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Introdução ao Yoga 

(parte 03 e 04) 
 
 

Cronologia histórica  
& 

 legado literário 
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 Avisos - 06/05 

ü  Vídeo – Prof. Marcos Rojo 
ü  Aula práticas – atualizações 
ü  E-mails – a importância da leitura / Whats app 
ü Grupo Whats app – como usar 
ü  Estágio iniciado – Consulta Dai/ Graça – assinatura 
ü  Livros (Palas Atenas) e Danilo Santaella 
ü  Treinamento - meditação 
ü  Fotos Mysore 
ü  Yoga Verdadeiro, “Melhor Yoga”? Yoga moderno foi 

reconstruído – (3 possibilidades) 
ü  Plantão de dúvidas – hoje no final do dia 
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1.De onde vem?  
2.Quando surgiu?  

3.Qual a finalidade? 
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•  Antes e depois 
•  Contato com o solo 
•  Alinhamento da coluna 
•  Movimentos internos (ritmo interno) 

Prática matinal 
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•  Amanhã às 10:00h 
•  Benefícios e efetividade de ações simples 
•  Yoga não previu interferências diretas no 

sentido fisioterapêutico 
•  Yoga e outras ciências 
•  Aula em pé – movimento – elevação do 

ombro – Mód. 4 – Prof. Gerson D’Áddio 
•  Noção básica – Regra mais importante 

Aula Babi 
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•  Panorama atual 
•  Conceito – Yoga (Yoga Sutra) 
•  Características dos ásanas 
•  Prática deitada 
•  Prática em pé 
•  A importância da estabilidade 

Módulo anterior 
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Como nos aproximamos de uma  
TRADIÇÃO? 

  
•  Proximidade da cultura local (Limitação de pesquisa da 

antiguidade) 
 
•  Intermediários confiáveis que conheçam essa cultura 

(antiguidade) 
 
•  Legado literário (domínio do sânscrito/traduções) 
 
 
  

 
Estudo x opinião -  superficialidade x profundidade 

(fatos, evidências, experiência prática) 
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•  No passado era ainda mais difícil pelas longas distâncias e 

precariedade nos processos de comunicação. Estamos 
estudando a cultura oriental (Yoga) a menos de 150 anos. 

 
•  Redução dos custos de deslocamento (aéreo) 
 
•  O advento da internet/ Acesso à banco de dados de bibliotecas/

Aquisição de impressos. 
 
•  Fóruns, cursos e discussões 
 
•  Público que frequenta os cursos (Maior preparo dos 

orientadores) e consequentemente dos professores. 
 
•  Cursos de aprofundamento 
 
•  Revisão de conceitos sobre a História da India e do Yoga 
 

 

Acesso às informações 
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 •  Revisão de conceitos sobre a História da India e do Yoga 
 
Ex: História Védica/ Influência britânica/ deturpação 
Max Muller (alemão- sanscritista/companhia britânica das Indias)– Povo 
branco, inteligente escraviza e dá a cultura vedica- Teoria da invasão 
ariana – arias como raça – Invasão do oeste para o leste/Swastika- 
simbolo do poder dos arianos/Swastika 
 
•  Amadurecimento global 
 

Consequências 
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•   Antiguidade 

•  Sistema de transmissão oral (Muitos documentos só foram 
transcritos recentemente) 

 
•   Falta de importantes textos 

•   A Índia foi invadida e colonizada por vários povos durante a 
sua história/ Destruição de elementos históricos. 

•  Dificuldade de localizar cronologicamente personalidades 
históricas como, por exemplo, Patañjali, criador do tratado 
Yoga Sutra. 

•  Muitos documentos só foram transcritos recentemente 

•   Imprecisão – “Ao que parece, é provável....” 

Dificuldade em definir  
a origem do Yoga 
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Linha cronológica 

Vedas 

Vedanta 

Hatha Tantrismo 

Iyengar 

Bhagavad Gita Yogananda 

Shivananda 

Samadhi 

Kriya 

Sutras 
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 •  Por que é assim mesmo…tem coisas que não tem 
explicação 

•  Vá praticar.... 
•  Profundo....é sentindo que você entende 
•  Existem várias maneiras mesmo.. 
•  Mais de 5000 anos. Por que? 
•  Algum processo emocional 
•  Yoga não machuca 

 

Estudamos para evitar  
as respostas básicas 
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Linha cronológica 
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•  Entender o desenvolvimento do Yoga/ Visão mais clara do que é 

ensinado e praticado. 

•  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. 
 
•  Referências literárias 

•  Identificar através de uma visão panorâmica 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. 

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

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

•  Aproximação muitas vezes. Imprecisão/ balizamento. Se 
existe algo preciso na história do Yoga é a sua imprecisão. 

 
•  Será que os elementos que reconhecemos atualmente são 

os mesmos? 



18 

 

•  Respiração alternada 
•  Predominância dos opostos 
•  Mão direita 
•  Troca da obstrução com pulmões cheios 
•  Estabilidade 
•  Conforto 

Prática nadi shodhana 
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Linha cronológica 
(a essência do Yoga – existe uma quebra?) 

