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O número dois da Yoga Dharma – Revista de Estudos Sobre o Yoga Antigo e Moderno contém 
artigos escritos apenas em língua portuguesa. Face à escassez de autores e revisores, sem dúvida 
porque continua tímida a progressão dos estudos sobre yoga nas academias brasileira e portu-
guesa, possivelmente inexistente nos restantes países da lusofonia, é com grande satisfação que 
reunimos três artigos com diferentes abordagens relativas ao yoga. 

O primeiro artigo, de Leonardo Stockler, aborda o yoga numa perspetiva pedagógica 
e de autodomínio, compara um discurso de David Foster Wallace e alguns dos aforismos 
do yogasūtra de Patañjali. O segundo artigo, de Paulo Hayes, enquadra o pensamento 
filosófico-espiritualista de Maria Helena Charula de Sousa na cosmovisão da kriyā ioga de 
Paramahansa Yogananda. O terceiro artigo, de Mariana Seabra, refere as sínteses modernas 
ocorridas na relação entre o yoga e a medicina indiana ayurveda, seguindo a perspetiva 
comparatista.

Quanto à política editorial, adotou-se para este segundo número, o critério da livre 
escolha dos autores quanto às terminologias utilizadas e relativas às palavras yoga, ioga e 
iogue, bem como a preferência pela utilização, ou não, da norma IAST para transliteração 
do sânscrito.

Se é certo que a palavra ioga, nascida do acordo ortográfico, continua estranha à bagagem 
lexical dos praticantes, é incerto que os profissionais conheçam os sincretismos ocorridos 
nas linguagens, na práxis e no poder do Yoga Moderno praticado na lusofonia. A cultura 
do yoga não é algo parado no espaço e no tempo, mas apresenta-se em constante metamor-
fose, onde se revelam as preocupações terapêuticas, soteriológicas e sobretudo se (con)firma 
como ferramenta tecnológica do Self pós-liberal.

Convidamos os interessados a submeterem os seus trabalhos para o número três da revista 
nos termos das regras e prazos previstos em https://yoga-dharma.org/regras-para-autores/  

Paulo Hayes

EDITORIAL
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Isto é água, isto é yoga: o princípio do cuidado de si 
entre Patañjali e David Foster Wallace

SUMÁRIO 

Este artigo pretende abordar o yoga a partir de uma perspectiva pedagógica, 
como uma disciplina do autodomínio, com implicações na formação individual 
dentro da vida em comunidade. Farei isso tomando como ponto de partida uma 
fonte exterior ao yoga, o discurso do escritor americano David Foster Wallace 
para a turma de formandos do Kenyon College de 2005, um texto célebre 
denominado “Isto é água”. Nesta apresentação, Wallace desloca o objetivo da 
educação de um escopo relacionado a conteúdos específicos para a possibilidade 
da auto-observação e da emancipação individual para além dos automatismos e 
das configurações naturais da mente. Esta perspectiva guarda semelhanças com 
uma das mais antigas e tradicionais definições do yoga, contida nos sutras de 
Patañjali: “o yoga é a suspensão das propensões mentais” : yogascittavrttinirodha – 
tornada seminal para o Yoga Moderno. Esta semelhança – dentre outras - entre 
ambos os discursos, produzidos em momentos e contextos históricos distintos, 
tem como lastro o vasto campo de significados produzidos a partir de uma certa 
psicologização da existência e o amplo senso de identificação disponível na retó-
rica da pedagogia do cuidado de si do grego, Epiméleia heatôu.

Leonardo Stockler
lanzzzi@yahoo.com.br
Pontifícia Universidade Católica, São Paulo 

PALAVRAS-CHAVE

Yoga, David Foster Wallace, cuidado de si, Patañjali, Michel Foucault.
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Isto é água, isto é yoga: o princípio do cuidado de si 
entre Patañjali e David Foster Wallace

ABSTRACT 

This article intends to interpret yoga from a pedagogic perspective, as a 
discipline of self-domain with implications on the individual formation inside 
a community. I pretend to achieve this taking a source that is outside yoga as a 
point of departure, the discoure of the american writter David Foster Wallace 
for a class of graduated students of the Kenyon College in 2005, a famous text 
called “This is Water”. In this presentation, Wallace moves the education main 
objective of a scope related to specific contents, towards the possibiliy of self-
-obervation and individual emancipation beyond the automatisms of the natural 
configurations of the mind. This perspectives ressembles similarities with one of 
the most traditional definitions of yoga, located in the sutras of Patañjali: “yoga 
is the removing of the fluctuations of the mind”: yogascittavrttinirodha - seminal 
to Modern Yoga. This similarity – among others - between both discourses, 
produced in different moments and disctinct historical contexts, have its ballasts 
on the large field of meanings produced by a certain psicologization of exis-
tence, and the wide sense of identification available on the pedagogy of the 
self-care: Epimeléia heatôu in greek. 

Leonardo Stockler
lanzzzi@yahoo.com.br
Pontifícia Universidade Católica, São Paulo 
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Introdução

O problema observado neste artigo nasce de uma comparação entre dois enun-
ciados formulados em momentos e contextos distintos da história do pensamento, mas 
que postulam significados semelhantes: um discurso público (convertido em texto) para 
universitários, concluintes de um curso de graduação; o outro, uma compilação textual 
para iniciados de uma tradição religiosa. O discurso que ambos sustentam predica a 
necessidade de autocontrole sobre a consciência como um caminho para a liberdade – 
termo genérico que adquire modulações próprias para cada realidade: uma num contexto 
educativo liberal, outra num contexto de realização religiosa. A comparação entre eles 
suscita o desejo de estabelecer uma relação de continuidade entre certas práticas do 
cuidado de si que tenham se originado em lugares e tempos diferentes e distantes. Farei 
isso em dois momentos: primeiro abordarei alguns trechos fundamentais de ambos os 
textos; em segundo, desenharei um breve panorama histórico-conceitual que permitirá 
traçar conexões.

O primeiro texto, como foi dito, é o discurso de formatura para uma turma de graduandos 
de uma instituição de ensino superior nos Estados Unidos, de 2005. Foi escrito e profe-
rido por David Foster Wallace, renomado escritor americano, frequentemente associado 
ao gênero pós-moderno e ao movimento New Sincerity, cuja vida foi lamentavelmente 
interrompida em 2008.

O segundo texto será o Yoga Sutra de Patañjali, a primeira compilação textual referente 
ao yoga, datada do século II-IV d.C. Trata-se de um manual nonde estão condensados os 
ensinamentos necessários para o Ashtanga Yoga (Yoga dos Oito Passos) – um texto que 
tornou-se o documento mais citado no mundo do Yoga Moderno, ao qual todas as tradi-
ções e escolas contemporâneas aludem.

A comparação

Este artigo se estrutura ao redor de uma comparação. Mas qual é o seu sentido? Procurar 
na semelhança uma continuidade semântica. Estabelecer conexões entre fenômenos espi-
rituais distintos observando o seu encontro no nível do discurso, sugerindo, com isso, um 
tipo de intertextualidade construída historicamente. 

A comparação feita aqui pretende localizar nos problemas expostos por Wallace um dos 
mecanismos de tradução que funcionam para o transplante e adaptação de filosofias religiosas 
orientais difundidas no ocidente dentro de contextos pedagógicos e terapêuticos: a amplitude 
de significados contida no princípio do cuidado de si1.

1 Tal e qual formulado por Michel Foucault n’A Hermenêutica do Sujeito.
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Uma tal comparação não se entrega à análise das diferenças entre ambas as experiências, 
nem tampouco procura auferir um modelo analítico. Em certa medida, sua função possui 
um meta-propósito, que é questionar as condições pelas quais a própria comparação pode 
ser feita. No caso analisado aqui, ela serve como evidência da ampliação dos termos que 
definem os processos de subjetivação do indivíduo, e de como estes processos contribuem 
para a redefinição da linguagem e da experiência religiosa. Situar o yoga neste quadro 
interpretativo corrobora com a ideia de que ele já se configura como um elemento inserido 
na cultura ocidental contemporânea, e que, enquanto tal, o seu vocabulário nos ajuda a 
redefinir certos momentos de nossa existência.

David Foster Wallace

Com uma curta trajetória de professor universitário, o escritor David Foster Wallace é 
frequentemente lembrado como um dos maiores prosadores da língua inglesa dos últimos 
30 anos. Tendo produzido romances de ficção, narrativas curtas, ensaios filosóficos e textos 
jornalísticos, sua obra máxima, Infinite Jest, é bastante citada na lista dos grandes romances 
do século XX2.

O seu talento literário é realçado ainda mais quando levamos em conta a sua curta traje-
tória de vida, interrompida pelo seu suicídio em 12 de setembro 2008. 

Um de seus textos mais citados é a transcrição de um discurso proferido para uma 
turma de formandos do Kenyon College, em 2005. O discurso, intitulado This is Water, 
circulou um tempo pela Internet como um tipo de discurso motivacional3  e foi depois 
transformado em livro4. Os temas centrais do discurso versam sobre aquele que deveria 
ser o verdadeiro conteúdo a ser ensinado por uma pedagogia liberal quando resumida 
na máxima do “aprender a pensar”: a capacidade de auto-observação, a liberdade do 
pensamento para além dos seus automatismos, a liberdade de escolha, a disciplina para 
o autossacrifício, e a consciência voltada para os outros membros da comunidade. Ao 
passo que o discurso foi construído para um público ouvinte específico, uma turma de 

2 Lista dos 100 Maiores Romances de Todos os Tempos (em inglês) da Revista Time: http://entertainment.
time.com/2005/10/16/all-time-100-novels/ acessado em: 09/06/2019.

3 Foi ainda considerado pela revista Time como o melhor discurso de formatura de todos os tempos. Revista 
Time: http://content.time.com/time/specials/packages/completelist/0,29569,1898670,00.html acessado em: 
09/06/2019.

4 Wallace, D. F. (2009). This Is Water: Some Thoughts, Delivered on a Significant Occasion, about Living a Com-
passionate Life. Kenyon College. New York: Little, Brown.
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formandos que naquele momento cumpria o papel de ingressante numa outra etapa da 
vida, os elementos da retórica de Wallace puderam ser transladados para outros contextos, 
como o ambiente empresarial, ou a literatura de autoajuda – o que depõe a favor da pere-
nidade dos ensinamentos contidos ali: sua adaptabilidade e fácil tradução. É verdade que 
outros ouvidos poderiam reter do conteúdo do discurso certas questões abordadas em 
outros momentos de sua carreira e que refletem alguns de seus problemas pessoais, como 
a ansiedade, a solidão, a dificuldade de comunicação e a depressão. Destes problemas 
registrados no nível da sua experiência individual, decorre uma profunda e legítima 
preocupação com aquilo que chamamos de educação e aquilo que entendemos por vida 
adulta. Esta preocupação, por sua vez, expõe alguns eixos temáticos que frequentemente 
são abordados pelo estudo das religiões: a experiência religiosa e sua perda, o desencanta-
mento do mundo, e a religião invisível.

Neste artigo pretendo desenvolver o seguinte movimento de interpretação: ao expor para 
uma turma de formandos a sua visão pessoal do verdadeiro objetivo daquilo que devemos 
entender por educação, David Foster Wallace situa para um público, em um contexto 
educacional, uma definição que guarda semelhanças muito fecundas com a prática do yoga 
na modernidade.

Para tanto, resolvi me concentrar em alguns momentos chaves do discurso de Wallace, 
no qual estes argumentos se apresentam de forma mais clara, ainda que façam uso de alego-
rias e metáforas.

Isto é Água 

O discurso se inicia desta forma:

Dois peixinhos estão nadando e cruzam com um peixe mais velho que vem 
nadando no sentido contrário, que os cumprimenta dizendo: ‘Bom dia, meninos. 
Como está a água?’. Os dois peixinhos continuam nadando por mais algum tempo, 
até que um deles olha para o outro e pergunta: ‘Água? Que diabo é isso?’”5.

Como forma de introduzir um ensinamento, a anedota dos peixes situa um problema 
de percepção – uma diferença na percepção da realidade, expressa pela diferença de 

5 O vídeo do discurso está disponível no Youtube, mas aqui optei por seguir a tradução de Daniel Pellizzari, 
encontrada no volume Estando Longe do Fato de Já Estar Meio que Longe de Tudo, Companhia das Letras, 2012.
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conhecimento envolvendo o vocabulário dos peixes mais jovens e o peixe mais velho: a 
palavra água. A pequena narrativa situa uma pergunta análoga àquela do que é a realidade. 
Introduzir um tal questionamento é valer-se de uma ferramenta retórica voltada para a 
produção de uma epifania, de um insight revelador, como na pedagogia de certas reli-
giões orientais, dentre elas o hinduísmo das Upanixades, ou o budismo, onde se faz mais 
premente algum tipo de subversão da razão6. 

“Claro que o principal requisito de um discurso como este é que eu fale a vocês 
sobre o significado de uma formação em ciências humanas e tente explicar por 
que o diploma que estão prestes a receber não representa apenas uma compensação 
material, mas também possui um valor humano autêntico. Tratemos, então, do 
clichê mais difundido no gênero dos discursos de paraninfo, segundo o qual uma 
formação em ciências humanas não é tanto uma questão de preencher vocês de 
conhecimento, sendo mais um caso de, abre aspas, ‘ensiná-los a pensar’.” 

A formação educacional prevê a formação de um sujeito emancipado para a vida ética 
em comunidade, munido de conhecimentos técnicos e humanistas. Este projeto pedagó-
gico é verdadeiramente referendado por uma miríade de práticas educacionais existentes 
na sociedade civil, e por um manancial textual extenso e variegado, que cobra desde os 
manuais didáticos à legislação pedagógica. Não raro, é possível destacar alguns conceitos 
que costumam ser empregados nos discursos políticos e filosóficos que sustentam tais 
práticas: aqui, vem ao caso a ideia de um pensamento crítico.

Esta categoria do pensamento é usualmente colocada dentro de um projeto de conduta 
mais pragmático, tomado como basilar em muitas pedagogias liberais e republicanas. 
Pode-se falar de uma prática ética, algo que subscreveria a busca por uma razão crítica em 
oposição à razão puramente instrumental.

“Estou querendo dizer que o verdadeiro significado do mantra do ‘ensinar a 
pensar’ nas ciências humanas tem a ver com isso: ser um pouco menos arrogante, 
ter um pouco mais de ‘consciência crítica’ a respeito de mim mesmo e minhas 
certezas... pois no fim das contas uma porcentagem enorme das coisas a respeito das 
quais estou inclinado a automaticamente ter certeza acaba se revelando ilusória 

6 Algumas figuras retóricas da “pedagogia budista” destacaram-se enquanto exemplos interessantes da recepção 
tardia do budismo no ocidente, e, desta forma, o koan, assim como o ayvakata, dentre outras figuras discursi-
vas, se tornaram exemplos deste discurso identificado como algo muito distinto da razão ocidental.
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ou completamente equivocada. Aprendi isso do jeito mais difícil, e suponho que 
com vocês, formandos, não será diferente”.

Não há, pelo menos não expressamente, uma afirmação de que o modelo pedagógico 
difundido no ensino superior seja insuficiente. No desenvolvimento de um pensamento 
crítico, é necessário, em algum momento, submeter seu próprio pensamento a um exame. 
Autocrítica seria um termo preciso? No caso, Wallace fala sobre ilusões, e autoengano7. 
Aprender a pensar é um aprendizado doloroso8, e o próprio pensamento deve ser um instru-
mento capaz de avaliar a qualidade de seus julgamentos. O acúmulo de informação pode 
turvar o entendimento do que é real? Conhecer a realidade envolve conhecer o alcance 
de seus próprios julgamentos – e, de forma mais ou menos socrática, a arrogância diminui 
conforme se tem uma ideia do seu tamanho.

“Mas não se assustem, por favor, não estou preparando o terreno para pregar a 
compaixão, a preocupação com o próximo e outras supostas ‘virtudes’. Não se trata 
de virtude - se trata da minha escolha de me dar ao trabalho de modificar ou me 
libertar, de alguma forma, da minha configuração padrão natural, que é a de ser 
profunda e literalmente autocentrado e ver e interpretar tudo pelo prisma do meu ser. 
Quem consegue ajustar sua configuração padrão dessa maneira costuma ser descrito 
como, abre aspas, ‘bem ajustado’, e isso, digo a vocês, não é um termo acidental”.

Se existe alguma continuidade linguística entre os significados desta palestra e aqueles 
encontrados na filosofia do yoga, ela está justamente no emprego do termo “bem ajustado”, 
feito por Wallace. Isto porque ajustado tem ju como radical, a partícula definidora de uma 
porção de palavras de origem indo-europeia, dentre elas jugo, justo, jungir, jugular, juntar. 
No sânscrito: yoga, cujo sentido é originalmente o mesmo: manter sob jugo, unir. 

Não deverá parecer contraditório que, ao se identificar na condição egoísta um problema, 
um problema típico, faz-se necessário cuidar de si mesmo – cuidar de suas próprias ideias, e 

7  Kevin Timpe escreveu um artigo cujo tema é precisamente o autoengano na obra de Foster Wallace, no qual 
estão descritos os importantes aspectos psicológicos e psicologizantes da subjetividade individual. Timpe, K. 
This Is Water and Religious Self-Deception. In: Bolger. R.K; Korb S. (orgs.): Gesturing Toward Reality: David 
Foster Wallace and Philosophy. New York, Bloomsbury. 2014.

8  A dor do “aprender a pensar” estabelece uma inevitável comparação com o parto, já feita no contexto da 
Grécia Antiga pelo círculo socrático.
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do repertório de sua percepção. O problema do eu parece exigir um mergulho em si mesmo. 
Concentrar-se em si mesmo, recolher-se em si mesmo: eis um procedimento bastante usual 
nas práticas do cuidado de si, ocidentais e orientais9. Mas não se trata apenas de um caso 
comum de egocentrismo. “Ver e interpretar pela lente do eu” também é uma forma de 
perceber o mundo. Esta é a primeira sugestão de que grande parte do sofrimento apontado 
por Wallace nasce de um problema que envolve a percepção, ou melhor, como perceber o 
mundo – como se verá mais adiante.

““Nos vinte anos que se passaram desde a minha formatura, fui entendendo 
aos poucos que, na verdade, o clichê das ciências humanas que fala sobre ‘ensinar 
a pensar’ é a abreviatura de uma verdade profunda e importante. ‘Aprender a 
pensar’ é aprender a exercer algum controle sobre como e em que você pensa. É 
estar consciente e atento o bastante para escolher em que prestar atenção e escolher 
a maneira de construir significado a partir da experiência”.

Para que um tal enunciado possa ser classificado como um clichê, ele necessitaria 
de uma longa trajetória no decurso do pensamento humano a ponto de se ter seden-
tarizado na camada do senso comum. Ao atribuir esse enunciado a um conjunto de 
conhecimentos prescritos por aquela que seria uma educação em Ciências Humanas, o 
que se faz é conferir à Filosofia, na qual Wallace era graduado, à História, Sociologia, 
Antropologia etc., a tarefa de postular um tipo de conhecimento que seja válido não 
apenas no plano teórico e científico, mas no nível pragmático do indivíduo, na relação 
dele com o seu pensamento e com a sua vida, ou, aquilo que os antigos teriam chamado 
de arte de viver. 

