 

(SBAMPATO, 2019). 

Neste ano fizemos a criação de um grupo no Facebook11, a fim de facilitar a 

comunicação com quem estava participando das aulas. Convido que entre no grupo pelo link 

na página12 para acessar outras imagens e vídeos, registros das nossas atividades, partilhas e 

interações virtuais.  

 

Fotografia 4 - Primeiras árvores-pessoas 

 

Fonte: Batista, 2017 

 

 

Primeiras árvores-pessoas plantadas na quadra, 

corpo-espaço criado junto com as mulheres que se 

conectam durante a aula de yoga do Gustavo. 

Ocorrido no início do projeto, trago aqui uma 

percepção dele: “Por mais que tomasse cuidado e 

sempre agisse com respeito ficava com receio de 

que algum toque de correção pudesse ser 

interpretado de maneira equivocada.” 

(SBAMPATO, 2019)   

 

Essa fala coloca-me sobre a reflexão sobre o 

sistema social no qual estamos inseridos que nos 

impõe um lugar de opressor e oprimido, refletindo 

em vários níveis do corpo, e nos encontros desse 

corpo na prática de yoga. 

 

Em 2017, através de uma abertura na consciência da importância do coletivo como 

fortalecimento de rede, foi conectado ao projeto outros instrutores de yoga da região, a cada 

aula houve, portanto, uma oportunidade de conhecer práticas diferenciadas de Yoga, tanto 

linhas e escolas variadas quanto formas de ensino; até o momento doze instrutores já ofereceram 

aulas no Campus Dom Bosco, UFSJ,  a maioria moradores de São João del- Rei como a Vera, 

a Sol, o Bruno, o Pedro, mas também de cidades vizinhas, como a Manaíra que atende em 

Resende Costa-MG, e a Maya, de Carrancas-MG.  

São associações voluntárias rizomáticas que impulsionam a potência de um projeto-

coletivo. Percebo que, uma vez que estamos imersos nessa realidade de subjetivação, é 

importante dialogar com “todos aqueles enfim cuja profissão consiste em se interessar pelo 

discurso do outro” (GUATTARI; RONILK, 1996, pg. 29).  

 

 
11Grupo: <https://www.facebook.com/groups/184154988691586/> 
12Pagina Yoga Para Todos:  <https://www.facebook.com/yogaparatodossjdr/> 

https://www.facebook.com/groups/184154988691586/
https://www.facebook.com/yogaparatodossjdr/
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Outro afeto em mim também se deu na aula do 

Pedro. Foi uma das primeiras aulas do projeto-

coletivo. Nessa imagem os alunos em Vrishkásana, 

a postura da árvore, e a minha perspectiva enquanto 

fotografava desperta uma observação sobre o “vir a 

ser” vegetal, através dos gestos, que podem ser tanto 

dedos quanto folhas; eles recebem prana solar, 

energia vital. Galhos-braços e planta dos pés 

enraizadas. O ásana impulsiona o praticante a entrar 

em um processo de devir quando se conecta com a 

planta árvore. “Esse complemento da variação das 

escolas, dos instrutores, que forma parte desse 

projeto yoga para todos e acho ser um dos pontos de 

maiores riquezas e originais do projeto” 

(PEDERNERA, 2019). 

 

 

 

O projeto-coletivo cresceu, mais pessoas na rede de relações de cada um que frequenta as 

aulas chegaram através das divulgações realizadas nos grupos do Facebook e do “boca-a-boca”.  

Senti um desejo de ampliar os benefícios e com a ideia de receber algo em troca dos alunos, sem 

que isso tirasse a intenção de facilitar o acesso a prática, elaborei em setembro de 2017 uma aula 

denominada Yoga Para Todos solidário, uma aula de yoga para receber doações, alimentos, 

produtos de higiene, etc, como contribuições pela aula oferecida, que foram entregues na Casa 

Lar13. Nesse sentido, trago a fala da Sol Pedernera: 

 

“O yoga para todas essas pessoas, elas conseguem participar e praticar, e 

sentirem envolvidas no projeto não só com a sua prática, mas também com a sua 

colaboração, com essa intenção de cooperação com as instituições, com as 

doações dos alimentos” (PEDERNERA, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Casa Lar “Amar é Simples” é um espaço de abrigo temporário para crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos da 

cidade de São João del-Rei e região em situação de risco. Estas crianças e jovens não podem estar com suas 

famílias devido a casos de abusos, abandono e drogas. 

Fonte: Batista, 2017 

Fotografia 5 - Vir a ser Vegetal 
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Fotografia 6 - Yoga Para Todos solidário 

 

Fonte: Batista, 2019. 

Virabhadrasana I. A postura dos corpos nesse momento imagético traz a essência do asana em cultivar a 

estabilidade, determinação e vitalidade. Intensidades que se manifestaram em mim e outras possíveis no outro 

que chegou para praticar. Afetos que podem aumentar nossa potência de ser-estar. As mãos para cima, as pernas 

em um grande passo, como se algo nos impulsionasse a caminhar com o “peito aberto”, íntegros. 

 

 Com essa identidade se formando entramos no ano de 2018. Nesta época a instrutora 

Vera, recém-chegado na cidade, se sentiu atraída pela proposta, ajudou a impulsionar as aulas, 

tanto no ambiente virtual quanto nas práticas, entrando para a função de coordenadora também.  

 

Arrecadamos doações para o 

Albergue Santo Antônio, APAE, ASAPAC, 

Casa Lar, Lar de Paulo, Centro Cultural Anjo 

Luz, Creche Celina Viegas, Sopão Vovô 

Faleiro, Fraternidade Sagrado Coração de 

Jesus14, em um total de nove instituições já 

foram beneficiadas. Este movimento 

reforçou a identidade social que o projeto 

criou, agenciando mais conexões e 

beneficiando outras pessoas além do espaço 

da prática de Yoga. 

 
14 Informações sobre cada instituição no Anexo III. 

Fotografia 7 - Entrega das doações para Albergue 

Santo Antônio 

 

Fonte: Perfil do Albergue Santo Antônio no 

Facebook, 2019. 
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 Além das doações, enriquece também receber as partilhas, carinho dos alunos, são como 

energia de troca pela aula oferecida. “Eu sinto que eu recebo muito mais que doo, o principal é 

a energia que as pessoas enviam de volta pra gente” (GUIMARAES, 2019). 

 

“Acho muito bonito o projeto nessa função dessa troca mesmo, dar e receber, 

ajudar outra instituição e também outros profissionais juntos mostrar seu 

trabalho. Eu como fisioterapeuta e trabalhando na área do pilates, tive 

influência do yoga e muitas vezes me reconheço. (...) e acho importante essa 

vivencia de tudo, do corpo, do fortalecimento, do alongamento, da respiração, 

no foco na gente, no espaço que a gente está, e poder trazer isso pra nossa 

vida, levar além do tapetinho mesmo” (FICHE, 2019) 

 
Fotografia 8 - Somos reflexos 

 

Fonte: Batista, 2019. 

 

 

 

Na poça d’água fluida há reflexos, reflete e inverte, 

reinventa o corpo-arvore do outro.  Eu Sou o outro 

você.  

Nessa aula a Vera escolheu como espaço de 

prática, a área coberta ao lado da quadra, devido ao 

jogo de basquete que acontecia. A quadra interna que 

normalmente é a linha de fuga também estava 

ocupada. Essa área passou a ser usada também em dias 

de quadra molhada.  

“A Árvore da vida me convida ao 

desabrochar das possibilidades infinitas do ser em 

todas as esferas da existência” (LE PAGE, 2017, p.79) 
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Fotografia 9 - Recorte do projeto no Facebook 

 
 

Fonte: Página Yoga Para Todos no Facebook, 2017. 

 

O projeto é articulado também pela rede social, pois é o principal meio de contato a 

distância entre as pessoas que estão conectadas com o projeto através das aulas, ou das 

postagens e conversas na internet, virtualidades do corpo.   

A comunicação entre os instrutores, como o agendamento de aulas e trocas de 

experiências, é então realizada em sua maioria pelo chat do Facebook ou WhatsApp. Nestas 

salas virtuais, abrimos a agenda das aulas, trocamos informações sobre eventos e, a partir das 

conversas sobre a importância de conseguirmos nos fortalecer como coletivo para impulsionar 

outras ações pela cidade, criamos encontros para estudos e atendimentos voluntários, potências 

que conseguimos manifestar, como as aulas semanais no Capes AD15. 

São conexões que nos faz entender a força do projeto-coletivo que está em formação, 

em devir. As aulas acontecem uma vez na semana ao longo de três anos, com exceção das 

pausas anuais de férias. Percebi que estes encontros se tornaram um espaço potente de partilhas. 

Atualmente o projeto oferece semanalmente aulas para trinta e sete pessoas, em média, 

o que pode ser considerado um grande número de alunos se comparado a outros encontros de 

yoga promovidos em São João del-Rei, como as aulas de Yoga em espaços privados, em 

núcleos de Yoga. Conta com aproximadamente doze instrutores de yoga, da cidade e região, 

que também oferecem aulas práticas neste local. E as doações recebidas nas aulas alcançam 

mais de sete instituições sociais16. Bons encontros, potências alegres.  

 
15 Capes: Centro de apoio psicossocial para dependentes químicos, em São João del-Rei. 
16 Albergue Santo Antônio, ASAPAC, APAE, Creche Celina Viegas, Sopão Vovô Faleiro, Lar de Paulo, 

Fraternidade Sagrado Coração de Jesus, Casa Lar Amar é Simples, Centro Cultural Anjo Luz. Essas instituições 

serão detalhadas no anexo III. 
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Os afetos provocados nas aulas se estenderam para o cotidiano de cada participante, por 

exemplo, quando os alunos usam as práticas aprendidas nas aulas em casa, ou quando os 

instrutores aprimoram suas aptidões como a capacidade de adaptação ao que se apresenta no 

momento. 

 O Yoga se mostrou como caminho possível de atuação no campo da sustentabilidade e 

do estímulo a multiplicidades singulares corporais, possível de promover rompimentos, 

propondo uma outra forma para o uso do espaço público e geração de outros paradigmas 

estimulados pelo autoconhecimento e pela promoção de uma saúde integral.  

  

 

 
Fotografia 10 - Estrelas alongadas 

 
Fonte: Batista, 2018. 

 

Corpos dobráveis, inventivos ou moldados? Cada corpo se dobra diferente. Cada um com sua história de corpo-

social. Essa postura física possui o foco no alongamento, na torção da lombar e na abertura da pelve. A posição 

da cabeça abaixo do coração busca trabalhar o conceito yóguico sobre a mente a serviço do amor. 

 



33 

 

 

 

Fotografia 11 - Conexões com Yoga 

 
 

Fonte: Print das imagens de divulgação na página Yoga Para Todos no Facebook, 2019. 

 

 
Fotografia 12 - Corpos em prática circular 

 

Fonte: Batista, 2019. 
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Virabhadrasana I 

 

Vira (Herói) Bhadra (virtuoso) asana (postura ou posição) 

 

Para entrar na postura, a partir de Tadasana, afaste as pernas na distância de um passo, 

gire o pé esquerdo totalmente para fora e coloque o pé direito em um ângulo de 45°, 

direcionando os dedos para dentro. Com as mãos no quadril, gire o lado esquerdo do quadril 

para trás e o direito para frente. Inspirando, eleve os braços mantendo-os paralelos com as 

palmas das mãos voltadas para seu rosto, expire flexionando o joelho esquerdo. Mantenha a 

coluna ereta e a patela do joelho alinhada com o tornozelo e o primeiro dedo do pé. Permaneça 

confortável experimentando as qualidades deste asana, percebendo o convite para encarar a 

vida de frente, acolhendo os atravessamentos que possam surgir. 

 

Visualize seu Herói interior sempre pronto para enfrentar a vida com coragem, 

acolhendo os desafios como oportunidades para dissolver padrões 

psicoemocionais que limitam a alegria e o entusiasmo experimentados no 

cotidiano (LE PAGE, 2017, p. 21) 
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2 - O Yoga e uma breve abordagem sistêmica 

 

O presente capítulo vem trazer um panorama do universo do Yoga, algumas 

informações que poderão nortear o leitor para uma compreensão do texto em relação às 

dimensões que o Yoga atua. Os benefícios físicos da prática do Yoga preparam o praticante 

para alcançar outros níveis de saúde, na mente, no corpo energético, desenvolvendo uma 

consciência sistêmica e levando-o a compreender que faz parte de uma rede relacional 

macrocósmica. 

Os primeiros vestígios de seres praticando Yoga foram encontrados por Sir John Hubert 

Marshall, inglês, diretor geral da Indian Archaeological Survey, de 1921 a 1922, quando iniciou 

escavações de cidades pertencentes à antigas civilizações na região da Índia e Paquistão, como 

Harappa. As grandes cidades subterrâneas no vale do Rio Indus, chamadas de comunidades 

dravidianas, surgiram por volta de 7.000 a 4.000 a.C, e tiveram o declínio de 2.000 a 1.600 a.C, 

por meio da invasão dos povos nômades arianos que vinham do norte da Europa. Eram 

organizações agrícolas neolíticas, pacíficas, matrifocais. Entre os selos harappianos 

encontrados, viam-se posturas do Yoga como a flor de lótus, padmasana17. 

Uma das principais figuras que abriram caminhos para que esses conhecimentos 

chegassem à América foi Swami Vivekananda, em 1893, um monge hindu presente na primeira 

conferência do Parlamento das Religiões do Mundo, em Chicago, e que fundou a primeira 

Vedanta Society em Nova Iorque. Após ele, vieram outros disseminadores dessa arte de viver, 

como BKS Iyengar, que publicou Light on Yoga (1966) e fundou o Ramamani Memorial Yoga 

Institute, e também Pattabhi Jois, que resgatou o Ashtanga Yoga; ambos foram discípulos de 

Krishnamacharya, o pai do renascimento do Hatha Yoga. Há também a importante figura de 

Paramahansa Yogananda, com a publicação de Autobiografia de um Yogi (1946), sendo mestre 

em Kriya Yoga e que veio ao ocidente. No Brasil, José Hermógenes foi pioneiro na medicina 

holística e quem mais contribuiu com a expansão do Yoga e da yogaterapia, sendo membro da 

Federação de Yoga. 

O Yoga se mostra como um caminho com várias linhas técnicas, práticas e filosóficas, 

e ao contrário da visão cartesiana de dualismo, o Yoga trabalha com o veículo corpo-mente de 

forma similar a terapia psico-corporal, e por isso a respiração e a meditação se tornaram foco 

de muitas pesquisas científicas na área da psicologia analítico-comportamental. É uma pratica 

holística que provoca transformações tanto individuais quanto coletivas. 

 
17 Há um glossário de sânscrito no Anexo II. 
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São muitos os benefícios do yoga pelo fato de ser uma prática integral de promoção a 

saúde. Por exemplo, já foi observado18 em pessoas com lombalgia crônica, aumento da 

capacidade funcional e diminuição da dor; no caso de fibriomialgia, constataram analgesia 

significativa nos alunos após três meses de prática. Temos também resultados importantes no 

tratamento de ansiedade, depressão e estados de humor, ganhos na capacidade respiratória em 

atletas, melhora de sono em idosos, e registros de aumento de flexibilidade, resistência 

muscular, equilíbrio de pressão arterial e do sistema cardiovascular dos praticantes.  

 

Ao atuar na inteligência emocional, o Yoga estimula a capacidade do 

discernimento, facilitando a diferenciação entre o real e o ilusório, ajudando o 

praticante a manter a tranquilidade e o equilíbrio físico, mental e emocional. 

(OLIVEIRA, 2015, p.204) 

 

Entretanto, ainda vemos pessoas associando os rendimentos do Yoga apenas ao corpo 

físico; resumir essa prática como apenas ligada ao físico é minimizar a potência de ser de um 

yogin praticante. Yoga é caminho para saúde em vários níveis do ser humano, além de 

preparação do sujeito para prática de meditação, dhyana e também a busca pelo silenciar da 

mente; assim, os praticantes de Yoga entram em contato consigo mesmo, percebendo suas 

dimensões físicas, psicológicas, etc.  

 

“O yoga é muito mais que uma prática física, de asanas e pranayamas. Antes 

disso tudo, ele é uma prática de despertar a consciência, de conectar com a 

espiritualidade, não religiosidade, uma filosofia” (GUIMARAES, 2019) 

 

Sri Swami Satchidananda expõe uma tradução do segundo Sutra de Patanajali, onde 

ele diz que “O aquietamento das ondas mentais é Yoga” (1997, p. 3), quando o praticante 

alcança o controle da mente, através de meditação, nada nesse mundo manifestado o 

aprisionará. Yoga significa união e está voltado essencialmente para o equilíbrio entre corpo, 

mente e espírito. 

A literatura que compõe o Yoga é muito extensa. Há os textos tântricos, que são 

compêndios de outros sistemas maiores “Diz-se que em um momento da história chegou a 

existir cerca de 14.000 textos tântricos. Hoje, apenas alguns existem, já que a grande maioria 

 
18 Dados retirados dos artigos abaixo acessados em 10/10/2018: 

http://www.pgsskroton.com.br/seer/index.php/ensino/article/viewFile/3105/2934. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232014000401305 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232013001200018 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-56872011000100009 

 

http://www.pgsskroton.com.br/seer/index.php/ensino/article/viewFile/3105/2934
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232014000401305
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232013001200018
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-56872011000100009
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foi perdida ou destruída19” (SARASWATI, 2013, p. 387). Há os quatro textos védicos, as 

upanishades, que são cento e oito textos, os purunas, composto por dezoito escrituras, etc.  

No entanto, é necessário trazer algumas informações para situar o leitor na pesquisa. 

Apresento aqui as oito partes do Yoga, os angas que Patanjali expõe abrangendo esta prática 

de libertação dos sofrimentos, incluindo a atuação como ser social e espiritual que somos e 

abarcando a visão sistêmica como um meio para transformações sustentáveis.  

Patanjali foi um sábio que se supõe ter vivido entre 5000 a.C e 300 d.C. Houve vestígios 

de sua existência durante todo este período, pois escrituras foram encontradas assinadas com 

seu nome em diversas épocas. Esse era um costume antigo que havia entre os discípulos que 

mantinham as sabedorias do mestre, assinando seu nome nos ensinamentos que eram 

transcritos. 

Alguns dizem que Patañjali foi influenciado pelos jainistas, outros dizem que 

foi ele quem influenciou os jainistas. Alguns dizem que o budismo é 

parcialmente baseado nos Yoga Sutras, enquanto outros dizem que Patañjali 

baseou seu texto em textos e práticas budistas. Provavelmente o caso é um 

meio-a-meio, já que nenhum sistema cresce em isolamento. Todo sistema foi 

influenciado pelos sistemas anteriores e por sistemas contemporâneos 

(SARASWATI, 2008, p. 9) 
 

As escrituras hinduístas onde se encontram os registros das práticas antigas de Yoga 

eram influenciadas pelos povos e filosofias vigentes de cada região e em cada época, portanto, 

a busca pela história do Yoga pode levar facilmente à confusão. Assumimos que os sistemas se 

influenciaram ao longo da história e percebemos que: 

 

uma escritura não fixa de forma alguma a data de um sistema filosófico; uma 

escritura pode ter sido redigida centenas de anos depois da formulação, 

desenvolvimento e proliferação de uma filosofia específica (SARASWATI, 

2008, p. 8). 

