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RESUMO 

 

A criança adora explorar novas descobertas e desafios, e as aulas de Yoga tem a 

intenção de proporcionar diferentes vivencias físicas, sociais, cognitivas e afetivas, 

para despertar valores e virtudes de respeito por si e para todos os seres. O Yoga 

transmite uma mensagem de um processo tranquilo e consciente.  Através dos 

exercícios a criança é capaz de ampliar suas habilidades, coordenação motora, 

equilíbrio, concentração, e liberar emoções, lhe proporcionando mais auto confiança. 

As aulas práticas de Yoga para crianças são feitas por uma metodologia lúdica e 

criativa, através de jogos, brincadeiras, músicas e histórias, contribuindo para a 

condição natural da criança. Em uma organização não governamental chamada 

Fundação Julita, localizada na periferia da zona sul de São Paulo foi realizado um 

projeto com dez aulas de Yoga para crianças com idade entre 9 a 12 anos. Foi 

elaborado um questionário no inicio e no final da pesquisa para as crianças e 

educadores, com o objetivo de observar a aceitação das crianças na pratica de 

Yoga. Observou-se que o Yoga representou também um desafio, devido à disciplina, 

a dificuldade em algumas posturas, e manter o silêncio no momento do relaxamento 

possibilitando uma grande interação e participação das crianças durantes as aulas. 
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INTRODUÇÃO  

 

Na faixa etária de 9 a 12 anos há grandes mudanças comportamentais, 

fisiológicas e endócrinas, é um período de transição, saindo da infância indo para a 

adolescência. (GALLAHUE, 2005). As atividades com essas crianças tende a 

consolidar e aperfeiçoar os movimentos fundamentais (GALLARDO, 1998). O Yoga 

pode contribuir nesta fase, afirma Saraswati (2006), que devido aos seus efeitos 

benéficos no sistema nervoso sanguíneo e respiratório aliviando as tensões, e para 

Sparrowe e Walden, (2007), colabora também com o alongamento e tonificação dos 

músculos ao equilíbrio do sistema imunológico. 

Para Bortholoto (2013), Yoga é uma palavra de origem sânscrita, cujo 

significado é união, integração. Uma prática milenar que surgiu na Índia, e envolve 

técnicas corporais, relaxamento e meditação. Tendo a mente e o corpo em sintonia. 

Baseia-se em dois fundamentos: Yamas (controles) como a não violência, e os 

Niyamas, (recomendações), como a confiança.  



  
 

No Brasil, ainda se confunde Yoga com religião. Vivemos numa época em 

que se exigem explicações e comprovações para o que é oferecido à sociedade. 

Descrever o Yoga é fazer referências feitas por estudiosos da cultura sânscrita dos 

antigos conhecimentos adquiridos nos textos tradicionais (RODRIGUES, 2006). 

 
OBJETIVO 

 
O objetivo do projeto é apresentar para as crianças e pré-adolescentes o 

Yoga como uma atividade prazerosa para que possam sentir seus benefícios e 

analisar se houve uma aceitação e um interesse de continuar praticando ao longo da 

vida.  

 
MATERIAIS E METÓDOS 

 
A metodologia desse trabalho foi realizada por um estudo de caso, aplicando 

o método de Yoga na Fundação Julita para as crianças e pré-adolescentes com 

idade entre 9 a 12 anos.  Solicitando a autorização da direção da escola e aos pais 

dos alunos através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, para a 

realização do estudo. Foi elaborado um questionário para o início da pesquisa, 

contendo perguntas a respeito da criança. E no final da pesquisa um questionário 

investigativo aos alunos e educadores para avaliação da aceitação das aulas. O 

estudo caracterizou-se, em livros e literaturas cientificas, e bases de dados 

consultadas em Bancos de Teses da USP, Google Acadêmico e Scielo. Aprovado 

pelo comitê de ética da Plataforma Brasil sob o parecer Nº. 689.190. 

