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Figura 1 - Registro fotopoético corpoespaçotempo I (NASCIMENTO 2011) - Foto de longa exposição: Ana Carolina Velho

Arte não é simplesmente uma questão de técnica, ou fazer algo com
propriedade, mas uma expressão de uma experiência, um modo de ver e
sentir. Surge profundamente daquilo que podemos chamar uma experiência
espiritual. É através da procura por esta experiência interior que a arte tenta
se expressar; pode-se assim falar do sadhana1 do artista. (SAHI, 1995, p. 410)

1

A prática do yoga também é chamada de Sadhana, neste trabalho proponho a expressão artística como uma das partes da
prática do Yoga, este trabalho por completo é Yoga, viver é Yoga.
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RESUMO

Yoga Nômade Marginal é um conjunto de experimentações metodológicas que como produto
final propõe uma leitura meditativa em conexão com diferentes tempos, ancestrais e
contemporâneos. Este processo meditativo se dá por meio de ensaios cosmopoéticos e
registros do corpoespaçotempo. Ensaios foto poéticos que capturam a aura e o movimento
das práticas com o intuito de sensibilização do olhar. Sensibilização por meio da percepção da
vida enquanto execução de variados rituais. O prefácio propõe uma releitura de Shiva na obra
“Resquícios do corpoespaçotempo”, da Mostra Vestígios, exposição artística realizada pelos
alunos do PIPAUS (Programa Interdepartamental de Pós-Graduação em Artes, Urbanidades e
Sustentabilidade). Esta dissertação permeada pela vivência em artes, urbanidades e
sustentabilidade, apresenta a relação entre Brasil e Índia; uma história do Yoga numa linha
do tempo, investigações de quando e como chega ao ocidente, mais especificamente a partir
do ponto de vista do Shivam Yoga (resgate do Yoga Tradicional Indiano); o contexto do
Ayurveda, cultura de conhecimento da vida, a prática da massoterapia Indiana tratada como
coreografia em processos artísticos e ritualísticos, e a sequência combinada de asanas
(posições de desbloqueio e autopercepção) em movimentos coreográficos; mitos hindus que
se relacionam com os ensinamentos do Yoga e com as vivências do autor. Na mitologia, Shiva
é considerado criador do Yoga. Um dos ensaios cosmopoéticos é sobre os ensinamentos de
Shiva aos astros, plantas e animais, associados às questões filosóficas e mitológicas. A
dissertação propõe um estudo sobre as deidades do panteão Hindu e uma releitura delas,
trazendo-as para o momento atual e reconhecendo suas forças por meio do encontro com
instrutores, que neste ensaio cosmopoético se articulam com o código ético do Yoga, Yamas
e Niyamas, e sua relação com as cidades e suas urbanidades. Essa dissertação foi feita
buscando oferecer ao leitor uma leitura que seja obra meditativa como um todo. Reflexões e
práticas que procuram conectar a ancestralidade à contemporaneidade. Este trabalho tem
108 páginas como o Japamala (ferramenta de meditação) tem 108 contas.

Palavras chave: Yoga, Nomadismo, Hinduísmo, Arte e Urbanidade.
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ABSTRACT

Yoga Nomadic Marginal is a set of methodological experiments that as a final product
proposes a meditative reading in connection with different times, ancestors and
contemporaries. This meditative process takes place through cosmopoetic and body-space
records. Photo poetic essays that capture the aura and movement of practices with the aim
of sensitizing the eye. Sensitization through the perception of life while performing various
rituals. The preface proposes a reinterpretation of Shiva in the work “Resquícios do
corpoespaçotempo”, from Mostra Vestígios, an artistic exhibition made by the students of
PIPAUS (Interdepartmental Graduate Program in Arts, Urbanities and Sustainability). This
dissertation permeated by the experience in arts, urbanities and sustainability, presents the
relationship between Brazil and India; a history of Yoga in a timeline, investigations of when
and how it reaches the West, more specifically from the point of view of Shivam Yoga (rescue
of Traditional Indian Yoga); the context of Ayurveda, culture of knowledge of life, the practice
of Indian massage therapy treated as choreography in artistic and ritualistic processes, and
the combined sequence of asanas (positions of unlocking and self-perception) in
choreographic movements; Hindu myths that relate to the teachings of Yoga and the author's
experiences. In mythology, Shiva is considered the creator of Yoga. One of the cosmopoetic
essays is about Shiva's teachings to stars, plants and animals, associated with philosophical
and mythological issues. The dissertation proposes a study on the deities of the Hindu
pantheon and a rereading of them, bringing them to the present moment and recognizing
their strengths through the meeting with instructors, who in this cosmopoetic essay are
articulated with the ethical code of Yoga, Yamas and Niyamas, and its relationship with cities
and their urbanities. This dissertation was made seeking to offer the reader a reading that is
a meditative work as a whole. Reflections and practices that seek to connect ancestry to
contemporary times. This work has 108 pages as the Japamala (meditation tool) has 108
accounts.

Keywords: Yoga, Nomadism, Hinduism, Art and Urbanity.
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Prefácio: Instruções para leitura meditativa
- Resquícios do Corpoespaçotempo: trabalho, escrita e leitura
meditativas
Um processo meditativo potencializa-se quando o leitor permite se observar durante
o processo de leitura. Este trabalho foi escrito atentando a algumas interseções entre arte e
ciência, com o viés praticante de yoga, apoiado no conceito de corpoespaçotempo.
O debate teórico-prático experimental corpoespaçotempo (NASCIMENTO, 2011; 2015;
2019) vem sendo desenvolvido e publicado em diferentes artigos e apresentações nos últimos
anos acerca da inter relação entre seus níveis e dimensões. A partir dele se debate as
dimensões externas ou de externalidade do corpo situado e, mais recentemente, níveis e
dimensões internas ou de internalidades.