 

Patanjali codificou o Yoga dividindo-o em oito partes, constituindo uma ciência que 

passou a ser um dos caminhos espirituais hinduístas. Os dois primeiros angas, Yamas e Nyamas, 

são preceitos éticos que aconselham o praticante a ter boas relações com o outro, são 

ensinamentos que nos levam a arte de viver em harmonia. Os Asanas são posturas psicofísicas, 

movimentos corporais que atuam tanto no plano mental quanto no corpo físico, beneficiando 

todo o metabolismo orgânico do ser humano, músculos, articulações, órgãos, sistemas 

 
19 Texto original em inglês. Tradução minha. 
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endócrino, etc. e por integração, proporciona equilíbrio na mente, alivio para ansiedades, 

depressões, insônias, convulsões, etc.  

 

Asana significa posição. Qualquer posição que traga conforto e firmeza é um 

asana. Se você conseguir atingir uma delas, será suficiente. Talvez pareça 

fácil, mas em quantas posições estamos realmente confortáveis e firmes? (...) 

A não ser que o corpo esteja completamente saudável e livre de todas as 

toxinas e tensões, uma postura confortável não será obtida com facilidade. 

Toxinas físicas e mentais criam enrijecimento e tensão. Qualquer coisa que 

pode enrijecer-nos pode também quebrar-nos. Entretanto, se nos mantivermos 

flexíveis jamais quebraremos (SATCHIDANANDA, 1997, p. 155). 

 

Os pranayamas, exercícios de expansão da respiração, são práticas que levam saúde 

para o sistema respiratório, cardiovascular, imunológico e energético. O anga Pratyahara é o 

controle sobre as reações aos estímulos externos através da internalização dos sentidos. A sexta 

parte do Yoga se trata de concentração, Dharana, ela se dá através de práticas que foquem o 

pensamento em uma referência, seja externa ou interna, como em um mantra, e assim deixar 

de alimentar a mente com o excesso de pensamentos. Essa ramificação é um preparo para que 

o praticante possa alcançar o estado de meditação, Dhyana, o aquietamento das ondas mentais. 

E por fim, temos Samadhi, a iluminação, como um processo de libertação dos sofrimentos, uma 

compreensão meditativa vivencial da impermanência da matéria através da observação das 

sensações no corpo. 

Existem sete linhas principais20 de prática de Yoga, porém vamos nos concentrar na 

linha mais antiga, o Tantra Yoga, que pode ser sintetizada como a busca pela saúde, equilíbrio 

e realização através de si mesmo, preza pelo desenvolvimento do corpo e dos alinhamentos 

energéticos tornando-se harmonizado e forte para a experiência de Samadhi.  

A filosofia tântrica foi registrada, através do tempo em textos antigos e escrituras 

sagradas como os upanishads, purunas e tantras. Em 500 d.C tivemos as primeiras escrituras, 

os Tantra Shastras. Embora essa seja a data aproximada dos primeiros registros escritos, há 

evidências de que o conhecimento tântrico seja tão antigo quanto os próprios Vedas (4.000 anos 

a.C), transmitido anteriormente de forma oral. É apenas no início do século XX que alguns 

textos tântricos começaram a serem traduzidos para o inglês por John Woodroffe21, também 

 
20 Além do Hatha e Tantra Yoga, temos Raja Yoga, clássico, sistematizado por Patanjali, Jnana Yoga, busca 

realização através do conhecimento e discernimento. Bhakti Yoga, prática de devoção e amor em meditação. 

Karma Yoga, prática da ação amorosa e social sem esperar reconhecimento. Mantra Yoga, prática baseada na 

entoação de mantras, expressões vocais sagradas em sânscrito. 
21JohnWoodroffe (1865-1936), também conhecido pelo pseudônimo de Arthur Avalon, era um advogado formado 

pela Universidade de Oxford. Em 1890, foi para Índia, onde trabalhou como advogado e, em 1904, se tornou juiz 

da Alta Corte Indiana. Enquanto esteve na Índia, iniciou estudos em sânscrito, tornou-se discípulo de Shiva 
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conhecido como Arthur Avalon. Seus livros ajudaram a difundir um grande interesse pelas 

práticas yoginicas. Sua obra mais famosa The Serpent Power – The Secrets of Tantric and 

Shakti Yoga (1950), acabou sendo a fonte principal das práticas ocidentais de kundalini yoga. 

 

Tantra Shastra é uma ciência secreta e a mais poderosa na tradição ocultista 

indiana. É o sistema que lida com as técnicas, meios e aplicações relativas ao 

poder individual e conhecimento que se situam no ponto mais profundo da 

consciência humana. (SARASWATI, 2008, p.52) 

 

Tantra vem da raiz verbal sânscrita tantr, que significa governar, controlar, manter 

através de disciplina, uma prática para remover as ilusões do egocentrismo. E yoga vem da raiz 

yuj, unir, direcionar, concentrar, meditar, sendo um sistema que tem por objetivo levar o 

indivíduo a controlar a si mesmo, fornecendo meios para tal atuação. 

 Este segmento considera o Universo como sendo uma grande teia ou rede sistêmica, 

semelhante às teorias da física quântica, onde tudo se conecta com o Todo e com si próprio. 

Todas as partículas, ondas, vibrações e seres estão interligados entre si.  

 Segundo o Tantra, nada se obtém sem a prática, é necessário ser consciente, mas isso 

não basta; o corpo é considerado como um importante instrumento no desenvolvimento integral 

do indivíduo. Sendo assim, é importante manter o corpo saudável, assim como respeitar suas 

necessidades.  

 No segmento tântrico também se discute a importância da morte como um processo de 

continuidade da vida, ciclo da vida-morte-vida que nos remete a uma origem matriarcal, como 

no mito da mulher selvagem22. De acordo com Castañeda (1968), viver com a consciência de 

que a morte é uma certeza, pois o princípio da realidade é a impermanência (anicca23), nos 

proporciona um poder nos atos, uma potência de existir. Sabendo que vamos morrer, nossos 

atos ganham poder de significado, nos alinhamos, portanto, com atitudes mais amorosas e 

verdadeiras. Esse pensamento proporciona uma tomada de consciência essencial para que, em 

vida, nos livremos de angústias e medos. 

 Dentro dessa linha filosófica existem dois principais canais de práticas e auto estudo. A 

linha Shivaísta, ou Vama Tantra é aquela onde o homem é considerado representação de Shiva, 

e a mulher, a representação de Shakti, e somente pela união de ambos (Maithuna) pode se atingir 

 
Chandra Vidyarnava Battacharya e estudou as escrituras sagradas do Tantra. Com a colaboração de amigos, 

traduziu cerca de 20 trabalhos sobre o tantrismo. 
22 Mulher selvagem é um arquétipo mitológico do ser feminino pesquisado pela Clarissa Pinkola em “Mulheres 

que correm com os lobos” (1992). 
23 Anicca é uma palavra em páli que significa, dentro da linha de Vipassana, impermanência.  
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o vazio, superando as diferenças individuais. Há também a linha Dakshina Tantra, que enxerga 

as características masculinas e femininas manifestadas em um mesmo indivíduo, a busca é então 

pelo equilíbrio desses dois pólos, na busca de práticas que transcendem as limitações duais.  

 As práticas tântricas levam a mente ao seu aspecto mais elevado, buscando a libertação 

de desejos e dores, as técnica psico-fisica-espirituais levam o indivíduo a alcançar o equilíbrio 

da personalidade. A personalidade que construímos por meio da formação de hábitos, 

preferências, relações e cultura na qual estamos inseridos nos impede de perceber nossa ligação 

com a Unidade, resultando em um processo de separação e dualidade.  

A estrutura da personalidade de cada indivíduo é percebida levando em consideração as 

características apresentadas na análise de cada chakra principal do praticante. Localizados ao 

longo da coluna vertebral, os chakras tem as funções de receber, acumular, transformar e 

irradiar a energia sutil e vital (prana) no corpo. O funcionamento de todo corpo humano é 

controlado pelo sistema cerebrospinal, a primeira parte do organismo que se desenvolve após a 

concepção, a partir dele toda a forma corporal se materializa, um grande gerador de energia 

elétrica com uma rede de nervos que funciona como conectores, proporcionando força vital e 

de onde os chakras são ativados. 

Através dessas práticas tântricas, percebemos que nossa personalidade funciona como 

uma máscara com a qual nos relacionamos com o exterior e que, erroneamente, nos 

identificamos. Assim, com essa percepção aguçada, vemos que somos um Ser espiritual com 

uma personalidade manifestada. O tantra dirige a energia do praticante para um funcionamento 

correto, e depois transforma essa energia em energia espiritual, assim, uma experiência da 

Verdade se torna possível.  

 

Com a sincronização perfeita dos ritmos exterior e interior, pode-se seguir o 

caminho da menor resistência e fluir livremente no oceano do mundo 

fenomenal sem se afundar. Para ser exato, o corpo humano é o instrumento 

mais perfeito para a expressão da consciência. (JOHARI, 2010, p. 16) 
  

 O Tantra não vê limites entre corpo e espírito, somos seres sistêmicos e integrados. Nós 

possuímos três corpos e três mentes correspondentes, o corpo grosso, o corpo sutil e o corpo 

causal. Durante o crescimento espiritual, nós precisamos percorrer as dimensões destes corpos 

para libertar-nos e conectar-nos com a Consciência Universal, os três corpos considerados são: 
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• Corpo grosso, Sthula Shariram: o corpo físico e sua mente, a consciência que funciona 

associada ao corpo físico. Formado pelos mahabhutas (elementos manifestados), que 

são o Akasha (espaço), Vayu (ar), Agni (fogo), Apaha (água), Prthivi (terra). 

 

• Corpo sutil, Sksma Shariram, o corpo astral e sua mente, a consciência que 

experimentamos emoções e sentimentos, relacionado ao intelecto, responsável pela 

volição e os cinco órgãos de percepção, os sentidos e a energia sutil, prana.  

 

• O corpo casual e sua mente, a consciência que se expressa como sabedoria. 

 

 O corpo físico e sua mente atuam no mundo concreto e manifestado, mas é sustentado 

e mantido vivo pelo corpo astral e casual. Cada corpo/mente possui centros de energia para 

controlar o fluxo de prana e um sistema de canais de energia, chamados nadis. Há milhões de 

nadis existentes pelo nosso corpo, destacam-se três principais: Sushumna, Ida e Pingala. De 

acordo com os upanishads, Sushumna se localiza no canal medular da coluna vertebral, 

enquanto Ida e Pingala são os canais esquerdo e direito respectivamente; feminino e masculino, 

lunar e solar; que se cruzam nos pontos energéticos principais, os chakras.  

As nadis e os chakras dos três corpos estão intimamente interligados. Por exemplo, no 

corpo físico esses canais são representados pelos sistemas linfático, endócrino, cardiovascular; 

os chakras são representados pelo sistema nervoso, o cérebro. 

 

Esses três estágios corpo/mente existem e operam em dimensões diferentes; 

cada uma é mantida pelo tipo de prana (energia vital) necessário e apropriado 

a cada dimensão. Isso não significa que eles sejam entidades separadas, trata-

se de partes de um conjunto sistemático. (MOTOYAMA, 1981, pg.20) 

 

 Existe ainda um corpo energético que atua como portais de conexão entre os corpos 

físicos, astral e causal. O chakra faz parte do corpo energético que atua como portais de conexão 

ou centros de intercâmbio entre as dimensões física e astral, astral e casual. Através dos chakras, 

o prana sutil no corpo astral pode ser transformado em energia no corpo físico, fornecendo 

assim essência de vida. A energia física também pode ser transformada em energia astral através 

de ásanas (posturas psico-físicas) que ativam e equilibram os chakras.  

Existem sete principais vórtices de energias situados ao longo da coluna vertebral, que 

são associados aos ásanas e mudras (posições com as mãos), pranavayus (correntes de energia 
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vital) elementos, cores, mantras, deidades, animais, elementos do cosmos, aspectos negativos 

e positivos. 

O praticante, então, vê a si mesmo como um microcosmo, nesse caso, não é preciso nada 

além do corpo, a jornada está dentro, iniciando no primeiro ponto de energia onde se situa a 

energia espiritual dormente, a própria mãe divina Shakti em forma de Kundalini, a energia 

feminina de criação, sexualidade e representada por uma serpente enrolada em três voltas e 

meia na base da coluna, conectada ao primeiro chakra. Quando os chakras, centros de energias, 

estão despertos e equilibrados, o indivíduo se torna ciente das esferas superiores e sutis da 

existência, adquirindo poder para entrar nessas esferas.  

Dentro do Yoga, consideramos o ser humano como um ser integral, onde todas as 

camadas, físicas, mentais, energéticas e espirituais, se relacionam sistematicamente e estão 

interligadas em rede. Os estímulos recebidos em determinada camada ressoam e influenciam 

todo o sistema holístico do ser. Pensamentos intensos e constantes são capazes de manifestar 

reações no corpo físico, aliados à alimentação que afeta o equilíbrio do corpo energético, e 

também a uma espiritualidade desenvolvida, que transforma a maneira em que a mente assimila 

a realidade.  

No cotidiano da vida, podemos dizer que as relações se mantêm em uma grande rede 

sistêmica, como a Teia de Indra24, os eventos e relacionamentos interconectam-se entre si, onde 

um simples movimento gera uma onda de eventos que reverbera por todo o sistema e retorna. 

A prática de Yoga pode então proporcionar um ambiente físico-mental-emocional 

favorável para a manifestação da visão sistêmica, que declara a rede de organismos como um 

sistema integrado, complexo, interconectado, reflexivo, rizomático, agregando ao invés de 

segregar, focado no cuidado holístico do ser humano e da Terra, que se relacionam em um 

processo de auto criação permanente, incluindo a espiritualidade intrínseca do ser e a 

biodiversidade, através de um diálogo com o todo interno e externo.  

 

 

 

 
24 No budismo Mahayana, sec III d.C, que descende dos Vedas, encontramos a Teia de Indra, uma metáfora que 

descreve a cosmologia na visão védica de universo, trazendo a ideia de uma teia que se estende em infinitas 

direções e dimensões. Em cada interseção dessa teia há uma gota de orvalho, em cada gota contém o reflexo de 

todas as outras gotas, e em cada gota refletida você encontrará os reflexos de todas as outras, e assim por diante.  
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3 - Cartografia Afetiva 

 

Esta pesquisa busca observar e agenciar relações. O projeto Yoga Para Todos está 

implicando com a vida de quem participa nas aulas, quem está de passagem, e com o espaço. 

Para dar conta deste processo, foi preciso entender o modo de operar por um olhar cartográfico. 

Mapear relações é perceber as conexões mútuas, horizontais e potentes entre os elementos, é 

uma pesquisa sobre um rizoma. 

Desenvolvi neste capítulo um traçado da cartografia afetiva como método de pesquisa, 

além de algumas definições pertinentes, também busco delinear a coemergência do objeto, 

sujeito e relações, e inserir a articulação das estratégias cartográficas de pesquisa através do uso 

de recursos metodológicos e instrumentos como apoio no percurso de trabalho.   

 

Percebemos o quanto a cartografia – também chamada de esquizoanálise, 

pragmática e micropolítica – pode se apresentar enquanto uma prática singular 

de pesquisa e de análise. O conceito, inicialmente retirado da geografia, é 

transposto para os campos da filosofia, política e subjetividade (BEDIN, 2014, 

p. 69). 

 

A cartografia, no âmbito da geografia, dentre outras definições, pode ser vista como a 

ciência da representação do espaço terrestre, com bases matemáticas, e produz um mapa como 

produto deste estudo que pode delimitar territórios, observando a distribuição da população e 

suas características, entre outras finalidades.  

Na contemporaneidade, a cartografia teve seu conceito reformulado pelos filósofos 

Deleuze e Guattari (1995). Para eles “o mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, 

desmontável, reversível, suscetível de receber modificações constantemente” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995, p. 22).   

Os autores colocaram-na como o sexto princípio de rizoma25. Ela incorpora as 

qualidades como a horizontalidade, ser adaptável, possuir componentes heterogêneos e 

produzir ramificações que se conectam a outras linhas, como as linhas de fuga. “Uma das 

características mais importantes do rizoma talvez seja a de ter sempre múltiplas entradas” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 22), e diversas saídas.  

O método cartográfico tem como resultado um mapeamento dinâmico no nível das 

subjetividades. A partir daí, torna-se possível perceber as relações, conexões entre os elementos 

 
25 Foi inserido no capítulo introdutório do presente texto as características de rizoma conceituado pelos autores 

Deleuze e Guattari (1995) 
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do território, as pessoas e o espaço através de estratégias rizomáticas, maneiras de se 

movimentar e analisar na pesquisa que permitem criar, por exemplo, saídas para os imprevistos 

que por ventura atravessam a prática. 

 

É bom lembrar ainda que existem tantas cartografias possíveis quanto campos 

a serem cartografados, o que coloca a necessidade de uma proposição 

metodológica estratégica em relação a cada situação ou contexto a ser 

analisado, indicando que dessa perspectiva método e objeto são figuras 

singulares e correlativas, produzidas no mesmo movimento, e que não se rata 

aqui de metodologia como conjunto de regras e procedimentos pré 

estabelecidos, mas como estratégia flexível de análise crítica (FILHO; TETI, 

2013, p. 46) 

 

A cartografia pode ser, então, uma forma de pesquisa no campo social que vai além de 

metas pré-estabelecidas. Se mostra como uma estratégia de análise adaptável, na qual objeto, 

sujeito e método são coemergentes nas suas singularidades. É capaz de descrever relações e 

jogos de poder, capturar intensidades e acompanhar as “transformações decorridas no terreno 

percorrido e a implicação do sujeito percebedor no mundo cartografado” (GIACOMEL; KIRST 

et al 2003, p. 92).  

Ronilk26 nos fala que “a prática de um cartógrafo diz respeito, fundamentalmente, às 

estratégias das formações do desejo no campo social” (RONILK, 1989, p. 23). “Nunca desejo 

algo sozinho, desejo bem mais, também não desejo um conjunto, desejo em um conjunto.” 

(DELEUZE; PARNET, 1998, p. 13). O desejo é construtivismo pois tem capacidade de 

agenciar conexões, criar territórios. A partir do desejo em facilitar a prática de Yoga iniciou-se 

o movimento de construção do projeto e a pesquisa cartográfica.  

 

Mas um desejo é isso, é construir. Ora, cada um de nós passa seu tempo 

construindo, cada vez que alguém diz: desejo isso, quer dizer que ele está 

construindo um agenciamento (...) o desejo se estabelece sempre, constrói 

agenciamentos, se estabelece em agenciamentos (DELEUZE; PARNET, 

1998, p. 14). 
 

Vieram os desejos conectivos, como ocupar um espaço público para as aulas, convidar 

os alunos para que a prática aconteça, e depois o desejo de conectar outros instrutores com o 

projeto, a vontade em receber doações para que pudéssemos ajudar outras pessoas, o anseio em 

aprofundar a pesquisa cartográfica das variações de afetos que emergiam dos encontros, etc. O 

 
26 Suely Ronilk, 1948, brasileira, acompanhou Felix Guattari em sua visita no Brasil, “filósofa paulista cuja 

proposta de cartografia está intimamente ligada aos estudos sobre subjetividade” (SANDRONI; TARIN, 2014, p. 

8). 
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desejo possibilitou que os agenciamentos fossem possíveis, a habitação do território e a 

desterritorialização quando esta pareceu necessária.  

A cartografia foi escolhida, então, como base teórico-epistemológica principal da 

pesquisa para que fosse possível produzir conhecimento com o mapeamento das relações e das 

potências no projeto Yoga Para Todos, no Campus Dom Bosco, Universidade Federal de São 

João del-Rei. Conhecer significa comprometer-se com o meio, provocar movimentos em si e 

no mundo, produzir algo. De acordo com Deleuze: “A cartografia só pode ser pensada como 

método se entendermos método como aquilo que nos faz compreender a nossa potência de 

conhecer” (DELEUZE, 2002, p. 23). 