 
DESENVOLVIMENTO 

 

A - Conhecendo o Yoga  

Nas literaturas antigas na língua em sânscrito, baseados no livro de Patanjali1, 

o Yoga Sutra, 200 a.C., segundo Packer (2008), aborda todo o ensinamento do 

Yoga Clássico, sendo Kriyas e Mudras, que são processos de purificação e limpeza, 

os asanas que são as posturas, os pranayanas que é o domínio da respiração, 

dhyana (meditação e ou relaxamento) e os Yamas e Niyamas que são princípios 

                                                 
1
Patanjali, acredita ter vivido em torno de 200 a.C., é considerado uma grande autoridade em Yoga. Foi o 

primeiro autor a organizar o conhecimento yóguico, escrito em forma de sutras. Sutra significa uma frase 
compacta, sem significativa, despida de palavras supérfluas e sem falhas (GHAROTE, 1996).  



  
 

éticos usados para controlar as fraquezas e melhorar a saúde mental. Formando-se 

a base para uma vida integrada. 

Nos pranayamas (respiração) ocorre o aumento da capacidade respiratória e 

manutenção da oxigenação (HERMÓGENES, 2007). Através da respiração de forma 

consciente é possível aliviar a mente da tensão diária e aumentar o vigor do corpo, e 

Mohan (2003), acredita que auxilia também durante o relaxamento, e nos 

movimentos de flexibilidade, força e estabilidade. Para direcionar melhor a 

concentração Kaminoff (2008), menciona que a respiração e a posição do corpo 

estão essencialmente interligadas, pois nos leva a observar a movimentação natural 

que o corpo realiza. No cotidiano, ocorrem diferentes tarefas, ações, emoções e 

conforme Danucalov e Simões (2006), o sistema respiratório é responsável pela 

manutenção e adequação do metabolismo. 

Asanas (posturas) não são somente exercícios, pois quanto mais se relaxa 

em uma postura melhores são os resultados (GHAROTE, 1996). Na prática dos 

asanas o corpo se torna forte e flexível, melhora a circulação sanguínea, a digestão, 

a respiração, a consciência corporal, a eliminação das toxinas, fortalecimento do 

sistema imunológico, a manutenção do sistema endócrino e nervoso 

(BORTHOLOTO, 2013; HERMÓGENES, 2007). Em um estudo comparativo de 

Meireles (2005) com grupos praticantes de Yoga e não praticantes, comprovou que 

os praticantes apresentam menor frequência cardíaca, promovendo assim grandes 

benefícios à saúde. 

O dhyana (relaxamento e meditação) estimulam a memória, a concentração, 

melhora a ansiedade desfazendo a tensão muscular, como afirma Hermógenes 

(2007), de um modo geral proporciona um equilíbrio e estimulação de ambos os 

hemisférios cerebrais, prevenido diversas doenças psicossomáticas 

(BORTHOLOTO, 2013). O retorno à calma após uma situação estressante confirma 

Rodrigues (2006), pode e deve ser treinado, e é justamente isso o que o 

relaxamento faz, torna as pessoas capazes de lidar com seu estresse.  

O Yoga como já citado baseia-se em dois princípios éticos, divididos em 

Yamas e Niyamas. Os Yamas são (controles) e os cinco principais são: Ahinsa (não 

violencia), Satya (verdade), Asteya (honestidade), Bramacharya (harmonia), 

Aparigraha (desapego) (BORTHOLOTO, 2013; PACKER, 2008). 

O ahinsa é a não violência, durante a prática as crianças são orientadas a 

respeitar o seu próprio corpo quanto as suas possibilidades e limitações, e também 



  
 

a não violência com o outro, tanto na ação física quanto nas palavras. Satya, aborda 

a verdade acima de qualquer posicionamento, sendo através de seus atos e 

pensamentos, com outras pessoas e com si próprio. Asteya, é a honestidade, não 

apropriação do que é alheio incluindo o material e o abstrato. Bramacharya, é  

harmonia e autocontrole incluindo o equilíbrio sexual, o bem estar físico, mental e 

espiritual. Aparigraha, é desapego, a renuncia à posse do que é supérfluo.  

Ainda segundo os autores, o segundo principio são os Niyamas 

(recomendações), e os cinco principais são: Saucha (pureza), Santocha (alegria), 

Tapas (esforço), Svadhyaya (autoconhecimento), Ishvara-Pranidhana (acreditar).  