Figura 2 - Obra: Resquícios do corpoespaçotempo. Medite. Autores: Luciana Canavez, Pedro Azalim, Tainara Pimenta, Vera
Guimarães. Fotografia: Israel Campos (2018)

Um dos trabalhos meditativos, foi produto final realizado coletivamente para a Mostra
Vestígios, exposição que integra os resultados da disciplina ArteCiência do programa Pipaus 10

Programa Interdepartamental de Pós-Graduação Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e
Sustentabilidade da Universidade Federal de São João del-Rei-MG (UFSJ). O proposto pela
Mostra foi a criação de uma instalação artístico-científica colaborativa, numa exposição
coletiva ocorrida no período de 23 de novembro a 2 de dezembro de 2018 no Solar da
Baronesa, Espaço Cultural da UFSJ.
A instalação que aparece na imagem, assim como essa dissertação são obras
meditativas que relacionam a questão poético-mítico do Yoga com aspectos da natureza.
Representando a dança Tandava que destrói o velho para a construção do novo, em constante
transformação, de Shiva Nataraja, o bailarino cósmico, segundo a mitologia Hindu, criador do
Yoga.
Imergir em estado de yoga é um dos modos de perceber o corpoespaçotempo em sua
totalidade e não por fatores isolados ou de maneira fragmentada: corpo, espaço e tempo.
Uma vez percebida essa coesão não é mais possível ver arte separada de ciência porque tudo
está conectado. A relação entre arte e ciência já vem sendo tratada há muito tempo, como
afirma Sawada et. all (2017, p. 01):
Uma das primeiras manifestações que remetem à relação entre arte e ciência pode
ser vista no início da constituição do pensamento grego em Pitágoras. Os
denominados pitagóricos captaram pela primeira vez as matemáticas e, além de
desenvolvê-las, educados por elas, acreditaram que seus princípios eram os
princípios de todas as coisas.

O olhar artístico-científico sobre cada aspecto formador da realidade adquire outra
subjetividade, sobretudo ao relacionarmos arte, cidade e natureza 2. Na relação entre o
ambiente construído e a natureza Lefebvre afirma, (2008, p. 100): "[...] a cidade destronou a
Natureza. A representação da natureza elabora-se tão-somente através, por e para a realidade
urbana, que emergiu como tal. A natureza só é portadora de nostalgia e melancolias, cenário
das estações".
A relação arte-cidade-natureza foi permeada por uma visão cosmopolítica: integração
entre sociedade e natureza. A obra denominada “Resquícios do corpoespaçotempo”
representa a conexão sujeito e Cosmos: "O urbano adquire um sentido cósmico. Ele se
mundializa (reunindo o mundo como um caminhar obscuro e o cosmos como unidade
luminosa. (LEFEBVRE, 2008, p. 114)”.

2 E aqui fazemos menção à linha de pesquisa Arte-cidade-natureza do grupo de pesquisa A.T.A.-UFSJ.
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Na sociedade contemporânea, o crescimento urbano adquire proporções
assustadoras e na prática, esse desenvolvimento é segregatório e apenas uma parcela da
população usufrui realmente dos recursos, o que causa grandes danos ao meio ambiente. A
questão da segregação não se limita ao aspecto físico ou geográfico do espaço. Os corpos
também estão segregados em sua relação com o ambiente, seja em vivências ou em usufruto
com/da natureza, havendo, portanto, descompassos internos (biorritmo) e externos
(dinâmica urbana) em modos e processos desconexos. Quanto mais segregada a relação
sociedade-natureza menos se permite usufruir, de forma justa, dos espaços ocupados.
A relação corpoespaçotempo propõe a sua integração situada e localizada, numa
perspectiva consciente. Com a temática da arte-ciência via arte-cidade-natureza, Sawada et.
all, (2017, p. 08) observa que “[...] tanto o cientista, como o artista realizam e descobrem
padrões, sendo que esses padrões devem ser belos, pois não há lugar para uma ciência feia
ou sem inspiração”. As instalações da Mostra Vestígios buscam sensibilizar a percepção dos
visitantes por meio de interações com as obras, também com o intuito tornar sutis as energias
presentes nos corpos, espaços e tempos, podendo resultar em transformações sociais, com a
sensibilização exercida pelas Arte-Ciências.

Figura 3 - Panorama Mostra Vestígios. Fotografia: Israel Campos (2018)
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O yoga é uma prática capaz de fazer integrar e interagir a corporeidade com a
espacialidade e a temporalidade, também a dança busca a subjetivação dos movimentos. A
subjetividade e a singularidade da relação que se estabelece entre sujeito e objeto. Através
de encontros e práticas, o indivíduo ocupa e interpreta lugares, fortalecendo laços de
pertencimento e apropriação com os espaços habitados,
De acordo com Argan (2005, p. 77) a arte é “uma atividade primária e constitutiva para
o espírito” e “não só a história da ideologia do poder, como também toda a vivência da
sociedade e dos indivíduos constituem a mutável, mas sempre eloquente imagem da cidade”.
Essa imagem da cidade é construída de forma objetiva e subjetiva pelas ações e pensamentos
da sociedade como um todo. A arte enquanto conexão interna e externa. Arte aqui abordada
enquanto prática espiritual, um processo meditativo de reflexão de si mesmo. Orientando a
escrita, a leitura, o processo meditativo guia os fluxos e as forças.
Um corpo natural, originário da natureza. Como expor a relação corpo-cidadenatureza? Que corpo, que espaço e que natureza? Nicolescu afirma que (1999, p. 60) “a
imagem da natureza sempre teve ação multiforme: ela influenciou não apenas a ciência, mas
também a arte, a religião, a vida social”. Se os seres humanos, em sua maioria, estão imersos
em um paradigma insustentável, a partir do qual escondem, camuflam e subjugam a natureza
com a finalidade de satisfazer as suas necessidades, como fazer essa condição ficar exposta?
“A modernidade é particularmente mortífera. Ela inventou toda espécie de ‘morte’ e de ‘fim’
[...], mas há uma morte da qual se fala bem menos, por vergonha ou ignorância: a morte da
Natureza (NICOLESCU, 1999, p. 59)”.
Escondendo rios, cortando árvores, impermeabilizando o solo, afirmando que as
folhas, flores e frutos são sujeira? Esse contínuo processo de repulsa ao natural reafirma
hábitos e atitudes que deixam de lado o ser integrado à natureza. Nicolescu (1999, p. 59)
afirma ainda que “a meu ver, esta morte da Natureza é a origem de todos os outros conceitos
mortíferos”. Qual possibilidade de a subjetividade reconectar a sociedade e os indivíduos à
natureza? Qual o papel do ambiente natural sobre os humanos? Quais benefícios de se
conectar com outros seres humanos e com a natureza?
A natureza tem seu próprio tempo, diferente da acelerada noção moderna do tempo.
O excesso de informações acelera a percepção cronológica, dando a sensação de que o tempo
passa mais rápido. O tempo é sentido e percebido pelos humanos, mas a própria noção do
13

tempo é dicotômica. Os personagens da mitologia grega ilustram essa dicotomia: Cronos,
como tempo cronológico, Kyros como a percepção do tempo. Quando o corpo faz alguma
atividade que o agrada parece que o tempo voa, passa muito rápido e quando o corpo executa
algo que não o agrada, parece que o tempo passa muito devagar. A percepção do tempo, é
influenciada pela experiência que ocorre no momento presente e, essa experiência ocorre de
acordo com o espaço em que se habita e o corpo que vive.
Sobre a relação espaçotemporal Lefebvre (2008, p. 71) afirma:
Ora, o espaço é tão-somente um médium, meio e mediação, instrumento e
intermediário, mais ou menos apropriado, ou seja, favorável. Ele jamais tem
existência "em si", mas remete a alguma coisa outra. A quê? Ao tempo, existencial e
simultaneamente essencial, ultrapassando tais determinações filosóficas, ao mesmo
tempo subjetivo e objetivo, fato e valor, porque "bem" supremo dos que vivem, mal
ou bem; porque fim ao mesmo tempo que meio. [...] A articulação "tempo-espaço"
ou, se preferir, a inscrição "tempo no espaço" torna-se objeto do conhecimento.