O cuidado de si10 aparece, aqui, como um complemento pedagógico. Ele é a disci-
plina que confere aos indivíduos a capacidade de tomar o próprio pensamento como 
um objeto. Atribui-se, portanto, ao pensamento, o poder para operar diretamente sobre 
a percepção, sendo esta última a origem principal dos significados que um indivíduo 
produz e sobrepõe ao mundo dos fatos. Aqui deveria haver uma relação direta entre 
discernimento e satisfação.

9 A possibilidade de uma comparação entre as práticas do cuidado de si do oriente e do ocidente certamente 
confirmaria a variedade imensa de diferenças entre elas.

10 O cuidado de si manifesta-se em diversas práticas espirituais antigas, e parece estar sujeito, na contemporanei-
dade, à psicologização da vida.
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Antes de perguntarmo-nos quais são os efeitos éticos e sociais imediatos desta 
postura mental, também seria interessante perguntar quais são os efeitos que um tal 
estado de self-awareness propiciaria ao corpo de alguém que sofre com os problemas 
da ansiedade11.

“Pois aqui está uma outra verdade. Nas trincheiras cotidianas de uma vida 
adulta, não existe isso de ateísmo. Não existe isso de não venerar. Todo mundo 
venera. Nossa única escolha é o que venerar. E se existe uma ótima razão para 
talvez escolher venerar algum tipo de deus ou coisa espiritual – seja Jesus Cristo 
ou Alá, YHWH ou uma deusa-mãe wiccan, as Quatro Verdades Nobres ou 
algum conjunto inviolável de princípios éticos – é que praticamente todas as outras 
coisas vão devorar vocês vivos.”

No parágrafo acima os argumentos de Wallace apontam na direção de uma espiritua-
lidade pragmática12. Seu entorno ficará mais evidente no parágrafo abaixo. Antes, seria 
curioso ainda apontar para a óbvia caracterização de um tipo de religião invisível13, quase 
que onipresente na vida adulta, e sob uma perspectiva bastante pessimista. 

“Quem venerar o dinheiro e os bens materiais, quem buscar neles o sentido 
da vida, nunca terá o suficiente. É a verdade. Quem venerar o próprio corpo, 
beleza e encanto sexual, sempre vai se achar feio, e quando o tempo e a idade 
começarem a deixar marcas, morrerá um milhão de mortes antes de finalmente 
ser enterrado por alguém. De certo modo, todo mundo já sabe disso – está 
codificado em mitos, provérbios, clichês, máximas, epigramas, parábolas; no 
esqueleto de toda boa história. O grande truque é conseguir manter a verdade 
na superfície da consciência em nossas vidas cotidianas”.

11 A perspectiva iogue moderna, amparada na fisiologia médica, sugere que o corpo somatiza os pensamentos 
negativos, e que a prática postural é capaz de purificar o corpo.

12 Robert K. Bolger aborda diretamente a hipótese de uma espiritualidade pragmática nas obras de David Foster 
Wallace. Bolger. R. K. (2014). A Less “Bullshitty” Way To Live: The Pragmatic Spirituality of David Foster 
Wallace In: Bolger. R.K; Korb S. (orgs.): Gesturing Toward Reality: David Foster Wallace and Philosophy. 
New York, Bloomsbury.

13 Os temas dominantes no cosmos sagrado moderno atribuem algo como um status sagrado ao indivíduo, ao 
proclamarem sua ‘autonomia’. Isso se coaduna com nossa constatação de que o indivíduo típico das socieda-
des industriais modernas encontra o significado ‘supremo’ principalmente no âmbito da ‘esfera privada’ - e, 
portanto, em sua biografia privada. Luckmann, T. (2014: 131). A Religião Invisível. São Paulo: Olho d’Água; 
Loyola.
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Pode ser que uma espiritualidade pragmática esteja diretamente vinculada à necessidade 
de práticas espirituais – o treinamento necessário para o condicionamento de uma mente 
bem ajustada. Que Wallace evoque estas práticas a partir de uma referência textual - “o 
esqueleto de toda grande história” - talvez sugira uma absorção literária que o autor possa 
ter tido destas mesmas práticas. 

Michel Foucault descreveu, em A Hermenêutica do Sujeito, um modelo quase que 
perene14 das tecnologias de si voltadas para o cuidado da alma. Técnicas de respiração, 
concentração da mente, retiro do mundo cotidiano, meditação – todas seriam práticas já 
desenvolvidas num contexto arcaico, anterior ao surgimento da própria filosofia grega. A 
inferência a ser feita aqui é que, naquele momento do mundo antigo, chamava-se de alma 
aquilo que hoje prefere-se tomar como mente. Uma tal mudança de vocabulário certa-
mente surge como consequência daquilo que se entende por psicologização da vida ou da 
existência – um percurso na história do pensamento ocidental que remete a, no máximo, 
150 anos, e do qual resulta uma abordagem dos problemas subjetivos a partir de um foco 
direcionado ao funcionamento da mente, tornado possível graças aos estudos da psicologia 
e, depois, da neurociência. 

É preciso salientar que uma tal psicologização da vida teria necessariamente de presumir 
que muitos dos problemas vividos pelos indivíduos nascem de e operam na direção de uma 
determinada percepção da realidade, como se fossem, ao mesmo tempo, condicionados a ela 
e os seus condicionadores ordinários. Assim, “ajustar” um indivíduo implicaria, necessaria-
mente, em ajustar a sua percepção sobre o mundo. 

O princípio do cuidado de si seria, provavelmente, um precursor, um ancestral filosófico 
dessa modalidade do tratamento da mente, hoje desdobrado numa miríade de técnicas e 
sistemas, naturais ou artificiais. Que este princípio guarde semelhanças com algo tal e qual 
e o yoga não deveria ser surpresa, posto que tanto o yoga quanto outras filosofias orientais 
daquele mesmo contexto religioso, desenvolveram um sistema prático e teórico no qual a 
consciência era o personagem principal – o que nos levaria a especular sobre a possibilidade 
de uma proto psicologia do mundo antigo. Personagens como Patañjali e Vasubandhu 
seriam, a grosso modo, psicólogos primitivos da história da humanidade.

14  O emprego da palavra “perene” poderia configurar quase que um insulto teórico à metodologia nominalista 
de Michel Foucault, posto que sua genealogia tem como intenção a descrição das particularidades de cada 
forma. Aqui cumpre sublinhar as práticas do cuidado de si no ponto em que elas convergem, porque é justa-
mente aí que se torna cabível o trânsito destas formas no mundo contemporâneo.
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No parágrafo seguinte, Wallace expõe aquelas que seriam as dificuldades da vida 
moderna, os desafios a cuja superação uma pedagogia verdadeiramente completa deveria 
ser capaz de instruir:

“E o suposto mundo real nunca desencorajará vocês de operarem nas confi-
gurações padrão, porque o suposto ‘mundo real’ dos homens, do dinheiro e do 
poder avança tranquilamente movido pelo medo, pelo desprezo, pela frustração, 
pela ânsia e pela veneração do ego. Nossa cultura atual canalizou essas forças de 
modo a produzir doses extraordinárias de riqueza, conforto e liberdade pessoal. 
A liberdade de sermos senhores de reinos minúsculos, do tamanho dos nossos 
crânios, sozinhos no centro de toda a criação. Esse tipo de liberdade tem seus 
méritos. Mas é óbvio que há liberdade dos mais variados tipos, e no vasto mundo 
lá de fora, onde o que importa é vencer, conquistar e se exibir, vocês não ouvirão 
falar muito do tipo mais precioso de todos. O tipo realmente importante de liber-
dade requer atenção, consciência, disciplina, esforço e a capacidade de se importar 
genuinamente om os outros e de se sacrificar por eles inúmeras vezes, todos os 
dias, numa miríade de formas corriqueiras e pouco excitantes”.

Este é o ponto em que o autor chega a tocar aquilo que usualmente chamamos de 
perda da experiência religiosa. O seu fato social já foi mais ou menos descrito por 
algumas vertentes do pensamento que localizaram em diferentes momentos, a partir 
de diferentes atores, aquilo que ocasionou sua ocorrência. Fala-se também em desen-
cantamento do mundo15. Em se tratando de uma condição tipicamente moderna, a 
sujeição às complicações da vida cotidiana configuram aquele que seria o caminho do 
aprendizado – o caminho a ser trilhado pelo público a quem ele fala: universitários 
graduados esperando pela vida adulta16. 

No diagnóstico do problema, Wallace parece sugerir uma discrepância entre o mundo 
da vida adulta, e aquele conteúdo supostamente empregado na preparação dos estudantes. 

 

15 Aqui há um elenco de autores que abordou o tema sob perspectivas próprias: Max Weber, Sigmund Freud e 
Walter Benjamin são alguns deles.

16 A descrição de uma ida ao supermercado, narrada no discurso e omitida aqui em virtude de seu tamanho, ser-
ve de referência ao padrão de situações a que os indivíduos adultos estarão sujeitos. Em certa medida, Wallace 
está falando do estresse diário, inerente à experiência da vida cotidiana na grande cidade, consequência direta 
do estilo de vida moderno.
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“Essa é a verdadeira liberdade. Isso é ter aprendido a pensar A alternativa é a 
inconsciência, a configuração padrão, a ‘corrida de ratos’ - a sensação permanente 
e corrosiva de ter possuído e perdido alguma coisa infinita”.

Acima, uma referência mais nítida, e uma metáfora mais adequada à sensação da perda 
da experiência religiosa, descrita em termos imanentes. 

“Nada disso tem a ver com moralidade, religião, dogmas ou grandes questões 
sobre a vida após a morte. A verdade com V maiúsculo diz respeito à vida antes 
da morte. Diz respeito a chegar aos trinta, ou quem sabe aos cinquenta, sem querer 
dar um tiro na cabeça. Diz respeito ao valor real de uma verdadeira educação, que 
não tem nada a ver com notas e diplomas e tudo a ver com simples consciência – 
consciência daquilo que é tão real e essencial, que está tão escondido à luz do dia 
onde quer que se olhe que precisamos repetir para nós mesmos a todo momento: 
‘Isto é água, isto é água’.”

Não seria preciso dizer que as exortações de Wallace comungam com ensina-
mentos derivados de certas tradições religiosas nos quais o verdadeiro conhecimento se 
distingue do falso17, ou que delineiam um tipo de subjetivação individual cuja forma é 
socialmente religiosa, hoje traduzida por práticas terapêuticas que sublinham a atenção 
dada ao “aqui e agora” - mas da qual se exclui a palavra espírito. O único esforço feito 
na direção de entregar aos ouvintes uma verdade suprema termina por postular que: a) 
a única verdade suprema possível está localizada nas imediações de uma experiência que 
b) deve ser obtida pela não identificação com as propensões da vida cotidiana a que o 
pensamento está sujeito. 

Isto é Yoga

Neste momento pretendo fazer uma breve exposição de alguns dos sutras de Patañjali cuja 
retórica é de algum modo semelhante à de Wallace. Não se trata de uma comparação totalmente 
funcional – e nem mesmo ela é guiada por analogias. O yoga, enquanto um dárshana, erigiu 
uma estrutura bastante sofisticada para o entendimento da consciência – chegando mesmo a 
distinguir os níveis de manifestação dessa consciência (citta) e a diferenciá-la em três “camadas”: 

17 Vidya e avidya.
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buddhi, ahaṃkāra e manas18. Este sistema, observado desde o presente, está permeado de 
verdades religiosas que aludem a uma instância última da realidade (purusha) inacessível à 
formulação filosófica de Wallace. Não obstante, como se verá, de alguma forma, se Wallace 
possui um diagnóstico, Patañjali apresenta uma soteriologia. O diagnóstico moderno, 
contudo, é desprovido de quaisquer alusões à camada mais sutil da estrutura da consciência, e 
está concentrado nas suas manifestações no mundo fenoménico, pelo ego e pela ação. 

De acordo com o sutra mais citado: yoggascittavrttinirodhah: “Yoga é a supressão dos 
movimentos da consciência”19. Ora, uma destas atividades naturais da consciência é o 
pramāṇa  – o julgamento correto do qual se origina o conhecimento, em alguns casos 
traduzido como evidências ou como aferições justas (que compõem um discernimento). 
Isso se vê no sétimo sutra do primeiro capítulo: pratyaksanumanagamah pramanani – “as 
aferições justas são: percepção sensorial, inferência e cognição verbal”20.

A soteriologia iogue também se sustenta numa compreensão dos distintos efeitos do mundo 
dos fenômenos sobre as alterações da consciência. Assim, temos no sutra nº33:

“A serenidade da consciência resulta do desenvolvimento da benevolência em 
relação aos domínios do prazer, compaixão em relação aos domínios da dor, da alegria 
diante da virtude e indiferença diante do vício.” (Gulmini, 2002: 186).

Mais adiante, no sutra nº35: visayavati va pravrttirutpanna manasah stitinibandhini – “a 
fixação da estabilidade da consciência advém também do movimento contínuo produzido 
pela mente na direção de um domínio objetivo”21.

18 Este modelo é originário da filosofia Samkhya, e tem como função discernir uma correspondência entre a estru-
tura psíquica e espiritual da consciência cósmica e a consciência individual: buddhi é frequentemente traduzido 
como intelecto, mas um intelecto que desfruta de um estado mais puro; ahaṃkāra traduz-se um princípio de 
individuação, o eu fenomênico da relação entre sujeito e objeto; e manas, traduzido como mente, se faz “presente 
tanto na cognição quanto na ação”. Gulmini, L. C. (2002: 106). O Yogasutra, de Patañjali – tradução e análise da 
obra, à luz de seus fundamentos contextuais, intertextuais e linguísticos. 2002. Dissertação de Mestrado – Facul-
dade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo.

19  Sigo aqui a tradução de Lilian Gulmini. Gulmini, L. C. (2002). O Yogasutra, de Patañjali – tradução e análise 
da obra, à luz de seus fundamentos contextuais, intertextuais e lingüísticos. Dissertação de Mestrado – Facul-
dade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo.

20 Gulmini, L. C. O Yogasutra, de Patañjali – tradução e análise da obra, à luz de seus fundamentos contextuais, 
intertextuais e lingüísticos. 2002. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Huma-
nas, Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 134.

21 Idem, p. 198.
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No segundo capítulo dos Yoga Sutra, Sadhana, é possível encontrar no sutra nº17, que 
o verdadeiro discernimento (viveka) leva à percepção de um tipo de conduta de onde se 
origina o sofrimento a ser evitado: drastrdrsyayoh samyogo heyahetuh – “a causa do evitável 
é a conjunção entre a testemunha e o testemunhável22”. Em outras palavras: o verdadeiro 
discernimento é capaz de esclarecer a origem do sofrimento. Fala-se, aqui, da identificação 
da percepção com o que há para ser percebido, e da situação aprisionante que se decorre de 
uma tal postura.

A ocorrência de um tal engano estará, nos sutras nº23, 24 e 25, associado à ignorância 
(avidya). O modo pelo qual se integra o sujeito observador ao objeto observado leva a 
uma falha procedimental: o vício de se observar o eterno naquilo que é perecível – vício 
que ata a consciência às coisas que a mente observa. Assim aparecem: svasvamisaktyoh 
svarupopalabdhihetuh samyogah – “a conjunção é a causa da obtenção da natureza própria 
da testemunha e dos poderes da posse e do proprietário”; tasya heturavidya – “a causa 
desta junção é a ignorância”23; tadabhavat samyogabhavo hanam| taddrseh kaivalyam – “da 
inexistência desta ignorância, resulta a inexistência da conjunção: esta é a revogação do 
problema, o isolamento, no absoluto, do poder de ver”24.

E logo em seguida, no sutra nº26: vivekakhyatiraviplava hanopayah – “o meio de revogar 
a conjunção é a revelação, em fluxo ininterrupto, da sabedoria discriminadora” 25.

Se é possível referendar, por estes meios, a exortação do peixe mais velho da anedota, 
“isto é água”, o sutra nº28, o qual introduzirá o Ashtanga Yoga (os oito passos do 
Yoga), estabelecerá um conceito chave para a pedagogia do yoga: jnana. Assim, temos: 
yoganganusthanad asuddhiksaye jñanadiptira vivekakhyateh – “com o cumprimento dos 
componentes do Yoga e a eliminação das impurezas, a luz do conhecimento alcança a 
revelação da sabedoria discriminadora”26. Neste ponto, podemos falar de viveka como 
“conhecimento discriminador”, capaz de realizar a distinção entre o “ser incondicio-
nado e a matriz fenoménica” (Gulmini, 2002: 215). 

E tem-se, então, a descrição de uma tecnologia de si cujo alcance na filosofia do yoga é 
tão grande e penetrante que torna-se mesmo difícil mensurá-lo. Nos dois primeiros passos 

22  Idem, p. 248.
23  Ibidem.
24  Idem, p. 264.
25  Ibidem.
26  Ibidem.
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deste sistema, yama e niyama, é possível destacar a sua qualidade de observação da conduta 
de si perante os outros e perante si mesmo: auto-observação e disciplina. Dentre as virtudes 
previstas pelo niyama, temos svadhyaya, algo que poderia funcionar de forma muito análoga 
ao tipo de cuidado de si desenhado pelas filosofias antigas do ocidente. No contexto do 
yoga e do hinduísmo, o termo se refere ao estudo de si e dos textos clássicos, à observação de 
si, ao silenciamento da mente, e, pela congregação de sentidos, se torna polissêmico – como 
muitos outros termos oriundos do universo do yoga. 

Cabe dizer, novamente, que algumas destas técnicas espirituais são semelhantes àquelas 
descritas por Michel Foucault e Pierre Hadot a respeito das práticas espirituais no contexto 
das filosofias ocidentais antigas: a meditação, a concentração, a moderação dos prazeres, o 
retiro espiritual, os exercícios respiratórios, o jejum etc. Se o yoga, neste sentido, pode ser 
caracterizado como uma disciplina, e, neste contexto desterritorializado, como uma peda-
gogia da disciplina, é justamente esta definição bastante vaga e um tanto generalista que 
permitiria a um escritor como Jorge Luis Borges, dizer que “o budismo é uma yoga”27.

A trajetória do yoga no Ocidente se inicia no final do século XIX, com a chegada de 
Swami Vivekananda na América. Desde então, temos visto uma redefinição da vinculação 
do yoga com a religiosidade hindu - redefinição que passa a atenuar estes vínculos e a 
estabelecer outros, na direção de fenômenos culturais e religiosos ocidentais, tais como a 
biomedicina, o esoterismo, o ocultismo, e as religiões Nova Era - como uma prática espiri-
tual voltada para autorrealização individual, e, posteriormente, já no decurso do século XX, 
de acordo com suas propriedades terapêuticas que agem diretamente sobre os males vividos 
pelos indivíduos na modernidade.