Saucha propõe a pureza, transparência em todos os sentidos sendo física, 

emocional. Entoar mantras é uma maneira de purificarmos as emoções. Santocha é 

alegria, se contentar com o que possui estar contente para a busca de seu processo 

de harmonização interior. Tapas, é esforço e força de vontade, disciplina 

principalmente durante as atividades. É não desistir diante de uma situação difícil. 

Svadhayaya, é o autoconhecimento do aspecto físico e mental que conduz a 

reflexões sobre ações praticadas. Ishivara pranidhana, acreditar, ter confiança, a fé 

que ultrapassa barreiras. 

Para Rodrigues (2006), Yoga é a ciência, é disciplina, significa criar uma 

ordem dentro de você, um eixo de equilíbrio físico, mental e emocional, tudo isso em 

harmonia. Yoga é uma técnica ideal para prevenir males físicos e mentais, protege o 

corpo, desenvolvendo autoconfiança e segurança. Ensina a respeitar à vida, a 

verdade e a paciência que são fatores indispensáveis para se conseguir uma 

respiração calma mantendo um estado de tranquilidade da mente (IYENGAR, 2010). 

De acordo com Rodrigues (2006) yoga é para todos, mas as fotos publicadas 

em revistas, foram feitas para se mostrar a beleza das posturas e até onde se pode 

chegar. Mas a perfeição é aquele ponto que cada um, dentro de si, pode alcançar. 

Na visão de Blay (2001), a produtividade da vida moderna produz agitação, 

superficidade, artifício sociais, tensão ao máximo, acumulação de dados, muitas 

obrigações e dificuldades, menos serenidade e equilíbrio, demonstrando a 

importância de aprender o quanto antes a concentrar-se e equilibrar-se, pois com 

isso o individuo acaba cedendo a autenticidade, aos esforços, as emoções, ao 

conhecimento e ao amor. 

Para Saraswati (2006), Yoga é uma forma completa de educação, e pode ser 

praticada por todas as crianças e adolescentes, pois desenvolve a estabilidade 



  
 

emocional e intelectual, criatividade e o físico, desenvolvendo uma personalidade 

equilibrada e plena da criança. Furlan (2012) menciona que o Yoga aborda um 

conjunto de técnicas, desde as mais simples às mais difíceis, que ajudam o ser 

humano a viver melhor, pensar melhor e se beneficiar não só da parte física como 

também intelectualmente, por isso o mais indicado é começar a praticar desde cedo, 

quando criança. 

B - As aulas para as crianças 
               

  
Figura 1 e 2 - Aulas com as crianças e pré-adolescentes na Fundação Julita. 

O modo como o Yoga é apresentado para as crianças é bem diferente 

daquele praticado pelos adultos, levando em consideração as particularidades e 

características da infância, para Furlan (2012) pode ser de uma forma agradável e 

divertida tal como um jogo que às vezes traz um pouco de desafio. 

Saraswati (2006) e Hermógenes (2007), mencionam que a estrutura de uma 

aula de Yoga para crianças se baseia na consciência corporal, respiração, 

relaxamento e meditação, praticando normalmente em circulo, para desenvolver o 

sentimento de participação do grupo. A técnica da respiração nas aulas é muito 

importante, e Silva (2002) cita que crianças com bronquite e ansiedade, devem 

trabalhar a respiração diafragmática de uma forma lúdica, utilizando materiais como 

canudos, bolinhas e etc.  

Segundo Ehrenfried (1991), as aulas de Yoga são técnicas baseadas na 

respiração, no relaxamento e no alongamento do corpo, proporcionando um ganho 

tanto na parte física quanto emocional e mental. Praticada com frequência garante 

uma qualidade de vida melhor, evitando a tensão do cotidiano. Uma aula de Yoga 

para crianças e pré-adolescentes deve ser prazerosa e estimular a imaginação para 

Silva (2007), as posturas podem ser ensinadas a partir de uma história que vai 

sendo criada ao longo da aula, como por exemplo, os alunos serem os personagens 

da história, imitando os gestos dos animais, da natureza, dos heróis sempre com um 

proposito de valores integrais do ser humano. As atividades de acordo com Gallardo 



  
 

(1998), têm que propor uma função social, regras, valores, atitudes, vivência grupal, 

ganhos individuais e relacionando com o dia-a-dia.   