Essa percepção e imersão no momento presente se diferencia de acordo com a
cultura. Na pós-modernidade, a noção de momento presente é mais relacionada com os
desejos imediatistas, suprindo as necessidades, sem levar em consideração o passado e o
futuro. Já a percepção oriental do tempo, vê todos os momentos associados no presente, os
aspectos do passado e do futuro estão em potência no momento presente. Não possui nem
início nem fim. Tempo circular hindu.
Assim, a materialidade do trabalho proposto e apresentado na Mostra Vestígios,
buscou recursos na natureza, utilizando folhas, pétalas e galhos que remetessem à
efemeridade de sua duração e que simultaneamente expusessem o processo cíclico do tempo
e sua repercussão no espaço e em transformação material e imaterial. Os referenciais da arte
conceitual e da arte povera, utilizando os materiais e recursos a que se tem acesso, que de
certo modo “interrogam o sentido e a finalidade do gesto artístico” (ENSBA, 2001, p. 34). O
que se pretende com a obra?
A ideia deste trabalho de arte, em si, é inspirada na famosa frase de Heráclito de Éfeso
“nenhum homem pode banhar-se duas vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio já não
é o mesmo, nem tão pouco o homem”. Nem tampouco o texto, constantemente reescrito
para seguir seu fluxo de sentido. Este pensamento reflete como a obra Resquícios do
Corpoespaçotempo se transforma com o decorrer do tempo, a cada dia. O trabalho, assim
como o olhar de quem o observa, tendo a oportunidade de vivenciar a obra mais de uma vez,
14

já não é o mesmo, assim como seu próprio olhar. A obra adquire aspectos e tonalidades
diferenciadas nas pétalas e folhas. Uma obra de arte que, quando desmontada, já é outra,
com a intervenção do tempo.
A organização das folhas em círculo, numa escala de envelhecimento, demonstra a
efemeridade do tempo. Tudo passa, assim como nossa vida. Ao nos depararmos com o ciclo
da natureza, num ritmo de vida e morte, como na sazonalidade das estações o trabalho se
altera diante do observador numa potencialidade de fazer refletir sobre a caminhada física e
espiritual.
Os movimentos expressos na figuração apresentada no trabalho remetem às bases das
danças indianas. Enfatizamos a dança de Shiva, em que a figura se encontra e tem sua
influência no yoga, orientado pelo processo de observação de si e do mundo. Ao executar e
observar essa posição demonstrada na obra, o observador e praticante adquirem a potência
de Shiva, destruindo o velho para a construção do novo.
Durante a exposição, o público interpretou que a obra era uma borboleta, que também
é um símbolo de metamorfose, do sujeito larva que se transforma em borboleta e adquire a
potência e a capacidade de voar, tratando das transformações possíveis. A figura central do
círculo de folhas, enquanto potência, Shiva, borboleta, fada, transformação... O grupo, autor
da obra, deu enfoque ao ser mitológico. Sobre a relação entre mito e ciência, Feyerabend
(1977, p. 450) afirma:
Somos, assim, forçados a suscitar a questão do mérito da ciência. Exame do assunto
revela que ciência e mito se superpõem sob muitos aspectos, que diferenças
aparentemente perceptíveis são, com frequência, fenômenos localizados que, em
outros pontos, se transformam em similaridades e que as discrepâncias
fundamentais resultam antes de propósitos diversos do que de métodos diferentes
a tentarem alcançar um único e mesmo fim ‘racional’ (como ‘progresso’, ou
‘aumento de conteúdo’, ou ‘crescimento’).

A obra entra em devir fada em sua metamorfose, como Elemental do ar sendo um ente
da floresta e da natureza, criando um espaço liso. Em posição de yoga, Shiva Nataraja, Shiva
em Dança, a dança Tandava que segundo a Mitologia Hindu destrói o velho para construção
do novo, assim como na metamorfose da borboleta. As folhas mais velhas vão dando origem
ao substrato que vai alimentar o nascimento de novas folhas, em um ciclo infinito de tempo.
Gibson (2008, p. 135) afirma que as fadas “simbolizam as capacidades ocultas do ser
humano”. O processo do yoga tem similaridade com este aspecto, indo na interioridade do
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ser para revelar a si mesmo suas potencialidades, ocultas por bloqueios que, com a prática,
podem ser dissolvidos.” As fadas eram criaturas pequenas, etéreas e normalmente aladas,
que tinham poderes mágicos. Segundo a tradição, esconder-se-iam dos seres humanos,
apesar de poderem dar a sorte a todos aqueles que encontrassem”. (GIBSON 2008, p. 135)
Neste encontro com a obra, diante de sua leveza, há uma sensibilização da percepção e do
olhar do visitante.
Em uma lógica de consumo desenfreada, existe excesso de informação e valorização
do espaço em detrimento da vivência do tempo de qualidade. A resistência a essa lógica
retoma o olhar para as questões naturais, Lefebvre (2008, p. 72) afirma que "a relação entre
o tempo e o espaço, conferindo absoluta prioridade ao espaço, revela-se relação social
inerente a uma sociedade na qual predomina uma certa forma de racionalidade governando
a duração".