Sua transplantação para o Ocidente dependeu de uma série de traduções, e um campo de 
apoio já constituído dentro da espiritualidade ocidental: os círculos esotéricos tais como a 
Sociedade Teosófica, a Ordem Hermética, ou o Movimento Novo Pensamento. A prática 
do Raja Yoga formulada por Vivekananda foi difundida primeiro dentro deste circuito 
cultural enquanto uma prática construída diretamente para atender às demandas destes 
grupos, até então carentes de uma técnica referendada por alguma autoridade oriental. 
Antes de ser trasladado para este contexto, contudo, a espiritualidade indiana – o Vedanta 
– já vinha se renovando através de movimentos tais como o Brahmo Samaj, popular na 

27 Conferência de Jorge Luis Borges sobre o Budismo, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=B-
9qdLUz2sj4, acessado em: 07/10/2019. Além disso, a conferência também se encontra disponível no volume 
Siete Noches, Mexico: Fondo de Cultura Economica, 1999.
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elite intelectual de Bengala. Uma certa elite letrada foi responsável pela operação daquilo 
que definimos como um tipo de sincretismo, através do qual o hinduísmo se reformulou 
absorvendo elementos iluministas trazidos pelos europeus. O Raja Yoga de Vivekananda, 
na esteira de um movimento cosmopolita e moderno como o Neo-Vedanta, foi profun-
damente influenciado por aquilo que mais acima denominamos de psicologização da vida: 
a ênfase no indivíduo, o foco na imaginação e no pensamento enquanto veículos para a 
realização espiritual é algo bastante presente nos grupos esotéricos e ocultistas28.No caso do 
Yoga Moderno, a individualização e a psicologização da espiritualidade pareciam conduzir, 
necessariamente, ao autoaperfeiçoamento e à construção de um tipo de ativismo ético29.

O discurso iogue moderno tem sido bastante categórico ao afirmar que a prática é o 
centro de toda a disciplina. Isto que chamamos de prática, contudo, é apenas uma tradução 
do termo usualmente empregado, que é sadhana. Yoga Moderno30 se constroem . Se 
num contexto pré-moderno estas recomendações serviam ao objetivo final da liberação – 
moksha-, ou do estado meditativo/contemplativo final – samadhi -, em um contexto mais 
recente elas se prestam a uma outra finalidade: o bem-estar31.

Esta condição atual resulta de um processo bastante amplo de transplantação e tradução: 
a incorporação dos males modernos à soteriologia do yoga, e a sua fundamentação discur-
siva a partir de uma base de apoio biomédica moderna. Ela oferece um sistema prático e 
filosófico sofisticado o suficiente para conciliar uma busca espiritual32 com uma busca pela 
disciplina física. No seio da espiritualidade moderna, o yoga também vem firmar o seu 
lugar numa vizinhança próxima à espiritualidade Nova Era, nonde a prática da cura recebe 

28  De Michelis, E. (2005: 81). A History of Modern Yoga: Patanjali and Western Esoterism. London: Conti-
nuum.

29 Idem, p. 91.
30 Tomo como exemplo as linhas mais populares difundidas no ocidente: Iyengar Yoga, Sivananda Yoga, Ashtanga 

Yoga, Tantra Yoga, dentre outros
31 “Ao contrário do que se apregoava antigamente, os iogues e praticantes hoje parecem manifestar maior interesse na aqui-

sição de saúde e bem-estar, do que reverenciar algum tipo específico de ética religiosa, conduta espiritual de culto a deus 
ou à qualquer outra religião institucionalizada. [...]Estudos mostram que as diferenças que caracterizam a passagem do 
ioga antigo para o moderno residem na sua medicalização e, por conseguinte, na popularização dos seus ritos corporais 
em técnicas terapêuticas de combate ao estresse”. Simões, R. S. (2015: 16). O Papel dos Klesas no Contexto Moderno 
do Yoga no Brasil: uma investigação sobre os possíveis deslocamentos da causa do mal e da produção de novos bens 
de salvação por meio da fisiologia biomédica ocidental. Tese de Doutorado, Área de Ciência da Religião da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo.

32 Na medida em que a espiritualidade iogue pode oferecer compensadores de base sobrenatural. Esta inferência 
é baseada na perspectiva da escolha racional, trabalhada por Rodney Stark e William S. Bainbridge. Stark, R. & 
Bainbridge, W.S. (2008). Uma teoria da religião. São Paulo: Paulinas.
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grande destaque. A cura enquanto reordenamento do corpo e do espírito tem, em seu obje-
tivo, semelhanças evidentes com a busca dos iogues pela saúde física e espiritual conquistada 
no sadhana.

Universalização do cuidado de si

Como é possível produzir um discurso laico e próprio de um campo pedagógico que 
seja tão semelhante àquele do yoga sem que seja necessário citá-lo? Qual é a estrutura 
de sentimento acessada por Wallace para que ele possa formular um ethos pedagógico 
funcionalmente semelhante ao do yoga, ainda que desprovido dos seus mecanismos sote-
riológicos? Não há no discurso de Wallace nenhuma referência a meditação ou a qualquer 
exercício postural. Sua atitude depende exclusivamente de uma escolha. Não há menções 
sobre como alcançar o estado de self-awareness identificado por ele, se não a partir de uma 
mudança na forma de perceber o mundo. O conhecimento da realidade última – a água 
da anedota dos peixes – constitui o próprio ato de educar-se. Este modo de percepção 
leva à compreensão da realidade que cerca o indivíduo, e também o instrui a navegá-lo.

Quais são as condições que permitem a enunciação de um discurso de tal ordem? 
Uma pergunta tão ampla, se logicamente considerada, só pode levar a uma especulação 
interminável sobre todas e quaisquer influências que tornaram possível tal discurso – uma 
infrutífera decomposição dos eixos discursivos que fundam a voz de um sujeito como 
David Foster Wallace33.

O reconhecimento do valor pragmático da religião está necessariamente vinculado aos 
seus efeitos “terapêuticos”, inclusive aqueles com finalidades éticas, dentre eles a empatia, o 
senso de comunidade e, é claro, o bem-estar34

33  Para além da hipótese segundo a qual os escritores pós-modernos encaram as crenças como um caminho para 
se falar da religião, Wallace pertenceria a uma tradição de autores, inaugurada por Ralph Waldo Emerson e 
seguida por William James, que reconhecem um valor pragmático nas religiões.

34 Não seria necessário fazer uma referência à escola dos terapeutas de Alexandria, mas indicar que algumas 
espiritualidades, especialmente aquelas classificadas como Nova Era, são buscadas e cultivadas tendo em vista 
um objetivo (dentre outros) de equilibrar e regular aquilo que no corpo, na mente, e no espírito, aparecem 
como males. Neste caso, o diagnóstico compreende um desequilíbrio espiritual de onde se originam as doen-
ças psíquicas e algumas doenças corporais. Tomando o yoga como um tipo de espiritualidade mais ou menos 
vizinha à Nova Era, podemos citar, como exemplo, aquilo que é definido em termos de desequilíbrio prânico 
(Simões, 2015: 50). Aqui, a religião, para oferecer uma cura, deve oferecer um diagnóstico. Hanegraaf, W. J. 
(1998: 42). New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought. New York: State 
of New York Press. 
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O bem-estar em um contexto iogue moderno pode ser relacionado a um tipo de autor-
realização espiritual35. Tanto o bem-estar é uma das condições para uma vida espiritual, 
como uma vida espiritual leva diretamente ao bem-estar36. Que o estresse seja um mal a 
ser superado por uma pragmática espiritual, isto confere um valor eminentemente tera-
pêutico à espiritualidade contemporânea37, posto que o estresse é um conceito no qual se 
condensam inúmeras perturbações compreendidas como um tipo de desequilíbrio.

O princípio do cuidado de si (do grego, Epiméleia heatôu), por sua vez, tal e qual 
analisado por Foucault, se insere como um tema central no desenvolvimento da filosofia 
no ocidente – central ainda para a produção da subjetividade individual no decorrer da 
história. Em que medida ele pode captar uma soteriologia para os males que afligem o 
sujeito? Aqui, não se trata de um sujeito moderno ou um sujeito antigo. O primeiro 
contexto em que o termo aparece é nos diálogos socráticos, e a exortação na qual se 
expressa é dirigida àqueles jovens que estão a ingressar na vida adulta, e para quem o 
conteúdo pedagógico ateniense seria insuficiente38. 

A trajetória do princípio do cuidado de si, ainda, é de longa duração, tendo passado 
por camadas de reformulação de acordo com cada cultura espiritual que dele se originou, 
redefinindo-o tanto nas suas práticas, no seu diagnóstico, no seu uso e objetivo: entre 
os platônicos, epicuristas, cínicos, estoicos, neoplatônicos e cristãos. No primeiro 

35 De Michelis, E. (2005: 125-129). A History of Modern Yoga: Patanjali and Western Esoterism. London: Conti-
nuum.

36 “Numa pesquisa realizada em Londres em 2002 com 750 praticantes de ioga, descobriu-se que 80-83% destes iogues 
compreendem as suas práticas tanto como auxiliares no combate ao estresse, quanto na experiência igualmente válida de 
uma vida espiritual plena”. Simões, R. S. (2015: 17). O Papel dos Klesas no Contexto Moderno do Yoga no Brasil: 
uma investigação sobre os possíveis deslocamentos da causa do mal e da produção de novos bens de salvação por meio 
da fisiologia biomédica ocidental. Tese de Doutorado, Área de Ciência da Religião da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo.

37 “Os iogues modernos lutam por desvencilhar-se da magia hinduísta medieval, mas esse desencantamento se revelará 
na substituição por novas crenças igualmente mágicas, mas fundamentadas numa nova proposta de salvação/libertação 
estabelecida entre a dialética saúde-Bem-equilíbrio-Kaivalya e doença-Mal-desequilíbrio-klesa”. Idem: 52.

38 Em termos de sua funcionalidade na estrutura da sociedade, podemos incorrer numa analogia: “O discurso 
ioguico vai se pautando na ciência da fisiologia biomédica, não apenas para erigir um “novo discurso coerente” e des-
mistificado, mas talvez, igualmente como os iogues medievais o fizeram em seu tempo, para reformular a sociedade 
urbana ocidental de sistema capitalista de consumo e economia neoliberal em que foram transplantados. O Mal/klesa, 
samadhi e kaivalya podem estar modificados agora, pois o alvo não está mais apontado para o alto clero indiano que 
mantinham rígidos princípios éticos e uma sociedade em castas sem mobilidade social” ”. Simões, R. S. (2015: 55). O 
Papel dos Klesas no Contexto Moderno do Yoga no Brasil: uma investigação sobre os possíveis deslocamentos da causa 
do mal e da produção de novos bens de salvação por meio da fisiologia biomédica ocidental. Tese de Doutorado, Área 
de Ciência da Religião da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
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momento em que aparece, por exemplo, o cuidado de si tem como finalidade o governo 
dos homens da cidade, e o seu público ouvinte são os jovens da elite aristocrática. 
Cuida-se de si para poder cuidar dos outros. Num contexto mais contemporâneo, este 
discurso jamais teria como objetivo o “governo dos homens”, mas apenas o “governo 
de si”, cabendo limitar-se aos seus efeitos éticos e terapêuticos, os quais conduzem à 
felicidade e à liberdade. 

Qual liberdade? A liberdade de si. A liberdade para além dos vícios, do ego, dos 
condicionamentos da consciência, e dos automatismos do corpo.

David Foster Wallace, ao sugerir que “a mente é um ótimo servo, mas um péssimo 
mestre”, compõe um discurso que aponta para a necessidade de tomar as rédeas do 
pensamento, com o objetivo último de aquietar as suas propensões – vrttis, segundo 
Patañjali– mais imediatamente egoístas, agindo com disciplina, equanimidade, e discri-
minação do real sobre o ilusório. Para Wallace, é importante que se possa agir para além 
das configurações automáticas da mente como forma de evitar o sofrimento, e discernir 
o que é verdadeiro do que é falso.

O seu discurso, pronunciado para um público de formandos do ensino superior, é 
enfático ao sugerir que a verdadeira educação é aquela que ensina aos indivíduos como 
pensar. Para além dos clichês que postulam a “educação humanística” como um tipo de 
pensamento crítico, como pensar, aqui neste contexto, nada mais é do que ter disciplina 
para escolher o objeto de seu pensamento, cuidando para que este objeto não escravize o 
indivíduo que se concentra nele.

Há uma retórica iogue implícita neste discurso, e ela se desdobra em dois pontos: a 
faculdade de dominar a consciência – citta -, ter as oscilações sob jugo, e, por conse-
guinte, suspender suas propensões mentais, nada mais são do que duas definições do 
yoga, uma etimológica e outra émica, da qual se extrai o segundo aforismo do Yoga 
Sutra de Patañjali: yogascittavrttinirodha.

Um elemento bastante citado da obra e da biografia de Wallace são os grupos para 
recuperação de ex-viciados. Tendo frequentado o grupo dos Alcoólicos Anônimos e 
colecionado inúmeros métodos de recuperação divulgados em receitas e nos livros de 
autoajuda, Wallace apropriou-se dos ensinamentos essenciais contidos nestas práticas 
terapêuticas, procurando nelas um valor funcional e pragmático. Aqui não deveria 
haver uma conversão religiosa propriamente dita, mas um amadurecimento intelectual 
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resultante de uma mudança da percepção, e no modo pelo qual se constrói significado a 
partir da experiência: discernimento. Em outras palavras: viveka39.

Perguntar-se-ia se a máxima “isto é água” codifica alguma epifania, hierofania, insight, 
ou experiência mística. Outrossim, o modelo típico do peak experience compreende, é 
claro, um modo específico pelo qual se percebe o mundo – e o acesso a essa modalidade 
de percepção se torna, por sua vez, o catalisador de uma experiência textualmente aferida 
pela cultura religiosa – porque já há uma linguagem mística disponível para nomear este 
tipo de experiência que envolve descentralização do ego, compressão do tempo, disso-
lução do espaço, dentre outros fenômenos40.

Quando falamos em samadhi, por exemplo, estamos apontando para este âmbito de 
experiências extraordinárias vividas também pelo corpo de um indivíduo e para o qual a 
linguagem e científica secular carecia de termos. Este foco na experiência exigido pelo 
delineamento contínuo de um tal fenômeno parece associar-se a dois momentos nos 
estudos sobre a religião e sobre a psique humana, datados primeiramente da década de 
1960 e, agora, em tempos mais recentes, de 2000 em diante. Num primeiro momento, 
uma tal abordagem da religião postulava que sua essência estava localizada na experiência 
que ela seria capaz de promover, quase sempre na direção do êxtase místico – e isto 
parecia bastante vinculado ao contexto contracultura, uma janela de entrada das religiões 
e filosofias orientais41.

Num segundo momento, mais contemporâneo, a experiência parece ter ganhado 

39 Há ainda de se considerar algumas palavras sobre a alegoria dos peixes na anedota que abre o seu discurso. 
Jñana é o caminho iogue do conhecimento - um dos quatro caminhos expostos por Krishna no Bhagavad-
-Gita, sumarizados por Swami Vivekananda em seu Raja Yoga. Há, sem dúvida, uma considerável camada de 
recomendações éticas explícitas neste modo de atuar no mundo.

40 Abraham Maslow destacou os inúmeros aspectos religiosos que marcam a peak experience. Destaco alguns 
deles: o Universo como um todo unificado; capacidade de concentração máxima; entendimento das coisas tais 
como elas são e um apagamento do observador (B-cognition); a dissolução do ego; a auto-validação; o encontro 
de um sentido para a existência; reordenamento do tempo e do espaço; aceitação do mundo; o entendimento 
de que tudo é sagrado (B-values) ); transcendência das polaridades; perda do medo, com fins de tratamento 
terapêutico; encontro com sua própria identidade; criatividade; amor; menos egoísmo; gratidão; foco no aqui 
e agora. Maslow, A. (1970: 5). Religions, Values and Peak-Experiences. New York: The Viking Press.

41 Esta ideia se formula, na verdade, muito antes do contexto contracultural. É notório que ela tenha sido ex-
posta em estudos considerados seminais para a Ciência da Religião: As Variedades da Experiência Religiosa de 
William James, e O Sagrado , de Rudolf Otto, nonde se encontra a ideia de uma hierofania como elemento 
chave da vida religiosa. Ao longo da década de 60, contudo, estudiosos como Ken Wilber, Abraham Maslow 
e Walter Pahnke se tornam as referências sobre o tema.
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um significado a mais, posto que ela parece indicar os recursos biológicos presentes no 
cérebro humano que permitem uma tal ordem de experiência42. 

É verdade que o próprio Abraham Maslow chegou a apontar em suas obras para o fato 
de que as questões espirituais permeiam as grandes questões pedagógicas: como viver bem? 
Como viver em comunidade? O que é certo, o que é errado? Quem sou eu e quem somos 
nós? Num determinado momento de sua obra, é possível compreender que a abrangência do 
termo peak experience e a existência de um campo onde se interseccionam a experiência reli-
giosa antiga e os fenômenos observados pela psicologia moderna, não é nada menos que um 
grande problema relacionado à linguagem43 – momento em que a percepção cumpre com 
sua função de desencadear novas experiências de pico conforme passamos a nos preocupar 
com elas.

Numa de suas correspondências com Robert K. Bolger,44 Wallace faz uma referência bastante 
direta a algum tipo de peak experience resultante do modo de percepção adotado caso alguém siga 
uma tal filosofia espiritual cuja atenção está voltada para a imanência da experiência reveladora: 

“I know it’s true: you have them [T. S. Eliot-like “tremors of bliss”] all the time. 
The trick is noticing them, which requires thinking less and trying to notice more. It’s 
very hard. This kind of awareness appears to me to be the real goal (and perhaps the 
promised “4th Dimension”) of the sort of spirituality with which AA is concerned. 
But they really are there all the time; think about it: The angle [sic] of light through 
a bus window at certain times, the feeling of the the [sic] first swallow of water 
when you’re thirsty, the [sight of our wives] doing something small that delights you 
without her knowing, etc. All sorts of tremors. The good days are the days I’m awake 
and aware enough to feel them” (Bolger, 2014: 41).

Perguntar-se-ia, ainda, se a prática do yoga constrói caminhos para se chegar a uma 
experiência desse tipo no contexto da contemporaneidade, e se não seria este mais um 

42 Os estudos da ciência cognitiva da religião servem como exemplo. Dentre estes estudos, o trabalho de Anna 
Tavis adquire relevância por questionar a mera existência da experiência religiosa enquanto um constructo 
discursivo.

43 Maslow, A. (1970: 5). Religions, Values and Peak-Experiences. New York: The Viking Press.
44 Bolger. R. K. (2014). A Less “Bullshitty” Way To Live: The Pragmatic Spirituality of David Foster Wallace. In 

Bolger. R.K; Korb S. (orgs.): Gesturing Toward Reality: David Foster Wallace and Philosophy. New York: 
Bloomsbury.
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dentre os elementos atraentes dispostos no seu cabedal, destacados a partir da sua trans-
plantação para o ocidente, conforme encontra apoio numa expectativa espiritual gestada 
já no seu ponto de chegada, que é o mundo moderno. Assim, a experiência religiosa do 
yoga pode estar baseada tanto no êxtase místico, verificável na relação de seus próprios 
termos antigos com o peak experience, quanto nos efeitos terapêuticos de uma prática mais 
prolongada. Não é a totalidade de sua experiência moderna que está apoiada textualmente 
em manuais antigos. De qualquer modo, a ênfase contemporânea nos seus ganhos para a 
saúde oferece recompensas diretas para os indivíduos modernos que buscam no yoga qual-
quer tipo de compensador, de ordem sobrenatural ou não. 