 Considerando que o objetivo nas aulas é estimular uma experiência entre o 

mundo interior, subjetivo, e o mundo exterior, objetivo. Resultando em uma 

ampliação da capacidade de cada criança de vencer, compreender e se expressar, 

beneficiando também no seu desenvolvimento motor, cognitivo e emocional, 

aumentando a autoestima e habilidade em lidar com o próprio corpo (ROZMAN, 

1979). 

Na visão de Mahan (2003), não há um método ideal para que aja um 

entrosamento inicial feliz, pois depende da índole e da personalidade das pessoas, 

mas a pratica de Yoga é um trabalho autotransformador, à medida que esse trabalho 

avança aumenta a reintegração pessoal, como amizade, confiança e compreensão. 

Para Zero (2011), o Yoga é muito amplo e profundo, cada praticante a vive a sua 

maneira,  busca a unidade de um ser humano que se compõem o corpo, mente e 

alma.  

C) O Desenvolvimento da Criança e do Pré-adolescente 

No período de 9 a 12 anos, as crianças possuem certas autonomias e 

dominam a maioria dos movimentos fundamentais, o que permite a realização de 

atividades diferenciadas, a entrada da puberdade, pois ocorrem mudanças 

importantes no desenvolvimento corporal e nas capacidades cognitivas. O processo 

de aprendizagem caracteriza pela combinação de diferentes habilidades motoras e 

também pela seleção e aperfeiçoamento de movimentos específicos (GALLARDO, 

1998). A adolescência é uma fase difícil para as meninas, pois a puberdade é cheia 

pressões sociais e dos colegas, enquanto ela luta para encontrar a própria voz, mas 

é também uma época maravilhosa de descoberta de si mesma, de experimentação 

e de construção de relacionamentos (SPARROWE, WALDEN, 2007). 

Na fase da pré-adolescência, de acordo com Mussen (2001), quando as 

células do hipotálamo tornam maturas, são enviadas sinais para a glândula pituitária 

liberar hormônios Os hormônios liberados tem um efeito estimulante em algumas 

glândulas endócrinas, que liberaram hormônios que afetam o crescimento e 

desenvolvimento sexual. Esses incluem o andrógeno (hormônio masculino), e 

estrógeno (hormônio feminino), que interagem com outros hormônios  estimulando o 

desenvolvimento físico e fisiológico. Não é fácil para os adolescentes manterem um 



  
 

sentido claro da identidade pessoal, pois estão em processos constantes de 

transformações internas rápidas. 

Para Mussen (2001) uma das características mais importantes do 

pensamento adolescente é que eles captam não só o imediato das coisas, mas 

também o estado que eles poderiam ou deveriam supor, diferente das crianças mais 

novas que se preocupam com o momento. Os adolescentes estão sempre 

comparando o possível com o real, descobrindo que o real frequentemente deixa a 

desejar. Nas aulas, conforme descreve Hermógenes (2007) o professor deve tomar 

os devidos cuidados com o processo de maturação orgânica e psicológica desta 

fase. A atividade física quando é feita com espontaneidade não comprometida com 

excesso de constrangimento e desenvolvida num clima de segurança afetiva, traduz-

se por uma atividade harmoniosa e rítmica. O bloqueio afetivo acarreta um bloqueio 

físico, inibindo expressões gestuais naturais (LE BOULCH, 1987). 

A vida inativa é perigosa para os jovens que precisam construir músculos 

fortes e flexíveis para a sua idade adulta, porém conforme Saraswati (2006) vale 

lembrar que mesmo os que praticam uma atividade física necessitam de 

encorajamento para desenvolver uma postura correta. As crianças possuem uma 

flexibilidade maior que a dos adultos, principalmente na coluna vertebral, facilitando 

assim a realização de algumas posturas, contudo devem ser tomados cuidados para 

não forçar estruturas frágeis, e que não estão totalmente desenvolvidas do aparelho 

locomotor (SILVA, 2007). O alvo do Yoga no aspecto físico é evitar a doença e a 

sustentar a saúde, estabelecendo e mantendo a harmonia fisiológica no corpo 

humano, pois estão em constante cooperação uns com os outros através do 

metabolismo (KUVALAYANANDA, 2005).  

