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Yoga 

Legado literário 
e elementos 
históricos 
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Filme história da Índia 
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(70/80.000 anos) 
 Rotas migratórias –  África/ Sul da Índia (Via mar arábico) 
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-  Costa fértil/coletores. 
 
-  Primeiros indianos/ origem dos outros povos/ Mãe Índia. 
 
-  Geneticistas da Universidade de madurai – O gene M130 em toda a 

aldeia (Kallar)/Casamento entre primos de primeiro grau. 
 
-  Mantras – tradição milenar/sons não definidos similares a ruídos de 

animais (pássaros)/ anteriores a linguagem organizada - uma das 
técnicas mais antigas/(Diferença dos mantras que conhecemos hoje 
Ex: Om namah shivaya, Gam ganapataye namaha em sânscrito). 

 
-  Cerimônias para o Deus do fogo. 
 
-  Sacerdotes Bramanes/ transmissão oral (param para) / rituais do 

fogo (purificação). 
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-  Coleta/agricultura/fixação/Formação das cidades. 

-  Primeiras civilizações indianas (7.000 a.c) – Povoados do 
Vale do Indo. (historiadores e arqueólogos admitem como 
civilização cidades grandes, alta organização, arquitetura 
expressiva, leis e escrita). 
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1920/1921 – Harappa (3.500 a.c - Paquistão)/5000 anos 
 
•  Próxima aos afluentes do Rio Indo. 
•  Civilização anterior a grega. 
•  Vasta população (200.000 pessoas). 
•  Produção industrial e escrita. 
•  Ápice entre 2900 e 1900 a.c 

•  Mohenjo Daro – 5 milhões de habitantes/mais populosa do mundo 
naquela época. Próvavel capital de um império vasto/ 2000 cidades e 
povoados. 

•  Comércio. 
•  Selos arqueológicos. 
•  Sua escrita não foi decifrada até hoje.  
•  O seu declínio,um mistério. 

1922 – Mohenjo Daro (ao sul de Harappa) 



7 



8 



9 



 
 

10 

 
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 a mais 
antiga 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  
INDO-SARASVATI 
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-  Mudanças climáticas definindo migração de povos/
extinção de civilizações/Enfraquecimento das monções/
desertificações. 

-  Migração para planície do Ganges (Leste).Continuidade 
até os dias atuais. 

-  1.500 a.c – língua e literatura indiana/sânscrito 

-  1.500/1.200 a.c – Vedas (Conhecimento eterno revelado 
pelos antigos sábios- rishis) transmitido oralmente pelos 
sacerdotes brahmanes. 

-  Passado para o escrito apenas em 1362 d.c 

-  Polêmica se os Vedas tiveram origem fora da Índia 
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•  Xamanismo – Ásia Central - Mircea Eliade 

•  Dravidiana – Georg Feuerstein 

•  Védica – David Frawley 

 

 
Qual a origem do sânscrito/Vedas? 
Algumas Hipóteses  
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•  Os deuses dos Vedas não são indianos (Indra – 
Tempestades, Chuva e trovão). 

•  Presença de cavalos e carruagens nos textos 
•  Palavra ASZWA = cavalo (Lituânia). 
•  Uso do soma (não cresce nas planícies hindus). 

Usado até hoje na Ásia Central. 
•  Vestígios desses elementos foram encontrados no 

Turcomenistão pelo Prof. Victor Sarianidi/ complexo 
religioso com túmulos, altares,carruagens. 

 

 
 Qual a origem do sânscrito/Vedas?  
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Os Vedas foram produzidos por poetas (profetas/videntes) 
chamados de Rishis. (Instrumentos para revelação) 
 

-  Uso do soma – ingredientes do preparo: Efedra, 
Papoula (ópio) e canabis. 