Dentro desta perspectiva, o sujeito que vive os encontros pode ser compreendido como 

aquele que se permite afetar e que também “inscreve algumas marcas, deixa alguns vestígios” 

(BONDÍA, 2002, p. 19). É possível dizer que a experiência é aquilo que nos passa, uma relação 

com algo que se experimenta. 

Além disso, o sujeito emerge em conjunto com o objeto. Considerar que objetividade e 

subjetividade estão separadas não coincide com o pensamento cartográfico, “a objetividade não 

é algo a ser protegido de supostas investidas subjetivas” (BARROS; BARROS, 2013, p. 374). 

Normalmente nossas experiências se baseiam na noção da separatividade, a cartografia, 

como método de pesquisa-intervenção (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2009) segue outra 

rota de análise e “lança luz sobre processos em que sujeito e objeto definem-se mutuamente, 

um em função do outro” (BARROS; BARROS, 2013, p. 375). O cartógrafo se coloca então 

disponível para acompanhar e implicar com as “processualidades” (PASSOS; KASTRUP; 

ESCÓSSIA, 2009) que surgem na pesquisa.  

 

Um determinado objeto, nesse modo de fazer pesquisa, torna-se o ponto de 

partida para acessar a experiência. (...) Em relação à experiência, não há como 

manter a atitude típica que mantemos em frente de objetos, baseada na crença 

de que eles existem independentemente de nossa relação com eles. O acesso 

à experiência modula todo o procedimento de pesquisa, porque faz aparecer 

uma dimensão participativa na constituição dos objetos. (BARROS; 

BARROS, 2013, p. 375) 
 

Para compreender o sujeito-objeto desta pesquisa é preciso projetar o olhar para um 

grupo heterogêneo e potente, no qual faço parte, de pessoas que se que se colocam expostas e 

disponíveis para as influências do espaço. O sujeito é uma composição de subjetividades que 

são “como uma superfície sensível (...) onde têm lugar os acontecimentos.” (BONDÍA, 2002, 

p. 19) 
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É formado pelos instrutores parceiros27, que, em sua maioria, são residentes de São João 

del-Rei, com idade que variam entre 23 a 35 anos. São profissionais certificados que atuam em 

diversas linhas de Yoga, como o Hatha Yoga clássico, o Tantra Yoga, além de muitos serem 

instrutores de Shivam Yoga e de Yoga Integrativa28. Alguns conheci no curso de formação que 

realizei, outros por meio de aulas que participei, por algum amigo em comum, por alguma 

indicação, pelas redes sociais, enfim, as conexões se deram de diversas formas.  

Os alunos são incluídos na construção do grupo-sujeito deste projeto. Por serem aulas 

abertas em um espaço público é grande a variedade de pessoas que as frequentam. São adultos 

e crianças tanto moradores da cidade ou que estão de passagem.  

Por meio  da observação das aulas durante o período da pesquisa, considerando também 

os relatos colhidos durante as entrevistas, é possível identificar algumas características deste 

grupo, como: a maioria dos alunos tem idade entre 20 e 67 anos, a comunidade externa da 

universidade está em maior número presente nas aulas, apesar de ser considerável a quantidade 

de alunos universitários que participam das práticas. São também em sua maioria pessoas 

brancas, residentes em bairros diversos de São João del-Rei. As crianças, menores de 14 anos, 

são sempre bem-vindas nas aulas, mas são minoria. Os alunos que mais frequentam as aulas 

são mulheres, porém é possível identificar que o número de homens aumentou nos últimos doze 

meses de projeto.  

A partir dos relatos, percebi que são alunos que apresentam, em maioria, problemas com 

ansiedade e insônia, estresse que se originam de preocupações, problemas e exigências no 

trabalho ou nas relações com outras pessoas, familiares e parceiros. Além disso, demonstram 

sentir dores localizadas geralmente na região lombar da coluna, no trapézio e na musculatura 

do pescoço, que são locais onde se armazenam os acúmulos de sentimentos negativos e tensão 

no corpo.  

Neste emaranhado de pessoas ainda incluo eu mesma como cartógrafa e instrutora de 

Yoga do projeto, pesquisadora participativa. Torna-se necessário analisar os agenciamentos que 

produzi, as influências do olhar sobre as aulas e o projeto, sua estrutura e história na qual estou 

envolvida desde sua concepção. “A cartografia como método de pesquisa é o traçado desse 

plano de experiências, acompanhando os efeitos (sobre o objeto, o percurso, o pesquisador e a 

 
27 Mais informações sobre os instrutores no Anexo I. 
28 As linhas de Yoga mencionadas estão descritas e explicadas no capítulo 2, que traz informações introdutórias 

sobre Yoga pertinentes para esta pesquisa, porém ressalto que o estudo do Yoga é muito extenso e merece um 

estudo mais aprofundado para quem tem interesse em acessar mais informações sobre este conhecimento.  
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produção de conhecimento) do próprio percurso de investigação” (PASSOS; KASTRUP; 

ESCÓSSIA, 2009, p. 18). 

Desenvolvo, como apontado por Passos et al (2009), uma pesquisa-intervenção que 

investiga o projeto Yoga Para Todos, o sujeito-objeto composto pelas pessoas que participam 

das aulas, as influências do espaço público nestes corpos e o próprio movimento processual 

cartográfico.  

Assim, a fim de continuar o mapeamento, foi preciso refletir e compreender como se dá 

a formação do território que estou co-criando.  Como territórios existenciais que se formam a 

partir dos encontros e expressividades entre os praticantes, professor e os elementos do espaço. 

As aulas de Yoga são facilitadas após uma série de conexões que as antecedem e dão origem 

também a muitas outras ramificações possíveis, como a grama que brota e espalha a partir de 

uma semente agitadora de movimentos.  

Pensando no espaço físico, para se utilizar o território que compreende a quadra externa 

do Campus Dom Bosco, UFSJ, é necessário entrar em contato por e-mail com o Setor de Apoio 

Logístico e da Pró Reitoria de Administração, responsável pela organização do uso do espaço 

dos campus, e solicitar uma reserva; o projeto Yoga Para Todos recebeu uma autorização para 

uso semestral em 2017. Em 2018, passamos a utilizar a quadra quando estava vazia, caso não 

fosse possível, ocupávamos outro espaço como o corredor ao lado da quadra da externa, ou um 

espaço na grama próximo ao campo de futebol, ou ainda a quadra interna29.   

Para que os encontros ocorram na quadra externa é necessário facilitar as aulas, então, 

no início, separava um dia na semana disponível para a aula e realizava a divulgação por meio 

do grupo criado no Facebook. Diante do crescimento rizomático do projeto, atualmente é 

realizado o contato com os instrutores para agendar as aulas a partir da disponibilidade de cada 

um.  

Na semana que antecede a aula é feito o contato com o professor solicitando uma foto 

para produzir a arte de divulgação para a web, que já enviem algo finalizado. Na imagem são 

inseridas as informações principais para orientar as pessoas, como horário e local, além dos 

itens que o aluno precisa levar para aula.  

As divulgações são feitas semanalmente de acordo com o instrutor do dia, através das 

redes socias mais utilizadas, como WhatsApp, Instagram e Facebook. Assim, como um rizoma, 

a informação se espalha. 

 
29 As informações sobre as movimentações pelo espaço estão no subcapítulo “4.2 Corpografia do projeto Yoga 

Para Todos” 
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No processo, utilizo o WhatsApp e envio para o grupo Yogins onde estão os alunos das 

aulas de Yoga Integrativa que ofereço. Compartilho a imagem também no grupo Coletivo Yoga 

que funciona como plataforma para divulgação e organização entre os instrutores que se uniram 

para atuar com trabalhos sociais na cidade. Ou ainda compartilho com o grupo Compartilhando 

o Bem, composto por diversas pessoas de São João del-Rei e região onde são partilhados 

eventos relacionados ao bem-estar, consciência ambiental, movimentos artísticos, alimentação 

saudável, etc.  

No Instagram, a via principal utilizada é o story, um post informando sobre o projeto é 

publicado um dia antes da aula agendada, pois tem somente duração de 24 horas de exposição, 

após este tempo a postagem é excluída.  

No Facebook, a via de compartilhamento são os grupos que levam o nome da UFSJ, 

como o Classificados UFSJ, também o grupo Sadakas, gerenciado pela instrutora Karin 

Mandelli, que inclui alguns praticantes de Yoga da cidade, e o grupo Veganos e Simpatizantes 

de SJDR, pela possível afinidade entre os integrantes e o projeto. No entanto, a principal forma 

de compartilhar é com a divulgação realizada na página e no grupo30 oficiais do projeto Yoga 

Para Todos.  

 

 
Fotografia 13 - Divulgação na rede, grupo Yoga Para Todos 

 

Fonte: Facebook, 2018. 

 

 
30 Link para acesso ao grupo: <https://www.facebook.com/groups/184154988691586/> e link para acesso a 

página: <https://www.facebook.com/yogaparatodossjdr/> 

https://www.facebook.com/groups/184154988691586/
https://www.facebook.com/yogaparatodossjdr/
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Fotografia 14 - Aula de Yoga com a Instrutora Manaíra Satil 

 

Fonte: Batista, 2019 

 

No sábado da mesma semana é realizada a aula para 37 alunos em média, com 

aproximadamente uma hora e quinze minutos de duração, no Campus Dom Bosco. Após a aula, 

há um momento de confraternização quando nos cumprimentamos, alguns alunos sentem 

vontade de abraçar o instrutor e agradecer, eles relatam sobre os benefícios das aulas, pedem 

indicações para aulas semanais, auxilio para algum problema específico, ou convidam os 

instrutores para outras atuações na cidade.  

As doações, que podem ser tanto alimentos não perecíveis, quanto produtos de limpeza 

e higiene, etc, foi um movimento iniciado a partir do momento em que houve a necessidade de 

receber algo em troca pelas aulas e manter a identidade social do projeto. Percebi que o projeto 

Yoga Para Todos poderia estender um pouco mais suas linhas e ramos para se conectar com 

outras pessoas que precisam de apoio.  

De 2017 até julho de 2019 as doações eram guardadas na portaria do Campus Dom 

Bosco, porém devido ao aumento de alunos e de itens recebidos foi necessário encontrar um 

espaço adequado, limpo e reservado para o armazenamento; por isso, há 2 meses é utilizado a 

sala do Diretório Central do Estudantes, DCE, com este fim. No início do mês seguinte, fazemos 

as entregas, entramos em contato com a instituição que envia um transporte para buscar, ou, 

quando não podem fazer isso, a coordenaria do projeto faz a entrega.   
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O projeto geralmente reserva um tempo de recesso em julho e entre os meses de 

dezembro a fevereiro para descanso e, quando necessário, fazemos reunião de balanço sobre os 

acontecimentos gerais, soluções para possíveis problemas, planejamentos futuros. E assim 

finaliza o ciclo de trabalho, que dá início a outro. 

No âmbito desta pesquisa cartográfica, o processo de reunir as pistas afetivas foi 

realizado através de anotações pessoais e recursos metodológicos como imagens, vídeos e 

entrevistas, registrando no mapa aquilo que causa encontro intenso, que afeta de alguma forma 

os sujeitos. O Yoga Para Todos é um projeto aberto para a “passagem das intensidades” do 

território. Se há encontro potente gerando outras ramificações, então foi incorporado na 

cartografia para criar sentido. “Todas as entradas são boas desde que as saídas sejam múltiplas” 

(RONILK, 1989, p. 66). 

Para adentrar no contexto da análise cartográfica precisamos entender que o processo 

de pesquisa-intervenção não se trata de coletar e observar dados, e sim devemos considerar os 

efeitos que ela gera. Há na verdade um cultivo das relações durante a ida a campo.  

Um objeto coemerge com o sujeito na cartografia e oferece acesso à uma experiência, 

ele pode inclusive se originar com “contornos precisos, mas alcança, progressivamente, um 

conjunto de múltiplas relações que lhe permite surgir como tal” (BARROS; BARROS, 2013, 

p. 374). “A análise de processos coloca-se ao lado da experiência, o que é bem diferente de 

afirmar que ela se apoia em uma evidência” (BARROS; BARROS, 2013, p. 387). 

 Além disso, ao contrário de algumas metodologias que direcionam a análise para um 

certo momento da pesquisa, a cartografia é aberta “à multiplicidade de sentidos e não pode ser 

temporalmente localizada na pesquisa. Ela se dá ao longo de todo o processo” (BARROS; 

BARROS, 2013, p. 388). Assim, teremos durante o texto referências de análise em locais 

diversos de acordo com a pertinência do momento.  

 

Analisar é, de fato, sustentar um ethos analítico específico, permitindo que a 

pesquisa se volte para si mesma e se interrogue acerca da implicação e da 

participação, levando à problematização e ao reposicionamento do lugar dos 

participantes. Daí o paradoxo da análise, o de constituir-se ao mesmo tempo 

como um acesso à objetividade e como um procedimento de proliferação de 

sentidos e de singularização (BARROS; BARROS, 2013, p. 388). 

 

Para cartografia, a análise é voltada para os problemas e questões que nos move. Assim, 

no território exposto em que realizo o mapeamento afetivo as relações entre os corpos do 

sujeito-grupo-objeto e o espaço nos faz pensar em como sustentar a experiência de um corpo 

“que vibra em todas as frequências possíveis” (RONILK, 1989, p. 66) durante as aulas de Yoga? 
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Para dar conta do processo e entender a vivência dentro do projeto, fui a campo utilizando 

alguns recursos que facilitaram a composição da cartografia, que agora explicarei como foram 

incorporados na pesquisa.  
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3.1 - Recursos metodológicos 

 

Os recursos de apoio metodológico escolhidos para impulsionar e compor a cartografia 

afetiva foram as entrevistas e conversas com os participantes do projeto, fotografias e vídeos 

das aulas que foram de grande valor para tornar visível alguns afetos, e um breve contexto 

histórico da universidade, com um olhar sensível para as memórias do uso do Campus Dom 

Bosco. 

 

3.1.1 - Imagem como registro sensível 

 

Quando eu olho uma pessoa, eu olho também o olhar da pessoa me olhando. 

Há nesta relação um caminho de volta em fluxo constante. Uma afetação 

contínua, onde a ação de resposta simultânea a minha própria ação de olhar, 

afeta e transforma os olhares envolvidos. Olhar engloba o ver e a sensação de 

afetar e ser afetado (RABELO, 2014, p.174) 

 

 
Fotografia 15 - Olhares na prática em dupla 

 

Fonte: Batista, 2019 

 

“Porque assim, geralmente a gente fica mais em contato com a gente mesmo no Yoga, agora esse contato com o 

outro também aflora o sentimento de respeito ao próximo, do sentimento do outro, ao respeito com o corpo do 

outro, com o limite do outro.” (OLIVEIRA, 2019) 

 
Nesse momento, na aula em dupla oferecida pela Manaíra, houve trocas afetivas que abriram novas formas de 

olhar para a outra pessoa com mais amorosidade. Por pouco tempo nos colocamos disponíveis para olhar o outro, 

e depois de uma conversa com ela, percebi que a instrutora desejou propor exatamente isso: olhe! Veja a pessoa 

que está a sua frente, seu parceiro de prática, ou na vida, procure enxergar as pessoas, perceba quem está no seu 

entorno. Quem são essas pessoas? E digo que através de práticas como essa podemos aprender a superar a ilusão 

da separação, percebemos com mais amorosidade o corpo do outro e a conexão que há entre nós. 

 

A linguagem imagética está aqui como recurso de registro e reflexão dos momentos 

vividos. Materializar as percepções através da fotografia permite superar as barreiras espaço 

temporais, tornando acessível informações e elementos que dizem respeito às práticas 
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vivenciadas. Nos permite fazer um mapeamento afetivo através do registro das relações dos 

corpos nas aulas de Yoga.  

Proponho uma narrativa imagética e sensível para auxiliar na compreensão do corpo e 

espaço, mostrar com imagens e palavras os encontros afetivos. Observar e refletir sobre as fotos 

registradas sobre as aulas do Yoga Para Todos é um exercício de memória, lembrar e refazer o 

passado, e também um devir, uma abertura para um percurso múltiplo de sensações que pode 

vir e surgir no presente. 

A memória tornou-se aqui importante para reconstrução do que foi vivido e tornar 

sensível novamente os atravessamentos nas aulas. O ato de recordar os processos vividos possui 

a capacidade de organizar e registrar a experiência de tal maneira que torna possível comunicar 

ao observador, através das imagens, as informações afetivas do momento passado.  

Esta ação revela uma maneira diferente de dizer e pensar o passado, quando voltamos o 

olhar para as fotos percebemos de uma outra forma o que estava presente e também ausente, 

aquilo que foi esquecido e resgatado. As fotografias podem tornar possível a re-criação do 

ocorrido, ressuscitar sensações independente do tempo. “Uma fotografia pode reavivar 

sentimentos antes esquecidos, (...) ela cumpre o seu papel na redescoberta dos fatos.” 

(FELIZARDO; SAMAIN, 2007, p. 215). 

Deleuze, em Bergsonismo (1999), traz uma discussão sobre a filosofia de Henri Bergson 

envolvendo a memória e a ontologia do passado, contida no capítulo A memória como 

coexistência virtual. O autor nos traz a concepção de memória como conservação e acumulação 

do passado no presente:  

 

Com efeito, a imagem retém algo das regiões nas quais fomos buscar a 

lembrança que ela atualiza ou que ela encarna; mas essa lembrança, 

precisamente, não é atualizada pela imagem sem que esta a adapte às 

exigências do presente, fazendo dela algo de presente (DELEUZE, 1999, p. 

45) 

 

Deleuze (1999) aponta que Bergson afirma que há dois tipos de memória: memória-

lembrança, como conservação do passado no presente, a lembrança pura, e a memória-

contração, que é acumulação do que se vivenciou no presente, como uma contração das 

multiplicidades de momentos vividos.  

A partir da lembrança daquilo que o passado tem em si é possível trazer uma percepção 

atualizada para o presente, com as influências e adaptações de quem visualiza e sente os afetos 

na atualidade. O passado, como elemento ontológico, vive em si mesmo, ele não muda, é o que 
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passou. O presente, a cada instante, deixa de ser, abrindo possibilidades para o que pode vir a 

ser. A existência psicológica da lembrança vem após a instalação que se faz neste passado, 

quando a lembrança daquilo que passou se atualiza e se acumula.  

 

O passado e o presente não designam dois momentos sucessivos, mas dois 

elementos que coexistem: um, que é o presente e que não para de passar; o 

outro, que é o passado e que não para de ser, mas pelo qual todos os presentes 

passam (DELEUZE, 1999, p. 45). 

 

A imagem nesta pesquisa cartográfica torna-se um devir, a partir do que passou, traz a 

potência de emergir no presente um emaranhado de impactos afetivos que podem vir a 

concretizar. Neste contexto, a imagem dialoga com o sujeito que a observa, pode realçar 

sentimentos e percepções a partir da coexistência daquilo que passou com o que é sentido no 

momento que se olha a foto. Ela é capaz de tornar sensível ao olhar de quem vê alguns dos 

afetos vividos nas aulas de Yoga.  