A atenção não esta limitada a percepção consciente, pois para Magil (2000), 

as pessoas executam muitas atividades que solicitam a atenção inconscientemente, 

mas o foco da atenção é uma capacidade ligada às atividades perceptivas, 

cognitivas e motoras, associados ao desempenho das habilidades, pois as pessoas 

trocam de foco rapidamente.  

A felicidade não é ausência de dor ou desconforto ou nenhum outro estado 

que dependa do cérebro, está além do prazer e da dor, pois FEUERSTEIN (2006), 

acredita que para alcança-la depende do esforço de cada pessoa, e um dos 

caminhos é a prática de Yoga. Um verdadeiro yogue deve cumprir com seus 

deveres com sua família, trabalho e obrigações. No mundo existem pessoas 



  
 

especiais, iluminadas que praticam caridades, bondades, o amor ao próximo, 

oferecendo sua ajuda desinteressadamente e que jamais praticaram yoga, essas 

pessoas sem saber se converteram em autênticos yogues (TAMARI,1989). 

No cotidiano, ocorrem diferentes tarefas, ações, emoções e conforme 

Danucalov e Simões (2006), o sistema respiratório é responsável pela manutenção e 

adequação do metabolismo. 

 
FORMA DE ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
Baseados na resposta do questionário investigativo contendo perguntas sobre 

as aulas práticas de Yoga, que caracterizou o estudo como descritivo e exploratório, 

onde se aplicou o questionário de confecção própria dos autores responsáveis da 

pesquisa, com base na literatura, foram obtidos resultados de forma qualitativa. 

Para as crianças de 9 a 10 anos, foi possível constatar um resultado 

satisfatório nas aulas de Yoga, pois todos demonstraram grande interesse em 

participar, já para os pré-adolescentes de 11 a 12 anos, nem todos participaram, 

mas a maioria que aceitou vivenciar a prática demonstrou e relatou grande 

entusiasmo. A partir do questionário respondido pelos educadores que acompanham 

as turmas, foi constatado mudanças comportamentais das crianças e pré-

adolescentes após as aulas de Yoga.  

Segundo relato do professor da turma dos pré-adolescentes (11-12 anos), os 

alunos que tiveram participação nas aulas de Yoga, apresentaram melhora da 

concentração e principalmente na questão comportamental, diminuindo a 

agressividade e melhorando a disciplina, pois os alunos ficavam mais tranquilos 

após as aulas. De acordo com Hermógenes (2007), incorporar as atividades mentais 

junto com a prática física, através de brincadeiras “yoguicas” os alunos vão aprender 

a respirar a movimentar com eficiência o corpo, a relaxar, assim também com alegria 

chegarão a cultivar os valores humanos como, verdade, amor, paz e não violência. 

O educador da turma das crianças (9-10 anos) relatou que além da mudança 

comportamental e da disciplina houve também uma melhora do desempenho, 

atenção e entrosamento com os colegas, Saraswati, (2006), e Packer (2008), 

afirmam que para desenvolver o sentimento de participação do grupo, as aulas são 

feitas em circulo, aumentando a capacidade da criança se expressar com o grupo. 

Através de relatos dos alunos a parte da aula que a maioria pedia era o 

relaxamento, e Saraswati, (2006), define que primeiro se aprende a relaxar o corpo, 



  
 

e depois percebe que a própria mente relaxa junto, desfrutando de uma sensação de 

calma, e com o treino nota-se que atitudes como, brigas, xingamentos, irritação ou 

fugir não é essencial em todas as situações, e ela começa a aparecer apenas 

quando é realmente necessária, portanto o relaxamento auxilia como prevenção no 

tratamento de pressão alta, colesterol elevado, insônia e ansiedade.  