-  Estados alterados de consciência 
-  Rituais religiosos 
-  Sacrifícios de animais (cavalos) 
 

Vedas são as escrituras. Conhecimento eterno revelado e 
materializado pelos antigos sábios. Traduzido como Verdade/ 
Aquilo que foi visto/revelado 
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O Yoga 
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Dificuldade em definir a origem do Yoga 

•  Antiguidade 

• Sistema de transmissão oral  
 
•  Falta de importantes textos 
 
•  Dificuldade de localizar cronologicamente personalidades históricas 
como, por exemplo, Patañjali, criador do tratado Yoga Sútra. 

• Ao que parece, é provável, acredita-se que.... 
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 “As raízes do Yoga remontam ao passado distante. Surgido provavelmente no xamanismo 
arcaico, o Yoga se desenvolveu e se transformou numa tradição imensamente complexa. 
 
Em sua primeiríssima forma identificável, o Yoga estava ligado ao ritualismo sacrifical dos 
povos védicos que criaram a literatura mais antiga existente no mundo - os Vedas” 
 
O Yoga védico consistia primariamente em técnicas de concentração mental, controle da 
respiração, canto e adoração espiritual. Seus objetivos eram a invocação, a visualização e 
até mesmo a união com diversas divindades.  
 
As divindades védicas (deva) eram consideradas aliadas fortíssimas no mundo invisível, e, 
sem a benção delas, a vida não poderia transcorrer em paz. Só pela concentração da atenção, 
transformada assim como que num raio laser, poderia desfazer-se a barreira entre o visível e 
o invisível e efetuar-se o contato com as divindades.”	  
 
Georg Feuerstein, Uma Visão Profunda do Yoga, pg.19 

 
Origem do Yoga 
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Com base na bibliografia disponível, podemos 
considerar principais períodos na sua história 

Período  
Pré-Védico 

Sinetes de argila em 
Harapa e Mohenjodharo 3000 a.c 

Período  
Védico Vedas 1500/1200 a.c 

Período  
das Upanishads Upanishads 900 a.c 

Período  
Épico Mahabharata (Bhagavad Gita) e Ramayana 400 a.c/400 d.c 

Período  
Clássico Yoga Sutra de Patanjali 400-200 a.c 

Período  
Medieval Textos do Hatha Yoga 1000 -1700 d.c 

Período  
Moderno Diversas produções 1700 - dias atuais 



Com base na bibliografia disponível, podemos 
considerar principais períodos na sua história 

Pré-Védico 

3000 a.c 

Mahabharata e Ramayana 
(Bhagavad Gita) 

Período  
Vedico 

1500/1200 a.c  

Upanishads 
900 a.c 

Período  
épico 

400 a.c/ 400 d.c 

Período  
Clássico 
400/200 a.c 

Período  
Medieval 
1000-1700d.c 

Período  
Moderno 

Yoga Sutra de Patanjali 

Vedas 

Sinetes de argilas 

Textos do Hatha Yoga 

Concentração mental, 
Assentamento do corpo 

ESCOLA 

Bramanas 
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Vedas (1500/1200 a.c), significa Verdade,“ aquilo que foi visto” e são a 
forma de literatura mais antiga da Índia e da humanidade. São textos 
sânscritos revelados que constituem a base da tradição hindu. 
 
São apresentados na forma de poesia revelando crenças, costumes e 
formas de vida do povo da época, incluindo fórmulas mágicas, orações, 
reverências aos Deuses védicos. 
 
Os Vedas são 4: Rig, Yajur, Sama e Atharva 
 
A fonte do Yoga é encontrada indubitavelmente nesses textos que 
chegaram à Índia trazidos pelos arianos na época de declínio das 
civilizações de Harapa e Mohenjodharo.  
 
Neles existem descrições de experiências místicas, conceitos de yoga 
desenvolvidos posteriormente são encontrados de forma rudimentar. O 
Yoga era sugerido através do termo tapas 
 
 

 
Período Vedico 
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Por milhares de anos essa grande obra foi transmitida oralmente com 
toda fidelidade até ser por fim escrita, no século XIV. 
 