Figura 4- Detalhe Mandala de pétalas flores. Fotografia: Luciana Canavez (2018)

A obra Resquícios do corpoespaçotempo busca o tempo natural dos corpos e objetos,
observando e absorvendo o que a natureza tem a nos ensinar diante da efemeridade da vida.
O trabalho é um mandala composto por outros pequenos mandalas. Há a conformação de
seus limites em folhas de diferentes tonalidades que variam das verdes às amareladas,
douradas e marrons e os mandalas menores compostos por pétalas de rosas inseridas dentro
do que poderiam ser asas. Há nestes pontos a sutileza e a leveza das flores relacionadas a este
ser alado que parece voar. A obra parece ter descido de um voo pairado no qual o aspecto
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ArteCiência dos mandalas expressa as subjetividades da mente humana e seus potenciais.
Vida e morte estão presentes na obra, por meio do círculo e dos mandalas.
Gibson (2008, p. 83) afirma que “o mandala é uma metáfora visual poderosa e mística
relativa ao universo e à existência, e é utilizado, no budismo e no hinduísmo, como auxiliar de
meditação”. A contemplação da obra em si propicia um potencial meditativo. Essa é uma obra
experienciada e meditativa. A meditação busca serenar as ondas de vibrações mentais e uma
das ferramentas para isso são os mandalas. “(Mandala) consiste num cosmograma geométrico
com uma forma variável que se pode transformar num círculo (representando o universo) com
um centro a simbolizar a perfeição.” (GIBSON, 2008, p. 83).
Essa imagem enquanto ideia de totalidade reflete um dos conceitos filosóficos do
Yoga, a ideia de microcosmo e macrocosmo, na qual os seres possuem os mesmos elementos
do universo em diferentes escalas. Trata-se de uma obra sobre a nossa existência e a
efemeridade da vida. Os mandalas também são observados pelo campo da psicologia. “Jung
considerou o mandala um símbolo arquetípico representativo da procura humana da
perfeição - atualmente é utilizado na psicoterapia como forma de alcançar a compreensão
total do ser”. (GIBSON, 2008, p. 83). Desta forma os mandalas possuem diversas abordagens
e potências meditativas.

Figura 5 - Registro fotopoético corpoespaçotempo II - Foto: Ana Laura

Na filosofia do yoga e na cultura hindu, os Yantras estão associados aos mandalas.
Segundo Gibson (2008, p. 83) “os Yantras tântricos (sânscrito para instrumento) constituem
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variações dos mandalas e não contêm determinadas letras ou representações de divindades.
Os seus símbolos geométricos representam a criação e a interação cósmica”.
Ao ser utilizado na meditação, o seu potencial [...] é experienciado como uma forma
de progressão e como uma experiência exterior e interior que permite alcançar um
estado de equivalência ou de unidade. A obtenção deste último estado, permite
alcançar a realização espiritual. [...] concebido com o intuito de focalizar a mente
humana de modo a ser possível experienciar a verdadeira natureza. (GIBSON, 2008,
p. 83)

Estes símbolos inspiram potenciais de conexão entre visitante/espectador/ meditador
com a obra. A intenção é a de que, ao olhar para a obra, o espectador possa entrar em contato
com as suas subjetividades, internas e externas. A escolha por materiais naturais orientou o
processo criativo do grupo, com a valorização dos aspectos da natureza presentes no espaço
urbano, e cujos resquícios do corpoespaçotempo propõem uma ressignificação do próprio
sujeito enquanto Natureza.
Numa busca por uma reaproximação com a natureza ou ainda na reconquista do
espaço pela natureza, a obra remete a uma floresta, que deixa suas folhas, flores e galhos
caírem no chão da instalação, como matéria orgânica em decomposição, apresentando os
resquícios do corpoespaçotempo como potência para brotar uma nova vida ou uma nova obra
no piso de madeira. Relacionando os tempos humanos e da natureza, observa-se a
inseparabilidade entre o ser humano e o ambiente natural. O ser humano é uma parte da
natureza e sua desconexão gera inúmeros efeitos degradantes para a vida. A obra busca de
forma meditativa reconectar o corpo do sujeito consigo mesmo e com o espaçotempo em que
habita.
Agora, visualize, sinta e perceba ondas de energia na cor azul celeste, vindas do
infinito, do universo e da natureza em sua direção, envolvendo-o em uma nuvem de luz azul
brilhante, e assim sinta-se mais leve, flexível e cheio de energia. A cada ciclo de inspiração e
expiração expanda seu campo aurático mais e mais, criando um grande campo de força,
amizade e união. Expandindo esse campo aurático mais e mais, envolvendo todos os espaços
vazios do local em que você se encontra, tornando este ambiente mais harmonioso e propício
para a nossa prática [...] (Mestre Arnaldo de Almeida em aula ortodoxa do método Shivam
Yoga)
Expanda o seu campo aurático sentindo sua respiração, e percorra os espaços vazios
deste texto em meditação.
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Figura 6 – Yantra Prateado: Mandala Deidades Mitológicas Hindus. Medite focando no ponto central do Yantra, Fonte:
Trabalho artístico do autor
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1.

Introdução
Quantos corpos habitaram o Yoga ao longo dos séculos? Quantos espaços foram

alterados por meio desta prática? Quais suas dimensões temporais? Com questionamentos
como esses, conjura-se a ideia de um corpoespaçotempo. Nascimento (2011, p. 02) afirma
que “uma priorização simultânea que deveria considerar diferentes e desiguais corpos em
ações, espaços e tempos através de cruzamentos e atravessamentos por modos, tipos e
campos que venham a contribuir com respostas práticas.” Diversidade de corpos, espaços e
tempos interrelacionados. As fotografias nesta dissertação são registros poéticos do
corpoespaçotempo.
No entanto, não se trata apenas de justaposição antagônica e polarizada, dada a
necessidade de abrangências que garantam ampla sobrevivência num envolvimento
de todos e todas - incluindo outras espécies – mas também de tentativas ditas
bolivarianas, talvez, de «disjunções» e que deveriam ser tratadas com justiça e
equilíbrio. (NASCIMENTO, 2011, p. 02)

Figura 7 - Registro fotopoético corpoespaçotempo III - Foto de longa exposição: Ana Carolina Velho