? 
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Filme história da Índia 
Destaque de algumas imagens e informações 
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(70/80.000 anos) 
 Rotas migratórias –  África/ Sul da Índia (Via mar arábico) 

Primeiros indianos 
 

Ovo de avestruz – 35 000 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. 
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-  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). 
    
-  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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Historiadores e arqueólogos admitem como civilização cidades grandes, 

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 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 do Vale do Indo 
 (Indo Saraswati) 



26 

 
Jonh Marshall 
 
1920/1921 – Harappa (3.500 a.c – Paquistão) 
 
•  Próxima aos afluentes do Rio Indo. 
•  Civilização anterior a grega. 
•  ERRATA 
•  Harappa– 15.000-50.000 habitantes  
•  Produção industrial e escrita. 
•  Ápice entre 2900 e 1900 a.c 
 
1922 – Mohenjo Dharo (ao sul de Harappa) 
 
•  ERRATA 
•  Mohenjo Daro – 30.000-70.000 habitantes (a mais importante) 
•  5 milhões de pessoas em todas as cidades e povoados da região 
•   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. 

A civilização do Vale do Indo 
 (Indo Saraswati) 
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Mohenjo Daro (ao sul de Harappa) 
 
•  Maturidade – 2900-1900 a.c 
•  Condições climáticas interferindo  

5000 anos 
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Primeira urbanização (Vale do Indo) 

 
•  (3400.3500 a.c/1900 a.c) 
•  Sinetes de argila 
•  https://www.harappa.com/video/drone-view-mohenjodaro 
 

Duas grandes urbanizações 
(Romila Thapar) 



Linha cronológica 
(a essência do Yoga) 

Selos 
 arqueológico 
(Vale do Indo) 

3.500/3.400 a.c 
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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. 
 
-  1900 a.c – Deslocamento ariano  
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-  1.500????? a.c – língua e literatura indiana/sânscrito 

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

 -  Período de composição Sri Kant Talageri (3400 - 2600 - 
2200 -1400) 
 
- Elementos que serão a base do Yoga posteriormente (Raja 
Yoga, pranayama, samadhi...) 
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Segunda urbanização (Vedica) 
 
•  Deslocamento para o leste 
•  Planícies do Ganges e regiões ao norte – 1900/1500 
•  Vedas 

Duas grandes urbanizações 
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Os Vedas 



Linha cronológica 
(a essência do Yoga) 

Selos 
 arqueológico 
(Vale do Indo) 

3.500/3.400 a.c 

Vedas 

….1.400 a.c 

1.500/1.200 a.c 

Sanscrito 

Marco literário 
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-  Compostos em sânscrito 

-  Vedas (Verdade - Conhecimento eterno revelado pelos antigos sábios) 
 
-  O seus autores são chamados de Rishis (ouviam as vozes dos antepassados e 
enxergavam)/ Cantavam a revelação/ são os mantras (aquilo que faz pensar 
melhor/ interfere no pensamento). Posteriormente serão chamados de 
bramanes/Brahmanismo 
 
- Hinos revelados em forma de poesia – SOMA - extrair a essência espiritual – 
centenas de autores –famílias diferentes/ lugares diferentes 

- São quatro livros (Rig, Sama, Yajur, Atharva)/Principal é Rig Veda, o mais 
antigo (Não é um texto de conhecimento geral como se fala – não é 
enciclopédia do conhecimento humano) 

- RIG VEDAS - Textos louvor a Deuses 
 
- Passado para o escrito apenas em 1362 d.c 

- Polêmica se os Vedas tiveram origem fora da Índia 
 
- O seus autores são chamados de Rishis (ouviam as vozes dos antepassados e 
enxergavam)/ Cantarem da revelação/ são os mantras (aquilo que faz pensar 
melhor/ interfere no pensamento). 

- Outro nome da Índia (Bharata) 

 

Os Vedas 
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-  Escavações no 
Turcomenistão (Victor 
Sarianidi) 

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

-  Estados alterados de 
consciência 

-  complexo religioso com 
túmulos, altares, carruagens. 

-  Rituais religiosos 
 

Os Vedas 
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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 – Méritos 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. 

 
ashvaganda 
 

Qual a origem dos Vedas? 
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 •  A mais antiga obra 
•  Obra fundamental da cultura hindu 
•  Coleção de hinos que trazem revelações cantados nos 

rituais 
•  Beberagem do Soma  - efeito espiritual sobre os 

presentes 
•  10562 versos 
•  1028 hinos 
•  Centenas de autores que são enunciados nos seus 

índices pertencentes em famílias diferentes e em regiões 
diferentes ex: varanasi-caxemira 

Os Vedas 
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 •  Figura do sacerdote – Bramane 
•  Elementos que serão a base do que vamos chamar Yoga 

Os Vedas 
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ü  O yoga não nasce estruturado – resulta de um conjunto de 
reflexões 

ü  Contestação da figura do sacerdote bramane 
ü  Nascimento do Yoga 
ü  A verdadeira natureza do “EU” 
ü  Quem está por trás da mente e dos orgãos dos sentidos 
ü  Esse EU tem a mesma natureza de Brahman 
ü  Os recursos estão no próprio indivíduo 