Considerações finais

É importante notar que as metodologias encontradas no yoga ou nos Alcoólicos 
Anônimos possam ser de alguma forma tipificadas como tecnologias de si, posto que ainda 
se organizam ao redor de uma certa coletividade. É ainda mais sério que Wallace evoque 
os princípios contidos nessas tecnologias como verdadeiros complementos pedagógicos à 
educação liberal. É uma forma de dizer não só que o currículo pedagógico formal precisa 
de complementos, mas que estes complementos devem funcionar de algum modo como 
práticas terapêuticas de autocuidado45. 

Trata-se de um interessante evento linguístico onde podemos visualizar os rastros tardios 
deste grande movimento de integração (de prática e de textualidade) da pedagogia com 
o yoga. A universalização deste campo de sentidos comuns, o encontro possível entre 
discursos espirituais antigos e uma retórica filosófica moderna, e que se abre e se permite a 
tais comparações, é um indicativo do sucesso da transplantação do yoga para o ocidente, e 
de quão ampla se tornou a base de apoio discursivo sobre o qual ele pode se sustentar: o prin-
cípio do cuidado de si alçado ao nível do senso comum, difundido na cultura do consumo, 
tangenciado pelos discursos pedagógicos. Sua reverberação parece depender ainda de quão 
adaptável e traduzível é o discurso formulado, por onde então se anulam as diferenças e se 
acentuam as semelhanças.

45 O que termina por sublinhar a precariedade das práticas de si na contemporaneidade enquanto uma questão 
relevante para as Ciências Humanas, como assim disse Michel Foucault. Foucault, M. (2014).
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SUMÁRIO 

Maria Helena Charula de Sousa (1922-1999) nasceu em Moçambique e em 
1984 fundou um grupo filosófico e espiritualista em Portugal. As atividades da 
instituição incluíram algum sincretismo religioso, entre o ensino da doutrina 
e das práticas da Ioga Moderna postural, a Teosofia de Helena Blavatsky e o 
Espiritismo de Kardec.

Os dados obtidos para este estudo foram recolhidos através de entrevistas 
etnográficas, realizadas no ano de 2019, e da observação participante ao longo 
de dez anos (1989-1999). Este artigo pretende explorar a formação das estru-
turas de crença relacionadas com a kriyā ioga de Paramahansa Yogananda e 
sua importância na formação do pensamento filosófico e espiritualista de Maria 
Helena Charula de Sousa.

Surgiram no nosso estudo evidências da ocorrência de metamorfoses nas 
estruturas de crença, operadas por via de sincretismos religiosos que, no caso 
concreto, ancoraram o seu desenvolvimento nas teorias da ioga indiana e contri-
buíram para a divulgação das práticas da Ioga Moderna postural em Portugal, 
como uma opção disponível no universo da espiritualidade contemporânea.
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ABSTRACT

Maria Helena Charula de Sousa (1922- 1999) was born in Mozambique and 
in 1984 she founded a philosophical and spiritualist group in Portugal. The 
institution’s activities included some religious syncretism, between the teaching 
of modern postural yoga doctrine and practices, Helena Blavatsky’s Theosophy 
and Kardec’s Spiritism.

The data obtained for this study were collected through ethnographic inter-
views, conducted in 2019, and through participant observation over ten years 
(1989-1999). This article aims to explore the formation of belief structures related 
to Paramahansa Yogananda’s kriyā yoga and its importance in the formation of 
Maria Helena Charula de Sousa’s philosophical and spiritualist thinking.

Evidence emerged in our study of the occurrence of metamorphoses in belief 
structures, operated through religious syncretism’s that, in the specific case, 
anchored their development in theories of Indian yoga and contributed to the 
dissemination of the practices of modern postural yoga in Portugal, as an option 
available in the universe of contemporary spirituality.

Paulo Hayes
paulo.hayes@ulusofona.pt  | paulohayes@campus.ul.pt
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

A ioga de Paramahansa Yogananda no pensamento filo-
sófico e espiritualista de Maria Helena Charula de Sousa 

Nº 2 - Fevereiro de 2020



Yoga Dharma – Revista de Estudos Sobre o Yoga Antigo e Moderno 
https://yoga-dharma.org

28

Introdução

Maria Helena Charula de Sousa nasceu no ano de 1922, em Moçambique, e faleceu 
em Portugal no ano de 1999. Exerceu a profissão de tradutora e datilógrafa. Foi casada e 
divorciada, não deixou descendentes. No entanto, foi na área da espiritualidade que Helena 
mais se destacou e na instituição que fundou em Portugal, o Grupo Filosófico Espiritualista 
Peregrinos do Cosmos.

Este artigo explora alguns dos aspetos do espiritualismo moderno e sua ligação com a 
Ioga1 Moderna, em particular a kriyā ioga de Paramahansa Yogananda, que foram estru-
turantes no pensamento e obra de Helena. A escolha de Helena para este trabalho deve-se 
ao facto de representar um bom exemplo de ocorrência de fragmentações e metamorfoses 
nas estruturas de crença2, operadas por via de sincretismos religiosos que, no caso concreto, 
suportaram a divulgação e expansão da Ioga Moderna em Portugal. Por outro lado, o caso 
de Helena reflete a tendência do domínio feminista, desde a receção até à contemporanei-
dade, das práticas posturais na ioga portuguesa (Hayes, 2018).

Existem diversas tipologias da Ioga Moderna (De Michelis, 2004; Newcombe, 2017; 
Singleton, 2010). A ioga é referida em textos dos missionários portugueses do século XVI 
(Hayes, 2019) e de acordo com Silva (2019: 67) as aulas posturais para grupos parecem ter 
iniciado em Portugal no ano de 1965 com o instrutor António Pedro. 

Contudo, parece-nos estranho surgirem anúncios na imprensa portuguesa a solicitar  
instrutores da ioga no ano de 1965, conforme declarou o instrutor António Pedro à 
revista Om Yess, citado por Silva, na vigência de um regime fascista onde as práticas 
orientais foram censuradas e proibidas. Não menos surpreendente é o facto de que após 
vários meses de insistência nos anúncios na imprensa, a solicitar instrutores da ioga, 
tenham participado apenas duas alunas estrangeiras para esta suposta primeira aula da 
ioga postural portuguesa (ibidem). 

Embora se coloque algum stress sobre quem foi a primeira pessoa a ensinar ioga 
postural e sobre como a espiritualidade da ioga indiana chegou em Portugal, em 

1 Optámos, para este trabalho, por seguir o novo acordo ortográfico em que a palavra ioga pode ser do género 
feminino ou masculino, conforme o dicionário da Academia de Ciências de Lisboa. 
https://volp-acl.pt/index.php/component/zoo/item/ioga?Itemid=688, acedido em 1 de fevereiro 2020.

2 Preferimos utilizar a designação ‘Estruturas de Crença’ em vez de Religião. O grupo fundado por Helena 
nunca pretendeu o registo como pessoa coletiva religiosa.
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vez de se procurar o primeiro praticante, parece-nos que a Ioga Moderna surgiu em 
Portugal através de Fernando Pessoa, no ano de 1922, na sequência da sua tradução 
ao livro Introdução ao Yoga, da teosofista Annie Besant (Besant, 1922). 

Contudo, na sequência da entrevista ainda não transcrita ao escritor e poeta Miguel 
Santos, do Funchal, no dia 22 de fevereiro de 2020, e de uma análise preliminar ao 
legado literário de Marialva, parece-nos que o primeiro praticante da ioga postural e 
não postural foi o escritor, poeta e teosofista Octávio de Marialva (1898-1992), que 
entre 1935 e 1937 viveu na Índia e aí aprendeu ioga, medicina ayurveda, jainismo 
e budismo. Marialva foi um vegetariano celibatário e abriu um espaço, ao estilo do 
ashram indiano, na cidade do Funchal no ano de 1940 e poderá ter ensinado a ioga 
juntamente com outros ensinamentos e cursos. Segundo Miguel Santos, Octávio de 
Marialva praticou a saudação ao sol, várias posturas, meditação e mudrā.

Neste artigo seguimos o plano de texto do género TOP, utilizado em disciplinas como 
a história, a filosofia e nas humanidades em geral, onde os assuntos são estruturados por 
tópicos e incluem a revisão da literatura pertinente.

Utilizámos o método etnográfico, nomeadamente as entrevistas e as observações parti-
cipantes. Entrevistámos indivíduos que foram próximos de Helena e gravamos os seus 
testemunhos. Por uma questão de reserva da vida privada, ficcionamos os nomes dos nossos 
informadores. Abel é profissional de osteopatia e Beta trabalha num escritório. Residem 
em Carnaxide, são casados, e durante muitos anos pertenceram ao círculo mais próximo 
de Helena. Cristina é reformada e reside no Porto, conheceu Helena em Moçambique, e 
as conversas existentes foram gravadas via Skype. Dora, solicitadora e residente na zona 
de Alfragide, ocupou lugar de destaque na instituição do Grupo Filosófico Peregrinos 
do Cosmos, fundado em Portugal por Helena. Contactámos dois elementos da direção 
da Comunidade Hindu de Maputo, Jayes Sacarlal e Mahendracumar Chhagan, e um dos 
sobrinhos de Helena. No ano de 1995, Helena entregou-nos alguma da sua correspon-
dência, proveniente da instituição Lucis Trust e relacionada com a obra da teosófica 
Alice Bailey.

Acresce o nosso diário de campo, onde registámos notas provenientes da observação 
participante nos eventos da instituição, entre os anos de 1989 e 1999, incluindo as relativas 
às aulas teóricas ministradas por Helena aos domingos, no Grupo Filosófico Espiritualista 
Peregrinos do Cosmos, que suportam as descrições temáticas na parte final do presente texto.

Paulo Hayes | A ioga de Paramahansa Yogananda no pensamento filosófico e espiritualista de
Maria Helena Charula de Sousa

Nº 2 - Fevereiro de 2020



Yoga Dharma – Revista de Estudos Sobre o Yoga Antigo e Moderno 
https://yoga-dharma.org

30

A importância da comunidade hindu de Moçambique no pensamento 
de Helena

Sabemos pouco da sua infância em Moçambique3. Embora cristã, não seguiu o forma-
lismo católico e as cosmovisões indianas estiverem sempre presentes no seu pensamento, em 
particular a haṭha ioga e a kriyā ioga de Paramhansa Yogananda. Por outro lado, ainda em 
Moçambique, desenvolveu características próprias do Espiritismo que viria posteriormente 
a aprofundar em Portugal. A ioga, o Kardecismo e a Teosofia foram os principais pilares 
que sustentaram o sincretismo filosófico-espiritual operado em Helena, conforme veremos 
mais à frente. 

Mahendracumar Chhagan refere que em 1686 foi construído o primeiro templo hindu 
em Moçambique. No ano de 1932 foi fundada a Associação dos Trabalhadores Hindus 
Bharat Samaj. A comunidade dos hindus moçambicanos é maioritariamente originária 
de Diu e da região do Gujarate, Índia4. A associação da Comunidade Hindu de Maputo, 
embora denominada em 1977, teve outras designações durante o período de ocupação 
portuguesa (Chhagan, 2003: 43-72).

Segundo Beta, Helena iniciou as práticas de haṭha ioga em Moçambique, no início da década 
de 1970, na sequência de intervenção cirúrgica à coluna realizada na África do Sul. As aulas 
foram ministradas pelo instrutor Kaku, um comerciante indiano e praticante da haṭha 
ioga de Lourenço Marques, hoje a cidade de Maputo. Foi no meio hindu moçambicano 
que Helena conheceu os ensinamentos de Paramahansa Yogananda, na sequência de um 
encontro com um Swami alemão iniciado na tradição da kriyā ioga de Paramahansa 
Yogananda. Beta referiu que Helena e o Swami eram próximos e chegaram a viajar para o 
Egipto, mas nunca visitaram a Índia. Nessa altura era Helena divorciada e, na sequência dessa 
amizade, inscreveu-se no curso de kriyā ioga promovido pela Self Realization Fellowship. 
Este curso é lecionado à distância, através de aulas policopiadas enviadas por correio aos 
participantes de todo o mundo5.

3 A irmã de Helena faleceu recentemente e não nos foi possível obter mais detalhes sobre a juventude de ambas.
4 Os costumes hindus em Moçambique são referidos numa tese de doutoramento de Marta Denise da Rosa 

Jardim, Cozinhar, adorar e fazer negócio: Um estudo da família indiana (hindu) em Moçambique.
5 Vide https://yogananda.org/lessons ,acedido em 30 de janeiro 2020.
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A kriyā ioga de Paramahansa Yogananda

Swami Paramahansa Yogananda (1893-1952) foi um monge indiano que ensinou a 
ioga nos Estados Unidos e na Índia. Fundou a Self Realization Fellowship e a Yogoda 
Satsang of India, e escreveu o famoso livro Autobiografia de um Yogui. A ioga, na vertente 
devocional da Bhakti, assumiu importante dimensão na obra deste mestre indiano 
(Pokazanyeva, 2015).

Após a morte de Yogananda, a instituição Self Realization Fellowship continuou a divul-
gação do seu legado espiritual. Qualquer interessado pode adquirir as lições de Yogananda, 
organizadas sob a forma de curso à distância, e aprender a kriyā ioga. Foi assim que Helena 
teve conhecimento da kriyā ioga.

Yogananda foi discípulo de Swami Sri Yukteswar (1855-1936), guru indiano que viveu 
em Serampore, Calcutá, e foi membro honorário da Sociedade Teosófica (idem: 108). Para 
melhor compreendermos as origens da kriyā ioga de Yogananda é fundamental conhe-
cermos melhor os ensinamentos do seu mestre.

No ano de 1894, Yukteswar escreveu a Ciência Sagrada – Kaivalya Darśanam -, com o 
objetivo de demonstrar a unidade entre as religiões do mundo (Yukteswar, 2011). Muitos 
dos comentários do autor estabeleceram paralelos entre o hinduísmo e o cristianismo, e 
a missão para escrever o livro foi-lhe outorgada pelo guru Babaji, considerado pelos seus 
devotos como um avatar indiano ou cristo-iogue da Índia moderna (idem: 3). Interessa-nos 
particularmente comparar os ensinamentos sobre a ioga na obra de Yukteswar e a ioga 
clássica do yogasūtra de Patañjali.

A Ciência Sagrada é composta por quatro capítulos e foi redigida em sânscrito, tal como o 
yogasūtra de Patañjali. O sūtra 1.3 reflete a presença da corrente teísta da cosmovisão indiana 
Sāṁkhya – Seshvaravada – em que o criador Parabrahma faz emergir da própria criação 
o puruṣa e a prakṛti. . Concomitantemente, a dicotomia Espírito/Matéria, característica 
da dualidade cósmica do Sāṁkhya clássico de Iśvarakṛṣṇa vertido na obra Sāṁkhyakārikā 
(Larson, 2011), está embutida na Ciência Sagrada. O yogasūtra de Patañjali, por sua vez, está 
filosoficamente ancorado na cosmovisão Sāṁkhya. No entanto, enquanto na ioga clássica 
de Patañjali nunca se referem corpos energéticos nem chakras, os versos 1.13-14 da Ciência 
Sagrada utilizam esses conceitos ao definir a fisiologia subtil do ser humano. O aforismo 4.8 
refere o Siddha como um indivíduo santificado. Ora, chakras, corpos energéticos e siddhas 
são tradicionalmente referidos no âmbito de tradições indianas do Tantra (White, 2014: 
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113-114). Existem, portanto, elementos sincréticos originários do Vedānta, do Tantra e da 
Ioga na obra de Yukteswar. De acordo com o aforismo 1.17, a devoção ao guru é a principal 
técnica da ioga. O amor é salientado, inclusive, logo no início da criação – verso 1.5 -, 
como um aspeto universal do Parabrahma.

Enquanto no yogasūtra de Patañjali o objetivo final – Kaivalya - é a separação entre o 
Espírito e a Natureza, na Ciência Sagrada o verso 1.18 refere que Kaivalya é a união entre 
o indivíduo e deus. Segundo Yukteswar (2011: 41-47), esta doutrina está de acordo com 
o ensinamento bíblico presente em João 1:33, e à semelhança do yogasūtra de Patañjali, 
a Ciência Sagrada refere que as aflições mentais resultam da ignorância e se desenrola em 
apego, aversão, egoísmo.

Para Yukteswar o ser humano está imerso na ilusão, que é a própria vida material ordi-
nária, mas através da prática é possível a salvação iogue. Patañjali, no sūtra 2.1, estabelece 
as bases da kriyā ioga. Do lado da Ciência Sagrada, os sūtras 3.1-4, referem as mesmas 
técnicas: sacrifício ou tapas sob a forma de yajña e estudo ou svādhyāya. Para Yukteswar, 
o īśvarapraṇidhana de Patañjali é efetuado através da meditação no bija mantra Om. Este 
mantra é também referido no primeiro capítulo  do yogasūtra como um sādhana, prática 
espiritual de contemplação no supremo īśvara.

Yama e Niyama não estão ausentes da Ciência Sagrada pois os aforismos 2.9-11, referem 
oito das dez prescrições éticas do segundo capítulo do yogasūtra de Patañjali. 

O terceiro capítulo da Ciência Sagrada, versão curta do segundo capítulo - sādhana pada - 
do yogasūtra, refere técnicas da ioga clássica: postura, respiração, abstração dos sentidos. No 
entanto, para a Ciência Sagrada de Yukteswar, os aforismos 3.12-18 permitem ao praticante 
desfrutar dos prazeres da vida de casado e a prática postural da ioga resume-se a uma única 
postura. Após a satisfação conjugal, preenchidos os mais íntimos desejos matrimoniais, a liber-
dade do iogue é plena em direção ao samādhi pois não existem mais os entraves do desejo.

Por último, nos aforismos 3.25-26, Yukteswar defende que o sistema indiano de castas é 
composto por quatro estágios que representam a ascensão na vida espiritual.

A vedantização do yogasūtra de Patañjali (White, 2014: 117) terá iniciado antes do ano 
1900. O clássico de Vivekananda, Raja Yoga, foi escrito em 1896 e a Ciência Sagrada de Sri 
Swami Yukteswar foi publicada em 1894. Ambos se baseiam nos aforismos da ioga clássica.
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No entanto, Vivekananda em 1893 participou no Parlamento das Religiões que decorreu 
nos Estados Unidos, tornou-se mediático, e foi considerado o pai da renascença vedân-
tica. Yogananda, por outro, visitou os Estados Unidos e a Europa depois da morte de 
Vivekananda. A academia anglófona considera Vivekananda o pai da Ioga Moderna (De 
Michelis, 2004; Syman, 2010; White, 2014), porém Yukteswar antecipou Vivekananda em 
dois anos, mas o seu livro Ciência Sagrada não foi divulgado no Ocidente e o autor não foi 
um indivíduo mediático.