O uso da fotografia mostrou-se, portanto, como um recurso para fazer surgir blocos de 

sensações naquele que a visualiza, e assim facilitar o mapeamento afetivo. Não são apenas 

percepções do que passou, mas um conjunto de relações, emoções, alegrias, cheiros, texturas, 

todas as multiplicidades e sentimentos que vieram através do toque do corpo no espaço durante 

a prática de Yoga. Os conceitos de percepto e afecto podem ser entendidos por Deleuze (2004): 

 

Os perceptos não são percepções, são pacotes de sensações e de relações que 

sobrevivem àqueles que os vivenciam. Os afectos não são sentimentos, são 

devires que transbordam aquele que passa por eles (tornando-se outro). (…) 

O afecto, o percepto e o conceito são três potências inseparáveis, potências 

que vão da arte à filosofia e vice-versa (DELEUZE, 2004, p. 171). 

 

As imagens-devir como expressão artística das aulas de Yoga surgem para extrair no 

observador e leitor sensações do que aconteceu nas aulas e outras multiplicidades que 

dependem do presente que está e dos afectos em cada um, as flutuações de sensações. 

 

O objetivo da arte, com os meios do material, é arrancar o percepto das 

percepções do objeto e dos estados de um sujeito percipiente, arrancar o afecto 

das afecções, como passagem de um estado a um outro. Extrair um bloco de 

sensações (DELEUZE; GUATTARI, 1993, p. 217). 

 

É importante ressaltar que são múltiplas as possibilidades de interpretação de uma 

imagem e estas dependem do observador. As fotografias são singulares a partir do momento 
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que terão significados e representarão algo diferente em função de cada pessoa que estará 

olhando. Os perceptos serão únicos dado as reações que elas vão gerar em cada um.  

Além disso, a fotografia é capaz de transmitir a intenção de quem a fotografa, a 

composição, as formas e luzes captadas, são de alguma forma, sentimentos enquadrados e 

corporificados daquele que tirou a foto.  

Com as fotos era possível observar o clima, o céu azul ou nublado, elas mostravam os 

elementos que compunham o momento e influenciavam os alunos, as atividades que aconteciam 

em simultâneo com a aula, como o jogo de futebol. Ofereceu uma aproximação da quantidade 

de pessoas na aula, nos disse qual instrutor estava oferecendo a prática no dia.  

A postura de yoga congelada na fotografia é um resgate de como a prática está 

influenciando aquele corpo, traz a informação dos benefícios daquele asana, também é capaz 

de transmitir sensações como relaxamento, tranquilidade, corpo alongado, além de se sentirem 

conectadas às outras pessoas. Revela também o esforço físico dos corpos para se manterem na 

posição sugerida. Pela fotografia pode se ver os possíveis atravessamentos no momento, como 

o carro, ou o funcionário que passava, as crianças e os cachorros.  

Para o projeto, as imagens também se tornaram um meio de divulgação nas redes sociais 

e convite para os encontros; através do que era mostrado nas fotografias podemos instigar nas 

pessoas o desejo de participar das aulas de Yoga. Foram utilizadas também como alimento e 

conteúdo para o grupo e a página “Yoga Para Todos”, que coordeno no Facebook. 

Durante o texto apresento um acatado de imagens que fizeram brotar em mim reflexões 

e sentimentos. Elas estão colocadas em momentos diversos para confirmar algum tema 

abordado, ou impulsionar a ideia de algum conceito, intensificar os perceptos aliadas as 

palavras dos relatos de alunos e instrutores, e também retratar minhas sensações quando observo 

a foto.  

As imagens revelam, no nível das singularidades, uma miríade de sensações e 

compressões da dimensão afetiva que o projeto Yoga Para Todos proporciona. As fotos das 

aulas funcionaram como recurso para mostrar o ambiente e pude resgatar na lembrança 

informações suficientes que potencializam esta cartografia. 

 

3.1.2 - Entrevistas e diálogos  

 

A fim de obter mais pistas e fazer um levantamento dos atravessamentos que 

percorreram os corpos nas aulas de Yoga, foi importante agenciar conversações com alguns 
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participantes. Para além das imagens, tornou-se necessário dar voz aos afetos. No processo de 

mapear relações entre os corpos, alunos, instrutores, e o espaço de prática, é necessário incluir 

o olhar do outro. A potência desta ação está na sensibilidade que pode emergir a partir da 

experiência relatada pela pessoa. 

Para compor esta cartografia desenvolvi as entrevistas que foram norteadas por um 

roteiro semiestruturado de perguntas. Este recurso tem como característica questionamentos 

básicos e “favorecem não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e 

a compreensão de sua totalidade” (TRIVIÑOS, 1987, p. 152).  

São focalizadas em um roteiro inicial e oferecem abertura necessária para outras 

questões inerentes ao momento, em função das informações transmitidas por cada pessoa que 

se voluntariou para participar do processo e que surgem, ou que se originam a partir de algum 

atravessamento que dê passagem para outros traços e diálogos.  

É como seguir uma linha de fuga iniciada por alguma conexão que o entrevistado 

permitiu acontecer, se embrenhar por outros temas e afetos desencadeados pelas perguntas 

originais e que não estavam previstos. Este modo de direcionar uma entrevista é capaz de fazer 

“emergir informações de forma mais livre e as respostas não estão condicionadas a uma 

padronização de alternativas” (MANZINI, 2004, p. 2). 

  A partir do foco principal colocado, percebendo o que afetou o aluno e o instrutor através 

das relações com o ambiente agenciadas nas aulas, elaborei as seguintes perguntas: Qual seu 

nome? Qual seu bairro? Quando conheceu o Yoga? Como você se sente quando pratica Yoga 

nas aulas do projeto? O local influencia na prática? Como isso acontece? Você utiliza este 

espaço para outras atividades? Já observou alguma mudança em você e nas suas relações após 

as práticas? Quais? Como isso influencia seu cotidiano? 

Foram quatro dias de entrevistas realizadas com quinze alunos voluntários, após as aulas 

de Yoga no sábado, quando eu informava o objetivo da pesquisa e a importância para o projeto 

- receber dos alunos suas considerações acerca do que vivenciavam nas aulas. Solicitava o 

acesso ao uso da imagem e áudio, e fazia o convite para a entrevista. Sentávamos nos bancos 

ao redor da quadra e no mesmo espaço era feito o resgate do que acontecia ali, registrado por 

áudio pelo celular devido a facilidade e acessibilidade que o momento exigia.  

As entrevistas com os instrutores foram realizadas via WhatsApp. Foi encaminhado para 

oito instrutores que estiveram mais presentes e atuantes no projeto devido ao contato estreito 

com os alunos e o lugar, também aqueles que estiveram presentes no início do projeto por serem 

os primeiros a acreditar no movimento; porém apenas seis responderam.  
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Apesar de ter sido o meio rápido e eficaz para colher os afetos dos instrutores, este 

procedimento limitou as respostas apenas as perguntas enviadas e não abriu tanto espaço para 

trilhar outras linhas de conversa a não ser aquelas levantas pelas perguntas. Foi possível, no 

entanto, obter as informações de duas pessoas ou mais simultaneamente, e assim houve tempo 

suficiente para analisar como cada um foi afetado. 

As aulas de Yoga também fazem conexões com outras instituições sociais em São João 

del-Rei, e os alunos demonstraram satisfação e alegria por estarem auxiliando outras pessoas. 

Os relatos estão transcritos no texto em partes diversas, quando alguma fala conversa com a 

ideia daquele capítulo ela é inserida na intenção de potencializar e criar um diálogo do texto 

acadêmico com a voz daqueles que vivenciaram as aulas de Yoga. 

Através do registro das entrevistas foi possível captar o lugar de ver e sentir do outro, o 

projeto como agitador de movimentos, que conecta pessoas e ambiente no nível do 

autoconhecimento.  

 

3.1.3 - Resgate da memória do espaço 

 

 Em um dado momento deste caminhar cartográfico me coloquei a refletir sobre outros 

territórios onde é possível chegar, habitar, com a pesquisa. Por se tratar de uma cartografia dos 

afetos, percebi que junto com a discussão sobre o espaço que o projeto ocupa - a universidade 

pública - veio o desejo em realizar um breve resgate da história do local a fim de compreender 

como se deu a construção física e o início das relações deste local, lembranças afetivas que 

podem auxiliar na compreensão do estudo do presente.  

 Familiarizar-se com as memórias do lugar é perceber como aquele território se mostrava 

no passado e as relações criadas ali, como uma forma de compreender os processos de 

singularização atuais considerando as influências do meio e os afetos de um outro tempo. 

 Dentro do contexto da pesquisa, o foco estava em conhecer a finalidade primeira da 

construção da Quadra do Dom Bosco. Para quem destinava o uso do lugar? Como era o terreno 

e o que existia antes? Quais tipos de jogos e movimentos eram promovidos ali? Estas questões 

impulsionaram a investigação histórica e também criaram conexões inesperadas e potentes que 

me conduziram para um entendimento mais amplo do espaço. 

O resgate afetivo da história se deu através do olhar de duas pessoas muito interessantes, 

o padre Fernando, da Congregação Salesiana e o César, funcionário da Universidade Federal 



58 

 

 

 

de São João del-Rei (UFSJ). Algumas imagens foram retiradas do site31 da universidade e 

outras, por meio de solicitação, foram cedidas pela secretaria da Igreja Dom Bosco.  

A Congregação está no segmento religioso da Igreja Católica, oficialmente nomeada Pia 

Sociedade de São Francisco de Sales, fundada por São João Bosco, em 1859. Em São João del-

Rei, a Congregação Salesiana iniciou suas atividades em 1943, em parceria com a prefeitura 

municipal, através da construção do prédio do Colégio São João, um internato de seminaristas. 

Em 1987, foi instalada a Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei e, em 2002, este 

espaço tornou-se universidade; o antigo Colégio é atualmente o Campus Dom Bosco, UFSJ32.  

A entrevista com o padre Fernando foi de grande valia neste momento de percurso 

cartográfico, pois trouxe muitas informações das relações e formação física do espaço. 

Fernando tem 86 anos, atento e com uma memória muito detalhista, chegou na cidade em 1945, 

como aluno do colégio que já estava em atividade. Na fase adulta, atuou em conjunto com 

outros seminaristas da época na administração da construção e da manutenção do Colégio. 

Ainda hoje está atuante dentro da Paróquia. 

 Duas entrevistas foram feitas com ele. As perguntas foram pensadas através de roteiro 

semiestruturado, tais como os dados básicos do entrevistado, nome, idade, função dentro da 

congregação, tempo de atuação, e além de perguntas sobre a rotina dos seminaristas. Também 

surgiram questões sobre o espaço, como: Quando colégio foi construído? Como era o espaço 

externo, onde atualmente se encontra uma quadra, campo de futebol? Para quem se destinava o 

uso da Quadra? Quais atividades eram realizadas ali? Como o Colégio se tornou faculdade? 

Quem cuidava do espaço? 

 A primeira entrevista, realizada na sua sala, dentro da secretariada Paróquia Dom 

Bosco, trouxe peculiaridades sobre a passagem e as andanças de Fernando por São João del-

Rei e região, além de informações sobre a história a partir do que o padre vivenciou; no entanto, 

essas informações estavam relacionadas à sua trajetória de vida e percebi que não foi possível 

fazer emergir de forma atenuante as lembranças do espaço, as relações e afetos que 

aconteceram.  

Assim, na segunda entrevista propus uma caminhada pelo Campus Dom Bosco 

enquanto ele me contava suas histórias, a fim de que esta passagem pelo espaço pudesse tornar 

 
31 Site com as imagens antigas do Campus Dom Bosco: 

<https://www.ufsj.edu.br/campi_sao_joao_del_rei_db.php>. Acesso em: 05/11/2019 
32 Informação retirada em <http://portal.salesianos.br/home/,  <http://www.csdp.salesianos.br/>, 

<http://www.sdb.org/pt/>, <https://www.ufsj.edu.br/campi_sao_joao_del_rei_db.php> , 

<https://ufsj.edu.br/dplag/a_ufsj.php> e da entrevista com o padre Fernando. 

https://www.ufsj.edu.br/campi_sao_joao_del_rei_db.php
http://portal.salesianos.br/home/
http://www.csdp.salesianos.br/
http://www.sdb.org/pt/
https://www.ufsj.edu.br/campi_sao_joao_del_rei_db.php
https://ufsj.edu.br/dplag/a_ufsj.php
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sensível nele, no presente, as lembranças do que presenciou e facilitar alguns afetos para serem 

resgatados.  

Esta estratégia revelou sua potência quando me vi visitando um espaço em sua forma 

atual e sendo transportada para um outro tempo enquanto ouvia a voz dele contando sobre o 

lugar no passado, a partir de suas experiências e boa memória.  

Passando pelos corredores da atual UFSJ, padre Fernando mostrava a área de construção 

do prédio inicial do Colégio São João. Ele me levou até o local onde era a padaria e a cozinha 

do Colégio, apontou onde era a quadra dos alunos menores e maiores, e narrou sobre os jogos 

que podiam realizar ali. Detalhou também a rotina dos seminaristas, além de relatar as histórias 

dos funcionários da época, como quem cuidava do pomar e quem plantou as árvores, como era 

a relação dos cães com o espaço, etc.  

A entrevista com César, 52 anos, foi direcionada também por um roteiro 

semiestruturado a fim de ter uma visão da sua vivência na universidade quando criança e 

enquanto foi funcionário da instituição. As perguntas também giraram em torno dos dados 

pessoais, nome, idade, função na UFSJ e outras tais: como era o uso do espaço quando você era 

criança? O que percebeu de diferença e transformação tanto no espaço físico quanto nas 

relações? 

Fotografia 16 - Fachada interna do Campus Dom Bosco em construção, em 1949 

 

Fonte: Acervo da Universidade Federal de São João del-Rei33, 2019. 
 

 

 
33 Imagens retiradas de: <https://www.ufsj.edu.br/campi_sao_joao_del_rei_db.php>. Acesso em: 23/06/2019. 

https://www.ufsj.edu.br/campi_sao_joao_del_rei_db.php
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Fotografia 17 - Local onde foram construídos o Departamento de Ciências Naturais e a Biblioteca em 1950 

 

 

Fonte: Acervo da Universidade Federal de São João del-Rei, 2019 
 

Fotografia 18 - Imagem da entrada do Colégio São 

João, em 1949 

 

Fonte: Acervo da Universidade Federal de São João 

del-Rei, 2019 

 

 

A partir destas conversações com 

César e padre Fernando recebi pistas afetivas 

da formação física do território de pesquisa e 

as vivências relatadas facilitaram o traçado 

histórico inserido no mapa de pesquisa.  

Por meio dos recursos metodológicos 

foi possível conceber o Yoga Para Todos 

como um projeto no campo social capaz de 

influenciar o espaço público com uma nova 

proposta de uso e percepção. 

 

 

3.2 - Uma breve conclusão 

 

Compreendo, portanto, que o que temos aqui, são “camadas de composição geradas num 

imbricamento entre as forças/corpos/territórios envolvidos nos espaços onde a pesquisa se deu” 
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(RABELO, 2014, p. 65) e percebo o trabalho do cartógrafo como uma produção permanente de 

si. Bedin (2014) “nos faz pensar na força de irrupção do corpo na pesquisa, no corpo físico do 

pesquisador e no corpo que cria com as coisas que encontra” (BEDIN, 2014, p. 74). De acordo 

como autor: “Dizer que uma cartografia é uma prática corporal nos parece algo interessante. 

Trata-se de uma autoria do corpo, de traçados do corpo no encontro com o mundo, de trajetos 

corpo/autorais” (BEDIN, 2014, p. 74). 

Com o objetivo de pensar o corpo e contagiada pelos autores na reflexão sobre o que 

pode o corpo, desejei indagar que tipo de corpo é este que se deixa afetar pelo mundo? E como 

se dá essa afecção nas aulas de Yoga? E na relação corpo-espaço? São potências alegres e 

tristes? Acredito que estas provocações são conexões que ajudam na produção de conhecimento 

sobre o corpo, que se compreende na pesquisa e as influências do meio, reflexões estas que 

trago no próximo capítulo. 

  



62 

 

 

 

4 - Corpo e espaço

 

 

Fonte: Batista, 2018 

 

Que tipo de sensibilidade percorre estes corpos para dar conta das 

intensidades vividas? 
 

Fotografia 21 - Golfinho olhando para baixo 

 

                            Fonte: Batista, 2018. 

 

                       Como meu corpo compõe com isso que vejo?

  

Fonte: Batista, 2018 

Fotografia 20 - Corpos 

Lateralizados 

Fotografia 19 - Soltar punhos 
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Fotografia 22 - Peito aberto 

 
Fonte: Batista, 2019. 
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Os corpos e suas mentes são resultados de processos de subjetivação, produtos de uma 

série de regras sociais, comportamentos culturais, influências do espaço que ocupam e de suas 

relações. Sabemos que “fundar, em outras bases, uma micropolítica de transformação molecular 

passa por um questionamento radical dessas noções de indivíduo” (RONILK, 1996, p. 32). Por 

isso é interessante uma reflexão prévia sobre a maneira que os corpos têm sido influenciados 

pela dinâmica capitalista na contemporaneidade.  

 

Esquematicamente falando, eu diria que, assim como se fabrica leite em forma 

de leite condensado, com todas as moléculas que lhe são acrescentadas, injeta-

se representações nas mães, nas crianças - como parte do processo de 

produção subjetiva (RONILK, 1996, p. 25). 

 

O controle e a padronização impostos no processo de singularização do sujeito, ou 

componentes de subjetivação (GUATTARI, 1997), foi conceituado por Guattari como Capital 

Mundial Integrado (CMI), que se baseia em um bloco produtivo-econômico-subjetivo. O 

capitalismo pós-industrial, no entanto, está descentrando cada vez mais seu foco de poder nas 

“estruturas de produção de bens e serviços para estruturas de signos, de sintaxe e de 

subjetividade” (GUATTARI, 1997, p. 31), este controle se dá através da mídia, redes sociais, 

publicidade, algoritmos que mapeiam as preferências e afetividades dos corpos a fim de manter 

o próprio capital.  

Diante do engessamento dos comportamentos, a relação de subjetividade se encontra 

comprometida e percebemos a necessidade de uma revolução em grande escala, mas também 

nos “domínios moleculares, de sensibilidade, de inteligência e de desejo” (GUATTARI, 1997 

p. 9).  

 

A ecologia social deverá trabalhar na reconstrução das relações humanas em 

todos os níveis, do socius.  Ela jamais deverá perder de vista que o poder 

capitalista se deslocou, se desterritorializou, ao mesmo tempo em extensão – 

ampliando seu domínio sobre o conjunto da vida social, econômica e cultural 

do planeta – e em intensão – infiltrando-se no seio dos mais inconscientes 

estratos subjetivos (GUATTARI, 1997, p. 33). 
 

Através do pensamento ecosófico, que se baseia na ecologia ambiental, social e da 

subjetividade humana, trago aqui no âmbito de atuação do Yoga, a importância em criar “linhas 

de recomposição das práxis humanas” traçadas pela ecologia mental como um caminho para 

“re-inventar a relação do sujeito com o corpo (...) procurar antídotos para a uniformização 

midiática, o conformismo” (GUATTARI, 1997, p. 16). Como fissuras nessa estrutura 
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capitalística, os afetos e as relações nas práticas de yoga possibilitam a criação de um outro 

corpo mais livre e autônomo, os afetos nos corpos tornam-se linhas de fuga do sistema.    

 

Em outras palavras, porque somos finitos e seres originariamente corporais, 

somos relação com tudo quanto nos rodeia, e isto que nos rodeia são também 

causas ou forças que atuam sobre nós (CHAUÍ, 2011, p. 88). 
 

Os processos de singularização, a produção da fala, imagens, desejos, são abertos para 

a multiplicidade dos agenciamentos que se dão nas relações. O corpo afirma-se pela sua 

capacidade de compor esta relação através dos afetos. “É este poder de afetar e de ser afetado 

que também define um corpo na sua individualidade” (DELEUZE, 2002, p. 131).  