A recordação dos hinos védicos exigia uma memória incrível. O 
conhecimento era reserva dos bramanes. Só no século XIX os 
estrangeiros tiveram acesso aos mais de10.000 versículos. 
 
Os Vedas foram revelados pelos sábios/poetas/videntes (rishis).  

VEDAS – MANTRA – CONTROLE DA RESPIRAÇÃO – 
ADORAÇÃO – CONCENTRAÇÃO / YOGA - TAPAS 

 
    Curiosidade 
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TAPAS 
(INCANDESCÊNCIA, CALOR, BRILHO) 

 

Ascese, penitência, um elemento fundamental em todos os caminhos 
yogis, sem exceção. Auto transcendência. Pode ser interpretado também 
como auto-superação. 

 

 
   TAPAS 
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Origem do Hinduísmo – 1 bilhão de fiéis 
 
Indra – Principal referência divina (Chuvas, tempestades, trovão) 
 
Conceitos importantes 
 
•  Diferença entre o permanente e impermanente. 
•  Partilhar o que se tem com os outros. 
•  Não existe diferença entre os seres. 
•  Conceito de Dharma – Todo universo tem uma ordem por trás do 

manifesto e do não revelado/ Caminho correto. 
•  Samsara – Crença reencarnação (morte-vida-renascimento). 
•  Moksha – Conhecimento/ Bom comportamento/ Devoção. 
•  Karma – Ação/ Reação – positivas ou negativas – externo e interno. 
•  Reencarnação ligada ao karma 
 

 
Período Vedico 
 



Significa “sentar aos pés do mestre para ouvir seus ensinamentos”. 
Segundo Monier-Williams “ derrotar a ignorância através da revelação do 
conhecimento do supremo espírito” 

•  Coleção de estudos filosóficos que 
analisam o conteúdo dos Vedas. 

Muitas delas delineiam as práticas 
e idéias principais do Yoga.  

•  O primeiro texto onde o Yoga foi 
usado tecnicamente foi a Katha 

Upanishad.  
 

•  Relações Guru/ discípulos 

 
       Upanishads (900 a.c) 
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Katha Upanishad – “Quando os cinco sentidos e a mente estão parados, 
e a própria razão descansa em silêncio, então começa o caminho 

supremo.  
 

Esta firmeza calma dos sentidos chama-se Yoga. Mas deve-se estar 
atento, pois o Yoga vem e vai” 

Svetáshvatara Upanishad – “Quando se obtém completo domínio sobre 
o seu corpo, que é composto por elementos da terra, água, fogo, ar e éter 
então obtém um novo corpo de fogo sutil, que é superior a doença, velhice 

e morte.  
 

Os primeiros frutos da prática são: saúde, pouco desperdício, boa tez, 
leveza do corpo, cheiro agradável , voz suave e ausência de desejos 

vorazes” 



 
A trimurti hindu 

Brahma, Vishnu e Shiva 
 



 
A trimurti hindu 

Brahma, Shiva e Vishnu 
 

BRAHMA 
(CRIADOR) 

SHIVA 
(DESTRUIDOR) 

VISHNU 
(PRESERVADOR) 

1.Matsya –peixe 
2.Kurma – tartaruga 
3.Varaha - javali 
4.Narasimha – homem leão 
5. Vamana – anão 
6.Parashurama – Rama com machado 
7.Ráma 
8. Krishna 
9. Buddha 
10. Kalki (não veio ainda) 

Maha Yogi, grande iluminado 



 
SHIVA SHIVA 

(DESTRUIDOR) 

•  Ressaltado nos textos de Hatha Yoga 
 
•  Ponta da sua cabeça – Rio ganges 
 
•  Trishula – 3 gunas  
 



 
SHIVA 

(ASPECTOS FEMININOS) 

PARVATI 
 

•  Mãe de ganesh 

•  Divina shakti 

•  Filha dos Himalayas 



 
SHIVA 

(ASPECTOS FEMININOS) 