Embora as metamorfoses da Ioga Moderna estivessem na fase embrionária, na Teosofia 
de Blavatsky nos finais da década de 1880 (White, 2014: 103-115), o livro Raja Yoga de 
Vivekananda e o livro Ciência Sagrada de Yukteswar sincretizaram o yogasūtra de Patañjali 
e paralelamente lhe acrescentaram tópicos do Tantra, existindo em ambas as obras o inequí-
voco objetivo de aproximação das cosmovisões indianas ao Cristianismo.

A nossa análise sumária ao legado de Yogananda tem por base três obras6 suas: 
Autobiography of a Yogi, Sayings of Paramhansa Yogananda e God Talks with Arjuna: The 
Bhagavad-Gītā. São textos mais conhecidos, em particular o primeiro, e que permitem 
entender o pensamento hinduísta de Yogananda.

A Autobiografia de um Yogi, escrita em 1946, foi um bestseller internacional. Os quarenta 
e oito capítulos revelam diversos episódios da sua própria vida, muitos dos quais rela-
cionados com a ioga. Importante para o nosso tema é o capítulo vinte e seis em que 
Yogananda explica o que é a kriyā ioga: “União (yoga) com o infinito através de certa 
ação ou rito” (Yogananda, 1946: 231). As técnicas da kriyā ioga devem ser aprendidas 
com um guru. Segundo o autor, o método permite o rejuvenescimento do cérebro e dos 
centros energéticos ou chakras dos seres humanos e terá sido originalmente ensinado 
por Babaji e conhecido por Patañjali e Jesus. O sūtra 2.1 de Patañjali dá-nos a definição 
da kriyā ioga: consiste em tapas, svādhyāya e īśvarapraṇidhana. Yogananda repetidamente 
salienta a importância da respiração e relaciona os chakras com o zodíaco. O método 
permite alcançar o nirvikalpa samādhi, isto é, tem o efeito de aproximar o praticante de 
Deus. Através das práticas da kriyā ioga o adepto é rejuvenescido e a sua estrutura energética 
revigorada.  A atenção na respiração ritmada é acompanhada de sinais próprios que indicam 
a evolução no caminho: tranquilidade e paz, atenção focada, vida prolongada e expansão da 
consciência para alem da realidade visível. O controlo dos sentidos e da respiração permite 

6 Yogananda também escreveu Whispers from Eternity, Cosmic Chants, The Science of Religion, Scientific Healing 
Affirmations, The Law of Success, Metaphysical Meditations e How You Can Talk With God.
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o domínio das forças vitais invisíveis que amplificam o autoconhecimento e a consciência 
da relação paradigmática Corpo/Universo.

Yogananda entende que o corpo é o templo do espírito e a sua kriyā ioga, embora dife-
rente dos rituais religiosos ortodoxos, é um caminho rápido para o discernimento espiritual. 
O iogue desapega-se dos seus desejos através do amor cósmico e torna-se maior do que todos 
os outros ascetas, conforme o verso VI:46 da bhagavad-gītā (Yogananda, 1946: 232-239).

Constata-se que Yogananda estabelece uma ligação entre a kriyā ioga, a bhagavad-gītā, o 
yogasūtra de Patañjali e alguns dos Coríntios bíblicos7. As posturas da ioga não são relevantes 
para Yogananda e o prāṇāyāma é fundamental, não como mero exercício respiratório, mas 
como verdadeiro controlo da energia cósmica e dos ventos ou vayus internos. O autor afirma 
que, a certa altura do caminho, o iogue se apercebe de que o corpo é ilusão (Yogananda, 2002: 
496-505).

A problemática da epistemologia na cosmovisão sāṁkhya-ioga é limitada pela materia-
lidade do objeto. Qualquer corpo ou objeto não é negado, existe no espaço-tempo, mas 
é ilusão do ponto de vista metafísico, uma vez que o intelecto e o espírito apenas podem 
interagir ao nível da experiência sensorial (Biswas, 2007: 78-79).

Por outro lado, a kriyā ioga de Yogananda é definida no livro Sayings of Paramhansa 
Yogananda como um antigo método indiano para encontrar Deus (Yogananda, 1952: 21). 
Embora o enquadramento da kriyā ioga se efetue com referências aos clássicos espirituais 
indianos bhagavad-gītā e yogasūtra de Patañjali, a imprescindibilidade da aprendizagem com 
um guru e a devoção que sustenta essa relação remete o método para o campo religioso, 
uma vez que o objetivo final da kriyā ioga é a realização de deus.

A palavra kriyā, com raiz verbal em kri e também origem da palavra karma não 
aparece apenas na bhagavad-gītā e no yogasūtra de Patañjali, mas é referida, entre 

7 Vide os versos 4.29 e 6.46 do bhagavad-gītā e os aforismos 2.1 e 2.49 do yogasūtra da Patañjali. Nos comen-
tários que faz ao verso 4.29 da bhagavad-gītā, Yogananda identifica a respiração com o controlo dos ventos 
internos ou vayu. A inspiração e a expiração permitem neutralizar as energias prana e apana. Através das fases 
do prāṇāyāma – inspiração, retenção e expiração -, o kriyā iogue controla voluntariamente as forças vitais que 
sustêm a união entre o corpo e o espírito. Podemos extrair um duplo significado de prana ou energia vital no 
pensamento de Yogananda: em sentido amplo, prana é energia subtil presente na Criação, e em sentido estrito 
ou técnico, prana é energia vital que mantem unidos corpo e mente.
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outros textos indianos, no sistema haṭha ioga com o significado de ação de purificação8 
(Vishnudevananda, 2008: 52-56).

O objetivo da kriyā ioga de Yogananda consistia em “recarregar a força vital [proveniente] 
da energia cósmica e a meditação como [um] caminho para deus, através da experiência direta” 
(Rankin, 2008: 181). No entender de Whicher, a “kriyā ioga foi ensinada por Paramahansa 
Yogananda como uma forma de rāja ioga” (Whicher, 2000: 316). A experiência transcen-
dental de Yogananda, mediada pelas suas práticas como iogue, consistiu em partir do patamar 
corpóreo e alcançar uma dimensão de consciência universal (Kalamaras, 1997: 9).

Yogananda relaciona os chakras e a força vital com a respiração. A técnica prāṇāyāma 
permitiria reter o prana no praticante e, por outro lado, esta energia seguiria determinados 
trilhos internos relacionados com as cinco categorias de ventos internos ou vayus : prana, 
apana, samana, udana e vyana. Sucede que os vários textos da Índia contêm opiniões dife-
rentes sobre se, na origem, a prática da kriyā ioga incluiria ou não a retenção da respiração 
(Baker, 2018: 338). Não obstante, Zysk afirma que a relação entre respiração e vayus, com 
origem védica comum para a ioga e a medicina indiana ayurveda, assume paralelo entre 
a respiração do ser humano e os ventos atmosféricos do criador brahman. Acrescenta que 
textos tardios da ioga associam a ideia de energia vital – prana – com movimentos da mente 
e, a partir do século IV ou V d.C., alguma doutrina da ioga começa por integrar cosmo-
visões médicas que permitem aos ascetas religiosos uma união ‘saudável’ com deus (Zysk, 
1993: 198-213).

Para além dos benefícios terapêuticos, a Ioga Moderna assume uma dimensão que 
contém rituais de cura, semelhante aos que existem nas religiões seculares (De Michelis, 
2004: 260; Hanegraaf, 1998: 42-47). O objetivo dos modernos gurus da ioga indiana 
passou inicialmente por separar a ioga dos discursos místicos e esotéricos, preferindo a 
identificação com a perspetiva científica e biomédica, a fim de permitir mais fácil acei-
tação pelo Ocidente, naquilo que Alter identificou como espiritualismo secularizado 
(Alter, 2005: 119).

8 Shatkarma ou as seis ações de purificação estão previstas nos versos 2.22-36 do livro haṭhayogapradīpikā. Estas 
técnicas permitem a limpeza orgânica de certas zonas do corpo humano e podem, inclusive, envolver a utili-
zação de água salgada.
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O Espiritualismo em Helena

Espiritualismo é diferente de Espiritismo e, enquanto Helena aprendeu a kriyā ioga 
em Moçambique, os seus episódios de mediunidade tornaram-se frequentes, conforme 
esclareceu Beta. Existem evidências de que, já em Portugal, o Espiritismo de Allan Kardec 
influenciou o pensamento de Heçlena e do seu Grupo Filosófico Espiritualista Peregrinos 
do Cosmos. 

O movimento espírita está atualmente presente em Portugal. Os estatutos da Federação 
Espírita Portuguesa foram redigidos em 1926. No entanto, Sousa Couto no ano de 1900 
havia participado no Congresso Espírita Internacional que se tinha realizado na cidade de 
Paris. A revista O Espírita, de 1923, e a revista Além, de 1947, são alguns dos exemplos que 
revelam a atividade do movimento espírita português. Entre 1905 e 1909, Sousa Couto 
publicou a revista Estudos Psíquicos.

A doutrina espírita ganhou corpo em França no ano de 1857, após a publicação do 
Livro dos Espíritos por Hippolyte Leon Denizard Rivoil, mais conhecido pelo pseudó-
nimo Allan Kardec. O autor publicou outras obras que, na sua essência, abordam as 
temáticas do Céu e do Inferno, os tipos de espíritos, a comunicação entre os vivos e os 
espíritos desencarnados do além, o evangelho do Cristo na perspetiva espírita e muitos 
outros temas.

Em 1864, na cidade de Paris, Allan Kardec publicou o livro O Evangelho Segundo 
o Espiritismo. A terceira edição, de 1866, foi traduzida para a língua portuguesa em 
1944 pela Federação Espírita Brasileira. A versão que consultamos é a nonagésima nona 
edição da tradução brasileira. O Evangelho Segundo o Espiritismo apresenta vinte e oito 
capítulos e interpreta a doutrina cristã, do ponto de vista doutrinário do Espiritismo. As 
reuniões espíritas, acompanhadas de prece e oração, envolvem a canalização de mensa-
gens dos espíritos do além. Essas mensagens podem advir por via escrita – psicografia 
ou mecanografia -, pela intuição, através de vidência ou pela incorporação onde supos-
tamente o médium ‘empresta’ o corpo e a voz para veicular a mensagem à audiência 
(Kardec, 1944).

São retratados aspetos do Espiritismo em diversos filmes modernos de Hollywood, 
como por exemplo, Ghost – O Espírito do Amor com Patrick Swayze, HereAfter do reali-
zador Clint Eastwood, o Sexto Sentido com o ator Bruce Willis.
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O Espiritismo pode englobar algum aspeto terapêutico para a alma. Existem encon-
tros anuais de médicos espíritas, realizados em Portugal e no Brasil. O Kardecismo ou 
Espiritismo está presente no campo religioso brasileiro, por vezes sincretizado com reli-
giões locais de origem africana (Schmidt, 2016: 88-101).

Segundo Abel e Beta, Helena conheceu o Espiritismo em Moçambique, mas foi em 
Portugal que os seus dons se amplificaram e manifestaram sob a forma de canalização 
direta de mensagens dos espíritos, perante a audiência dos seus seguidores. Se a kriyā ioga 
foi uma das práticas utilizadas por Helena, que lhe permitiu a expansão da consciência, 
os seus ensinamentos foram também inspirados na doutrina cristã, mediados pela abor-
dagem e técnicas do Espiritismo de Allan Kardec. No entanto, a sua tendência para o 
Universalismo, aliada à procura de conhecimentos transversais a outras tradições religiosas 
e filosóficas, acabou por revelar a importância das tradições orientais que lhe permitiram 
abrir caminho para sincretismos modernos, já antes preconizados pela Teosofia de Helena 
Blavatsky (White, 2014: 103-115).

A influência da Teosofia no Espiritualismo de Helena

As teorias de Franz Mesmer sobre corpos magnéticos e transes são anteriores à 
Teosofia. Na opinião de Pokazanyeva, Mesmer aproveitou as teorias metafisicas de 
Newton para sustentar a correlação entre corpos animais e corpos celestes. A doença 
humana seria devida à falta de harmonia entre a energia humana e a força vital do 
Cosmos. O Mesmerismo, após o falecimento do seu fundador, continuou sob três 
formas distintas: a parapsicológica, a médica e a psicológica. A autora acrescenta que, 
para Yogananda, o magnetismo perde a ligação inicial que tinha com o Mesmerismo 
e assume uma ligação com as correntes do “Novo Pensamento”, em particular a Lei 
da Atração que originou na obra de William Walter Atkinson em 1906, conhecido 
pelo pseudónimo de Yogue Ramacharaca. Sucede que, segundo esta autora, e de acordo 
com a teoria Espiritualista em formação nos finais do século XIX, as mulheres eram 
mais propensas do que os homens às capacidades mediúnicas pois eram mais doceis e, 
paralelamente, os teosofistas emergiram das novas correntes Espiritualistas ocidentais 
(Pokazanyeva, 2015: 93-126).

Posteriormente, a ramificação de Blavatsky assumiu pendor indo-tibetano. Existem 
dois tipos de Teosofia: a ocidental e a de matriz orientalizada (Blavatsky, 2015: 9). A 
Teosofia orientalizada de Blavatsky surgiu em Nova Iorque no ano de 1875. Helena 
Blavastky, nascida na Rússia, Henry Olcott e William Judge foram os seus fundadores. 

Paulo Hayes | A ioga de Paramahansa Yogananda no pensamento filosófico e espiritualista de
Maria Helena Charula de Sousa

Nº 2 - Fevereiro de 2020



Yoga Dharma – Revista de Estudos Sobre o Yoga Antigo e Moderno 
https://yoga-dharma.org

38

Após vários incidentes que desacreditaram Blavatsky em Nova Iorque, a Sociedade 
Teosófica mudou-se para a Índia, no ano de 1883.

Helena Blavatsky revelou capacidades mediúnicas espíritas, procurou ensinamentos 
transversais a todas as religiões e, na Índia, viria a conhecer as doutrinas da ioga (idem: 
13). A fundadora da Teosofia reconheceu mais tarde que dois espíritos iluminados – Koot 
Hoomi e Morya – dos Himalaias indianos lhe haviam transmitido por via mediúnica os 
fundamentos da doutrina teosófica (ibid.).

Nos finais do século XIX os fundadores da Sociedade Teosófica interessaram-se pela 
ioga indiana. William Judge, em 1888, publicou comentários ao yogasūtra de Patañjali. 
Blavatsky, por outro lado, censurou as práticas posturais da haṭha ioga, embora tivesse 
valorizado a rāja ioga e mostrado estima pelos poderes extraordinários dos iogues 
(White, 2014: 106).

Conforme as nossas notas da observação participante e documentos recolhidos no 
terreno, a Lucis Trust é uma organização dedicada à divulgação do pensamento e obra 
da teosófica Alice Bailey. Helena correspondeu-se com a Lucis Trust de Londres. A 
organização está igualmente presente nas cidades de Nova Iorque e Genebra. Alice 
Bailey valorizava a individualidade na sua visão New Age da humanidade. As atividades 
da organização incluiam, entre outras, a escola dos arcanos, grupos de meditação, expli-
cações sobre reinos angélicos, ensinamentos de Cristo e festivais espirituais. 

A rede de triângulos de luz, exercício composto por visualizações em grupos de três 
pessoas, foi uma das atividades da Lucis Trust que Helena e os seus discípulos portugueses 
praticaram durante vários anos. Essas meditações, acompanhadas de orações e preces, eram 
praticadas a horas certas do dia e incluíam o envio de pensamentos positivos para os outros 
elementos da rede triangular. A atividade de visualização de triângulos de luz não estava 
acessível a todos os simpatizantes e associados do Grupo Filosófico Espiritualista Peregrinos do 
Cosmos, atualmente com sede em Linda-a-Velha, Portugal. 

A obra de Helena em Portugal

O Grupo dos Peregrinos do Cosmos foi fundado por Helena a 3 de Julho de 19849. 

9 Estatutos disponíveis em agc.sg.mai.gov.pt/details?id=576310
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Segundo os estatutos, tinha por objetivos a divulgação dos princípios filosóficos 
correntes no Ocidente e no Oriente; promovia sessões da ioga; promovia ou incenti-
vava as obras que visavam a assistência aos pobres e carecidos e, promovia o desenvolvi-
mento de uma prática de vida correspondente aos princípios filosóficos universalmente 
aceites. Podiam ser sócios as pessoas singulares e as pessoas coletivas, os associados 
podiam ser qualificados hierarquicamente em membros, caminhantes, peregrinos do 
cosmos e grandes peregrinos. Os caminhantes eram nomeados pela Direção, de entre 
os membros, sob proposta do Orientador Filosófico. No entanto, os peregrinos e os 
grandes peregrinos eram designados em Assembleia Geral, sob proposta do Conselho 
Geral. A eliminação de associados só poderia ser efetuada na sequência de decisão da 
Assembleia Geral, sob proposta da Direção e depois de ouvidos o Orientador Filosófico, 
o Conselho Geral e o associado. 

As descrições que se seguem, das afirmações de Helena, de lugares e de eventos, têm por 
base as notas do diário de campo, resultantes da nossa posição de observador participante ao 
longo de dez anos.

Na década de 1990 o Grupo Filosófico Espiritualista Peregrinos do Cosmos adquiriu 
uma antiga vinha com alguns hectares, casa móvel de apoio e um barracão que continha 
alfaias agrícolas, na localidade de Aveiras de Cima. A adega foi remodelada e todo o 
edifício foi restaurado para convívios sociais, especialmente acampamentos de verão e 
saídas de campo ao fim de semana, ao estilo do ashram indiano. Aqui celebrou-se anual-
mente equinócios e solstícios, e alguns retiros para jovens. No local nunca chegou a ser 
implementada uma verdadeira comunidade. Devido à proximidade de Lisboa, talvez 
Helena tenha preferido deslocações de curta duração, entre um a dois dias. Plantou-se 
arvores de fruto e construiu-se um segundo piso na adega para arrumações e dormidas 
esporádicas, uma horta, chuveiros e casas de banho exteriores. As ferramentas e as 
máquinas agrícolas eram guardadas num barracão, localizado por detrás do edifício 
principal. Embora o centro de Aveiras, localizado no meio do campo, era utilizado para 
as festividades da comunidade, foi no Centro de Linda-a-Velha que decorreram as prin-
cipais atividades do Grupo, como veremos de seguida.

O local das reuniões filosóficas e espiritualistas do Grupo era numa fração predial 
com dois andares. A loja situava-se na localidade de Linda-a-Velha, não tinha quaisquer 
cartazes, e Helena nunca pretendeu publicidade para o seu trabalho. O Grupo não tinha 
página na internet nem contas nas redes sociais, nem sequer email ou telefone. No andar 
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térreo situavam-se a receção, os balneários femininos e o Templo onde decorriam as 
principais atividades religiosas do Grupo. A sala do Templo estava decorada com diversos 
objetos alusivos às principais tradições religiosas da humanidade. Além das imagens dos 
fundadores, existia uma estrutura piramidal em alumínio que era o epicentro das sessões. 
No piso de baixo, localizava-se o balneário masculino, o gabinete de tratamentos que era 
também partilhado por Helena nas conversas de aconselhamento filosófico com membros, 
a biblioteca, a casa de banho, e outra sala mais pequena para algumas reuniões menos 
formais, incluindo sessões dos médiuns.