Diante da interrelação diversidade/natureza, a pergunta de pesquisa é que urbanidade
é essa que o yoga tem constituído no ocidente, mais especificamente no Brasil, tendo em vista
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sua filosofia prática ancestral? Essa pesquisa se propôs a contribuir para uma outra reflexão
filosófica do Yoga, neste caso Nômade Marginal, associado ao conceito de corpoespaçotempo
e do código ético denominado Yamas e Niyamas.
David Brocchi (2008, p. 35) provoca a reflexão sobre o ponto em que a humanidade se
desviou de sua integração com a natureza, culminando na ameaça à existência de todo o
planeta. “Como se chegou a esse ponto em que o ser humano poderia ameaçar seu planeta
da maneira em que estamos experienciando atualmente? Considerando essa situação, a ideia
de progresso ainda faz sentido?”.
A civilização dravídica, ligada às raízes do yoga, era constituída por indivíduos que
buscavam um estar no mundo de forma participativa, criativa e harmoniosa. Muito antes de
se fundarem as bases do que conhecemos hoje como desenvolvimento, essa civilização vivia
alguns preceitos mais sustentáveis, por ser uma sociedade matriarcal, não militarista e
vegetariana.
A prática de yoga propicia alongamento, flexibilidade, equilíbrio e fortalecimento
muscular, entre outros ganhos corporais. Emocionalmente, contribui para um maior equilíbrio
e expressão dos sentimentos. No nível mental, proporciona um maior controle da mente e
consciência de si. Espiritualmente, provoca uma reflexão sobre o ser e o seu papel no mundo.
(ALMEIDA, 2007). A meditação além de diminuir a ansiedade e ajudar a lidar com stress, treina
e aguça a capacidade de atenção. O indivíduo desenvolve hábitos mais saudáveis, bem como
o senso de pertencimento, de apropriação, de vivência e de valorização ambiental.
Essa pesquisa tem o intuito de revisitar a história da filosofia prática do Yoga
Tradicional Indiano em relação com a contemporaneidade. Entendendo o Yoga como um
processo de transmissão de conhecimentos na Índia, sua difusão será tratada neste trabalho
como prática nômade-marginal, que até meados do século XX é uma prática exclusivamente
indiana. Conhecimentos e filosofias ancestrais com suas mitologias atravessadas pela
contemporaneidade e pela brasilidade, incorporando outras subjetividades.
Nesta pesquisa, o autor se apresenta enquanto “sujecto” (KASTRUP, 2009), (sujeito e
objeto da pesquisa), para além da pesquisa, ato pesquisável, também vivenciada e “estilo de
vida Yogue”.
Não há Yoga sem corpo. Este trabalho busca dar ao Yoga o sentido de ferramenta
multidimensional - corporal, emocional, energético, mental, intuicional, espiritual 21

espaçotemporal, que permite compreender e vivenciar de modo integrado o aqui e o agora,
seja onde for. Nascimento et al (2019) ao tratar do sujeito corporificado contribui para este
sentido do Yoga.
Quando este aqui e agora refere-se à cidade é necessário que ocorra um processo
espaço-social para que a vida aconteça. Netto (2014, p. 22) afirma que o “social como
profundamente dependente da corporeidade do encontro para sua constituição. E estende o
entendimento da importância da copresença e do movimento dos corpos na produção dos
complexos da prática social ao problema da segregação”. O Yoga é integração diante da
segregação que ocorre tanto em nível interno, quanto no âmbito externo, no sentido da
desigualdade social.
É a partir do debate do sujeito corporificado e da noção de corpoespaçotempo que o
trabalho se organiza, por entender que essas contribuições permitem atualizar o debate
filosófico tradicional indiano em um processo de assimilação intercultural.
Corpos e artefatos devem atravessar a extensão do espaço para produzir suas
trajetórias no tempo. Nossas interações copresenciais e a associação de nossas
práticas só podem ocorrer se a extensão do espaço entre nossos corpos for
superada. Esse enfrentamento com a extensão do espaço é sentido – assim como
sua superação é viabilizada – pelo corpo. Assim, nosso agir no mundo material
encontra outra propriedade inescapável: uma ‘aderência dos atos ao espaço e do
espaço aos atos’. Na verdade, a centralidade desse fato inescapável na produção e
reprodução de sociedades nos passa usualmente despercebida exatamente em
função de sua presença constante. (NETTO, 2014, p. 30)

Este corpoespaçotempo, articulado e integrado, propicia novas formas de sentir e
perceber o mundo à volta. Voltando ao debate multidimensional há uma ênfase nas
mitologias, que estão presentes em diversas culturas ancestrais, trazendo a relação humana
não isoladamente, mas integrada com a natureza. Todas as utilizações de mitos e mitologias
neste trabalho fazem referência a busca de integração entre os corpos, espaços e tempos. Das
cosmologias, teorias de mundo e mitologias dos povos ancestrais, no Brasil e na América há
as dos indígenas, com as suas diversas etnias e origens. Herdou-se também a dos povos
africanos. Apenas no século XX a dos indianos. Todas possuem uma relação mais integrada
com a natureza, com os animais e com o universo.
No caso do Yoga e da filosofia indiana, Ribeiro (2003, p. 81) afirma que “a tradição
iconográfica e pictórica que se desenvolveu na antiga civilização indiana alcançava adequação
entre forma e conteúdo, conduzindo, por canais artísticos apropriados, informações de
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respeito à natureza, codificadas em mitos religiosos”. Essas mitologias originalmente tem um
sentido de integração com a natureza, algo que foi se perdendo com o tempo. Resgatar as
culturas dos povos ancestrais, em sua integração com a contemporaneidade é uma das
maneiras de reaproximar a civilização humana do seu estado natural no planeta Terra.
Zimmer (1986, p. 48) contribui para o entendimento da prática Yogue:
[...] na Índia antiga cada ramo do saber estava associado a uma arte altamente
especializada e a um modo de vida consoante com este. O saber não devia apenas
ser colhido nos livros, palestras, conversas e debates, mas [...] aprendizagem ao lado
de um mestre competente.