Da mesma forma como estruturou a teoria sobre Deus e a mente, em termos de axiomas 

e proposições, Deleuze aponta que Espinosa elabora uma teoria dos Afetos, diferente de 

sentimentos e emoções, os afetos se expressam pelos agenciamentos.  

Os Afetos são “propriedades humanas que precisam ser entendidas, (...) visto que 

sempre estamos expostos a causas externas que nos fazem padecer” (RABELO, 2014, p. 186). 

Esse fluxo entre agir e padecer é chamado de Desejo, como um esforço intenso e relacional 

para a autopreservação, chamada por Espinosa de Conatus, um impulso por encontros Alegres 

“pelo qual cada coisa encoraja-se a perseverar no seu ser” (DELEUZE, 2002, p.27), mesmo 

sabendo que as vezes não é possível acontecer. O Desejo, a Alegria e a Tristeza são os três 

afetos principais a que estamos sujeitos. 

 

Assim, cada ser em si seria o esforço de potência de existir sempre colocado 

em embate com as forças externas, num jogo de espelhamento entre as paixões 

e as ações agenciadas pelo desejo (RABELO, 2014, p. 186). 

 

Para Espinosa o corpo é constituído por corpos menores e que coexiste com outros 

corpos, numa relação de ritmos, expansão e contração. Para além de suas funcionalidades, pode 

ser um som, “uma alma ou uma ideia, pode ser um corpus linguístico, pode ser um corpo social, 

uma coletividade” (DELEUZE, 2002, p. 132), uma forma individualizada no espaço.  

 

Os corpos não se definem por seu gênero ou sua espécie, por seus órgãos e 

suas funções, mas por aquilo que podem, pelos afetos dos quais são capazes, 

tanto na paixão quanto na ação (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 49). 
 

Temos aqui estabelecida a cartografia de um corpo. Longitude compreende-se como a 

variação rítmica entre as partículas que o compõe, “qualquer conjunto das relações de 

velocidade e de lentidão, de repouso e de movimento” (DELEUZE, 2002, p. 132). E Latitude 
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são os agenciamentos afetivos, “o conjunto dos afetos que preenchem um corpo a cada 

momento, isto é, os estados intensivos de uma força anônima (força de existir, poder de ser 

afetado)” (DELEUZE, 2002, p. 132). “Na aparência, são duas proposições muito simples: uma 

é cinética, e a outra é dinâmica” (DELEUZE, 2002, p. 132). 

As afecções são “imagens ou marcas corporais” (DELEUZE, 2002, p. 55), pelas quais 

“as potências de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada” (ESPINOSA, 2013, 

p. 98). Os afectos podem ser vistos como flutuações de potências, são tristezas quando 

minimizam nossas relações, são alegrias quando nos impulsiona a nos tornar seres mais 

despertos e expandidos.   

No entanto, o que temos nesta pesquisa são “acontecimentos vitais e medidas da 

variação de nossa capacidade de existir e agir” (CHAUÍ, 2011, p. 88). Durante as aulas de Yoga, 

“cada encontro experimentado pelos corpos pode potencializar ou diminuir suas capacidades 

de afeto” (RABELO, 2014, p. 185).  

 

Assim como linhas, planos e corpos são efeitos necessários de movimento, 

também os afetos possuem causas determinadas que podem ser perfeitamente 

conhecidas. A dinâmica do conatus toma o movimento como uma causa, 

rigorosamente definida como tal, uma vez que é responsável pela gênese dos 

corpos e de seus efeitos, (...) permite uma ciência do desejo de estilo 

matemático, cujo os pressupostos são: a causa do movimento é outro 

movimento; o começo de um movimento  já  é  movimento; um corpo é feito 

de movimentos e causa de outros, e toda variação qualitativa - no caso, a 

variação afetiva causada pelo desejo- é uma variação de quantidades, 

velocidades e direções de movimento, ou, como exige Espinosa, de relações 

de proporção entre movimento e repouso (CHAUÍ, 2011, p. 52). 

 

 

 

Corpo 

 

Às vezes pulo para dentro de minha própria superfície. 

Como parafuso, rompo a fronteira de meu corpo, 

Atravesso meu coração, 

Navego em meu sangue. 

Em postura quase religiosa, encontro-me crisálida. 

Tem dias em que o corpo nada significa. 

Ele é o que é. 

(MENDES, 2017, p.30) 
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4.1 - Corpografia 

 

Fotografia 23 - Espaço para o céu 

 

Fonte: Batista, 2018. 
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Fotografia 24 - Ângulos, pernas, sombras, influências corpo-espaço 

 

Fonte: Batista, 2018. 

 

Por um desejo em conectar outras discussões possíveis e potentes, abro um diálogo 

específico sobre o projeto e seus afectos com a reflexão sobre a forma com que cada ser, através 

do próprio corpo durante as aulas de Yoga do projeto Yoga Para Todos, percebe e se relaciona 

com o espaço público usado nas práticas, em São João del-Rei. 

O espaço físico pode ser pensado como uma extensão limitada (ou ilimitada) que contém 

dentro de suas definições objetos ou corpos possíveis que a compõem, com distância, área ou 

volume passíveis de serem determinados. E vamos, novamente, tentar ir além de um conceito 

rígido e compreender o espaço a partir das influências e transformações que os sujeitos e objetos 

são capazes de oferecer, através de passagens e experiências subjetivas que atravessam o meio, 

e também por meio da grafia que o espaço pode imprimir nos corpos. 

Na linha de pensamento pós-estruturalista, o geógrafo Marcus Doel (1999), inspirado 

pelo pensamento de Deleuze e Guattari, entende o espaço como algo em processo, em um 

constante movimento de formação, um “tornar-se”. Semelhante ao conceito de devir dos 

filósofos franceses, vamos perceber o espaço como local de passagem, de vivências e 

intervenções, recebe influências de degradação e reconstituição ao longo do tempo, possuindo 

solidez fluida. Um ambiente que se modifica e demostra potências de vir a ser em função de 

como é experimentado e ocupado pelos seus componentes. 

Assim, para compreender o processo de vir a ser do espaço que o projeto Yoga Para 

Todos atua, ou seja, as interferências mútuas e naturais no conjunto corpo-espaço, faço conexão 

com pesquisas realizadas em urbanidade através de Fabiana Britto e Paola Jacques (2009).  

As autoras trazem o modo de pesquisa corpografia definido como a prática de 

cartografar as impressões do espaço no corpo, e vice-versa, realçando a potência micropolítica 

na valorização “da experiência corporal das cidades” (BRITTO; JACQUES, 2009, p. 337).  

A “experiência urbana” insere grafias, marcas no corpo de quem vivencia a cidade, nos 

trajetos e nas relações estabelecidas. Da mesma forma, as pessoas deixam seus vestígios nos 
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bairros e ruas, nas lojas e praças. São pegadas impressas tanto nos sujeitos quanto no espaço, 

que se definem mutuamente. Temos então uma forma de pesquisa cartográfica: 

 

realizada pelo e no corpo, ou seja, a memória urbana inscrita no corpo, o 

registro de sua experiência da cidade, uma espécie de grafia urbana, da própria 

cidade vivida, que fica inscrita mas também configura o corpo de quem a 

experimenta (BRITTO; JACQUES, 2012, p. 79).  
 

De acordo com as autoras, as cidades contemporâneas estão colocadas como palco de 

“cenografias urbanas”, espetacularizações turísticas e comerciais voltadas para o consumo, 

propagandas, valorização monetária de áreas e imóveis, e “estão diretamente relacionadas a 

uma diminuição da experiência corporal das cidades enquanto prática cotidiana, estética ou 

artística” (BRITTO; JACQUES, 2012, p. 80). Estão voltadas para o fortalecimento do sistema-

capital e tornam-se “espaços desencarnados”, empobrecidas de expressividades sensoriais 

afetivas, sustentáveis e criativas.  

 

Fotografia 25 - Cada corpo uma (meia) ponte 

 

Fonte: Batista, 2018.
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Fotografia 26 - Conexão corpo-espaço-árvores 

 

     Fonte: Batista, 2018. 

 
34 Deleuze, Guattari, Ronilk, Britto e Jacques, Rabelo. 

 

O processo de pesquisa corpo-

cartográfico abre caminhos para compreender 

e facilitar práticas sensório-corporais como 

microrresistências aos movimentos de 

engessamento dos espaços urbanos. Traduz a 

capacidade de criar fissuras, transformando 

espaço público em linha de fuga, com 

permissividade para atuações integrativas. 

Além disso, é possível compreender o 

espaço em seu movimento de vir a ser, 

possibilidades de tornar-se outro a partir de 

trocas e toques com o corpo, perceber os 

registros mútuos entre eles, e acrescentar 

discussões sustentáveis. É possível também 

compreender a potência de pensar práticas 

libertadoras de expressão dos corpos por onde 

passam e o lugar que ocupam. 

No próximo capítulo, procuro 

desenvolver diálogo sobre os territórios que o 

projeto ocupa na universidade pública a partir 

das contribuições dos autores34 mencionados 

na pesquisa. Investigo as impressões que as 

aulas de Yoga deixaram no espaço e também 

como os atravessamentos do meio 

influenciaram o projeto Yoga Para Todos.  

Indico as desterritorializações e 

reterritorializações por necessidade de habitar 

outros locais, além de uma visão da 

abrangência que o projeto encontra em São 

João del-Rei. 
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4.2 - Corpografia do projeto Yoga Para Todos 

 

Fotografia 27 - Por vezes nos encontramos crisálidas 

 

Fonte: Batista, 2018. 

 

A universidade pública que circunda a prática de Yoga na pesquisa se transfigura com 

projetos como o Yoga Para Todos e influencia os movimentos dos corpos na aula, 

proporcionando atravessamentos, blocos de sensações, permitindo formações outras de si 

mesmo. São as potencialidades que o espaço público permite. 

 

O espaço público, se reconhecido, por excelência, como locus do conflito, 

inclui agentes e mobiliza agenciamentos muito mais diversos e contraditórios 

do que se desejaria ou se costuma identificar” (BRITTO; JACQUES, 2009, 

p.337) 

 

Devido a trajetória da sua história35 de construção e os padrões da educação, a 

Universidade Federal de São João del-Rei, UFSJ, traz algumas características físicas e 

administrativas de instituições de controle, com relações de poder e segregações sociais. 

Percebo que existem estruturas e bloqueios sociais, visíveis ou não, que podem provocar 

limitações sensoriais e afetivas em quem ocupa este espaço.  

Além disso, o atual governo brasileiro pretende colocar a vigor projetos que facilitam a 

privatização de instituições federais, reduzem os investimentos em pesquisas, e medidas 

associadas a desmatamento, aumento de agrotóxicos, sucateamento da educação, etc. São 

potências tristes que nos trazem a necessidade de fortalecer e criar elos, redes de coletivos para 

manifestar práticas sustentáveis e libertadoras como alternativas de resistência, atuações estas 

que são micropolíticas sociais de resistência.  

 
35 No capítulo 3 encontram-se reflexões sobre o contexto histórico do espaço. 
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No entanto, é neste território público que se instalam as práticas marginais e práxis 

libertadoras, como fissuras no sistema capital produtivista. O Campus Dom Bosco, UFSJ, 

também é palco de encontros múltiplos e ocupações integrativas. Temos as aulas de Yoga com 

o projeto Yoga Para Todos, e também há outros movimentos coletivos que agregam valor como 

o “Okupa”, que propõe uso do espaço a partir de práticas artísticas, circenses, musicais, 

corporais, etc; rodas de conversa como o “Maternagem Ativa”, que facilita troca de saberes 

sobre o processo de gestação, o tornar-se mãe, o pós-parto e a ginecologia feminina no geral; e 

outros eventos como o “Fórum de Arte Urbana” e as tradicionais práticas de maracatu, 

quadrilhas, jogos diversos, etc.   

O projeto Yoga para Todos, por meio de um emaranhado de estímulos que são 

percebidos pelos sentidos, assimilados e incorporados, estimula a produção subjetiva nas aulas 

de Yoga. Por meio das vivências das aulas e uma nova posição de corpos, permite uma potência 

de uso e de transformação do território. 

O Campus é localizado em uma região centralizada, no bairro Fábricas, próximo a uma 

das avenidas principais da cidade. Possui uma grande área arborizada, três quadras, um campo 

de futebol e prédios para abrigar onze cursos, laboratórios, restaurante, teatro, biblioteca, etc. 

Também está como local de passagem para muitas pessoas, principalmente aos moradores da 

região, pois tornou-se um caminho de atalho para as pessoas as chegarem em seus bairros, uma 

vez que o prédio se localiza próximo a três comunidades da cidade. 

Neste momento, então, focalizo nossa visão para os espaços da prática de Yoga dentro 

do Campus Dom Bosco, cartografando os movimentos do projeto Yoga Para Todos no espaço. 

Na fotografia 28 é possível ter uma visão territorial por onde passamos com as aulas de Yoga 

pelo Campus, e fora dele. 
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Fotografia 28 - Campus Dom Bosco e as linhas de fuga do projeto Yoga Para Todos 

 

Fonte: Google Earth, 2019. 

  

O território principal de ocupação das aulas, desde o início em 2016, é a quadra externa 

do prédio, marcada no mapa por um círculo laranja. No entanto, devido a atravessamentos deste 

meio, previstos ou não, ou por um desejo em habitar outros territórios, experimentar, tornou-se 

necessário traçar linhas de fuga (LF) e ocupar espaços diferentes, marcados no mapa com 

círculo azul.  

O território-quadra externa do Campus Dom Bosco, por ser um espaço aberto, ao ar 

livre, proporciona afetos múltiplos e inesperados no corpo de quem está praticando yogam de 

maneira intensificada. Com árvores ao redor, é possível ter sombra em dias quentes para as 

práticas de Yoga, tem bancos, bebedouro e grama nas proximidades. 

Houve aulas com presença de cães que passam pela quadra, crianças brincando nos 

arredores, jogo de futebol no campo ao lado, ruídos de carros chegando no estacionamento e 

pessoas conversando, também a presença de pássaros e cavalos. Estes componentes 

influenciaram as aulas, e proporcionaram momentos tanto de relaxamento e conexão com a 

natureza, quanto incômodos e caos. E, devido os corpos dos alunos praticando Yoga em 

posturas físicas diferentes daquelas que nos colocamos no cotidiano, o projeto Yoga Para Todos 
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também influenciou a dinâmica deste espaço, ocorreram trocas que se apresentam quando os 

transeuntes param para observar, fotografar, e perguntar sobre as aulas, ou os cães que habitam 

este espaço sentem vontade de brincar com os alunos ou deitar nos tapetes de Yoga. Além disso, 

o próprio local se transforma com a ocupação das práticas, tanto fisicamente, na estética, quanto 

no uso diferenciado da quadra externa do Campus Dom Bosco.  

 

Fotografia 29 - Aula de Yoga no Território-quadra externa 

 

Fonte: Batista, 2019. 

 

A Linha de Fuga 1 (LF1) aponta para o território-corredor, a área coberta ao lado da 

quadra externa. Espaço muito utilizado em dias de chuva e a quadra ainda está molhada, ou 

quando há jogos de basquete ou a quadra está ocupada com outra atividade, porém a área é 

menor e em alguns momentos tornou-se difícil a distribuição dos alunos e também os cuidados 

do professor, pois o formato do corredor impede uma visão ampla dos praticantes.  
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Fotografia 30 - Aula de Yoga no Território-corredor 

 

Fonte: Batista, 2019. 

A LF2 marca o território-quadra interna, com árvores, sombras e circundada pelos 

prédios principais do Campus Dom Bosco. Neste local há poucas intervenções de animais ou 

outras atividades, exceto em dias de eventos como formaturas ou congressos, quando há um 

volume grande de pessoas circulando por esta área. Interessante ressaltar ser este o segundo 

local mais utilizado pelos instrutores para as práticas. Uma fuga para dentro. O projeto Yoga 

Para Todos então transforma este espaço que se assemelha ao pátio de instituições de controle, 

como presídios, com uma prática milenar de saúde integral, o Yoga.  

 

Fotografia 31 - Aula de Yoga no Território-quadra interna 

 

Fonte: Batista, 2019. 
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A LF3 é a área do território-campo de futebol, próximo a arquibancada, um lugar 

tranquilo com poucos ruídos, com sombra das árvores, pássaros e micos, um espaço que pode 

ser utilizado enquanto não tem jogo de futebol. Durante as aulas de Yoga neste meio, por 

proporcionar contato direto com a grama, é possível surgir sensações outras na relação do corpo 

com a natureza, com a terra, as formigas, são outros tipos de atravessamentos que influenciam 

os praticantes, e a prática ressignifica o uso do campo de futebol. 

 

Fotografia 32 - Aula de Yoga no Território-campo 

 

Fonte: Batista, 2019. 

 

A LF4, como observado no mapa, é um espaço externo ao Campus Dom Bosco. Trata-

se do território-pátio do Albergue Santo Antônio, uma das instituições que o projeto Yoga Para 

Todos auxilia. Este movimento de ocupação foi algo atípico, necessário pois, no sábado de 

prática, a Universidade estava fechada para realização de um concurso público. Durante a aula 

houve funcionários do Albergue caminhando próximo aos alunos e muitos ruídos de trânsito, o 

que dificultou o desenvolvimento da aula, onde foi preciso que a instrutora adaptasse sua aula 

para aquele espaço específico e os atravessamentos inesperados. 

Porém, ao observar a aula de Yoga e sendo que esta linha de fuga levou a um espaço 

ocupado fora da universidade, foi possível confirmar o surgimento de uma ramificação do 

rizoma que o projeto Yoga Para Todos está criando. Ela mostra a potência que temos em levar 
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a prática de Yoga para além dos muros federais e ocupar praças36, salões comunitários, quadras 

abertas para a comunidade, facilitando ainda mais o acesso ao Yoga e promoção da saúde para 

as comunidades.  

 

Fotografia 33 - Aula de Yoga no Território Albergue 

 

Fonte: Batista, 2019 

 

As linhas de fuga, portanto, considerando uma visão espacial, se comportaram desta 

forma nesta pesquisa. E houve tantas outras linhas, seja a nível de espaço, ou nas relações e 

interações, que se cruzam formando uma teia de movimentos que compondo nossas aulas, 

como: a necessidade em cuidar e distrair os cães que interferem nas aulas, aumentar o volume 

da voz enquanto direciona a aula, mudar de lugar devido ao som alto de algum evento paralelo 

na universidade, lidar com o fato da bola do futebol cair no meio dos alunos, com as crianças 

brincando, as formigas andando pelos braços no relaxamento, o sol quente, os cavalos passando, 

cocotas cantando, etc.  

Inúmeras foram as linhas de fuga e, por consequência, diversas foram as formas de 

habitação. Buscar um território de paz, bem-estar e harmonia, a partir do caos dos imprevistos, 

 
36 Em São João del-Rei, iniciou em 2019 o evento mensal “Solar na Praça” organizado por mulheres que criaram 

uma feira ao ar livre, na praça do bairro Solar da Serra, com encontros de expositores de arte, alimentação, música, 

atividades para crianças e o espaço de terapias, com massagens, rodas de conversa e práticas de Yoga.  
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daquilo que atravessa, com aquilo que se deseja, é traçar vetores de saída, que nos levam a 

outros caminhos para percorrer.  

Território se constrói a partir de desejo, e se compõe pelos agenciamentos, sejam eles 

maquínicos, as relações entre os corpos (humanos, animais, cósmicos) em sociedade, ou 

coletivo de enunciação que diz respeito aos signos, expressões, símbolos do socius. E entre eles 

existem conexões, eles não se sobrepõem, são intercessões recíprocas e não hierárquicas. 