As atividades do Grupo em Linda-a-Velha, entre os anos de 1989 e 1999, incluíam 
aulas para os jovens, escola teórica de conhecimento espiritual, duas reuniões sema-
nais com sessões mediúnicas, práticas da haṭha ioga e aikido aos sábados de manhã. 
Anualmente realizavam-se um acampamento com treino em técnicas de sobrevivência, 
semelhante à dos escuteiros, que Helena supervisionava. Além das reuniões semanais, 
que ocorriam à quinta- feira e eram frequentadas exclusivamente por membros, existiam 
reuniões reservadas para os membros mais antigos sobre assuntos de mediunidade e que 
incluíam atividades de mentalização, com posterior debate filosófico.

Os encontros do grupo de jovens incluíam a explicação de técnicas de socorrismo, a 
organização de festividades do Natal, da Páscoa, do dia da Mãe e outros eventos. As saídas 
de campo, com exercícios práticos, e os acampamentos anuais eram promovidos por equipas 
de jovens com tarefas específicas. Cada equipa tinha um monitor responsável que reportava 
diretamente a Helena e reunia periodicamente com o grupo de supervisores.

As aulas da haṭha ioga, inicialmente orientadas por Helena e depois por Casimiro, 
consistiam maioritariamente em práticas posturais, respirações ou prāṇāyāma, relaxamento, 
mantras e meditações guiadas. A biblioteca do Grupo continha diversos livros sobre ioga, 
mas um dos mais utilizados era sobre haṭha ioga do professor brasileiro Hermógenes (2009). 
As práticas da altura eram muito semelhantes às práticas da atualidade. No entanto, não 
eram cobrados quaisquer valores nas aulas da ioga nem nas outras atividades. O financia-
mento para as despesas correntes do Grupo era proveniente da cotização anual e dos dona-
tivos voluntários dos associados. 

De salientar que a saudação habitual entre membros do Grupo incluía uma vénia e 
simultaneamente a pronúncia da palavra indiana namaste. As duas reuniões periódicas 
semanais para os membros incluíam exercícios prévios de respiração iogue ou prāṇāyāma 
e iniciavam sempre com o cântico em sânscrito Hari Om Shanti. Enquanto que nas 
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terças-feiras eram lidas psicografias escritas pelos médiuns e debates filosóficos sobre esses 
textos, às quintas- feiras as sessões incluíam a partilha verbal de símbolos e manifestações 
mediúnicas. Normalmente as sessões terminavam com cânticos devocionais.

Helena dispunha a sala conforme a antiguidade dos membros: os jovens de um lado, os 
membros mais antigos ficavam sentados em semicírculo do outro, e os restantes membros 
sentavam-se em cadeiras ao longo da sala.

Em algumas das tardes realizavam-se consultas com passes magnéticos e de limpeza da 
aura com incenso, cromoterapia e shiatsu, sessões de despossessão de espíritos e de aconse-
lhamento espiritual.

A escola teórica de conhecimento espiritual, talvez a mais frequentada das reuniões, 
costumava reunir os membros interessados ao longo de dois sábados por mês. Nestas sessões 
eram vertidos ensinamentos sobre a ioga e o espiritualismo em geral. Helena não identifi-
cava o grupo que tinha formado de natureza estritamente espírita, mas preferia a designação 
de espiritualista, talvez por ser mais abrangente e de carácter universalista.

Numa das sessões, a de 30 de setembro de 1990, Helena explicou a sua definição da ioga:

 “É uma maneira de viver. Através das posições podemos desfrutar de uma 
boa saúde. É viver e comungar com Deus. É a ciência que permite o despertar de 
energias latentes no Homem. A ioga dá elasticidade ao organismo. Através de 
posições, acompanhadas de respirações [prāṇāyāma], é possível a boa distribuição 
do prana. A ioga exige uma mutação do modo de vida, uma vida sadia.”

Temas como o livre arbítrio, chakras e kuṇḍalinī, canais energéticos e prana, eram também 
referidos. Quanto ao prana e à energia serpentina kuṇḍalinī, Helena afirmava que:

“O prana é absorvido pela respiração. É força vital ou cósmica, entra em Pingala 
indo bater no chakra muladhara onde dorme a kuṇḍalinī (...) até chegarem a 
ambas as nadis ou canais etéricos, passam por fora do corpo físico, portanto dentro 
da nossa aura. Os antigos magos [que] exerciam a medicina usaram este símbolo 
para indicar a sua profissão de médico. É também um símbolo iniciático da mais 
alta significação espiritual [e] conhecido pelo caduceu de mercúrio. (...) Assim, 
sabemos que prana, a força vital, é responsável pela nossa vitalidade e [portanto] 
é importante saber respirar bem”.
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Os tratamentos por vibração-cor não eram menos importantes. Conforme a patologia 
do individuo, Helena ensinava as várias cores associadas a tratamentos de cromoterapia para 
os diferentes órgãos do corpo humano.

No dia 4 de Novembro de 1990 a aula versou sobre a localização e funções dos 
chakras. A evolução energética implica refinamento da consciência e Helena afirmava 
que “quando se consegue a sublimação da kuṇḍalinī alcançam-se elevadas potencias 
espirituais”. A abertura do sétimo chakra ou sahasrāra, por exemplo, corresponderia à 
evolução espiritual total no ser humano e, para Helena implicaria o controlo total da 
matéria pelo que seria uma das características dos “seres que já possuem supracons-
ciência”. Nessa aula da escola teórica do conhecimento espiritual, Helena voltou a 
abordar a temática da kuṇḍalinī ao referir que “é um fogo divino que arde dentro de 
nós e se move em [forma de] espiral”. Os movimentos da energia kuṇḍalinī seriam 
influenciados pela qualidade dos pensamentos pois “más ações, ódios, orgulhos e enveja 
provocam um ciclo kuṇḍalinīco negativo” e afirmou que seria preferível um modo de 
vida “sem predisposições para pressuposições”. Em 11 de Novembro de 1990 a aula 
para o seu grupo de jovens – que eram chamados de SOS – abordou os procedimentos 
necessários, em casa e no exterior, para o caso de tremor de terra. O ideal para os seus 
jovens SOS passava por uma ligação comum ao amor, caridade e fraternidade entre 
os indivíduos. O cumprimento da disciplina era importante para o grupo de jovens e 
Helena frequentemente recomendava a aceitação das regras propostas e uma organi-
zação pessoal equilibrada.

A análise sobre a aula da mente, que decorreu no dia 18 de Novembro de 1990, 
revelou semelhanças ao modelo teosófico porquanto Helena afirmou que o corpo físico 
seria denso, designou o corpo vibratório por cascão ou duplo-etérico e o corpo astral 
seria etérico, “imortal e preso à lei da reencarnação”. A mente contemplaria as dimen-
sões instintiva, intelectual e espiritual, supraconsciente. Esta última só seria alcançada 
após a “abertura de todos os chakras e [possibilitaria] o contacto com seres superiores”.

Em 13 de Janeiro de 1991, Helena ensinou aos jovens a pequena e a grande circulação, 
entre outros temas da anatomia humana, e os procedimentos necessários em caso de guerra 
química, atómica ou biológica.

Helena efetuou formação em socorrismo, exerceu a profissão de tradutora e também de 
dactilógrafa em Moçambique.

Paulo Hayes | A ioga de Paramahansa Yogananda no pensamento filosófico e espiritualista de
Maria Helena Charula de Sousa

Nº 2 - Fevereiro de 2020



Yoga Dharma – Revista de Estudos Sobre o Yoga Antigo e Moderno 
https://yoga-dharma.org

43

Figura 1 Carteira profissional da profissão de dactilógrafa. 
 Foto do autor, obtida em 5 de Novembro de  
 2018 na sequência da entrevista a Abel e Beta.

Helena divergiu do Cristianismo não só por aceitar a evolução da alma, a reencarnação e 
a existência da vida extraterrestre, mas também quanto ao modelo da criação que defendeu: 
“O Absoluto é a causa real, o incondicionado, livre de qualquer limitação”. Defendia que 
a palavra era uma forma fraca e imperfeita de expressar ideias que transcendem a mente 
humana. Concomitantemente, neste domínio, a doutrina por ela defendida assemelhou-se à 
teoria hindu do criador Brahman. O Absoluto ou Um no seu todo não poderia ser concebido 
nem apreendido pela finita mente humana. Para Helena, a perceção mental do Absoluto 
dependia da própria evolução espiritual do indivíduo. E a teoria hindu de Māyā, profes-
sada pela cosmovisão indiana do Advaita Vedānta (Killingley, 2014: 21-26) , esteve direta 
ou indiretamente presente no pensamento de Helena quando afirmou que “O Absoluto 
é o tudo no todo. Não há nada fora dele porque tudo está nele (...) Ele está no todo e em 
todas as suas centelhas”. Dito de outra forma, à maneira vedântica, Ātman é Brahman, 
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melhor expresso na mahāvākyam Tat Tvam Asi – Tu és Aquilo10. O Absoluto é Um e cons-
tante, imutável e eterno. Quando o ser humano se torna espiritual “tem em si o Absoluto 
e o Absoluto Relativo”, isto é, “...o Eu Real, a chama divina, é envolvida pelo Absoluto 
Relativo [que é] matéria, energia, mentes, auras”. Enquanto que o Absoluto é a consciência 
imutável, o puruṣa da cosmovisão indiana Sāṁkhya, o Absoluto Relativo no pensamento 
de Helena representa a matéria em transformação, melhor dizendo, é a prakṛti do Sāṁkhya.

Na aula de 3 de Fevereiro de 1991, Helena afirmou que existem diferentes dimensões 
de existência, sendo que a “12ª dimensão já só é Luz”. O seu modelo ontológico, inequi-
vocamente inspirado nos modelos indiano e teosófico, envolvia a evolução das pedras, das 
plantas e do reino animal, pelo que o objetivo da criação é que todas as criaturas regressem 
à luz pura ou ao Pai.

Na ioga clássica, Patañjali defende que o caminho do iogue, através da prática de 
diferentes técnicas e éticas, passa pela não dentificação com o corpo/matéria – prakṛti 
– e aproximação à consciência imutável ou puruṣa, sendo que o retorno do iogue à sua 
própria essência poderá significar o regresso ao Pai, na perspetiva teosófica de Helena, 
mas constitui uma experiência de separação, Kaivalya ou Mokṣa de acordo com a tradição 
do yoga clássico indiano.

A importância do pensamento positivo foi ensinado por Helena. A reprogramação 
mental, à semelhança do que se faz hoje nas modernas técnicas do Coaching e da Programação 
Neurolinguística, foi referida em março de 1991:

“O pensamento é feito [como uma] máquina cibernética a cumprir metas que 
lhe sugerimos, por isso não devemos estar constantemente a dizer eu sou um fraco, 
eu estou doente ou eu não consigo. Porque vai acontecer precisamente isso. Faça 
uma renovação da sua personalidade”.

Impregnar a mente com boas vibrações poderia ser efetuado através da utilização do 
mantra, uma vez que “cada um pode ter o seu próprio mantra. O mantra pode ser uma palavra 
espiritual ou uma frase que através da repetição dá energia positiva à pessoa”. Embora fosse 

10 As mahāvākyāni do Vedānta, presentes nos upaniṣad védicos, são grandes afirmações que refletem a natureza 
do ser e da realidade, o papel do indivíduo na terra, entre outros temas metafísicos. A metáfora Tu és Aquilo 
significa, segundo a cosmovisão não-dual do Advaita Vedānta, que a alma realizada é uma com o próprio Ab-
soluto.
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sugerida a utilização do mantra Aum ou Om, parece-nos em aberto a utilização de frases e 
palavras além do sânscrito. Não há dúvida que Helena sabia e utilizava os mantras indianos, 
mas a extensão da sua interpretação e aplicação parece dever-se ao enquadramento teosó-
fico que deu às técnicas indianas, à semelhança do que fez Blavatsky.

Helena referiu poucas vezes as suas fontes, mas a correlação que fez entre chakras e 
planetas do sistema solar encontra paralelo no pensamento de Yogananda. “Cada chakra 
tem em astrologia o seu planeta correspondente (..) estudando o planeta percebe-se a ação 
desse chakra no organismo”. Por exemplo, “Vénus ou o planeta do amor, como lhe chama o 
povo, corresponde o segundo chakra [svādhiṣṭhāna] onde se situam os órgãos sexuais”.

À semelhança do que fez Vivekananda, e depois Yogananda, Helena também relacionou 
a kuṇḍalinī e energias vitais com a respiração. Sucede que, em vez da tradicional teoria 
indiana dos cinco elementos primordiais – pancha maha bhoota – Helena afirmou, em 22 
de Abril de 1990 que “há quatro elementos primordiais no nosso planeta a que chamamos 
quatro elementos da natureza: Ar (vayu), Fogo (agni), Água (apas) e Terra (prithvi)”. Estes 
quatro elementos, unidos à força da mente e movimentados através da respiração permiti-
riam o movimento dos chakras todos e a consequente transmutação em “energia cósmica 
mental altamente poderosa com a qual podemos alimentar e purificar a força da kuṇḍalinī 
(..) e quando isso acontece estamos a ter um encontro com o nosso Eu Real”. 

No Grupo Filosófico Espiritualista Peregrinos do Cosmos, teoria e prática da haṭha ioga 
foram ensinadas de forma sincretizada com as doutrinas sobre a Atlântida, arcanjos e comu-
nicações espíritas, mantra, kuṇḍalinī, chakras e energias subtis.

Ao referir-se, no dia 22 de Setembro de 1991, às regras para atingir a Espiritualidade, 
Helena baseou a aula que ministrou no autor Yogue Ramacharaca. William Walker 
Atkinson (1862-1932), advogado e autor ocultista, escreveu vários livros sobre ioga com 
o pseudónimo de Yogue Ramacharaca e adicionou às suas narrativas iogues conceções 
teosóficas, esotéricas e biomédicas (Hayes, 2019: 62).

O mantra indiano Om  foi equiparado, em 13 de Outubro de 1991, à frase bíblica “E no 
princípio era o Verbo”. Para Helena, o “A será a consciência objetiva do mundo exterior, 
o U a consciência do mundo interior de cada um e o M será a consciência da unidade 
diferenciada, que será um estado vazio de magnificência”. Sendo universal, o mantra Om 
simbolizava o 
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“estado de supraconsciência da mente onde podeis encontrar ajuda e a reali-
zação das vossas aspirações (...) o OM é um som espiritual embora possa estar 
acompanhado de um som físico. Ele deve ser percebido pela mente, e não [apenas] 
pelo ouvido, mas também pelo coração (...) OM é a silaba semente do universo e 
o som da força universal da consciência que alcançou o cume da pirâmide e tudo 
abrange. É equivalente à omnipresença da consciência da mente universal. Quando 
utilizarem este som acompanhai o som com profundo respeito mental. Ele é um 
som divino.”

Em Janeiro de 1992, Helena abordou a kriyā ioga de Yogananda, tópicos sobre a alimen-
tação racional e sobre o poder do som. De acordo com a sua estrutura de crença, as sete notas 
musicais teriam correspondência com as cores e a cor branca seria “a união de todas as cores 
[e] um grau abaixo da luz crística”. 

Além de ter um grande coração, segundo os entrevistados Abel e Beta, Helena também tinha 
problemas com ele, há já vários anos. Nos últimos meses de vida arrastava consigo uma botija de 
oxigénio, sem a qual não sobreviveria mais tempo, o que viria a suceder durante o ano de 1999.

Porém, parece que a sucessão espiritual determinaria um rumo diferente para o Grupo 
de Helena. A nova orientação espiritual viria a imprimir uma dinâmica doutrinária maiori-
tariamente inspirada no catolicismo e no espiritismo, que poderá ter sobreposto a aspiração 
filosófica universalista da fundadora que, no seu testamento espiritual, reconhecia Babaji 
como seu Mestre, e antevia um cisma na comunidade, o qual parece ter acontecido nos anos 
posteriores à sua morte11.

Conclusão

A pesquisa etnográfica centrou-se entre os anos de 1989 e 1999, revelou algumas das 
metamorfoses e sincretismos religiosos que estruturaram as crenças e o moderno espiri-
tualismo de Maria Helena Charula de Sousa. As evidências encontradas sugerem que a 
kriyā ioga de Paramahansa Yogananda, mas também o Espiritismo de Kardec e a Teosofia 
de Blavatsky, viabilizaram a base doutrinária do Grupo Filosófico Espiritualista Peregrinos 
do Cosmos.

11 Babaji terá sido o avatar indiano fundador da tradição da kriyā ioga, referido por Yogananda na sua autobio-
grafia (Yogananda, 1946).
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Concomitantemente, em relação à doutrina e práticas da Ioga Moderna, embora não 
sejam consideradas como religião nos meios populares, derivaram do hinduísmo, mas do 
ponto de vista do fenómeno religioso contemporâneo contribuíram para a recomposição 
nas modalidades da crença espiritual de alguns portugueses.

Neste trabalho não foi possível aferir o impacto de Helena e dos seus discípulos na ioga 
moderna portuguesa, nem sequer entrevistar os seus familiares diretos. Estudos futuros 
poderão revelar mais detalhes sobre a sua personalidade, seus modos e hábitos de vida e a 
importância da relação de amizade que desenvolveu, durante vários anos em Moçambique, 
com um Swami da linhagem de Paramahansa Yogananda. 
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SUMÁRIO 

Hoje em dia, em especial no Ocidente, o Yoga e o Ayurveda são vistos como 
corpos de conhecimentos complementares e, muitas vezes, sintetizados numa 
única abordagem. Neste artigo pretende-se avaliar até que ponto as sínteses 
modernas estão de acordo com os textos clássicos de ambas as áreas e caracte-
rizar a relação Yoga-Ayurveda Moderna e pré-Moderna. Para isso recorre-se à 
comparação textual de publicações representativas dos dois períodos.

Dá-se especial atenção aos objetivos de cada corpo de conhecimento e 
técnicas adotadas pelos praticantes, a nível das disciplinas técnicas do Yoga 
empregues, recomendações de dietética e uso de terapias purificatórias. Deste 
modo, procura-se estabelecer uma comparação objetiva, sem juízos de valor 
das práticas descritas, com vista a clarificar algumas das ideias associadas à 
prática do Yoga na atualidade.
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ABSTRACT

Nowadays, particularly in the West, Yoga and Ayurveda are considered 
complementary fields of knowledge and often synthetized in a single approach. 
This paper aims to evaluate to which extent the modern synthesis agrees with 
the respective classical texts and characterize the Yoga-Ayurveda relationship 
in modern and pre-modern times. Thus, representative publications from both 
periods are textually compared.