Uma busca interna e externa deu origem a esta pesquisa, com o intuito de entender
melhor e assimilar os processos do Yoga Tradicional Indiano, da ancestralidade à
contemporaneidade, associados aos conceitos de artes, urbanidades e sustentabilidade.
O primeiro capítulo explicita algumas das relações entre as filosofias indianas e as
contemporâneas ocidentais, Yoga Nômade Marginal, reflexões práticas, filosofias e atuações,
evidenciando o caráter ritualístico da prática, da vivência em yoga, além de um apanhado
sobre a história do Yoga.
O segundo capítulo aborda algumas das relações entre Brasil e Índia, sobretudo
relacionadas ao Yoga. O amálgama entre culturas: relações Oriente e Ocidente.
O terceiro capítulo reflete sobre as práticas e perspectivas artísticas do Yoga e
Ayurveda: conhecimentos marginais, coreografias contra hegemônicas e decoloniais. O
contexto em que o Yoga surgiu, a sociedade antiga da Índia. Essa sociedade deu origem ao
Yoga como conjunto de técnicas para despertar o autoconhecimento, à mitologia hindu e ao
Ayurveda, cultura de conhecimento da vida, com variadas técnicas para a purificação e
equilíbrio.
O quarto capítulo, se chama Mitologia hindu: mitos e ensinamentos, composto por
uma introdução sobre a mitologia Hinduísta, encontros com as forças das deidades e dois
Ensaios Cosmopoéticos do corpoespaçotempo desenvolvidos como práticas da linha de
pesquisa em processos criativos. Neles há implicação e corporificação da mitologia trazida
para os dias atuais através de “estórias” conceituais sobre o modo como o pesquisador se
relaciona com as deidades indianas, por meio dos instrutores que encontrou na caminhada
em Marga, a senda espiritual tântrica. Além disso, são apresentados os seres mitológicos que
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ensinaram o código ético do yoga e como esses ensinamentos podem ser observados na
cidade.
Os estudos dos ensaios cosmopoéticos foram realizados por meio de experimentações
metodológicas inspiradas no método progressivo-regressivo de Henri Lefebvre (2008). O
processo em si é mais importante do que um resultado, sendo “[...] um modo de fazer
pesquisa que busca acompanhar processos em curso” (KASTRUP, 2009).
Segundo Lefebvre (2008 p. 52) “sem os procedimentos progressivos e regressivos (no
tempo e no espaço) da análise, sem esses múltiplos recortes e fragmentações, é impossível
conceber a ciência do fenômeno urbano”. A pesquisa analisa assim os processos em curso,
observando as subjetividades expressas nas urbanidades, na cidade, e na prática do yoga de
modo inter-relacionado.
Com o intuito de entender sobre o fenômeno urbano, Monte-Mór (2005, p. 02)
complementa que “nas escalas local, regional e nacional, as cidades definem formas de
organização e localização das atividades econômicas e da população, fornecem referências
para identidades sociais e modos de constituição da comunidade”. As diferentes sociedades
se articulam e vivenciam diferentes formas de urbanidades. Essa articulação se dá de acordo
com cada contexto, sendo aqui observada na relação da prática de Yoga com o espaço urbano.
Com este aspecto progressivo-regressivo, a pesquisa foi sendo ininterruptamente
reescrita, enquanto processo prático e meditativo ao mesmo tempo. Sendo que há também
nesse estudo, uma análise das reverberações da tradição Yogue indiana em sua inserção e
difusão pelo mundo, em especial no Brasil. O percurso nômade marginal deste estudo
brasileiro tem passagens por São João Del-Rei (Minas Gerais), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro),
Salvador (Bahia), Vitória e Serra (Espírito Santo) e Campinas (São Paulo). As viagens foram
realizadas para pesquisas de campo, apresentações de artigos, estudos e reflexões.
Enquanto processo metodológico que incorporou as reflexões sobre a pesquisa, as
viagens do grupo de pesquisa e os período de recesso, potencializaram a visão de mundo do
pesquisador por outros ângulos e perspectivas.
Outra das ferramentas metodológicas utilizadas neste trabalho foram alguns ensaios
fotopoéticos

(AZALIM;

NASCIMENTO;

VELHO,

2018)

que

registram

práticas

corpoespaçotemporais com o intuito de sensibilizar o olhar para a cidade e para a formação
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de cidadãos, em suas urbanidades e visando sustentabilidade em diversos níveis e dimensões
(LEFEBVRE, 2008).
A fotografia neste projeto faz parte do processo artístico, captação do
corpoespaçotempo (NASCIMENTO, 2011), numa co-criação que utiliza a longa exposição da
câmera, demonstrando os vultos dos movimentos, algo que não pode ser observado pelo olho
humano. Essas fotografias foram feitas em práticas que aconteceram no centro comunitário
do bairro São Dimas (São João del Rei MG), campus CTAN, campus Dom Bosco da Universidade
Federal de São João del Rei-MG (UFSJ). Algumas das práticas de yoga apresentadas neste
trabalho foram executadas no âmbito do projeto Yoga para Todos, projeto de popularização
do Yoga, dentro da UFSJ.
Desafio interessante foi pensar e produzir um trabalho artístico relacionado com as
urbanidades em ressonância com a discussão proposta pelo programa alinhada às questões
do yoga e à sustentabilidade.

1.1 - Yoga Nômade Marginal: processos, práticas, filosofias ...
O nômade não é de modo algum o migrante, pois o migrante vai principalmente de
um ponto a outro, ainda que este outro ponto seja incerto, imprevisto ou mal
localizado. Mas o nômade só vai de um ponto a outro por consequência e
necessidade de fato; em princípio, os pontos são para ele alternâncias num trajeto.
(DELEUZE e GUATTARI, 1997, p. 42 e 44)

Yoga Nômade Marginal: um processo, não um fim em si mesmo. Um processo artístico
e filosófico, ferramenta e experiência de autoconhecimento e despertar da consciência.
Prática, em sânscrito, antiga linguagem ainda utilizada pelos Yogues para acessar esses
conhecimentos ancestrais, um sadhana. As linhas de yoga mais ligadas a Índia ancestral,
recomendam a utilização desta língua (sânscrito), por acreditarem que essa linguagem acessa
campos de energia com vibração mais próxima da original de quando o Yoga foi criado.
A ciência hegemônica tradicional tem como uma de suas bases o cartesianismo de
René Descartes, que fragmenta o conhecimento, para legitimá-lo após repetidos
procedimentos experimentais. Essa fragmentação compromete uma observação da
integralidade e das relações entre as partes fragmentadas. Com essas divisões, a própria ideia
de sujeito se decompõe, como na medicina ocidental realizada por meio de divisões em
especialidades, com uma abordagem do indivíduo por fragmentos ou partes. Outras
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abordagens sobre o ser humano o entendem em sua integralidade, como um sujeito único,
com experiências, sentimentos e afetos, memórias e estórias (Gombrich, 1983).
Boaventura de Souza Santos no livro Epistemologias do Sul pontua alternativas
epistemológicas que contrapõem a ciência dominante, discutindo a relação entre as origens
do conhecimento. Os pilares que sustentam cada conhecimento possuem origens diferentes,
sendo que estes conhecimentos se alicerçam sobre o contexto (histórico, político, econômico,
social, cultural, tempo-espacial) no qual estão inseridas. De modo geral a ciência hegemônica
tem predominância nas grandes centralidades, sobretudo metropolitanas, enquanto as
ciências contra hegemônicas geralmente têm origens em países periféricos, pequenos grupos
e nas ditas ciências menores.
Na maioria das grandes cidades o processo de expansão urbana ocorre e resulta em
afastamentos do ambiente natural, alterando a forma dos rios, das montanhas e do modo
como os recursos são gerenciados. Em contraposição aos regimes hegemônicos, que tudo
separam e classificam, as ciências menores, assim como o resgate dos saberes da floresta,
seriam modos contra hegemônicos de ver e estar no mundo. São alternativas aos processos
colonizatórios, tanto do espaço, como do pensamento.
A ciência contra hegemônica (ciência menor) estaria relacionada com linhas de
subjetividade, sociedades marginalizadas, múltiplas, sendo associada às técnicas não
hegemônicas como por exemplo pinturas, rituais e outras expressões intuitivas e holísticas de
povos tradicionais. Deleuze e Guattari (1997, p. 170) atestam essa relação entre as “escalas
de grandeza” das ciências: “a ciência menor nunca deixará de enriquecer a maior,
comunicando-lhe sua intuição, seu andamento, sua itinerância, seu sentido e seu gosto pela
matéria, pela singularidade, pela variação, pela geometria intuicionista [...]”.
As indagações originadas com esses aspectos formadores das ciências e suas
epistemologias levam à reflexão dos processos que envolvem a história dos conhecimentos.
Entender melhor essas relações articulando-as com o debate sobre o Yoga e o Ayurveda,
cultura de conhecimento da vida. A organização, os métodos, protocolos, abrangência e
predominância dos paradigmas dominantes vão de certo modo orientar a relação de
conhecimentos estabelecidos com papel central - hierárquico - e que postulam, portanto,
posições de centro e/ou de periferia.
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A ciência hegemônica se alinha com o paradigma cartesiano linear, resultando em
dicotomias. A ciência hegemônica estabelece um paralelo tendo como contexto central a
cidade e o norte global. As ciências menores estão associadas com a questão da floresta, da
periferia, das margens, das bordas, de diferentes percursos, fora de uma ideia de centralidade
fixa. Tomamos aqui Oneto (1990, p. 153 e 154):
Na realidade, o modelo “estatal” pressupõe uma evolução de formas de
racionalidade que acompanha a própria variação da forma-Estado. Contra a redução
ou subordinação do pensamento a esse modelo, Deleuze e Guattari procuram
enfatizar a presença de um devir-problematizante que não para de ameaçar tudo
aquilo que é da ordem do saber como conquista ou posse, ocupando um lugar
central na cultura. Esse pensamento, por assim dizer, “guerreiro”, faz surgir no
campo epistemológico um tipo de ciência nômade ou “menor”.