A criança hiperativa é inquieta e tem muita dificuldade de se concentrar, tem 

problemas com o sono, alimentações, saúde, se irritam com facilidade e são mais 

resistentes à disciplina, pois possuem um desequilíbrio dos neurotransmissores no 

cérebro. Quando diagnosticada tomam medicações que controlam a consciência e 

atenção, porém, o efeito com drogas é sempre temporário. A prática dos 

pranayamas junto com os asanas, podem auxiliar diretamente no cérebro ajudando 

a criança a restabelecer a harmonia emocional e psicomotora. Saraswati, relata em 

um estudo com uma criança de 9 anos, que apresentando um comportamento 

desequilibrado e agressivo,  ao iniciar as práticas de Yoga após algumas sessões foi 

dado à ele como lição de casa todos os dias antes do café da manhã, uma 

sequencia de asanas e respirações a serem praticadas. E após alguns meses sua 

mãe relatou a mudança de humor, comportamento se tornando uma criança muito 

mais feliz. Na Fundação Julita, uma menina diagnosticada com hiperatividade, 

praticou os asanas, mas queria fazer tudo muito rápido, porém na hora do 

relaxamento com visualização da natureza, conseguiu se concentrar e descreveu a 

sensação do contato que teve com as arvores, o verde... e todos os detalhes pelo 

qual foi conduzida para o relaxamento. Retornando suas atividades na fundação 

com mais serenidade.   

Um menino que participou das aulas práticas, se divertindo e interagindo com 

os amigos, e por alguns momentos agitando bastante a turminha, mas no período do 

relaxamento com visualização da estrela como um “guia de proteção”, conseguiu 

depois de alguns minutos concentrar-se totalmente, se emocionou com lagrimas 

relatando saudade de um ente querido e sentindo uma sensação de paz. De acordo 

com Bortholoto (2013), a prática de Yoga para criança aumenta as habilidades de 

aprendizado e a disciplina ajudando a criança em seu desenvolvimento, para 

canalizar e direcionar suas energias emocionais de uma forma construtiva.  

Santos et al. (2013), demonstraram que através de uma pesquisa com 

crianças do terceiro ano do ensino fundamental I, em uma escola da Prefeitura de 

São Paulo, realizaram testes psicomotores antes e depois das dezesseis aulas de 



  
 

Yoga, sendo trabalhados de uma forma lúdica e abrangendo toda filosofia do Yoga, 

obtiveram resultados satisfatórios nos testes de equilíbrio, lateralidade, coordenação 

e noção-espaço-temporal. 

 
CONCLUSÃO 

 
As crianças de um modo geral captam todas as emoções do seu ambiente 

familiar, sejam elas positivas ou negativas e acaba transmitindo essas experiências 

para o seu convívio social, o que acontece naturalmente, porém quando a criança se 

depara com situações de conflitos, podem agir com intolerância, pois nem sempre 

as emoções vividas neste ambiente, preparam a criança a lidar com determinadas 

frustrações de uma forma positiva. 

A intenção deste trabalho foi demonstrar com que o Yoga seja visto como 

disciplina de conexão as atividades que visam saúde, e a parte física do nosso corpo 

é a ferramenta que temos e usamos para existir e interagir com o mundo.  

Respeitando o tempo da criança ou pré-adolescente, pois não se sabe no que um 

ser humano pode se tornar, sendo um profissional, um professor, um doutor, alguém 

capaz de fazer alguma coisa e deixando um propósito maior, ou seja, o momento 

presente, criativo. O Yoga pode colaborar, pois tem uma influencia no equilíbrio e 

maturidade emocional.  

O futuro do mundo esta dependendo unicamente das crianças de hoje, 

lembrando que o adulto sejam pais e ou educadores é parte do direcionamento 

deste percurso, e o Yoga pode se tornar um maravilhoso instrumento e formar o 

homem de amanhã, pois faz com que as pessoas direcionem as energias para o 

lado construtivo, e cultivem o melhor de cada um, deixando fluir suas emoções, 

cooperando com o amor ao invés de competição. Além de ser um conjunto de 

exercícios, é também um modo de vida simples e alegre, busca a harmonia com a 

natureza, onde é possível chegar a um estado de consciência e serenidade interior, 

trabalhar com o corpo e a respiração, formando um elo entre o individuo e a vida. 

 
REFERÊNCIAS 

BLAY, A. Fundamentos e Técnicas do Hatha Yoga. Tradução: Fundamento y 
Técnica del Hatha Yoga. 8ª ed. São Paulo: Loyola, 2001. 
BORTHOLOTO, S. O Yoga na Escola: Educação Corpo-Mente para Pais e 
Educadores. São Paulo: Ground, 2013. 