 

Podemos nos territorializar em qualquer coisa, desde que façamos 

agenciamento maquínico de corpos e agenciamentos coletivos de enunciação. 

O território pode ser construído em um livro a partir do agenciamento 

maquínico das técnicas, dos corpos da natureza (as árvores), do corpo do autor 

e das multiplicidades que o atravessam; e do agenciamento coletivo de 

enunciação, nesse caso, um sistema sintático e semântico, por exemplo 

(BRUCE; HAESBAERT, 2002, p. 8). 

 

O território do projeto Yoga Para Todos é constituído pelo agenciamento maquínico dos 

corpos dos alunos e instrutores de Yoga, ocupando os espaços mencionados no Campus Dom 

Bosco, e fora dele, com seus fluxos de desejos e movimentos, e os agenciamentos de enunciação 

que se dão através dos signos práticos e filosóficos do Yoga, a simbologia dos asanas, 

pranayamas, mudras, mitologia, etc. 

 No entanto, “o território pode se desterritorializar, isto é, abrir-se, engajar-se em linhas 

de fuga e até sair do seu curso e se destruir” (GUATTARI; ROLNIK, 1986, p. 323). E assim 

reterritorializar. São estes os outros dois componentes que constituem o território, um não se dá 

sem o outro, são coemergentes.  

 Deleuze e Guattari trabalha estes conceitos principalmente na obra O Anti Édipo (2010), 

e desenvolve nas obras Mil Platôs (1995) e O que é filosofia? (1995), os autores apontam dois 

tipos de desterritorialização, a absoluta e a relativa. A primeira se refere a natureza da 

desterritorialização, que acontece no pensamento, que só é possível na criação. “Para se criar 

algo novo, é necessário romper com o território existente” (BRUCE; HAESBAERT, 2002, p. 

9), novos agenciamentos, novos encontros e funções. Este movimento é acompanhado de uma 

reterritorialização, ou seja, algo novo é criado, um novo conceito, uma nova forma de enxergar 

o meio, novas relações, etc. 

A segunda diz respeito ao próprio socius. A forma como nos movemos em sociedade, 

entre nossas habitações. Território lar, território escritório, clube, academia, as relações e os 

signos.  
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As pessoas que participam do projeto Yoga Para Todos saem do território-família, 

território-casa, com seus corpos e espaços definidos pelas figuras de Esposo(a), Pai, Mãe, 

Filho(a), com os símbolos e regras, horário do jantar, regime alimentar, hierarquias, abusos e 

intimidades, se desterritorializam e reterritorializam em uma habitação diferente, no território-

Yoga, se colocando disponível para as práticas, assumindo figura de Aluno, Amigo, Instrutor, 

que se relacionam por novas maneiras, apreendendo os signos e vivências que lhes são 

disponibilizados durante as aulas de Yoga, capazes de promover transformações no processo 

de subjetivação de cada um. E retornam, assim, para o território-moradia, ou outro, o território-

trabalho, por exemplo, carregando consigo as grafias da última habitação, com possibilidade de 

influenciar estes espaços também, a partir do novo corpo que se formou. 

Isto mostrou ser verdadeiro quando recebi os relatos dos alunos durante as entrevistas e 

conversas após as aulas. Eles disseram que praticavam Yoga em casa, meditação, ensinando 

amigos, fazendo convites, perceberam mais harmonia nas relações e menos ansiedade ao 

dormir, etc. Permitiram-se ser o sujeito que vive a experiência, tornaram-se “uma superfície 

sensível que aquilo que acontece afeta de algum modo, produz alguns afetos, inscreve algumas 

marcas, deixa alguns vestígios” (BONDÍA, 2002, p. 24). 

Quem vive o caminho se coloca exposto ao que lhe atravessa. Acomodei-me, assim, no 

Campus Dom Bosco, UFSJ, com as aulas de Yoga e experienciei as expressões, cores, sons, 

sentimentos, partilhas de saberes, reações, novas habitações. Percebi na prática e com a 

observação como um espaço público atravessa os corpos, seus afetos e relações. E podemos 

experimentar as potências destes encontros, sincrônicos, desafiadores, inspiradores, possíveis 

entre nós que passamos por ali.  

As aulas de Yoga podem ser compreendidas, então, no âmbito desta pesquisa, como 

ruptura no fluxo original do uso das quadras de esportes, o corredor e o campo de futebol, 

considerando a intenção de sua construção. O projeto Yoga Para Todos fortalece uma forma de 

ocupação dos espaços que transborda a própria finalidade dos mesmos.  

Há um transbordamento territorial, onde os corpos em posições de Yoga reconfiguram 

o que ali estava definido através da apropriação de espaço com um cunho sustentável, tendo o 

pilar social incluído no projeto Yoga Para Todos, resultando em benefícios individuais e 

reverberações desta prática nas relações de cada um. Percebemos aqui que o Campus Dom 

Bosco, UFSJ, oferece variadas condições interativas, e o “corpo expressa a síntese dessa 

interação descrevendo em sua corporalidade” (BRITTO; JACQUES, 2009, p. 346) as marcas 

deste meio.  
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Vrikshasana  

 

Vriksh (árvore) e asana (posição confortável) 

 

A árvore é frequentemente usada como símbolo da jornada do Yoga. Essa 

postura nos convida a incorporar as qualidades da árvore, com forte 

enraizamento na terra, sustentando a abertura da copa para explorar horizontes 

cada vez mais amplos nos convidando a seguir em frente, passo a passo, em 

alinhamento com nossa aspiração espiritual (LE PAGE, 2017, p. 79). 

 

Para entrar na postura, fique de pé, corpo alinhado com as mãos unidas na frente do 

peito, transfira o peso do corpo para o pé direito, flexione o joelho esquerdo e apoie a sola do 

pé na parte interna da perna direita. Depois eleve os braços mantendo-os estendidos e paralelos. 

Mantenha a respiração regular e concentre sua mente na postura, procure incorporar as 

qualidades da árvore, equilíbrio, enraizamento, segurança, como em uma jornada de evolução 

espiritual. Repita o mesmo procedimento para o outro lado.  “No alinhamento de sua Árvore da 

Vida com o Ser Essencial, você se transforma num instrumento afinado com a unidade da vida.” 

(LE PAGE, 2017, p.79). 
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Fotografia 34 - Ypê 

 

Fonte: Batista, 2019.  
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Para finalizar esta cartografia afetiva, é necessário agora discutir um pouco sobre os 

caminhos percorridos e as paisagens observadas. Considerar os resultados da pesquisa a partir 

da experiência em atuar com Yoga no espaço público, os registros e o conhecimento que foram 

produzidos e inseridos no mapa a partir do nível de intensidade de afetação, além de apontar as 

ramificações potentes e possíveis do projeto. 

 

Fotografia 35 - Habito em nós 

 

Fonte: Batista, 2019. 
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5 - Resultados, relatos, afetos 

 

O processo cartográfico de pesquisa possibilitou um entendimento sobre o alcance da 

atuação do projeto Yoga Para Todos em São João del-Rei. Como pesquisadora cartógrafa, 

busco registrar apenas o que percebo ser afeto em mim e no outro corpo, ou no espaço. Aquilo 

que vejo atravessando de forma intensa a experiência nas aulas de Yoga e nas potências das 

relações estabelecidas.  

No processo de habitação de território, recebi sensibilidades únicas a partir das 

conversações com alunos, instrutores e registros imagéticos. Ao observar os resultados 

recebidos a partir dos recursos metodológicos que apoiaram este mapeamento, tornou-se visível 

os efeitos das práticas de Yoga no cotidiano dos alunos, tanto nos seus corpos quanto nas suas 

relações, e as influências na vida profissional dos instrutores parceiros do projeto.  

 

“Percebi que o yoga pode aumentar a sensibilidade que você tem do outro, 

você consegue perceber o outro mais facilmente em meio ao turbilhão de 

coisas que a gente faz durante todo dia.” (SOUZA, 2019). 

 

A prática de Yoga aos sábados na universidade facilitou a promoção à saúde para os 

alunos e alívio para os desalinhamentos tanto no corpo quanto na mente. Acompanhando os 

afetos que a prática proporcionou para a saúde física e mental, é possível perceber potências 

alegres quando a maioria dos praticantes disseram usar alguns dos exercícios em casa ou 

trabalho, ressignificando outros espaços. “Estou fazendo meditação em casa, e algumas 

posições também, não muitas, mas tento. Sempre quando tem algum estresse foco na respiração 

pra acalmar” (LONGATTI, 2019). 

Mirian Oliveira, aluna que acompanha o projeto desde o início, 2016, comenta sobre 

estar mais tranquila diante aos atravessamentos diários, “em algumas situações da vida, em 

relação a perdas, o sentimento de raiva, eu vejo que consigo me controlar mais” (OLIVEIRA, 

2019). Houve também o depoimento emocionado de Juliana Dores, aluna há dois anos no 

projeto Yoga Para Todos, quando disse sobre as dificuldades que encontra em sua vida pessoal, 

encontrando alívio e segurança com as aulas de yoga.  

Os alunos também relataram aumento na capacidade de concentração, percepção 

corporal e paciência para tomar decisões em situações de estresse. E quando conseguem ver os 

benefícios se manifestando em si mesmo, sentem necessidade e um desejo de compartilhar isso 

com outras pessoas.  
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“Todas as aulas me afetaram, mas na semana passada, que você ofereceu, 

aquela respiração de eliminar raiva me ajudou muito esta semana, quase 

todos os dias, até passei ela para outras pessoas! Virou uma cadeia, até 

arrepio de falar, todo mundo falava ‘nossa como funciona!’ Valeu a pena 

aquela respiração” (JEANE, 2019). 

 

“E o benefício melhor que tive durante este ano foi em relação saúde, 

mobilidade né, mas principalmente a saúde, porque há muitos anos eu fazia 

uso de ansiolítico sabe, achei que nunca mais iria parar de tomar porque eu 

tinha muita ansiedade, então agora, as vezes tomo um ansiolítico uma vez no 

mês, ou de quinze em quinze dias, e foi uma coisa que foi acontecendo, assim, 

gradativamente.... E as vezes se eu fico sem sono eu faço aqueles exercícios 

respiratórios e funciona mesmo né” (CANAVEZ, M.J, 2019). 

 

Os instrutores parceiros trouxeram outros afetos que se deram de forma diferente, um 

corpo que se coloca disposto a oferecer uma prática de Yoga, e que possui certo conhecimento 

sobre o universo do Yoga.  

Eles precisaram desenvolver suas aptidões em dar aula para um grupo com muitas 

pessoas, considerando o número de alunos que normalmente os núcleos de Yoga em São João 

del-Rei recebem por aula37. Importante ressaltar também o processo de adaptação de cada um, 

devido aos imprevistos que o meio proporciona, condições que pedem maior atenção e cuidado 

na relação com os alunos.  

 

 “Por que realmente guiar, facilitar uma aula de yoga, é um momento de 

aprendizado, de você se desafiar para ajudar as outras pessoas para 

ingressarem ou continuar no mundo do yoga e por isso acho um grande 

aprendizado pro instrutor. E ainda mais quando nesses eventos em que você 

não sabe qual vai ser o público exato, quais pessoas vão vir, quantas, como 

vai estar o dia, como vai estar o espaço, é um momento que tem várias 

questões que são pra resolver no dia. É um grande desafio, um grande 

aprendizado para nossa flexibilidade, nossa adaptação” (PEDERNERA, 

2019). 

 

No aspecto urbanidade, a corpografia realizada abriu reflexões e discussão sobre as 

marcas que os corpos nas práticas de Yoga deixaram impressas no Campus Dom Bosco, UFSJ, 

assim como este espaço atravessou as pessoas nas aulas do projeto Yoga Para Todos. Este 

mapeamento também possibilitou visualizar as linhas de fugas necessárias, a formação do 

território, assim como as eventuais desterritorializações, e reterritorializações. 

 
37 O projeto Yoga Para Todos atende em média 35 alunos por aula, enquanto nos núcleos de Yoga o número de 

alunos presentes por aula pode estar entre 5 a 20 alunos. 



85 

 

 

 

As pistas afetivas foram os atravessamentos como o jogo de futebol no gramado ao lado 

da quadra externa, ou os cães andando entre os alunos e que estão há algum tempo frequentando 

o lugar, as crianças brincando nos arredores e outras pessoas que estão de passagem.  

Os elementos e movimentos que compõem o espaço influenciam as ações que podem 

ser realizadas durante a aula de yoga. Por exemplo, quando o clima está quente e alguém precisa 

sair de onde está e ir para sombra das arvores, se não houvessem árvores não haveria sombra e 

esta movimentação seria diferente. A condição espacial que o Yoga Para Todos propõe 

influencia as percepções de corpo-espaço, capaz de desenvolver uma consciência de 

pertencimento com o todo. 

 

“Já que o Yoga prega que somos apenas uma parte integrante do todo, a gente 

está aqui se vendo dentro desse todo aqui, com todas estas atividades em volta 

né, os pássaros, os carros, as crianças, o futebol, a gente se isolar dentro 

disso tudo acho que seja uma coisa artificial. O primordial é o ambiente, 

porque você consegue se perceber dentro desse ambiente, como você faz parte 

dele e como que ele te afeta e como aquilo que você faz afeta o ambiente” 

(SOUZA, 2019). 

 
“Aqui é excelente, tem de tudo um pouco, natureza, este céu azul, espaço 

aberto, aquele ventinho, o ar, as pessoas, os animais que eu amo, os 

pássaros... as vezes estou aqui relaxando, ai tenho que abrir o olho para ver 

aquele passarinho ali, outro cantando aqui...” (JEANE, 2019). 

 

 “Muito positivo, ruim quando o pessoal do futebol chega. Depois que a gente 

está concentrada o externo atrapalha menos” (OLIVEIRA, 2019).  

 
“É o yoga para todos num espaço para todos, tem futebol, tem uma música e 

isso leva mesmo a gente respeitar o espaço do outro”. (FICHE, 2019). 

 
“A gente está ali para poder interagir com o meio também, pra integrar a 

comunidade com as diversas atividades que acontecem ali naquele espaço, e 

acho que todo mundo que está busca um lazer, um bem-estar...” 

GUIMARÃES, 2019). 
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Fotografia 36 - Pássaro ao Sol 

 

Fonte: Batista, 2019. 

Olhar cuidadoso da instrutora Sol, os corpos dispostos em círculo em postura de pássaros ao sol, “a prática desta 

postura nos convida a cultivar o equilíbrio entre determinação e leveza, permitindo a conservação de nossa 

energia preciosa” (LE PAGE, 2017, p. 30). 

 

Na pesquisa vemos os encontros Alegres como potentes, alinhado com o pensamento 

de Espinosa, pois aumentam a capacidade do ser em criar mais conexões que o torne mais 

criativo, ou saudável, mais disposto a se relacionar de forma sustentável com o meio, enfim, 

aumentam sua potência de ser e a força de ação no ambiente que ocupa. O autor entende estes 

movimentos relacionais como uma força agenciada, coletiva.  

 

E um corpo coletivo, se ele for realmente coletivo, assim como todos os outros 

corpos fazem, irá lutar para se perseverar na existência. Isso não significa 

apenas que esse corpo coletivo irá lutar para não se desfazer; significa também 

que esse encontro, esse arranjo será experimentado, percebido por suas partes, 

como um momento de intensificação e expansão da vida (RABELO, 2014, p. 

158) 

 

Percebo, portanto, que cartografar também se compõe a partir de um saber-fazer 

coletivo. “E além da prática também o fato de ter um grupo de instrutores se movimentando 

juntos que também tem sido uma coisa possibilitada por esse projeto” (PEDERNERA, 2019). 

Um corpo que se movimenta através dos agenciamentos que se realizam a partir de desejos e 

intenções em proporcionar encontros saudáveis, alegres, vontade de criar conexões positivas. 

“Me sinto multiplicando consciência e amor” (SATIL, 2019). Os resultados, relatos e afetos 

mostram então a importância em manter a atuação do projeto Yoga Para Todos pelo corpo-
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coletivo que se formou, percebendo as aulas como um movimento importante para vida de cada 

participante.  

 

“Todo mundo que encontro eu digo: oh tem yoga todo sábado no Dom Bosco. 

Me faz tão bem que eu quero trazer as pessoas para esse bem também” 

(OLIVEIRA, 2019). 

 

 “É válida a manutenção do projeto para que não perca essa atividade aqui. 

A gente já se acostumou com ela, está fazendo bem para as pessoas” 

(SOUZA, 2019). 

 

“Tem um ano já que estou vindo. E assim é prioridade, é prioridade mesmo, 

aos sábados, e estou tentando estar praticando mais durante a semana, mas 

só aos sábados essa prática da yoga está me trazendo muitos benefícios, não 

só durante a pratica, os benefícios se estendem pra minha vida, se estende 

pros meus relacionamentos, pros conflitos ne, que a gente tem na vida, pra 

estar resolvendo esses conflitos em paz... E outra coisa que foi muito bom, eu 

mudei muitos os hábitos, a gente procura mais a natureza” (CANAVEZ, M.J, 

2019). 

 

“O principal do yoga para todos para mim é a troca de energia com as 

pessoas, sabe, um monte de abraço, todo mundo num momento de muita 

alegria, de muito auto cura e cura coletiva. Acho que os sábados de manhã a 

gente acorda feliz sabendo que vai receber muita energia de todo mundo que 

vai estar la, faz ser um dia melhor” (GUIMARÃES, 2019). 

 

 Concluo este capítulo narrando alguns afetos registrados no Diário de Campo, 

considerados nesta pesquisa como resultados sensíveis, subjetivos, da atuação do projeto Yoga 

Para Todos. São blocos de sensações, perceptos, que emergiram em mim a partir da minha 

própria vivência como instrutora, e de um relato da experiência do aluno Eduardo Canavez.  

 

Devir-cavalo 

 

Essa aula que me afetou e narro aqui, aconteceu um dia após o dia do cavalo, 15 de 

setembro, em 2018. Eu me sentia confiante e fortalecida. A aula estava fluida, os alunos 

conectados e tinha presença de alguns amigos, estava um dia cinzento, um pouco frio, sem 

futebol, sem crianças, e tudo estava muito silencioso, havíamos nós e o cavalo marrom.  

No campo ao lado da quadra um cavalo pastava, tranquilo no seu ser equino, as vezes 

ele observava a cena dos corpos que se alongavam concentrados. As vezes eram os corpos em 

posturas yoguicas que observavam, de vários ângulos, o cavalo que pastava.  No momento em 

que fazíamos o asana, a torção do arqueiro, torci meu corpo, revirei-me em mim e vi o cavalo 

me olhando, encarando profundamente o meu ser em postura de quem tem uma flecha estendida 
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no arco. E eu encarei aquele ser. Embarquei em uma linha de fuga. Senti ali uma conexão que 

transcendeu as limitações do corpo, o espaço que também habito. Eu e o cavalo apenas. Por 

alguns segundos tudo ficou suspenso e apenas me permiti dialogar com ele através do afeto que 

se deu, deterritorializei a mim mesma! Algum aluno exclamou: “Nossa que ser divino!” 

Retornei a atenção para a prática, e segui com a aula, reterritorializei meu corpo vibrando o 

corpo do outro, em devir. 

 

Em um devir-animal, conjugam-se um homem e um animal, sendo que 

nenhum deles se assemelha ao outro, nenhum imita o outro, cada um 

desterritorializando o outro e levando para mais longe a linha. Sistema de 

substituição e de mutações pelo meio. A linha de fuga é criadora desses 

devires. As linhas de fuga não têm território (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 

41). 