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

Vedanta 
 Parte final dos Vedas/ Coleções compostas ao final/ O Yoga nasce no 

vedanta 



Linha cronológica 
(a essência do Yoga) 

Selos 
 arqueológico 
(Vale do Indo) 

3.500/3.400 a.c 

Vedas 

….1.400 a.c 

1.500/1.200 a.c 

Sanscrito 

Marco literário 

Vedanta 
Século 18 

1.600/700 a.c 



42 

 

 
 

 Mundaka Upanishad 
•  Mundaka = carecas (seita dos carecas) – dois tipos de conhecimento – 

bom e ruim (um de Brahman, do coracão) e o segundo dos Vedas 
(escrituras) 
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Katha Upanishad  

(1.400-1.200 a.c) 

 “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” 

Shvetashvatara Upanishad 
(1.400-1.200 a.c) 

 
 Mostra o conceito amadurecido do Yoga 

(FALAREMOS DESSA ESCRITURA NO MODULO 5) 
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Katha Upanishad  

(1.400-1.200 a.c) 

 “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” 

Shvetashvatara Upanishad 
(1.400-1.200 a.c) 

 
 Mostra o conceito amadurecido do Yoga 
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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 
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Componentes antigos do Yoga 
Samadhi 

 
•  Elementos independentes 
•  O yoga não nasce estruturado  
•  Samadhi  
•  Sam – junto /colocar-se junto – agregar-se unir 
•  (mente próxima do eu verdadeiro) 
•  Hatha pradipika/ Raja Yoga/ unmani – mente elevada 
•  Elevar a mente/ Colocar- se junto do que existe de mais elevado em você 
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Componentes antigos do Yoga 
(Prana/Pranayama) 

 PRANA 

•  Prana 
•  Movimento abstrato (aspecto espiritual – que dá vida) 
•  O que dá vida às coisas 
•  Muito mais do que a respiração 
•  Essência espiritual 
•  Representado pelo vento (não enxergamos) 
•  Posterioremente terá significado de mente 
•  Conceitos justificarão o pranayama posteriormente 
•  Quem controla a mente controla o prana 
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TAPAHA - TAPAS 

•  Termo vinculado ao Yoga 
•  Termo muito antigo 
•  Sacrifício no fogo, pelo fogo 

Componentes antigos do Yoga 
Samadhi 
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•  Raíz verbal: as – sentar-se, fixar, residir, assentar 
•  Local onde se assenta 
•  Banqueta, assento 
•  Condição para acalmar a mente 

Componentes antigos do Yoga 
Asanam 
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•  Sentido de repetição, cantar para si para adquirir compreensão 
•  “Auto estudo” 
 

Componentes antigos do Yoga 
Swadhyaya 
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•  Retenção na memória, das tradições, da família 
•  Base da transmissão 
•  Posteriormente “concentração” 
•  Samyama 

 

Componentes antigos do Yoga 
Dharana 
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•  Controle da mente 

 

Componentes antigos do Yoga 
Samyamaha 
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Teses sobre a  
origem do YOGA 

 •  Não temos um texto linear com consenso acadêmico 
•  Presentes nas literaturas modernas 
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Teses sobre a origem do YOGA 

•  Mircea Eliade  
•  Apaixonado pelo xamanismo 
•  Viveu com povos da Ásia 

Central 
•  Tapaha- queima 
•  Cultura indiana se 

desenvolve a partir dos 
povos da Ásia Central. 

  

1- Origem Xamânica 
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Teses sobre a origem do YOGA 

•  André Van Lyzebeth 
•  Povos vedicos são arianos (nobre, 

superior) 
•  Arianos como raça – Teoria Max Muller 
•  Povo branco superior invade o povo negro 

inferior e traz cultura 
•  Max Muller -Funcionário da Companhia 

Britânica das Índia 
•  Sinete de argila e desenvolvimento das 

cidades do Vale do Indo 
•  Os Vedas não foram escritos em 

dravidiano. 

2- Civilização do Vale do Indo 
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•  David Frawley 
•  Livro: Gods, sages and kings 
•  Versão embrionária nos hinos vedicos 
•  Subproduto da cultura vedica 
•  Internalização do sacrifíco externo 
•  O vocabulário do Yoga sugere que a 
 sua origem é vedica 
 

  

 
Teses sobre a origem do YOGA 

3- Origem povo Vedico 
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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 - e, ao que 
parece, foram também os criadores da chamada civilização do Indo-Sarasvati (ou civilização 
de Harappa). 
 
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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Linha cronológica 
(a essência do Yoga) 

Selos 
 arqueológico 
(Vale do Indo) 

3.500/3.400 a.c 

Vedas Upanishads 

Bhagavad Gita 

Yoga Sutra de Patanjali 

Textos do Hatha Yoga 

3400/1400 a.c 1600/900 a.c 700 a.c 500 a.c/200 d.c 1000 -1800 Literaura 
 moderna 


