
01 Raquel faz tudo parecer
mais fácil. Mas foquemo-
-nos nos benefícios:

as posições invertidas aju-
dam a oxigenar o cérebro,

o que melhora a capacida-
de cognitiva

02 Desde 2005 que a Confe-

deração Portuguesa
do Yoga promove aulas
durante a época de exa-
mes. Atualmente decor-

rem em mais de 20 cida-
des portuguesas

;xs As aulas são gratuitas
e acontecem todas as ter-

ças e sábados na alameda
da Universidade de Lisboa
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Yoga universitário.
Trocar a pica do café

pela do Pránáyáma

Desde 2005 que a

Confederação Portuguesa do

Yoga organiza aulas para os
estudantes que queiram relaxar

em plena época de exames.
Para os mais céticos, duas

notas: há posições que
substituem a cafeína e

exercícios que servem de

comprimido para dormir

MARTA CERQUEIRA
mana. cerqueira@io7lline.pl

Há quem espere por maio como quem

espera pelo melhor do ano: soi, prima-
vera, praia, caracóis e esplanadas. E mes-

mo para aqueles cujo mês obriga a que
as fronteiras sejam delimitadas por um

compus universitário, existem duas hipó-

teses: aproveitar os festejos académicos

para praxar e beber as cervejas típicas
da época ou dedicar os dias àquilo que,

em boa verdade, devia ser regra. Fala-

mos de estudar para os exames, essa ine-

vitabilidade para quem não quer usar a

capa negra para sempre.
Ainda em ressaca da semana académi-

ca e em vésperas de bênção de finalis-

tas, o cenário na alameda da Universi-
dade de Lisboa assemelha-se a um fes-

tival de verão, com palcos para todos os

gostos musicais. Se os passeios se enchem

de trajados que direcionam com gritos
os caloiros que formam fila atrás de si,

as escadas da reitoria servem de mesa e

secretária a quem revê a matéria para
os exames que aí vêm. Já o relvado, esse

serve como uma espécie de oásis em for-

ma de tapete azul. É lá que a equipa da

Confederação Portuguesa do Yoga mon-
ta o espaço para quem quer usufruir de

uma hora sem stresse. Inês, que é Mes-

tre de último nome e hoje também de

cerimónias, dá a cara por uma iniciati-
va que já acontece desde 2005 "e cada

vez com mais adesão", garante. Também
ela começou por praticar yoga já na facul-

dade. "Percebi que me ajudava imenso
a concentrar, mas também a relaxar,
quando era preciso", conta.

É exatamente a falar sobre as várias
vertentes do yoga que Duarte Gameiro,
o instrutor de serviço, dá início à aula.

"O Yoga Sámkhya utiliza todas as 14 dis-

ciplinas técnicas do yoga", explica, "e,

por isso, é ótimo para descontrair, mas

também para dar uma energia extra."

Raquel, praticante profissional, vai sen-
do guiada pela voz de comando assumi-
da pelo instrutor e, na relva, já somos
oito os "praticantes de imitação".

Com um tom de voz que já por si leva

ao relaxamento, Duarte sugere que a pri-
meira posição seja sentado, com as mãos

em "gyan mudra", altura ideal para abrir
um olho disfarçadamente para ver a tra-

dução daquelas palavras em gestos. Já



com o indicador e o polegar unidos, é
hora de passar à respiração, ou melhor,
à Pránáyáma. A ideia é inspirar e expi-
rar com força e velocidade, um movi-
mento que, praticado durante uns minu-
tos, expande o nível de energia. "Isto
substitui um café naquelas noitadas de

estudo", refere Duarte, numa tentativa
de relembrar o porquê de estarmos a

praticar ioga num recinto universitário.
Sempre que pode, Duarte faz a ponte -

uma das vezes, literalmente - para lem-
brar os benefícios que os exercícios podem
ter quando feitos numa época de especial
stresse como é a dos exames. Quando as

pernas tendem a descer depois de uns
segundos em suspensão, Duarte refere:
"É esse o esforço extra que é necessário
na altura em que a vontade de parar de

estudar fala mais alto." E quando o corpo
muda da posição natural para uma "inver-

tida", a dificuldade em manter o corpo
apoiado nos ombros quase abafa a voz do

instrutor, a lembrar a importância de oxi-

genar o cérebro quando se exige demais
da massa cinzenta. Respiramos de alívio

quando a próxima relação entre o yoga e

o estudo tem a ver com descanso. Que
fique como nota final, mesmo para quem
a época de exames já é algo de outro sécu-

lo: uns minutos de Yoganidrá - exercício

que leva a níveis profundos de relaxamen-
to - equivale a horas de sono profundo.