KALI 
 

•  Natureza 
•  Essência da realidade 
•  Morte do ego 
•  Destruidora da maldade 
•  Morte implacável 
 



 
    Período Épico (400 a.c/400 d.c) 
       Mahabharata e Ramayana 
 
 
Mahabharata – Obra mais volumosa e importante do hinduísmo. Manual 

para evolução do homem.  
O Bhagavad Gita é um capítulo do Mahabharata 

São apresentados os 3 yogas – Karma, jnana e bhakti 



 
    Período Épico (400 a.c/400 d.c) 
       Mahabharata e Ramayana 
 
 

Ramayana – Conta a história de Rama, príncipe de sua consorte Sita 
raptada pelo demônio Ravana (ego/ ignorância) e escondida numa floresta 

escura (inconsciente). Com a ajuda de Hanuman (O deus macaco- 
vitalidade) a princesa é salva após Havana ser destrúido pela arma de 

Brahma que abre o seu coração e o faz entrar em moksha  
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-  SUTRA – FIO, QUE FORMA O TECIDO – SUGERE ORDEM 

-  200 A.C/ 200 D.C 

-  REPRESENTADO POR UMA COBRA COM 3 CABEÇAS 

     Yoga – mente 
     Ayurveda – corpo 
     Gramática – fala 
 
-  A IMPORTÂNCIA DO YOGA SUTRA 

-  196 SUTRAS EM 4 CAPÍTULOS 

-  A ESSÊNCIA DO YOGA 
 

 
     Período Clássico (400/200 a.c) 

      Yoga Sutra de Patanjali 
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-  Destacando a importância dos momentos anteriores. 

-  Primeiros manuais detalhando técnicas. 
 
-  Valorização e destaque de técnicas como ásanas, mudras, bandhas, 

pranayamas. 
 
-  Valorização do conceito de kundalini, chakras, nadis 

-  Reverências a Shiva 

-  Destaques 

-  Hatha Pradipka/ Gheranda Samhita/ Goraksha Shataka/ Shiva Samhita 

 

 
     Textos do Hatha (1000/1700 d.c) 
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Período ClássicoYoga  
Sutras de Patanjali (ashtanga Yoga) 

8 partes 
Yamas e nyamas/ asanas/ pranayama/ pratyahara/dharana/dhyana/

samadhi 
 

Hatha Yoga Pradipika (chaturanga Yoga)  
7 partes 

Asanas/ pranayama/ mudras/ Nadanusandhana (Absorção dos sons 
internos) 

 
Gheranda Samhita (Saptanga Yoga)  

4 partes 
Satkarmas ou kriyas/Asanas/ mudras/pratyahara/pranayama/ 

dhyana/ samadhi. 

 

 
     Textos do Hatha (1000/1700 d.c) 
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-  Destacando a importância dos momentos anteriores 

-  Primeiros manuais detalhando técnicas 
 
-  Valorização e destaque de técnicas como ásanas, mudras, bandhas, 

pranayamas 
 
-  Valorização do conceito de kundalini, chakras, nadis 

-  Reverências a Shiva 

-  Destaques 

-  Hatha Pradipka/ Gheranda Samhita/ Goraksha Shataka/ Shiva Samhita 

 

 
     Textos do Hatha (1000/1700 d.c) 

       
 



Com base na bibliografia disponível, podemos 
considerar principais períodos na sua história 

Pré-Védico 

3000 a.c 

Mahabharata e Ramayana 
(Bhagavad Gita) 

Período  
Vedico 

1500/1200 a.c  

Upanishads 
900 a.c 

Período  
épico 

400 a.c/ 400 d.c 

Período  
Clássico 
400/200 a.c 

Período  
Medieval 
1000-1700d.c 

Período  
Moderno 

Yoga Sutra de Patanjali 

Vedas 

Sinetes de argilas 

Textos do Hatha Yoga 

Concentração mental, 
Assentamento do corpo 

ESCOLA 

Bramanas 
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