 

Fotografia 37 - Devir-animal 

 

Fonte: Batista, 2019. 

 

O praticante e a árvore 

  

“Comecei a praticar no Yoga Para Todos, e aí eu entrei em uma aula 

semanalmente. O lugar é especial, muita árvore, passarinho fica cantando 

durante a yoga, lugar propício mesmo, ar puro.  Os asanas levam a gente num 

estado de equilíbrio interior maior, eu notei isso. Uma calma perante todos 

acontecimentos exteriores que antes me desestabilizava. Hoje mesmo eu 

estava fazendo ali as posições de asanas, eu estava centrado naquela árvore 

ali, todo tempo centrado, ela (instrutora Vera) falava que estávamos 

enraizados com as posturas, e eu meio que incorporei com a árvore. Muito 

surreal.  A prática traz uma conexão diferente com a realidade, com o que eu 

entendia que estava fora, mas faltava esse elo de conexão para eu começar a 

perceber a realidade que só parece externa.” (CANAVEZ, E. 2019) 
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 Potência que veio na fala do aluno Eduardo sobre sua vivência na aula de Yoga quando 

ele se permitiu afetar pela árvore que estava a sua frente. Em um vir a ser vegetal, incorporando 

as qualidades do Ypê amarelo ao lado da quadra externa do Campus Dom Bosco, UFSJ.  

 

Aula circular 

 

Foi uma aula que aconteceu ainda no início do projeto. Nese tempo, as aulas eram 

principalmente ministradas por mim. Resolvi então modificar a imagética dos corpos 

enfileirados que, apesar de ser comum, é um tipo de organização que sempre me remete a uma 

hierarquia, instrutor a frente e alunos atrás, em fila.  

Fizemos uma aula circular, a primeira aula do projeto nesse formato. Ainda éramos 

poucos, por volta de doze alunos, ficou tudo aconchegante e intimista, podíamos nos ver nos 

olhos e receber as vibrações de cada corpo humano. 

O círculo ascende lembranças de culturas ancestrais em que o conhecimento era passado 

oralmente, como as mulheres que sentavam dessa forma em tendas vermelhas para trocar 

saberes sobre seus ciclos lunares e danças circulares de iniciação ou os indígenas em ritos de 

consagração e uso de plantas medicinais da floresta.  

Sentar em círculo talvez seja a forma mais harmônica e antiga que conhecemos, uma 

formação horizontal que possibilita um contato fluido entre cada um, nos lembrando que 

estamos todos iguais, nos olhando em um mesmo nível.  

No momento de dharana que fazemos durante as aulas de yoga onde cada um procura 

se conectar com sua respiração e corpo, eliminando excesso de pensamentos e ansiedades, 

estávamos todos então em concentração, coloquei a música “Viaje pela mata”. A música tem a 

potência de levar nossa mente a conexões intensas, além de alinhar nossas frequências e ondas 

de pensamento. Havia tanta harmonia e paz, a quadra silenciosa com nossa presença, e o 

sentimento pacífico de pertencer a uma irmandade, uma família. Acessei memórias que meu 

corpo trouxe, me vi em um tempo e espaço antigo, uma época em que vivíamos em 

comunidades pacíficas e coletivas. Retornei atenção a aula, respirei e continuamos a aula, eu 

ainda afetada intensamente pelo que senti.  
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Cão e risos 

 

 Abro neste momento uma narrativa sobre o dia que provocou esse afeto, no dia quatro 

de maio, em que planejava romper com o costume de nos alocarmos na quadra. Fui movida por 

um estímulo de experimentação, que de certa forma, traria novas formas de vivenciar as 

práticas. Era um desejo de provocar, também, uma reação aos alunos ao deslocarmos da zona 

de conforto para experimentar novos desafios. Sugeri aos alunos que fizéssemos nossa aula no 

gramado, no canto oposto, próximo aos bancos e arquibancada. Aqueles que já estavam 

presentes mostraram reações diversas: “E a grama molhada?” “E o bate-bola?”. Apesar da 

pequena resistência começamos a nos aglomerar na grama. No início poucas pessoas, 

posteriormente já se podia ver quase quarenta praticantes espalhados pela grama, 

interconectados entre si, sabendo disso ou não. O cachorro chegou, cor caramelo, cheio de 

energia para brincar, queria implicar-se com as pessoas, encontrar, lamber, cheirar, pegou 

tapetinho de aluno, em outro momento foi a canga de outra aluna, rosnou para o outro cão, 

enfim, vivo em seu ser cachorro na grama que também é seu espaço. O caos gerado levou a 

busca de algumas fugas para superar o desafio dos imprevistos. As influências do meio afetando 

os corpos na grama.   

Fotografia 38 - Na grama, cão, risos. 

 

Fonte: Batista, 2019. 

Terra, água, fogo e ar 
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Nesse dia eu estava um pouco ansiosa. Alguns afetos me perpassavam e deixavam meu 

corpo em um estado de alerta, com respiração um pouco mais acelerada. 

Estas sensações vieram porque a quadra externa do Campus Dom Bosco estava cheia 

de alunos, pessoas de diferentes idades, homens, mulheres, crianças, cachorro; o dia ensolarado 

também enchia a quadra de luz amarela, o céu azul circundava nossa visão, era mesmo um dia 

lindo. Quem olhasse veria no campo um futebol em agito, e na quadra, uma prática de yoga em 

calmaria.  

Com tantas pessoas e afetos envolvidos, no momento em que paramos para concentrar 

na respiração eu já me sentia mais confiante e resolvi, ali na hora, trazer o que constitui nosso 

corpo e que nos rodeia. Trabalhamos a respiração dos quatro elementos, terra, água, fogo e ar. 

Perceber a interação desses elementos no nosso corpo e potencializar essa percepção através da 

respiração, com tantas pessoas envolvidas, concentradas e comprometidas, foi um impulso na 

aula, uma potência alegre! Percebemos o corpo feito de alimentos, que vem da terra que nos 

nutre, a água que nos percorre com fluidez, nosso calor e nossa energia metabolizada pelo fogo, 

e o ar que respiramos, revitalizando nosso corpo de forma automática e sutil. Sentir a egrégora 

do yoga através da percepção do corpo e o que nos forma, e que dá forma também a tudo que 

existe no planeta, foi uma imersão explosiva, uma supernova de afetos e pertencimento, uma 

construção de novos corpos a partir de um olhar sobre si mesmo!  

 

Fotografia 39 - Prática além das grades 

 

Fonte: Batista, 2019. 
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Fotografia 40 - Perspectivas puras 

 

Fonte: Batista, 2019 

 

Fotografia 41 - Dia radiante 

 

Fonte: Batista, 2019 
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Considerações finais 

 

Para refletir sobre o que pode o projeto Yoga Para Todos e a pesquisa, percebi ser 

interessante trazer algumas reflexões sobre o que ele se tornou, como este movimento é 

considerado na perspectiva desta corpografia. 

O projeto Yoga Para Todos mostrou ser possível a prática de Yoga em espaços públicos 

em São João del Rei, oferecendo uma alternativa de acessibilidade e difundindo esta prática na 

cidade. É uma atuação de âmbito social e abrange a área de impacto quando conecta as 

instituições beneficiadas e os alunos através das doações entregues como contribuição pela aula. 

Sendo o único movimento realizado com periodicidade semanal e contando com doações no 

contexto na região38, impulsiona então a prática de Yoga na cidade e auxilia na promoção da 

saúde dos praticantes. 

Atua também como semeador de conhecimento sobre a cultura do Yoga. Por meio das 

práticas abertas, fica acessível para os alunos uma porta para o universo teórico-prático-

espiritual do Yoga, facilitando este caminho para o praticante.  

Devido as diversas formações dos instrutores de Yoga, as aulas são ricas, com 

informações variadas, e proporcionando ao aluno um contato com novas posições corporais e 

aspectos de si mesmos em vários níveis: conhecimentos sobre a filosofia do Yoga; sobre uma 

nova língua, o sânscrito, devido aos diversos nomes e palavras usados pelos instrutores; assim 

como a mitologia, músicas e outros conhecimento aliados a saúde, bem-estar e evolução do 

praticante, como aromaterapia, a medicina ayurvédica e chinesa, taoísmo, etc. 

Observando as conexões realizadas, o projeto Yoga Para Todos pode ser considerado 

um rizoma no platô do autoconhecimento, no universo yoguico, por possuir uma atuação 

construtiva, que cria elos, constitui territórios a partir do desejo e dos agenciamentos de 

enunciação, produz ramificações por ser um movimento rizomático,  tem múltiplas entradas e 

saídas e que permite o traçado de linhas de fuga e, consequentemente, das desterritorializações.  

Uma rede de pessoas e instituições sociais foram conectadas pelas aulas de Yoga que se 

revelaram enquanto território de relações múltiplas e afetos alegres, pois cada pessoa traz em 

si uma potência de rizoma, colocando-se disponível para as influências do espaço e da prática 

de Yoga. 

 
38Após dois anos de execução do projeto Yoga para Todos, movimentos semelhantes foram iniciados oferecendo 

aulas de Yoga nas praças, como a Feira Solar em São João del-Rei e o Yoga na Praça em Barbacena, ambos em 

Minas Gerais, mas o que confere o caráter único ao projeto aqui descrito é justamente seu caráter semanal, e 

também o fato do projeto ter como uma de suas funções arrecadar doações para instituições. 
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Pela corpografia desenvolvida, considero que o projeto Yoga Para Todos potencializa o 

uso dos espaços no Campus Dom Bosco quando propõe uma nova forma de ocupação, utiliza 

as quadras, campo de futebol e corredor, ressignificando a finalidade de cada área com prática 

de Yoga, tanto esteticamente quanto a nível subjetivo e quando os alunos e instrutores 

estabelecem relações com o espaço e influenciam-se mutuamente. 

Com o olhar projetado para o aspecto micropolítico, o projeto Yoga Para Todos  me 

despertou para a possibilidade da atuação da prática de Yoga como um movimento sustentável 

que cria aberturas nos processos de subjetivação capitalista por proporcionar outros pontos de 

vista para as situações, tanto a de se posicionar fisicamente na prática de asanas, quanto nas 

relações rotineiras.  

Os afetos, que surgiram nas aulas e encontros no espaço público, podem ser 

considerados como estratégia de emancipação do corpo que está sendo, ou pode vir a ser 

padronizado pelas estruturas de poder. A prática de Yoga pode oferecer uma ruptura no corpo-

cotidiano moldado, colocando-o em posturas que proporcionam um auto olhar saudável sobre 

si mesmo e o meio.  

Entre territorializações, linhas de fuga, afetos e relações, esta cartografia se formou. Um 

mapeamento relacional que abriu caminhos para percepções de valorização do projeto Yoga 

Para Todos. A cartografia esclarece a dimensão que o projeto adquiriu em três anos de atuação, 

tanto em nível social, coletivo, quanto individual. Este percurso rizomático facilitou outras 

ramificações para refletir e questionar, portanto, o que pode a corpografia e o projeto Yoga Para 

Todos. 

 O suposto final deste tipo pesquisa é, na verdade, uma série de ramificações que serão 

origens conectivas de outros territórios, como um rizoma que apresenta ser. “Qualquer ponto 

de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro e deve sê-lo.” (DELEUZE; GUATTARI, 

1995, p.37). Neste sentido, trago as potências do projeto Yoga Para Todos e as possibilidades 

de ir além com a cartografia afetiva. 

 

Caminhos de potências. 

 

O cartógrafo cartografa sempre o processo, nunca o fim. Até porque o fim 

nunca é na realidade o fim. O que chamamos de final é sempre um fim para 

algo que continua de uma outra forma. Se não conseguimos enxergar 

movimento é porque alguma coisa está impedindo, e lançar o olhar para isto é 

também função do cartógrafo. A cartografia é, desde o começo, puro 

movimento e variação contínua (BEDIN, 2014, p. 69). 
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Diante do conhecimento que a cartografia destes afetos gerou, e considerando que a 

prática de yoga é um dispositivo de transformações dentro do processo de singularização do 

praticante, surgiu a ideia de aumentar a capacidade de afetos que o projeto Yoga Para Todos 

realiza. É no território da Universidade Federal de São João del-Rei que o projeto brota, e se 

espalha, mostrando sua potência para ir além dos muros. Um coletivo em movimento 

micropolítico capaz de produzir agenciamentos necessários para povoar outros espaços. 

Assim, como o projeto Yoga Para Todos mostrou ser possível a pratica de Yoga em 

espaços públicos em São João del-Rei, e devido ao desejo em atender mais pessoas, 

principalmente aquelas residentes em periferias, se torna uma potência ocupar outros territórios; 

Transbordar os limites da universidade e oferecer aulas em praças, salões comunitários, quadras 

que se localizam em bairros marginais.  

Este movimento é passível de se realizar, uma vez que, atualmente, o projeto Yoga Para 

Todos tem uma estrutura de apoio com instrutores engajados com este propósito de facilitar o 

acesso e a proporcionar saúde integral para os moradores carentes. Além disso, é possível 

também, com esta força coletiva, atuar de forma mais pontual nas instituições de recuperação, 

como a APAC e CAPS39. Para que isso ocorra, será necessário traçar nova estrutura de 

organização, agenciamentos e atuação, com atenção aos valores e missão do projeto em 

expansão. 

Há a possibilidade de se direcionar verbas públicas para manutenção do projeto, haver 

remuneração dos instrutores, gastos com divulgações e outros materiais que possamos precisar 

nas aulas, como microfone e caixa portátil. Este financiamento pode vir pelo município através 

do Ministério da Saúde, órgão que prevê atendimento de práticas integrativas pelo Sistema 

Único de Saúde40, e também por financiamento coletivo, doações da própria comunidade e 

praticantes que se beneficiam do projeto Yoga Para Todos.  

No âmbito da pesquisa cartográfica, observando a potência de expansão do projeto Yoga 

Para Todos, seguimos a linha de conhecimento dos autores Deleuze e Guattari, assim os 

deslocamentos e ocupação de novos territórios podem abrir ramificações cartográficas para 

estudo em relação a habitação de uma terra nova. A prática de Yoga andarilha, que caminha 

pela cidade, atuando em espaços diversos.  

As reterritorializações que podem surgir abrem aprofundamento para discussão de 

constituição de novos territórios, gerando novas corpografias, potencializando outros espaços 

 
39 Apac - Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Caps – Centro de Atendimento Psicossocial. 
40 Ministério da Saúde aprova através da Portaria GM/MS n° 971, de 3 de maio de 2006, a Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PNPIC). 
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públicos e relações entre os moradores. Será possível traçar um mapeamento relacional dos 

movimentos dos alunos que precisarão se locomover para outros locais de São João del-Rei 

caso queiram continuar com as práticas, as conexões e afetos proporcionados.  

Interessante poder acompanhar alguns alunos em sua rotina e seu trajeto até a aula de 

Yoga, chegar mais perto a fim de compreender melhor suas capacidades de serem afetados, 

desenvolver um estudo aprofundado do corpo-cotidiano, das rupturas, e afetos. Incluir neste 

mapa uma pesquisa sobre as instituições beneficiadas, com localização, história, dados, 

imagens, depoimentos.  

Certa de que os caminhos de pesquisa são diversos e podem se modificar, o que fica 

agora é um sentimento de gratidão por esta rede do bem, e também a intenção de que o projeto 

Yoga Para Todos possa se autogerir pelo coletivo que o agencia e se beneficia das práticas, 

expandindo suas conexões para as comunidades e minorias. 

Namastê! 

Compreender a vida é uma questão de entender, escalar e travessias, pois nada 

é totalmente fixo e inquebrável e tudo está em ininterrupta transformação. 

Logo, não é demasia pensar que tudo está em devir, ou seja, num espaço de 

construção e não solidificação. Num ambiente que provoca e estimula o que 

está por ser, e nunca o será. São microcosmos, pequenas singularidades de um 

todo sistemático e inquebrável, em que o importante não é a soma das partes, 

mas os contextos, as múltiplas realidades, a aleatoriedade e até o mesmo o 

caos (MENDES, 2017, p. 133) 
 

Fotografia 42 - OM Shanti 
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Fonte: Batista, 2018.  



98 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BARROS, Letícia Maria Renault de. BARROS, Maria Elizabeth Barros de. O problema da 

análise em pesquisa cartográfica. Fractal Rev. Psicol., v. 25, n. 2, p. 373-390, maio/ago. 2013 

 

BARROS, Nelson Filice de et al. Yoga e promoção da saúde. Ciênc. saúde coletiva. Rio de 

Janeiro, v. 19, n. 4, p. 1305-1314, 2014. 

 

BEDIN, Luciano. Cartografia: uma outra maneira de pesquisar. Revista Digital do LAV, Santa 

Maria, v. 7, p.66-77, 2014. 

 

BONDÍA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e sobre o saber da experiência. 

Campinas: Ed. Leituras SME, 2002. 

 

BRITTO, Fabiana Dutra; JACQUES, Paola Berenstein. Corpo e cidade. Revista da 

Universidade Federal de Minas Gerais, v. 19, n. 12, 12 dez. 2012. 

 

BRITTO, Fabiana Dutra; JACQUES, Paola Berenstein. Corpocidade: arte enquanto micro-

resistência urbana. Fractal, Rev. Psicol., Rio de Janeiro, v. 21, n. 2, p. 337-349, ago. 2009 

 

BRUCE, Rogério; HAESBAERT, Glauco. A desterritorialização na obra de Deleuze e Guattari. 

Revista de Pós-graduação em Geografia da UFF: Niterói, v. 4, n. 7, 2002. Disponível em < 

http://periodicos.uff.br/geographia/article/view/13419/8619>. Acesso em 06/11/2019 

 

CASTAÑEDA, Carlos. A erva do diabo. Rio de Janeiro: Nova Era, 2008. 

 

CHAUÍ, Marilena. Desejo, Paixão e Ação na Ética de Espinosa. São Paulo: Cia das Letras, 

2011.  

 

D´AMBROSIO, Ubiratam. Transdisciplinaridade. São Paulo: Ed. Palas Athena. 1997. 

 

DELEUZE, Gilles. A literatura e a vida. São Paulo: Ed.34, 2004. 

 

DELEUZE, Gilles. Bergsonismo. Tr. Luiz Orlandi. São Paulo: Ed. 34, 1999. 

 

DELEUZE, Gilles. Espinosa: Filosofia e prática. São Paulo: Escuta, 2002.  

 

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs – capitalismo e esquizofrenia. Vol. 1. Rio de 

Janeiro: Ed. 34, 1995.  

 

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O que é filosofia? 2 ed. São Paulo: Editora 34, 1993. 

 

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O Anti-Édipo: Editora 34, 2010. 

 

DELEUZE, Gilles; PARNET, Claire. Diálogos. São Paulo: Ed. Escuta, 1998. 

 

DOEL, Marcus. Poststructuralist Geographies: the diabolical art of spatial science. Lanham: 

Rowman & Littlefield Publishers. 1999. 

 

http://periodicos.uff.br/geographia/article/view/13419/8619


99 

 

 

 

ESPINOSA, Benedictus de. Ética. Tradução de Tomaz Tadeu. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica 

editora, 2013. 

 

FELIZARDO, Adair; SAMAIN, Etienne. A fotografia como objeto e recurso de memória. In: 

Discursos fotográficos. Londrina, v. 3, n. 3, 2007. 

 

FILHO, Kleber Prado. TETI, Marcela Montalvão. A cartografia como método para as ciências 

humanas e sociais. Barbarói: Santa Cruz do Sul, n. 38, p. 45-59, jan/jun. 2013.  

 

GUATTARI, Félix. As três ecologias. Campinas: Ed. Papirus, 1997.  