Special attention is paid to the goals of each field of knowledge, Yoga 
techniques employed, dietetics recommendations and use of purificatory 
therapies. In this way, this work seeks to establish an objective comparison, 
without judging the efficacy of the practices described, in order to clarify 
some concepts associated to the cotemporary practice of Yoga and Ayurveda.
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1. Introdução

A pesquisa Yoga e Ayurveda1 em Portugal, na plataforma Google2, no dia 30 de outubro 
de 2019 às 9h50, devolve mais de dez milhões de resultados. A análise das primeiras dezenas 
dá conta de um elevado número de locais onde se podem realizar formações nestas duas 
áreas. Esta oferta formativa raramente refere trabalhos académicos ou textos clássicos destes 
vastos corpos de conhecimento. Porém, é ilustrativa da tendência para o sincretismo do 
Yoga Moderno, em que áreas de conhecimento distintas são agrupadas com relativa super-
ficialidade, resultando num produto de agrado aos consumidores, em especial ao público 
denominado New Age (Hanegraaff, 2018), tal como foi demonstrado por De Michelis 
(2004: 183-186). Este sincretismo não deve ser entendido com conotação negativa, mas 
simplesmente como uma das características do Yoga Moderno.

Nos últimos 150 anos, o Yoga passou por um processo de aculturação, adaptando-se 
à sociedade moderna, em especial, à sociedade ocidental. Assim, o Yoga Moderno 
caracteriza-se pela ênfase na prática, física ou mental, relativamente poucas restri-
ções doutrinais e valorização das componentes de saúde e bem-estar, promovidas pela 
prática das suas disciplinas técnicas. Por outro lado, o Yoga pré-Moderno tinha como 
objetivo primordial a libertação da condição humana corrente, mokṣa, encontrava-se, 
em geral, associado a um sistema filosófico ou prática religiosa e o estudo assumia um 
papel significativo (De Michelis, 2004; Schreiner, 2009). Deve notar-se que o tema da 
cura e saúde não estão ausentes do Yoga pré-Moderno, mas simplesmente não consti-
tuíam o seu objetivo principal (Birch, 2018). 

Nas últimas décadas tem vindo a assistir-se a um fenómeno semelhante de aculturação do 
Ayurveda no Ocidente, como está patente em diversas publicações disponíveis no mercado, 
algumas das quais são analisadas neste trabalho. 

O Ayurveda é um sistema de ciência médica e estilo de vida completo, originário da 
Índia, que contempla ambas as dimensões prescritiva e preventiva, sendo esta última a 
que mais se popularizou no Ocidente. Encontra-se sistematizado numa vasta literatura, 
maioritariamente em sânscrito, da qual se destacam a grande trilogia, constituída pelos 
tratados Caraka Saṃhitā [Ca] (Caraka & traduzido por Sharma, 2014), Suśruta Saṃhitā 

1 Os sinais diacríticos foram omitidos da palavra Ayurveda, em vez de Āyurveda, pois tornou-se uma palavra 
comum no léxico português. Todas as restantes palavras sânscritas são transliteradas de acordo com o IAST.

2 www.google.pt
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[Su] (Susuruta & traduzido por Murthy, 2017) e Aṣṭaṅgahṛdayam [AHr] (Vagbhata & 
traduzido por Murthy, 2004) e a pequena trilogia formada pelos tratados Bhāvaprakāśa 
[Bhā] (Bhavamisra & traduzido por Sitaram, 2015), Mādhava Nidānam (Madhavakara 
& traduzido por Murthy, 2016) e Śārṅgadhara Saṃhitā (Sarngadhara & traduzido por 
Murthy, 2017). Existem evidências que mostram que no subcontinente indiano, o 
Ayurveda é praticado ininterruptamente desde o tempo de elaboração das compilações 
mais antigas até aos dias de hoje (Wujastyk, 2003: xvi-xvii). A Caraka Saṃhitā define 
o Ayurveda como o conhecimento do que é bom e mau, benéfico e não benéfico, na 
promoção da longevidade e de uma vida feliz ou infeliz, como descrito em Ca Sū 
1.14-153. Como explicitado mais à frente, é objetivo do Ayurveda garantir a realização 
mundana da vida, enquanto que a realização para além da condição humana é deixada 
para o Yoga.

O Yoga e o Ayurveda possuem assim objetivos diferentes. Com efeito, nas abordagens 
pré-modernas, são considerados distintos e sequenciais, ou por vezes até rivais (Birch, 2018; 
Meira, 2011). Isto contrasta com as sínteses modernas, em que o Yoga é geralmente visto 
como uma prática para manter a saúde e bem-estar e é integrado numa rotina diária, com 
alguns aspetos inspirados no Ayurveda. 

Neste artigo pretende-se comparar a relação contemporânea entre o Yoga4 e o Ayurveda 
com a relação pré-moderna, ou seja, anterior ao século XVIII, recorrendo à comparação 
textual, tendo em conta objetivos, técnicas empregues e enquadramento das práticas na 
rotina diária. Deve ser entendido como um trabalho descritivo das características da relação 
Yoga-Ayurveda pré-Moderna e Moderna, da forma mais objetiva possível, sem juízos de 
valor. Salienta-se ainda, que este artigo não recomenda nem desaprova a aplicação prática 
das técnicas expostas.

De acordo com o conhecimento da autora, é a primeira vez que a literatura moderna 
contendo sínteses entre o Yoga e o Ayurveda é comparada com homólogos pré-modernos, 

3  Ao longo deste artigo, as referências aos textos clássicos seguem a forma (abreviatura da obra, abreviatura da 
secção, quando existente, capítulo, bubcapítulo, quando existente e verso). Em particular, as secções dos textos 
do Ayurveda são referenciadas pelas primeiras duas letras do respetivo nome, por exemplo, Sū, corresponde a 
Sūtrasthāna.

4  Neste artigo encara-se a tradição do Yoga como um sistema de disciplinas técnicas para o treino e controlo 
do corpo-mente humano, especialmente técnicas que procuram restruturar a consciência humana de forma a 
atingir um objetivo mais elevado, que em sânscrito se designa por mokṣa. Isto é, o artigo não se refere unica-
mente ao Yoga de Patañjali que constitui uma das 6 visões ortodoxas da filosofia indiana.
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de forma conjunta. As características do Ayurveda ocidental Moderno foram apontadas por 
Zysk (2001) que recorreu sobretudo a observação de campo em diversas instituições Norte 
Americanas e entrevistas aos seus representantes, mas deixando de fora a análise da literatura 
moderna. O trabalho é específico em relação ao Ayurveda, sendo a interação com Yoga 
referida mas não analisada. Por outro lado, Birch (2018) estuda as referências ao Ayurveda 
em diversos textos do Yoga, mas refere-se apenas ao período pré-Moderno, enquanto que 
Meira (2011, cap. 8) expõe diversas referências ao Yoga no tratado Aṣṭaṅgahṛdayam do 
Ayurveda, referindo-se ao mesmo período. Este trabalho tem ainda a particularidade de 
detalhar as semelhanças e diferenças entre as recomendações dietéticas nos dois sistemas, 
nos textos clássicos, que de acordo com o conhecimento da autora não foi explorado na 
literatura existente.

Assim, na secção 2 apresenta-se uma revisão bibliográfica entre o Yoga e o Ayurveda 
pré-Modernos, desde a génese até ao século XVIII. Em seguida, na secção 3, anali-
sam-se diversas publicações modernas de síntese entre estes dois corpos de conhecimento. 
Finalmente, na secção 4 tecem-se as principais conclusões deste estudo.

2. Revisão Bibliográfica Histórica da Relação entre o Yoga e o Ayurveda  
 pré-Modernos

2.1. Génese

A origens do Yoga e do Ayurveda estão relacionadas com os Vedas, , que constituem o 
corpo literário mais antigo do subcontinente indiano. Contudo, ambos os sistemas apre-
sentam um nível de sistematização e de técnicas que não possuem antecedentes óbvios 
na literatura védica, como demonstrado por vários investigadores como Zysk (1998) ou 
Wujastyk (2003: xxviii-xxx), a nível do Ayurveda e Samuel (2008: 41-60) ou Mallinson 
(Mallinson & Singleton, 2017: xii-xv) a nível do Yoga.

Por outro lado, do ponto de vista arqueológico, o material mais antigo provém da 
civilização do Vale do Indo. Porém, a relativa juventude da investigação arqueológica na 
Índia e o número reduzido de trabalhos em que os dados literários são combinados com 
dados arqueológicos e etnográficos, tornam precipitadas quaisquer conclusões relativas a 
tempos anteriores ao segundo milénio a.C. (Samuel, 2008: 42-125).

Deste modo, a investigação recente aponta para uma sistematização dos corpos do 
Yoga e o Ayurveda na época de Buda, ou seja, por volta do século V a.C. Porém, isto não 
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invalida que muitos dos conhecimentos referidos neste período não sejam mais antigos, 
mas é a primeira vez que se encontram estruturados um corpo consistente reconhecível.

A primeira definição de Yoga conhecida encontra-se no Kaṭha Upaniṣad, datado do 
século terceiro a.C. (Mallinson & Singleton, 2017: xv). Como todos os Upaniṣads antigos, 
trata-se de uma obra destinada a ascetas renunciantes, que sistematiza ensinamentos com 
o objetivo da libertação, mokṣa, sem referências ao sistema médico. De facto, a espiritua-
lidade e a ciência médica indianas pré-Modernas são autoconscientes dos seus campos de 
ação, como demonstram as referências descritas nas secções seguintes.

Assim, a primeira interação entre o Yoga e o Ayurveda surge no tratado do Ayurveda 
Caraka Saṃhitā, na sua versão mais antiga, datado cerca do terceiro ou segundo século 
a.C. (Caraka & traduzido por Sharma, 2014: vi; Wujastyk, 2003: 3-5).

2.2. Tratados Clássicos do Ayurveda e Yoga Clássico

 Já no tratado clássico Caraka Saṃhitā, é referido o Yoga, em particular nos 
seguintes excertos:

“Todas as sensações param no estado de Yoga e mokṣa. Em mokṣa as ondas mentais, 
vṛtti, cessam completamente, em Yoga atinge-se mokṣa.”5 

“A felicidade e o sofrimento surgem devido ao contacto do próprio, ātman, dos órgãos 
dos sentidos e da mente com os objetos dos sentidos, mas cessam de existir quando a mente 
está perfeitamente concentrada e contida em ātman, e os poderes sobre-humanos naturais 
da mente e do corpo são atingidos. Este estado é conhecido como yoga pelos especialistas, 
em Yoga.”6 

Nestes excertos, o Yoga é referido como o método para se atingir mokṣa, ou seja, como 
meio, mas também aparece como fim. Definir-se o Yoga como o estado resultante das 
práticas que lhe estão associadas é a visão mais comum no Yoga pré-Moderno (Mallinson 
& Singleton, 2017: 4-6).

Estes enxertos indicam também que os especialistas em Yoga constituem uma classe 

5 Ca Śā 1.137.
6 Ca Śā 1.138.
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distinta dos especialistas em Ayurveda, os vaidyas7. Adicionalmente, a leitura do capítulo 
30 do Sūtrasthāna do mesmo tratado clarifica o objetivo do Ayurveda, isto é, providenciar 
as condições para a vida saudável onde é possível obter dharma, missão de vida ou virtude, 
artha, riqueza para o sustento material do corpo, e kāma, satisfação sensorial, incluindo 
mental. Conclui-se que mokṣa não é um dos objetivos do Ayurveda, mas o Ayurveda pode 
ser considerado preparatório para esse caminho.

O texto prossegue com a descrição de alguns poderes sobrenaturais que se podem obter 
com a prática do Yoga e com os meios para atingir o estado de mokṣa, tais como a escolha 
das companhias, o estudo das escrituras ou a observação de jejuns, entre outros8. Não existe 
referência sistematizada às oito disciplinas técnicas enumeradas por Patañjali no Yoga Sūtra 
[YS] (Feuerstein, 1989). Destaca-se, ainda, que o texto refere que mokṣa é apenas possível 
com a ausência de rajas e tamas. Contudo, ao contrário do que algumas sínteses modernas 
defendem, como se descreve na secção3, nos textos clássicos do Ayurveda, sattva, rajas e 
tamas são qualidades da mente9 e nunca são termos utilizados para classificar substâncias 
físicas, tais como os alimentos.

Por outro lado, o Yoga Sūtra, provavelmente estruturado entre o segundo e quarto 
século d.C., refere a doença como um dos obstáculos ao caminho do Yoga, no sūtra YS 1.30 
(Feuerstein, 1989). Porém, este texto não especifica meios para ultrapassar este obstáculo, 
mas centra a sua atenção na definição das várias distrações da mente e formas de a serenar, 
propondo um caminho meditativo.

É certo que no Ayurveda, a mente é um dos locais onde surge a doença10 e o Ayurveda 
propõe estratégias de manutenção da saúde da mente e também de tratamento de doenças 
mentais em todos os tratados já referidos. Contudo, na minha opinião a saúde mental está 
mais relacionada com a condição preliminar para a prática de Yoga e as técnicas propostas 
por Patañjali visam a obtenção de um estado de consciência, para além da equanimidade 
mental proposta pelo Ayurveda.

Um paralelo entre as técnicas de controlo da mente propostas por Patañjali e técnicas de 
controlo da mente descritas no Aṣṭaṅgahṛdayam foi elaborado por Meira (Meira, 2011, cap. 8).

7 Descritos, por exemplo, em Ca Sū 9.6.
8 Ca Śā 1.140-154.
9 Ca Śā 4.36
10 Ver, por exemplo, Ca Sū 1.54-1.55.
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O Aṣṭaṅgahṛdayam apresenta-se como uma síntese dos tratados anteriores, Caraka e 
Suśruta Saṃhitās, mas também contém inovações e clarificação de algumas matérias. A sua 
grande vantagem é o elevado grau de sistematização. É um texto que data aproximada-
mente do século sexto d.C. (Vagbhata & traduzido por Murthy, 2004, xv-xvii), ou seja, é 
um texto posterior ao Yoga Sūtra. 

De facto, ambos os textos, Aṣṭaṅgahṛdayam e Yoga Sūtra propõem soluções para o controlo 
mental. O primeiro fornece muitas soluções físicas para o controlo mental, tais como 
oleação, terapias purificatórias, propõe o contacto do paciente com os objetos perdidos/
desejados pelos órgãos sensoriais, e a maioria das soluções técnicas deverão ser aplicadas 
pelo médico ao paciente. Por outro lado, o segundo propõe diversos exercícios de cariz 
meditativo, focando no desapego, aplicados diretamente pelo praticante11. Assim, mais uma 
vez o Ayurveda e o Yoga aparecem como abordagens distintas, em que eventualmente, o 
Ayurveda poderá servir como preparatório ao Yoga.

É sobretudo a partir do século XI que se destacam os maiores contactos entre o Yoga e 
o Ayurveda, como se apresenta em seguida.

2.3. O Haṭha Yoga 

 O corpo físico ganha uma nova dimensão na prática espiritual com o advento do 
Haṭha Yoga. O corpo não é visto como um obstáculo à libertação, como por exemplo, na 
tradição do Advaita Vedanta, mas é visto como um dos meios que o iogue dispõe para a 
alcançar. Assim, a saúde e a boa forma física ganham uma relevância acrescida na tradição 
do Yoga, apesar de não se tratar do objetivo principal da prática (Birch, 2018; Feuerstein, 
2013: 382-395). De facto, a partir do século XI, muitos dos textos de Haṭha Yoga indicam 
os benefícios para a saúde das práticas que descrevem. Dos vários textos do Yoga dispo-
níveis, importa salientar a Haṭhapradīpikā [HP] (Svatmarama, editado por S. Digambaraji 
& R. S. Kokaje 1998), composta no século XIV, pois trata-se de uma antologia dos textos 
de Haṭha Yoga compostos até à data e, simultaneamente, é considerada autoritária para os 
textos mais tardios. Com efeito, os textos pré-Pradīpikā são sobretudo manuais práticos, 
escritos de praticantes para praticantes, enquanto que a maioria dos textos mais tardios 
parecem ter sido escritos por eruditos em várias matérias, procurando completar os textos 
de Yoga com conhecimentos ayurvédicos úteis nesse contexto (Birch, 2018).

11 YS 1.29-34
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Assim, a Haṭhapradīpikā descreve os benefícios terapêuticos de várias práticas de Yoga, 
usando a terminologia do Ayurveda para os nomes das doenças como, gulma, tumor 
fantasma em HP 1.31., śvāsa, asma em HP 2.17, kāsa, tosse em HP 2.17, śrāntihara, fadiga em 
HP 2.18, para os humores corporais12, doṣa em HP 2.21, para os tecidos do corpo, dhātu em 
HP 2.53 e para aspetos da fisiologia como o fogo digestivo, agni/anala em HP 1.31 e 2.52. 
Os benefícios estão associados à prática de diversas técnicas desde o āsana13 e prāṇāyama14, 
até disciplinas mais subtis como a mahāmudrā15. O texto afirma mesmo que o domínio desta 
última técnica permite ultrapassar a morte.

O texto descreve ainda uma série de terapias purificatórias, com vista a eliminar problemas 
sobretudo respiratórios e digestivos, relacionados com o excesso de mucosidade, ou seja, 
excesso de kapha. Algumas destas terapias como o vómito terapêutico ou os enemas têm 
análogos no Ayurveda. Porém, na Haṭhapradīpikā são executadas pelo próprio praticante, 
com água, enquanto que no Ayurveda envolvem uma preparação prévia do paciente e 
preparações com ervas mais ou menos complexas e são ministradas por um profissional16. 
Finalmente, a Haṭhapradīpikā dá ainda recomendações de dietética, muitas das quais com 
paralelos no Ayurveda, como se descreve em seguida.

A primeira recomendação dietética é de que o iogue deve comer com moderação, prefe-
rencialmente comida doce e untuosa, deixando um quarto do estômago vazio17. Esta é 
precisamente uma das principais recomendações do Ayurveda, nomeadamente em Ca Vi 
1.25 e 1.23 e AHr Sū 8.35-39.

Em seguida, no verso HP 1.59, é apresentada uma lista de alimentos a evitar: comida 
amarga, ácida, picante, salgada, quente, vegetais verdes, vinagres, óleo, mostarda, sésamo, 
álcool, peixe, carde, iogurte inteiro, buttermilk, lentilhas Kullatha, bagas, bolos oleosos, 
assa fétida e alho. Porém, o verso HP 1.60 afirma que se deve evitar a comida reaque-
cida, seca, excessivamente salgada ou ácida18 e o excesso de vegetais, indicando que a 

12 O conceito de doṣa no Ayurveda não tem equivalente exato na língua portuguesa, mas considerou-se que a 
expressão humor corporal constitui uma aproximação aceitável.

13 Ver, por exemplo, HP 1.31, 1.32 e 1.44.
14 Ver, por exemplo, HP 2.17 e 2.50.
15 HP 3.15
16 Ver, por exemplo, AHr Ka 3-5.
17 HP 1.58.
18 Em linha com Su Sū 46.476-477.
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lista acima constitui uma lista de alimentos a reduzir o consumo, mas não uma lista de 
alimentos proibidos.

O texto cita ainda a Gorakṣa Saṃhitā, acrescentando uma lista de alimentos recomendados 
para a prática do Yoga. Finalmente, conclui que o essencial é o consumo de comida nutritiva, 
doce e untuosa19, produtos de leite20 e que a comida deve ser adequada. Segundo o Ayurveda, 
a comida adequada é aquela que é consumida em quantidade e qualidade de acordo com a 
capacidade digestiva do consumidor, tendo em conta a constituição física, idade, estação do 
ano e atividade21. A semelhança de recomendações dietéticas anteriores com as recomen-
dações do Ayurveda permite inferir que, provavelmente, o conceito de comida adequada a 
aplicar deverá ser o mesmo. 