O movimento de domínio de novos territórios feito pelo conquistador Gengis Khan, é
denominado por Deleuze e Guattari de máquina de guerra nômade, por sua força de pura
exterioridade que não pode ser capturada por nenhuma institucionalização. Segundo o
trabalho publicado por Reich (2018), pesquisas feitas com DNA ancestral e monitoramento de
sua dispersão, apontam o grupamento genético conhecido como Yamnaya - outra máquina
de guerra nômade. Uma cultura que tem origem nas estepes ucranianas e cujos membros
apresentavam uma estrutura óssea mais desenvolvida do que o padrão pré-histórico, além do
domínio de instrumentos de guerra como a carroça e hábitos nômades - como ancestrais dos
povos Indo-Europeus. (AZALIM e RAMOS NETO, 2020, p. 233). Esse grupamento genético está
ligado às origens dos arianos, difusores do yoga, após a fusão destes povos com os
dravidianos.
Yoga como máquina de guerra nômade, através de intervenções pontuais moventes,
afeta os indivíduos e potencializa transformações psicossociais, promovendo benefícios aos
corpos e consciências e maior integração com o espaço e comunidade em que estes corpos
habitam. De acordo com Netto (2014, p. 19 e 20) “cidades também mediam nossa experiência
do mundo e do Outro. Podemos dizer que, para a maioria de nós, as cidades são a primeira
natureza. Nascemos e vivemos imersos em seus canais e lugares, os topoi pelos quais
percebemos o mundo”. Esse topoi, como lugar comum, demonstra os efeitos da relação de
cada ser humano com o seu lugar de origem. E este local influencia a relação consigo mesmo
e outros seres. O topoi de cada sujeito o acompanha para onde for. Pensando a máquina de
guerra, Gilles Deleuze (1997, p. 08) escreve:
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Quanto a máquina de guerra em si mesma, parece efetivamente irredutível ao
aparelho de Estado, exterior à sua soberania, anterior a seu direito: ela vem de outra
parte. Indra, o deus guerreiro, opõe-se tanto a Varuna como a Mitra. Não se reduz a
um dos dois, tampouco forma um terceiro. Seria antes como a multiplicidade pura e
sem medida, a malta, erupção do efêmero e potência da metamorfose. [...]

Indra, deidade da guerra na mitologia Hindu, a potência da deidade como máquina de
guerra nômade, uma reflexão filosófica que permeia as diversas multiplicidades da expansão
do conhecimento Yogue. Essa multiplicidade de potências é um dos aspectos da filosofia
nômade. Essa filosofia possui aspectos em comum com a filosofia Yogue, Tântrica e Samkhya,
por ambas serem de via afirmativa, transformando assim o mundo através da integração entre
corpo físico e espiritual. Zimmer (1986, 19) afirma:
A filosofia indiana, assim como ocidental, nos fala sobre a estrutura e as potências
mensuráveis da psique, analisa as faculdades intelectuais do homem e as operações
de sua mente, avalia várias teorias do entendimento humano, estabelece os
métodos e as leis da lógica, classifica os sentidos e estuda os processos pelos quais
apreendemos, assimilamos, interpretamos e compreendemos as experiências.

O crítico de arte Moacir dos Anjos (2005), ajuda a pensar essa itinerância da arte como
nômade, que não é capturada. O crítico afirma que existe um paralelo entre o global e o local
e que este paralelo estabelece uma relação entre polaridades: centro e periferia. As áreas
centrais da cidade geralmente são capturadas e dominadas pelo Estado e pela classe
dominante. Um trabalho na margem e na periferia busca a potência da interação entre
pessoas e espaços em múltiplas possibilidades, afinal “o ser humano só pode habitar como
poeta”. (LEFEBVRE, 2008, p. 79). Habitar enquanto poeta é uma cosmopolítica: união entre a
sociedade e a natureza, que se articula aos princípios da filosofia Yogue.
Experiências sustentáveis, de urbanidades e artísticas são cosmopolíticas. Azalim e
Ramos Neto (2017, p. 02) afirmam que:
Cosmopolítica é um conceito desenvolvido pela filósofa belga Isabelle Stengers e
posteriormente revisitado pelo sociólogo da ciência Bruno Latour (2004) e se propõe
a ser um modo de estar no mundo que segue um sentido integralizador, buscando
sanar dicotomias sociedade/natureza, desestabilizando as categorias de
cosmopolitismo, cosmos e mesmo política – como algo além da mera relação entre
seres humanos, considerando também outros seres e os espaços que habitam.
Segundo Bruno Latour (2004): ‘A presença de cosmos em cosmopolítica resiste à
tendência de política significar um toma lá dá cá em um clube exclusivamente
humano. A presença de política em cosmopolítica resiste à tendência de cosmos
significar uma lista finita de entidades que devem ser levadas em consideração’.

