
GURU, MESTRE, PROFESSOR, 

INSTRUTOR?





INTRODUÇÃO 
AO YOGA



PARTE 1



OBJETIVOS

• Definir um “marco inicial” para o surgimento do Yoga.

• Construir uma linha do tempo para facilitar a marcação e
visualizacão de eventos literários, personagens e momentos
históricos importantes.

• Apresentar a literatura mais antiga vinculada ao Yoga – a
literatura Vedica (Vedas e Upanishdas)

• Primeiros conceitos relacionados ao Yoga.

• Direção para o estudo.



Literatura Vedica (“textos”)

• Vedas

• Upanishadas

• Brahmanas

• Aranyakas

Sistema de transmissão oral



Eventos e falas frequentes em aula de yoga

v O OM vocalizado no início e no final da prática

v O OM repetido 3 vezes

v “A saudação ao sol vem dos Vedas”

v “Os Vedas são uma enciclopédia do conhecimento
humano”

v “O Yoga postural usa os animais como referência”

v “Tal técnica melhora a oxigenação do cérebro, cura isso, cura

aquilo”



v “É assim mesmo, tem coisas que não tem explicação..”

v“ Vá praticar...”

v“ Existem várias maneiras mesmo...”

v“Sentiu dor? Deve ser algum processo emocional...”

v“Yoga nunca machuca...essa dor deve ter sido por outra atividade”

v“Tudo é Yoga...lavar prato, jogar futebol...escrever é Yoga...”

v“Meu professor viajou para Índia e me falou...”

v“Porque MEU mestre disse....”

Respostas incríveis



• Distância
• Barreiras culturais
• Antiguidade
• Língua
• Perda de materiais
• Acesso aos materiais – biografias
• Quem organiza os fatos?

Imprecisão

Estudar a história e a filosofia do Yoga  
Dificuldades e considerações







ANTIGUIDADE

• Cultura embrionária do yoga é milenar (pelo menos 1500 a.e.c)

• Hábito diferentes | Mitos

• Tentativa de explicar o oriente através da mente ocidental





LÍNGUA

• SANSKRITAM (estruturado ou refinado)

• Tronco Indo Europeu (grego/latim)

• Linguagem Vedica/ Sânscrito (500 a.c) - Panini

• Devanagari (1000-1200 d.c)

• Esse alfabeto é usado para veicular outras línguas. Ex: hindi e 

nepali





HATHA
YOGA



Yuj = unir, juntar, integrar, ajustar



•Persas

•Gregos

•Islâmicos

•Ingleses

Destruição de materiais



PODE TER CERTEZA
No passado as dificuldades eram ainda maiores

• Custo para viajar para Índia/passagens aéreas

• Acesso às informações (internet, compra de livros

pela internet, bibliotecas on line)

• Aprendizado do sânscrito

• Cursos mais consistentes e público mais exigente e 

bem informado



APRESENTAÇÃO DE LIVROS

• VEDAS

• UPANISHADAS

• TRADUÇÕES DOS SUTRAS

• TEXTOS DO HATHA YOGA

• DICIONÁRIOS DE SÂNSCRITO E DE YOGA

Paciência! A construção da sua biblioteca levará alguns anos



• Amadurecimento global

• Maior precisão das datas (mesmo ainda imprecisas)

• Revisão de conceitos sobre a História da Índia e do Yoga

CONSEQUÊNCIAS DO ACESSO À 
INFORMAÇÃO



História Védica
Friedrich Max Muller 
“Teoria da Invasão
Ariana”

CONSEQUÊNCIAS DO ACESSO À 
INFORMAÇÃO

Funcionário da Companhia Britânica das Índia Orientais



Demonização da Swastika

CONSEQUÊNCIAS DO 
ACESSO À INFORMAÇÃO



Rio Saraswati – Do mítico para o real

CONSEQUÊNCIAS DO ACESSO À 
INFORMAÇÃO





PARTE 2
Construindo a 
linha do tempo



Hatha pradipika Bhagavad Gita
Gheranda Samhita tantra budismo raja
yoga vedanta bhagavad gita ramayana
mahabharata surya namskara budismo
hinduísmo shivananda hermogenes
tantrismo sutras de patanjali atharva
veda asanas mudras bandhas
pranayamas mandalas kriyas mantras
shiva paravati vishnnu krishnna
Atman brahman rishis hanuman sadhu
sanyasin buda samadhi kaivalya
swamis



Linha cronológica



• Entender o desenvolvimento do
Yoga/ Visão mais clara
(panorâmica) do que é ensinado e
praticado.

• Identificar o que se mantêm e que
se altera. Quando conhecemos um
lugar ou pessoa em um momento
ficamos com a impressão do
momento do encontro (Visão
parcial) – Referência que o seu
aluno pode ter ao chegar para
praticar – Reorganizar conceitos.

IMPORTAV NCIA DA LINHA DO TEMPO



• Referências literárias - A
História do Yoga é literária. 
Não temos restos
arqueológicos e sim textos
sânscritos que apontam
para conceitos e definições.

• A cultura é a alma de um
povo mas não deixa restos
arqueológicos mas mitos, 
lendas e testemunhos
literários.