 

GUATTARI, Félix. ROLNIK, Suely. Micropolítica: Cartografias do desejo. Petrópolis: Ed. 

Vozes, 1986. 

 

JOHARI, Harish. Chakras: centros energéticos de transformação. São Paulo: Pensamento, 

2010. 

 

GIACOMEL, A. E; KIRST, P. G. et al. Conhecimento e cartografia: tempestade de possíveis. 

In: FONSECA, T.M.G; KIRST. P. G. (Orgs.), Cartografias e devires: a construção do 

presente (p. 91-101). Porto alegre: UFRGS, 2003. 

 

LE PAGE, Joseph. Guippy. Garopaba: Yoga Integrativa, 2017. 

 

MANZINI, Eduardo José. Entrevista Semi estruturada: análise de objetivos e de roteiros. In: 

Seminário Internacional sobre Pesquisa e Estudos Qualitativos, Bauru, 2004. Disponível 

em: 

<marilia.unesp.br/Home/Instituicao/Docentes/EduardoManzini/Manzini_2004_entrevista_se

mi-estruturada.pdf.>. Acesso em: 06/11/2019.  

 

MENDES, Delton. Infinitas Estações: Um livro manifesto pela mudança do homem e pelo 

respirar da natureza. Juiz de Fora: Ed. Bartlebee, 2017. 

 

MOTOYAMA, Hiroshi. Teoria dos Chakras, São Paulo: Pensamento, 1981 

 

NIETZSCHE, Friedrich. Assim falava Zaratustra. Rio de Janeiro: Ed. Clássicos de Ouro, 

1966. 

 

PASSOS, Eduardo. KASTRUP, Virgínia. ESCÓSSIA, Liliana. Pistas do método da 

cartografia: Pesquisa-intervenção e produção de subjetividade. Porto Alegre: Ed. Sulina, 2009. 

 

RABELLO, Ernesto. Cultivar uma prática de si no contemporâneo: Yoga, um êthos. 2017. 

174 f. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2017. 

 

RABELO, Antônio Flavio Alves. Cartografia do Invisível: paradoxos da expressão do Corpo-

em-Arte. 2014. 322 f. Tese de Doutorado. Universidade Estadual de Campinas, 2014. 

 

ROLNIK, Suely. Cartografia sentimental: transformações contemporâneas do desejo. São 

Paulo: Ed. Estação Liberdade, 1989. 

 



100 

 

 

 

SANDRONI; Laila; TARIN, Bruno. Limites e possibilidades da cartografia afetiva enquanto 

método de pesquisa nas ciências sociais. Trabalho apresentado na 29ª Reunião Brasileira de 

Antropologia, realizada entre os dias 03 e 06 de agosto de 2014, Natal/RN. 

<http://www.29rba.abant.org.br/resources/anais/1/1402014806_ARQUIVO_Limites_e_possi

bilidades_da_cartografia.pdf>. Acesso em 06/11/2019 

 

SARASWATI, S. S. A sistematic course in the ancient tantric techniques of yoga and kriya. 

Bihar: Yoga Publications Trust, 2013 

 

SARASWATI, S. S. Four chapters on freedom: commentary on the yoga sutras of Patanjali. 

New Delhi: Yoga Publications Trust, 2008. 

 

SATCHIDANANDA, Swami. Yoga Sutra de Patanjali. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 

1997. 

 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em 

educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

 

ZOURABICHVILI, François. O vocabulário de Deleuze. Rio de Janeiro: Ed. Relume-

Dumará, 2004. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

http://www.29rba.abant.org.br/resources/anais/1/1402014806_ARQUIVO_Limites_e_possibilidades_da_cartografia.pdf
http://www.29rba.abant.org.br/resources/anais/1/1402014806_ARQUIVO_Limites_e_possibilidades_da_cartografia.pdf


101 

 

 

 

ANEXO A - Fichamento dos instrutores que participaram do Yoga para Todos e dos 

alunos que participaram da entrevista 

 

Tabela 1 - Dados informativos sobre os instrutores/terapeutas que participaram do 

projeto 

Nome Idade Bairro/Cidade 

Linha de 

Yoga/terapia 

que atua 

Sol 

Pedernera 

38 

anos 

Bela Vista/ 

SJDR 
Yoga Integral 

Vera 

Guimarães 

27 

anos 
Tejuco/SJDR 

Shivam Yoga, 

Reiki 

Bruno 

Bastos 

30 

anos 

Centro/Santa 

Cruz de Minas 

Yoga 

Integrativa, 

Vinyasa Yoga, 

Reiki 

Manaíra 

Satil 

34 

anos 
Resende Costa 

Fisioterapia, 

Shivam Yoga, 

Constelação 

Familiar 

Pedro 

Azalim 

25 

anos 

Vila São 

Paulo/ SJDR 

Shivam Yoga, 

Massoterapia 

Mariana 

Fiche 
27 

Guarda 

Mor/SJDR 

Fisioterapia, 

Pilates, 

ThayMassagem 

Arianne 

Sena 

Batista 

29 

anos 

São 

Geraldo/SJDR 

Yoga 

Integrativa, 

massagem, 

Reiki 

Fonte:  Informações retiradas das entrevistas realizadas na pesquisa. 
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Tabela 2 - Dados informativos sobre os alunos de Yoga que participaram da entrevista 

Nome Idade Bairro/Cidade 

Quando 

iniciou a 

prática 

de Yoga? 

Kelly 

Jeane 
42 anos 

Dom 

Bosco/SJDR 

Início em 

2017. 

Sandra 

Mendanha 
38 anos  Colônia/SJDR 

Início em 

2019. 

Vanessa 

Longatti 
31 anos 

Parque 

Real/SJDR 

Início em 

2019 

Maria José 

Canavez 
59 anos Fábricas/SJDR 

Inicio em 

2018 

Juliana 

Dores 
34 anos 

Bom 

Pastor/SJDR 

Início em 

2017. 

José 

Eduardo 

Canavez 

50 anos Colônia/SJDR 
Desde 

2018. 

Suzana 

Andrade 
50 anos Colônia/SJDR Desde  

Eduardo 

Souza 
37 anos Colônia/SJDR 

Desde 

2017. 

Miriam 

Oliveira 
28 anos Colônia/SJDR 

Desde 

2017. 

Carla 

Angelica 

Resende 

44 anos 
Centro/Santa 

Cruz de Minas 

Desde 

2017 

Deise 60 anos ? 
Desde 

2019 

Fonte: Informações retiradas das entrevistas realizadas na pesquisa.  
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ANEXO B - Glossário de Sânscrito41 

 

angas - parte, membro. 

 

asana - postura física mantida com estabilidade e conforto por um intervalo de tempo 

progressivamente maior. 

 

Ashram - território hindu para práticas de desenvolvimento espiritual. 

 

ashtanga - oito partes, passos, membros ou ramos. 

 

bhakti - devoção. 

 

brahmacharya - servidor de Brahma; estudante não casado, dedicado ao Conhecimento 

Supremo. 

 

chakra - roda; centro de energia. 

 

Dharana - práticas de concentração que objetivam convidar a mente para um foco determinado. 

 

Dhyana - meditação; estado de presença silenciosa que revela nossa natureza real de plenitude. 

guru - aquele que dissipa a escuridão da visão do discípulo. 

 

jnana - conhecimento. 

 

Kaivalya - liberação espiritual; “descansar em Si mesmo” 

 

karma - ação. 

 

Kundalini - “aquela que está enrolada”, referindo-se à energia do potencial espiritual latente 

em todos os seres humanos. 

 

manas - a mente cotidiana que inclui nossos pensamentos e padrões emocionais a eles 

relacionados. 

 

moksha - iluminação, liberação. 

 

mudra - são gestos feitos com as mãos ou com o corpo que nos permitem entrar em sintonia 

com frequências energéticas específicas dentro do nosso ser. 

 

nadis - canais sutis do corpo energético. 

 

Nyama - disciplinas e valores pessoais a serem cultivados pelo praticante de Yoga rumo ao 

autoconhecimento. 

 

padma - lótus. 

 
41 Informações retiradas do site do Centro de Yoga Montanha Encantada, SC. Disponível em 

<https://yogaintegrativa.com.br/index.php/yi-glossario>. Acesso em: 19/08/2019. 

https://yogaintegrativa.com.br/index.php/yi-glossario
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padmasana – postura da flor de lótus. 

 

prana - força vital da existência. 

 

pranayama - expansão da força vital através da respiração. 

 

Pratyahara - internalização dos sentidos. 

 

Samadhi - contemplação; mergulho no oceano de Unidade. 

 

samhita - coleção, compilação. 

 

Samkhya - Sistema filosófico-espiritual indiano. 

 

samsara - o padrão de viver na ilusão e no sofrimento, durante várias existências. 

 

samskara - sulco; tendência. 

 

satya - a busca diligente da verdade em nosso próprio ser, e sua expressão apropriada. 

 

Shakti - deusa que representa o Prana, a Energia que tece a Criação. 

 

shanti - paz. 

 

Shiva - Deus que representa o potencial evolucionário de todo yogue em sua busca pelo estado 

mais elevado do ser. Os seus três olhos lhe permitem ver o passado, o presente e o futuro, assim 

como a Unidade para além da diversidade. 

 

sitari - técnica de pranayama. 

 

Sutra - ensinamentos profundos sendo compilados transmitidos em frases curtas, para a 

memorização e recitação em ashrams. 

 

Tadasana - postura da montanha. 

 

Virabhandrasana - postura do herói. 

 

Vrishkasana - postura da árvore. 

 

Yama - valores universais; princípios éticos. 

 

Yoga - caminho de união do ser individual com o Ser Supremo. 

 

Yogi - Mestre em Yoga. 

 

Yogin/Yogini  - praticante de yoga. 
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ANEXO C - Lista informativa das instituições beneficiadas pelo projeto Yoga Para 

Todos42: 

 

• Casa Lar “Amar é Simples”43:  é um espaço de abrigo temporário para crianças e 

adolescentes entre 0 a 17 anos da cidade de São João del-Rei e região em situação de 

risco, estes que não podem estar com suas famílias devido a casos de abusos, abandono 

e drogas. Os moradores são encaminhados para esse espaço através do Conselho Tutelar 

e podem permanecer até que seus responsáveis estejam aptos a recebê-los novamente, 

ou quando completam 18 anos. Funciona 24 horas por dia, o atendimento e cuidados 

são realizados por quatro mães-sociais e quatro auxiliares de serviços gerais. Os 

abrigados recebem atendimento psicológico do profissional do Conselho Tutelar, e 

apoio médico em geral.  

 

• Albergue Santo Antônio44: fundado em setembro de 1912 através de Frei Candido 

Wroomans (1868 – 1937) holandês da Ordem dos Franciscanos Menores, com o nome 

“Asilo de Mendicidade”, e com objetivo inicial de abrigar e oferecer acolhimento, 

alimento e moradia para os pobres e moradores de rua de São João del-Rei e região. Em 

1927, como o nome de Albergue Santo Antônio, a coordenação tornou-se 

responsabilidade das Irmãs Carmelitas da Divina Providência. Atualmente o albergue 

funciona como lar permanente de cerca de oitenta idosos, proporcionando aos residentes 

assistência médica, psicológica e social. Se mantem através das contribuições dos 

idosos, parcerias com a prefeitura e empresas privadas, e também através das doações 

voluntárias da comunidade.  

 

• APAE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, é um órgão filantrópico de 

apoio e auxílio a crianças, jovens e adultos excepcionais. A sede de São João del-Rei 

conta com apoio da população local para continuar prestando os serviços de assistência 

social, cultural, tratamento psicológico, nutricional e educacional. Além disso a 

 
42 Todos os dados colocados são oriundos da própria instituição recebido através de visitas e contato com os 

coordenadores, e também foram colhidas informações a partir de pesquisas on-line. 
43 Informações retiradas de: https://saojoaodelreitransparente.com.br/organizations/view/115. Acesso em: 

03/07/2019.  
44 SACRAMENTO, José. Albergue Santo Antônio a “Casa dos Idosos” de São João del-Rei. São João del-Rei: 

Jornal de Minas, 2011. Informações também retiradas de:  

https://saojoaodelreitransparente.com.br/organizations/view/107.  Acesso em: 03/07/2019.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsaojoaodelreitransparente.com.br%2Forganizations%2Fview%2F115&h=ATNd6h-RypXFaTZj6tn4x0g2VCa_GvEaQhSrNiGaACBKMAftvU_P4Qee7r6bGZB6Szclb9yN2XARXpbBP8kkkNilzgfgZIeTXkoYFD0KakmdkzNU-N902oZqP0K6U-qoEr4alSS8k_6o_ffJLXO116-LHF6YniTMbHX9hKLMRTvBOPgv
https://saojoaodelreitransparente.com.br/organizations/view/107
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instituição tem vínculos com a UFSJ, através da atuação de graduandos dos cursos de 

Música e Educação Física em atividades pedagógicas.  

 

• Sopão do Vovô Faleiro: É uma associação beneficente que atua no campo social desde 

28 de fevereiro de 1959, através da distribuição de alimento para moradores de rua da 

cidade de São João del Rei. A instituição conta com voluntários que se revezam de seis 

em seis anos. 

  

• Fraternidade Sagrado Coração de Jesus45: É uma associação que presta serviços sociais 

e assistências para dependentes químicos e\ou pessoas rejeitadas pela família. A 

instituição foi fundada em oito de setembro de 1997 e funciona vinte e quatro horas por 

dia, abrigando residentes fixos e moradores temporários.  

 

• Lar de Paulo: Lar de recuperação de dependentes químicos situado na zona rural de 

Entre Rios de Minas-MG, abrigando em média 13 residentes fixos e moradores 

temporários. O grupo de apoio é voluntário e familiar, por isso conta com o auxílio 

externo de amigos e comunidade para manter seu funcionamento. 

 

• ASAPAC46: A Associação de Amparo a Pacientes com Câncer é uma organização sem 

fins lucrativos, que cumpre o papel de ajudar os portadores da doença durante todo o 

período de tratamento. É também responsável por incentivar e cobrar melhorias nas 

políticas públicas de saúde na prevenção e tratamento do Câncer. Em São João del-Rei, 

a ASAPAC foi fundada em 2006, e têm cumprido os papeis de articular ações de 

orientação e prestação de serviços ao paciente e às famílias, garantindo e assegurando 

seus direitos.  

 

• Creche Celina Viegas47: Creche que desempenha o papel de cuidado e assistência a 

crianças na primeira infância, também situada na cidade de São João del Rei. A 

 
45 Informações disponíveis em: <https://www.econodata.com.br/lista-empresas/MINAS-GERAIS/SAO-JOAO-

DEL-REI/F/02145414000134-FRATERNIDADE-SAGRADO-CORACAO-DE-JESUS>. Acesso em: 

03/07/2019. 
46  Informações disponíveis em <http://www.asapac.com.br/>. Acesso em 05/11/2019 
47 Informações disponíveis em: <http://www.vanufsj.jor.br/creche-celina-viegas-precisa-de-doacoes-para-

continuar-em-funcionamento/>. Acesso em 05/11/2019. 

 

https://www.econodata.com.br/lista-empresas/MINAS-GERAIS/SAO-JOAO-DEL-REI/F/02145414000134-FRATERNIDADE-SAGRADO-CORACAO-DE-JESUS
https://www.econodata.com.br/lista-empresas/MINAS-GERAIS/SAO-JOAO-DEL-REI/F/02145414000134-FRATERNIDADE-SAGRADO-CORACAO-DE-JESUS
http://www.asapac.com.br/
http://www.vanufsj.jor.br/creche-celina-viegas-precisa-de-doacoes-para-continuar-em-funcionamento/
http://www.vanufsj.jor.br/creche-celina-viegas-precisa-de-doacoes-para-continuar-em-funcionamento/
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instituição atende 65 crianças com idades entre 4 meses e 4 anos, atuando em questões 

educacionais, sociais e nutricionais.  

 

ANEXO D - Estrutura com a elaboração das atividades que precisam ser realizadas 

dentro do projeto Yoga Para Todos48. 

 

YOGA PARA TODOS – estrutura de atividades – 2019 

 

Figura 1 – Logo do Yoga para Todos 

 

Fonte: Manual de atividades do programa Yoga para Todos, 2019 

 

Que todos os Seres encontrem a Paz 

Loka Samasta Sukhino Bhavantu 

 

1- Instituição: 

 

- Escolher e contatar instituição: pegar a lista de doações. Primeiro contato pode ser por 

telefone, porém é importante fazer um contato pessoal, ir ao local.  

- Informações sobre a instituição: endereço, possíveis contas bancárias para doações 

externas ao projeto, contexto histórico e social, contato e responsável pela instituição, além de 

informações extras como a possibilidade de voluntariado ou cursos, etc. que a instituição possa 

oferecer/necessitar (serviços, rifas, etc.) 

- Entregar as doações ou entrar em contato para que a instituição busque a doação no 

campus.  

 

 
48 Informações retiradas do acervo documental do projeto. Estrutura de atividades utilizada pelos coordenadores 

para facilitar a organização e as conexões necessárias para que as aulas aconteçam.  
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2- Agenda: 

 

- Entrar em contato com os instrutores da cidade nas redes sociais, informar datas 

disponíveis, fechar a agenda.  Contato que precisa ser feito até a primeira quarta-feira do mês, 

para que haja tempo de divulgação. 

OBS: não é necessário preencher todos os sábados do mês, contudo, ao menos dois.  

 

3- Divulgação: 

 

- Criar evento utilizando a página Yoga Para Todos: colocar arte de capa com foto da última 

aula oferecida, a agenda completa com o nome dos instrutores envolvidos, uma mensagem de 

incentivo e de explicação sobre a importância da doação, uma breve história e informações da 

instituição, e também entregar mensagens de Amor, Luz e Paz. 

- Impulsionar o evento convidando amigos e publicando nas redes sociais.  

- Promover publicações no evento sobre o projeto, fotos, vídeos, informações sobre Yoga e 

sobre a instituição também. 

- Registrar as aulas e publicar as imagens/vídeos de forma organizada em álbuns específicos 

de cada mês do projeto. (interessante fazer vídeos ao vivo nas redes sociais: 

Facebook/Instagram). 

 

4- Página/grupo: 

 

- Organização da página: publicar somente eventos relacionados ao projeto e as instituições. 

Publicação de imagens/vídeos do projeto organizadas em álbuns específicos de cada mês. 

Impulsionar a página convidando amigos. Responder dúvidas e mensagens. Verificar os 

recursos da página e usá-los com sabedoria, intencionando a divulgação e expansão do projeto. 

- Organização do grupo: verificar convite de novos membros (somente pessoas da cidade e 

região, por enquanto). Aprovar ou recusar publicações (recusar publicações excessivas e 

repetitivas, aprovar somente aquelas que fazem referência ao Yoga e autoconhecimento, 

terapias holísticas). Publicar imagens/vídeos do projeto organizado em pastas referente a cada 

mês, eventos do projeto e de outros movimentos relacionados na forma de informações, textos, 

documentários, vídeos, cursos, meditações guiadas, etc.  
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5- Projeto de expansão 

 

- A médio prazo: financiamento coletivo e privado. 

- Prefeitura: verificar recursos aprovados pelo governo para pratica de Yoga nos municípios 

(câmara dos vereadores). 
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Sem Mais 

 

Antes do fim, a poesia transcenderá. 

E não mais haverá finalidades, 

Somente processos. 

Gostas sem tempo e sem orgulho, 

A lançar no infinito universo cósmico, 

Espaços de esperança e de luta. 

Tempos de paz e sorte desenhados por crianças. 

(MENDES, 2017, p. 27) 

 