É de salientar que o texto afirma que as recomendações são importantes nos estágios 
iniciais da prática. O domínio de técnicas avançadas como a mahāmudrā permite ao iogue 
comer aquilo que quiser, até veneno22. Isto corrobora com a ideia anteriormente explicada 
de que o Ayurveda tem o papel preparatório relativamente ao Yoga. 

Para além da Haṭhapradīpikā, uma análise cuidada das referências ao Ayurveda nos 
textos de Haṭha Yoga pode ser encontrada em Birch (2018). O autor denota igual-
mente terminologia comum entre o Yoga e o Ayurveda, como o nome de doenças e 
conceitos de anatomia e fisiologia. As referências ao Ayurveda têm sempre um carácter 
complementar aos ensinamentos do Yoga. Um único texto, o Yogayājñavalkya23 (idem), 
apresenta uma síntese entre a teoria do Yoga e do Ayurveda.

Uma análise geral mostra que apesar de existirem técnicas de yoga com propriedades 
curativas, estas práticas não são prescritas no contexto de um regime de tratamento nem 
são apresentadas como um simples componente de uma rotina diária envolvendo dieta, 
higiene ou sono. De facto, muitas das vezes, os textos pré-Modernos são dedicados a um 
público em que o Yoga constitui a sua principal atividade diária, pelo menos durante um 
período da vida.

19 Em linha com as referências Ca Vi 1.25 e 1.23 e AHr Sū 8.35-39 mencionadas anteriormente.
20 Note-se que iogurte e buttermilk fazem parte destes produtos e que leite e ghee aparecem também como re-

comendação principal na prática do prāṇāyama, HP 2.14.
21 Ca Vi. 1.25, AHr Sū 8.1-5, 8.35-39 e 8.45.
22 HP 3.15.
23 Infelizmente, não foi possível consultar uma referência primária deste texto durante a elaboração deste artigo.
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Em relação ao Ayurveda, em textos mais tardios como o Bhāvaprakāśa (Bhavamisra 
& traduzido por Sitaram, 2015) não existem referências explicitas ao Yoga. Isto mostra 
mais uma vez que se tratam de corpos de conhecimento distintos e que existe uma clara 
demarcação entre a ciência médica e a espiritualidade.

O Yoga Moderno baseia-se largamente, apesar de não exclusivamente, no Haṭha 
Yoga. Contudo, como será explicitado nas secções seguintes, existe uma tentativa 
de sincretismo entre o Yoga e Ayurveda Modernos e ocidentais, adaptando-os a uma 
classe de praticantes em que, em geral, o Yoga é apenas umas das componentes da 
rotina diária.

3. Exemplos de sínteses modernas entre o Yoga e o Ayurveda

Neste trabalho, a síntese moderna entre o Yoga e o Ayurveda é caracterizada tendo 
em conta publicações amplamente disponíveis no mercado. A escolha das obras teve em 
atenção o elevado número de exemplares vendidos e a disponibilidade em diferentes 
idiomas. São analisados em especial as propostas de regime alimentar, rotina diária, as 
disciplinas técnicas do Yoga integradas nesta rotina e o uso das terapias purificatórias.

3.1. Livro 1: Paramahansa Yogananda, Como ter saúde e vitalidade 
(Yogananda, 2015). 

Nesta obra o Ayurveda não é referido, mas representa uma das primeiras tentativas de 
síntese entre regime alimentar, rotina diária e prática de Yoga. Paramahansa Yogananda 
(1893-1952) foi um dos primeiros mestres indianos a fixar-se no ocidente e a promover 
a prática do Yoga. Os seus ensinamentos enquadram-se no Yoga Moderno como carac-
terizado por De Michelis (2004: 160-196), enfatizando a autorrealização pessoal através 
de uma via quase exclusivamente prática. Este livro não foi escrito diretamente por 
Yogananda mas é extraído das suas lições registadas, constituindo o sexto volume de The 
Wisdom of Yogananda Series. Como tal, a obra não contém bibliografia e os seus conteúdos 
são considerados ensinamentos diretos do mestre espiritual pelos seus seguidores (Self-
Realization Fellowship, n.d.; Yogananda, 2015).

É seguida uma abordagem moderada, refutando o fanatismo, com ênfase numa 
alimentação adequada, exercício adequado, cultivo de bons pensamentos, autocontrolo 
e meditação. O vegetarianismo é promovido de forma moderada. Esta apreciação pela 
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moderação é uma característica do Ayurveda clássico24. Contudo, algumas das reco-
mendações propostas são contraditórias às apresentadas nos textos clássicos do Ayurveda 
como se segue: 

São atribuídas características psicológicas e espirituais aos alimentos, enquanto que no 
Ayurveda os alimentos são caracterizados pelos 6 sabores, rasa, efeito pós digestivo, vipāka, 
20 características físicas, guṇas, incluindo a potência, vīrya, e efeito especial, prabhāva, como 
pode ser constatado em qualquer um dos textos clássicos já referidos neste trabalho, nomea-
damente o Bhāvaprakāśa que se dedica especialmente à caracterização de alimentos.

Alguns alimentos são caracterizados de forma vaga como “coco, espinafre e beterraba estão 
cheios de vitalidade” (Yogananda, 2015: 48). No Ayurveda, os alimentos são caracterizados de 
forma precisa. Em particular estes três alimentos apresentam propriedades bem distintas25.

Promovem-se os alimentos crus, enquanto que no Ayurveda muitos dos alimentos 
devem ser consumidos preferencialmente cozinhados26.

Apresentam-se algumas combinações de alimentos, em particular, leite e fruta é apre-
sentada como uma boa combinação, enquanto que no Ayurveda leite e em particular frutos 
ácidos são considerados alimentos incompatíveis27.

Promove-se o jejum, enquanto que o Ayurveda promove a quantidade adequada de 
comida, isto é, nem de mais, nem de menos28 e os jejuns são usados como tratamento de 
patologias, como por exemplo da indigestão29 ou da febre30.

Conclui-se que as recomendações relativas à alimentação não derivam do Ayurveda mas 
provavelmente provêm do meio New Age ocidental. Algumas das recomendações de rotina 
diária encontram paralelos no Ayurveda como a eliminação regular e o controlo mental, 
mas nada indica que derivam diretamente desta ciência.

24 Ver as introduções dos tratados referidos e a introdução de (Wujastyk, 2003).
25 Bhā PK 6.7.38-42 e 6.10.15-16 e AHr Sū 6, entre outros.
26 Por exemplo Ca Vi 1.25 e Su Sū 46.476-477.
27 AHr Sū 7.31.
28 AHr Su 8.1-5.
29 AHr Su 8.27.
30 AHr. Ci. 1.1-2.
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Quanto ao Yoga, não são descritas as técnicas clássicas como āsana ou prāṇāyama, 
mas um conjunto de exercícios físicos simples e suaves complementados com exer-
cícios de visualização/afirmações positivas, que segundo o autor fazem parte de um 
sistema de Yoga, o Kriyāyoga, da sua autoria. Para além dos jejuns não são sugeridas 
outras terapias purificatórias.

 Em geral, o livro aponta na mesma direção que os ensinamentos de Vivekananada 
analisados por De Michelis (2004: 149-180), ou seja, uma síntese de rotina diária e algumas 
técnicas meditativas baseadas no Yoga pré-clássico, de forma a agradar a um público New 
Age Americano do início do século XX.

3.2. Livro 2: Harish Johari, Dhanwantari, A Complete Guide to the Ayurvedic 
Life (Johari, 1998)

Entre as obras aqui analisadas, esta é a única que afirma ser uma síntese entre conhe-
cimentos do Yoga, Ayurveda, tradições indianas e experiência cultural do autor. Assume 
a forma de livro prático dando indicações de como estruturar uma rotina diária a vários 
níveis, integrando a prática de várias disciplinas técnicas do Yoga, recomendações a nível 
do regime alimentar e de conduta pessoal e social.

A rotina diária proposta inclui evacuação desejável, massagem com óleo, o banho, 
limpeza dos olhos, nariz e dentes e sono adequado, concordantes com o Ayurveda31.

Quanto à dietética, grande parte das recomendações estão de acordo com o Ayurveda, 
em particular a lista de alimentos incompatíveis32. Porém, em linha com outros traba-
lhos modernos e contrariamente ao Ayurveda promove o vegetarianismo e classifica 
os alimentos como sattvicos, rajasicos e tamasicos, não usando as características físicas 
apontadas pelo Ayurveda.

O texto descreve duas terapias purificatórias, o trātaka, que provém do Yoga e pode ser 
encontrado, por exemplo, na HP 2.22 e os jejuns, que parecem advir de tradições culturais 
indianas e não especificamente do Ayurveda. Refere ainda o pañcakarma que é o conjunto 
das cinco terapias purificatórias do Ayurveda33 mas não fornece detalhes de execução.

31 Ver, por exemplo, AHr Sū 2.
32 Como em AHr Sū 7.29-44.
33 AHr Ka, por exemplo.
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Finalmente, o texto recomenda a inclusão de exercícios respiratórios e de exercício 
na rotina diária. Para o autor, o Yoga é encarado como o exercício, vyāyāma, descrito 
no Ayurveda34. Daí, depreende-se que o autor se refere à componente física do Yoga, 
o āsana.

Apesar de grande parte das recomendações presentes nesta obra estarem de acordo 
com o Yoga e Ayurveda, denota-se a tendência sincretista característica dos trabalhos 
modernos, resultando em recomendações que pontualmente estão em desacordo com o 
conhecimento clássico.

3.3. Livro 3: Kiran Vyas, Le grand guide de L’Ayurveda, les bienfaits de la 
cure ayurvédique (Vyas, 2014)

Nesta obra, o Ayurveda é apresentado como um corpo de conhecimento global, que 
inclui diretrizes de estilo de vida, ciência médica, yoga e filosofia. Em oposição aos textos 
pré-modernos, não é feita uma distinção entre ciência médica e espiritualidade. 

A origem do Ayurveda é atribuída à civilização do Vale do Indo há cerca de 5000 anos 
mas sem qualquer referência. São referidos os tratados clássicos como parte da história 
do Ayurveda mas os ensinamentos do livro não remetem para referências nos tratados. 
Apresentam-se alguns dos fundamentos do Ayurveda a nível introdutório, pañcamah-
ābhūtas, os cinco elementos, doṣas, os humores, dhātus, os tecidos e malas, os desperdícios, 
mas também é apresentado o modelo dos cinco koṣas e o modelo dos sete cakras como 
modelos do Ayurveda, enquanto que estes modelos são claramente modelos do Yoga e 
não aparecem referidos nos textos do Ayurveda (Feuerstein, 2013, pág. 132, 353-355). 
Ou seja, ocorre uma síntese moderna de teoria do Yoga com teoria do Ayurveda, mas é 
deixada a impressão de que tudo faz parte do Ayurveda.

Existe também uma síntese moderna na caracterização dos alimentos. Por um lado, 
são caracterizados como sattvicos, rajasicos e tamasicos como por outro lado são carac-
terizados segundo a informação do Ayurveda com rasa, vīrya e vipāka. É promovido o 
vegetarianismo.

Mais uma vez, o Yoga é incluído no regime diário sob as disciplinas técnicas āsana, 
prāṇāyama e mantra Om.

34 Ver, por exemplo, AHr Sū 2.10-14.
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Quanto às purificações, é descrito o pañcakarma, mas sem o detalhe dos textos clás-
sicos. Adicionalmente, é proposto um programa de purificação sob a forma de retiro nos 
moldes modernos ocidentais. Estes retiros consistem na escolha de um local de descanso, 
durante alguns dias, onde podem ser incorporadas dieta especial, várias terapias externas 
do Ayurveda como a massagem ou śirodhara35 e, eventualmente o pañcakarma.

Assim, o elevado grau sincretista resulta numa publicação que se distancia significati-
vamente do Yoga e Ayurveda pré-Modernos.

3.4. Livro 4: Deepak Chopra, Saúde Perfeita, O Guia Completo da Medicina 
Mente-Corpo (Chopra, 2017)

 Mais do que uma síntese entre o Yoga e o Ayurveda, este livro é uma síntese entre 
o Ayurveda e algo que o autor denomina Medicina Quântica, do qual o seguinte excerto é 
demostrativo:

“Na verdade, o Ayurveda defende que todos os órgãos e processos no seu 
corpo têm um equivalente quântico” (Chopra, 2017: 23).

Porém, nesta análise realizada aos textos clássicos do Ayurveda não foi encontrada uma 
única referência que pudesse suportar esta afirmação.

Com efeito, apesar de muitos dos conceitos apresentados estarem corretos do ponto de 
vista do Ayurveda pré-Moderno, tal como os doṣas e suas qualidades ou as características 
de cada um dos tipos de constituição individual, as justificações para os procedimentos 
apresentados parecem não ser extraídas do próprio Ayurveda mas da referida Medicina 
Quântica.

À semelhança das publicações anteriores, o Yoga também é apresentado como 
componente da rotina diária e a classificação da dieta emprega características mentais. 
Adicionalmente, aponta-se a idade de 5000 anos para o Ayurveda, tal como na publicação 
anterior. Este trabalho é ainda complementado com casos reais ilustrativos da eficácia das 
abordagens propostas. Contudo, independentemente da eficácia, a abordagem apresen-
tada distancia-se substancialmente do Ayurveda e Yoga pré-Modernos.

35 Trata-se de um fio de óleo que escorre sobre a testa.
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3.5. Características gerais das sínteses de Yoga e Ayurveda Modernas

 As obras analisadas mostram que as sínteses modernas entre o Yoga e o Ayurveda 
diferem em diversos aspetos com as abordagens pré-modernas. Caracterizam-se pelo 
emprego de diversas técnicas de ambos os corpos de conhecimento para formar um esquema 
de rotina diária que visa a saúde e bem-estar, muitas vezes incorporando elementos com 
outras origens, como o movimento New Age, entre outras. Todas as obras reclamam a 
ancestralidade do Yoga e o Ayurveda mas as referências a publicações científicas ou tratados 
clássicos são escassas.

A construção da referida rotina diária é frequentemente justificada com uma amal-
gama de conhecimento técnico, científico e espiritual, sem definições precisas e dife-
renciadas. É enfatizada a componente prática das soluções propostas, em detrimento do 
estudo das fontes, estando as quatro publicações, pelo menos parcialmente, estruturadas 
como manual prático.

Deixa de haver lugar ao iogue que dedica uma parte significativa do seu dia à prática do 
Yoga, com o objetivo da libertação, dando lugar ao praticante que incorpora o particular-
mente as disciplinas de āsana e prāṇāyama, a par de outras terapias extraídas do Ayurveda. Os 
sistemas filosóficos associados ao Yoga raramente são abordados ou detalhados.

Finalmente, apesar de muitas das recomendações alimentares estarem de acordo com o 
Ayurveda, outras estão em desacordo, em particular a forte promoção do vegetarianismo, 
que merece uma nota particularizada.

3.6. Nota especial em Vegetarianismo, Veganismo, não-violência e regras de 
adequação da dieta 

 Curiosamente, a Haṭhapradīpikā aponta como conduta externa, yama, principal a 
moderação da dieta e como conduta interna, nyama, principal a não-violência36. O Ayurveda 
também recomenda a não violência, mas de uma forma ponderada relativamente à dieta37. 
De facto, como qualquer praticante contemporâneo confirma, a não violência total é prati-
camente impossível. Podem surgir casos em que o consumo de animais seja necessário para 
tratar o corpo e, nesse caso, a não violência para com o corpo deverá ter prioridade sobre o 

36 HP 1.38.
37 Ca Sū 30.15
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consumo da carne, ilustrado pela máxima do Ayurveda de que não existe nada na natureza 
que não seja medicinal38.

Os textos clássicos do Ayurveda descrevem de forma imparcial e precisa as propriedades 
dos alimentos, incluindo os mais diversos tipos de carne39, e diversas receitas de carne40. A 
título de exemplo, o caldo de carne fortalece o corpo, promove a nutrição com satisfação, é 
bom para o sistema reprodutor e para os olhos e cura úlceras41.

O Ayurveda segue uma via de moderação, patente nos seus textos clássicos, e como já 
mencionado, defende que a escolha da alimentação deve ter em conta o consumidor, o 
meio envolvente, tal como a estação do ano, e as propriedades dos alimentos disponíveis.

Quanto ao Yoga, existem situações em que a carne poderá ser recomendada, como 
por exemplo nos estados iniciais da prática, em climas frios como os Himalaias, tal como 
comprova o trabalho antropológico desenvolvido por Crook e Low na região do Ladakh 
(Crook & Low, 2007: 89).

Tendo em conta as fontes analisadas ao longo deste trabalho, conclui-se assim que nem 
o Ayurveda nem o Yoga pré-Modernos promovem o vegetarianismo ou o veganismo.

 Não obstante os pontos acima analisados, todas as publicações analisadas contri-
buíram para a divulgação a nível mundial do Yoga e do Ayurveda. Porém, é urgente 
uma maior transferência do conhecimento académico para o grande público, de forma a 
promover boas práticas de Yoga e Ayurveda.

4. Conclusões

 Os contactos entre o Yoga e o Ayurveda ao longo da história são múltiplos, em 
especial a partir do desenvolvimento do Haṭha Yoga, em que se tornaram comuns 
apontamentos para promover a saúde dos praticantes e curar doenças, usando tanto 
técnicas próprias do Yoga, como combinando-as com princípios do Ayurveda. 

38 AHr Sū 9.10.
39 Ver, por exemplo Bh PK 6.11.
40 Ver, por exemplo Bh PK 6.11.
41 AHr Su 6.32.
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Tanto o Yoga como Ayurveda pré-Modernos são corpos de conhecimento cuidado-
samente estruturados, que definem claramente os seus objetivos e campos de aplicação. 
Isto é, o Ayurveda trata-se de ciência médica, que pode, mas não obrigatoriamente, 
ser usada como preparatória da prática do Yoga, enquanto que o Yoga está no campo 
da espiritualidade com o objetivo principal de mokṣa. Isto contrasta com as sínteses 
modernas em que a abordagem dominante é a construção de uma rotina diária que se 
baseia muito, mas não só, no Ayurveda e é complementada pela prática de algumas disci-
plinas técnicas do Yoga, muitas vezes com o objetivo singular de saúde e bem-estar.

Contudo, este trabalho apresenta algumas limitações. Em primeiro lugar, baseou-se 
na comparação textual, que permite elucidar semelhanças e diferenças entre corpos de 
conhecimento, mas não avaliar a eficácia das abordagens propostas. Em segundo lugar, 
foram consultados significativamente mais textos originais do Ayurveda do que do Yoga, 
facto que se prende com a disponibilidade destes textos à autora.

Assim, como trabalho futuro, seria interessante complementar este artigo com a consulta 
de mais textos originais associados ao Yoga e também alargar os métodos de análise, como 
o recurso a pesquisas na área da saúde. Com efeito, a popularidade que o Yoga e o Ayurveda 
atingiram na sociedade atual torna imperativo um estudo mais profundo e multidisciplinar.
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