IMPORTÂNCIA DA LINHA DO TEMPO



• Construção gradativa dessa linha até o final do curso. 
Voltaremos várias vezes para analisar a linha do tempo

• Vedas, Sutras, Tantras, Hatha Yoga, elementos diversos, tipos 
de Yoga, elementos diversos - momentos históricos

• Trabalharemos com aproximação muitas vezes (balizamentos). 
Se existe algo preciso na história do Yoga é a sua imprecisão.

• Será que os elementos que reconhecemos 
atualmente são compatíveis com a 
tradição antiga do Yoga?



?O Yoga nasce estruturado? Com os mesmos componentes que 
encontramos hoje? A tradição está sendo preservada? Existem 
rupturas? 

A essência do Yoga

2019



ÍNDIA
BHARATA
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Rotas migratórias – África/ Sul da Índia (Via mar arábico)
Primeiros indianos (70/80.000 anos)

- Costa fértil/coletores.

- Primeiros indianos/ origem dos
outros povos/ Mãe Índia.

- Geneticistas da Universidade de
madurai – O gene M130 em toda a
aldeia /Casamento entre primos de
primeiro grau.



O YOGA É ANTIGO?





• Historiadores e arqueólogos admitem como civilização grandes cidades, 
com alta organização, arquitetura expressiva, leis e escrita.

• Civilização com conjunto de conhecimentos, formas de vida e
pensamentos sofisticados. Destaque para matemática, geometria e
arquitetura.

• Há pouco tempo estabeleceu-se para os primórdios da civilização índica
a data de 7000 anos o que faria dela uma das mais antigas civilização
contínua do mundo. A julgar pelos artefatos arqueológicos
desenterrados no atual Paquistão. 

• Esses povos lançaram as fundações de todos os desenvolvimentos
posteriores da civilização na península.

A civilização do Vale do Indo
(Indo Saraswati)



Fonte: Scientific Reports







1920/1921 – Harappa (3.500 a.c – Paquistão)

• Próxima aos a^luentes do Rio Indo.
• Civilização anterior a grega.
• Vasta população

Harappa e Mohenjo Dharo

Jonh Marshall



1922 – Mohenjo Dharo (ao sul de Harappa)

• Mohenjo Daro – 30.000/70.000 habitantes (a
mais importante)

• Milhões de habitantes/mais populosa do
mundo naquela época. Provável capital de
um império/ 2000 cidades e povoados.

• Comércio.
• Selos arqueológicos.
• Sua escrita não foi decifrada até hoje. 
• O seu declínio, um mistério.
• Maturidade – 2900-1900 a.c
• Condições climáticas e eventos geológicos

interferindo na continuidade da civilização.

Harappa e Mohenjo Dharo



- Mudanças climáticas definindo
migração de povos/extinção de
civilizações/ Enfraquecimento
das monções/desertificações

- Migração para planícies do
Ganges (leste).Continuidade
até os dias atuais.



• Dança

• Culto ao feminino (Deusa Mãe)
• Democracia

• Preocupação com a higiene

• Arquitetura refinada

• Povo “liberado” sexualmente

CARACTERÍSTICAS DA CIVILIZAÇÃO DO
VALE DO INDO



TESES SOBRE A 
ORIGEM DO YOGA

Xamanismo e povos da Ásia Central

1 2

Civilização do Vale do Indo

3

Subproduto dos Vedas

Internalização do sacrifício



TESES SOBRE A ORIGEM DO YOGA

Xamanismo e povos da Ásia Central
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• Povos vedicos são arianos (nobre, superior)

• Arianos como raça – Teoria Friedrich Max Muller 

(Funcionário da Companhia Britânica das Índia

Orientais)

• Povo branco superior invade o povo negro 

inferior e impõe uma cultura desenvolvida ao

povo local (primitivo) (Universidade de Oxford –

século 19).

• Alto desenvolvimento associado ao yoga/ 

capacidade intelectual ariana.

• Svetadvipa – Ilha Iluminada (Inglaterra)

TEORIA DA INVASÃO ARIANA



• Povo que invade a Índia é bruto e destrói a 

cultura local

• Sinete de argila

• Povo alegre, liberado sexualmente

Culto ao feminino e orgãos genitais/ 

Surgimento do tantra nesse contexto

• Ultrapassada desde a década de 1970

CIVILIZAÇÃO DO VALE DO INDO
TESE DA INVASÃO ARIANA – ORIGEM NO VALE DO INDO
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• Produção do leste/oeste

• Língua do vale do indo não foi decifrada

• Vestígios da dominação Ariana

• Histórico tendencioso dos primeiros europeus que teorizaram sobre o povo

hindu

CIVILIZAÇÃO DO VALE DO INDO
TEORIA DA INVASÃO ARIANA



• Versão embrionária nos hinos vedicos

• Subproduto da cultura Vedica 

(Upanishadas)

• Internalização do sacrifíco externo

• O vocabulário do Yoga sugere que a

• sua origem seja Vedica

• Relação do povo vedico com povos da 

Ásia Central (ASHWA)

ORIGEM VEDICA

David Frawley
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ROMILA THAPAR

TEORIA DAS DUAS 
URBANIZAÇÕES

Primeira urbanização 
(Vale do Indo)

*3400/3500 a.c -1900 a.c

Segunda urbanização 
(Vedica)

*1900 a.c
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CIVILIZAÇÃO DO 
VALE DO INDO

(3400 a.c)

DESAPARECIMENTO DA 
CIVILIZAÇÃO DO VALE 

DO INDO
(1900 a.c)

PRIMEIRAS MARCAÇÕES