  
 

DANUCALOV, M.A.D., SIMÕES, S.S. Neurofisiologia da Meditação. Investigações 
Cientificas no Yoga e nas experiências místico-religiosas: A união entre a ciência e a 
espiritualidade. São Paulo: Phorte, 2006. 
EHRENFRIED, l. Da Educação do Corpo ao Equilíbrio do Espírito. São Paulo: 
Sumus, 1991. 
FEUERSTEIN, G. A tradição do Yoga. História, Literatura, Filosofia e Pratica. 5ª ed. 
São Paulo: Pensamento, 2006.  
FURLAN, E. Brincando com o Yoga. São Paulo: Ground, 2012.  
GALLAHUE, D. L. OZMUN, J.C. Compreendendo o Desenvolvimento Motor. 
Bebês, Crianças, Adolescentes e Adultos. São Paulo: 3.ed. São Paulo: Phorte, 2005. 
GALLARDO, J.S.P. Didática de Educação Física: A criança em movimento: Jogos, 
prazer e transformação. São Paulo: FTD, 1998. 
GHAROTE. M.L Yoga Aplicada. Da Teoria a Prática. São Paulo: Phorte, 1996. 
HERMÓGENES, J. Auto Perfeição com Hatha Yoga: Um clássico sobre saúde e 
qualidade de vida. 48ª. ed. Rio de Janeiro: Nova Era, 2007.  
IYENGAR, B.K.S. A luz da Ioga. Light on Yoga. 11º ed. São Paulo: Cutrix, 2010. 
KAMINOFF, L. Anatomia da Yoga. Guia Ilustrado de Posturas, Movimentos e 
Técnicas de Respiração. Barueri, SP. Manole, 2008.   
KUVALAYANANDA, S. Asanas. Tradução: Asanas. São Paulo: Phorte, 2005. 
LE BOULCH, Jean. Rumo a uma Ciência do Desenvolvimento Humano. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1987. 
MAGILL, R.A. Aprendizagem Motora: Conceitos e Aplicações. São Paulo: 5ª. ed. 
Edgard Blücher, 2000.  
MEIRELES, S.M. Estudos dos efeitos da prática de ioga na frequência cardíaca, 
na variabilidade da frequência cardíaca e na frequência respiratória, 2005. 147f. 
Dissertação de Mestrado. Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2005. 
MOHAN, A.G., Yoga para o corpo a respiração e a mente. Um guia para a 
reintegração pessoal. 3ª ed. São Paulo: Pensamento, 2003. 
MUSSEN, P.H. et al. Desenvolvimento e Personalidade da Criança. São Paulo: 
Harbra, 2001. 
PACKER, M.L.G. A Senda do Yoga: Filosofia, Prática e Terapêutica. Brasília: 
Teosófica, 2008.  
RODRIGUES, M.R. et.al. Estudos sobre o Yoga. São Paulo: Phorte, 2006. 
ROZMAN, D. Meditando com as crianças. A Arte da Concentração e 
Interiorização. São Paulo, Ed. Brasiliense, 1979. 
SARASWATI, S. S. Yoga e Educação para Crianças. Belo Horizonte: Satyananda 
Yoga Center, 2006. 
SARASWATI, S.K.. Lições de Yoga começando aos 8 anos. In SARASWATI, S. S. 
Yoga e Educação para Crianças. Belo Horizonte: Satyananda Yoga Center, 2006. 
SILVA, G.D. Curso Básico de Yoga. Teórico e Pratico. São Paulo: Phorte 2009. 
SPARROWE, l., WALDEN, P. Yoga e Saúde para a Mulher. Um manual de Bem-
Estar para a Vida Inteira. 4ª ed. São Paulo: Pensamento, 2007. 
TAMARI, Yoga Clássico e Tradicional. São Paulo: Pancast Editorial, 1989. 
SANTOS, A.G. et.al. Yoga, uma abordagem complementar ao desenvolvimento 
psicomotor da criança na escola. Coleção Pesquisa em Educação Física, Vol. 12, 
n.4, 2013. Ed. Fontoura, São Paulo, 2013.   
ZERO, M. Ioga para todos. São Paulo: Nobel Franquias S.A., 2011.  