Yoga, filosofia milenar originada na Índia, um caminho para o autoconhecimento, bemestar emocional, desenvolvimento ético/estético e saúde do corpo em seus diferentes
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shariras/camadas do ser. Em sânscrito, pode ser traduzido como união e atua enquanto elo
entre campos do conhecimento. Faz ressonância com a filosofia nômade, podendo ser
também uma potência exterior a qualquer Estado, ao expandir sua área de influência, com
práticas desenvolvidas em diferentes espaços e tempos.
O Yoga pode ser entendido como um modo de experienciar algumas das diferentes
urbanidades na cidade. A filosofia nômade e a cidade estão em transformação infinita. Netto
(2014, p. 27) afirma que “a urbanidade, convergência das alteridades, [...] o devir do urbano”.
Na filosofia Yogue não existe centro e periferia, esta não possui uma hierarquia do
pensamento. Devido a esta relação, o yoga pode ser visto como inter, trans ou multidisciplinar,
com diversas abordagens e perspectivas. Rodrigues (2006, p. 08) afirma que:
Em nossa cultura ocidental contemporânea, o concurso de várias áreas do saber: é
tão lícito estudar o Yoga sob o ponto de vista da Educação Física quanto sob o
enfoque da Medicina, Psicologia ou mesmo Antropologia, ou dos estudos de Religião
Comparada. É claro que, por outro lado, cada uma destas áreas, em seus limites,
oferecerá contribuições aprofundadas à pesquisa do Yoga, mas jamais totalizará sua
abrangência. Isto acontece porque o Yoga não se encaixa nas divisões do
conhecimento humano feitas por nossa cultura de chegada, na qual não pode ser
compreendido senão por um trabalho multidisciplinar.

O yoga oferece, portanto, uma vertente múltipla de conhecimentos e práticas que
extravasa os limites disciplinares e que decoloniza o corpo, o pensamento e os sentidos. A
integração entre a filosofia ocidental e oriental é vivenciada de diversas formas. Integrando
influências tanto do ocidente quanto do oriente, afinal somos um só, o Yoga Nômade Marginal
vivencia a potência da metamorfose para pensar novas maneiras de produção, com viés
comunitário e solidário, a pureza da máquina de guerra ainda não capturada pelo Estado, ao
viabilizar aulas gratuitas e discussões sobre a filosofia prática do yoga. Estas aulas
aconteceram em diversos lugares da cidade, inclusive em alguns onde as práticas urbanas
predatórias ao meio ambiente são tão naturalizadas que não são vistas enquanto problemas
e nem entendidas em sua dinâmica expansiva. Estes problemas sócio-ambientais-culturais se
caracterizam como campos cegos, uma vez que:
[...] Entre os campos, que não são aprazíveis, mas campos de forças e de conflitos
existem campos cegos. Ontem, entre o rural e o industrial; hoje, entre o industrial e
o urbano, não existe campo que não se vê? [...] O que existe no campo cego é o
insignificante, cujo sentido será atribuído pela pesquisa. (LEFEBVRE, 2008 p. 34 e 35)

O que fortalece a obscuridade desse campo? Seria o fato de ser resultado de uma
análise industrial redutora e categorizada que é imposta à cidade ou consequência do
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planejamento urbano não integrativo? Durante a expansão urbana, o campo cego aponta para
uma falha na integração entre os campos do conhecimento. Segundo Leff (2011, p. 100)
[...] a construção de uma racionalidade ambiental implica, portanto, a reorientação
do progresso científico e tecnológico numa perspectiva interdisciplinar que articula
os processos sociais e naturais para gestão social [...] o saber ambiental questiona o
processo de urbanização como símbolo do progresso de civilização, como constructo
social sustentável.

O Yoga Nômade Marginal provoca o movimento de estranhamento desses corpos que
vivem no campo cego e nada veem, nada sentem, tudo aceitam e vivem, alienados, como se
não existissem as forças do capital imobiliário a expulsá-los, como se não houvesse um
problema ambiental prestes a engoli-los. Essa provocação acontece com a remoção dos
excessos de representações, que diminuem a potência da multiplicidade. Com as mãos unidas
em Namaskar Mudra, os polegares pressionando o ponto entre sobrancelhas ativando assim
o Ajnã Chakra, centro energético do terceiro olho, olho da intuição, consciência e sabedoria.
O Yoga Nômade Marginal por meio dos processos criativos, relaciona as subjetividades
com a prática de yoga, com os próprios corpos e com a cidade por meio do ensaio fotográfico
artístico, com registros da aura do corpoespaçotempo no movimento do Yoga no espaço
urbano.

Figura 8 - Registro fotopoético corpoespaçotempo IV - Foto de longa exposição: Ana Carolina Velho
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[...] é preciso distinguir a velocidade e o movimento: o movimento pode ser muito
rápido, nem por isso é velocidade: a velocidade pode ser muito lenta. ou mesmo
imóvel, ela é, contudo, velocidade. O movimento é extensivo, a velocidade,
intensiva. O movimento designa o caráter relativo de um corpo considerado como
"uno", e que vai de um ponto a outro: a velocidade do contrário, constitui o caráter
absoluto de um corpo cujas partes irredutíveis (átomos) ocupam ou preenchem um
espaço liso, a maneira de um turbilhão, podendo surgir num ponto qualquer
(Portanto, não é surpreendente que se tenha invocado viagens espirituais. feitas sem
movimento relativo, porém em intensidades, sem sair do lugar elas fazem parte do
nomadismo. (DELEUZE e GUATTARI, 1997, p. 42 e 44)

Nesse contexto, poderia ser dito do encontro ancestral com o contemporâneo, tendo
em vista o que a Filosofia Tântrica trata como dualismo, corpo e espírito possuem a mesma
importância. No sentido de fazer o resgate espiritual sem perder de vista a instância material,
corporal. O resgate ancestral é uma tentativa de equilíbrio entre corpo e espírito, entre as
instâncias materiais e espirituais.
A potência esclarecedora que os conhecimentos de si em relação ao cosmos podem
proporcionar, integram os conhecimentos. O Yoga diferencia-se da cultura hegemônica, que
fragmenta a realidade, que por ser “teia” tem a potência de associar as ciências maiores e
menores, hegemônicas e contra hegemônicas. Os fios que entrelaçam o yoga possuem um
sentido cosmológico e tântrico (filosofia comportamental). O Tantra possui sentido de teia,
tecido, interligação entre os aspectos formadores da realidade, observando o ser humano e o
mundo de forma interligada, sem hierarquia.
Yoga Nômade Marginal: processos, práticas, filosofias ...
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1.2 Yoga: rituais do corpoespaçotempo

Figura 9 - Registro fotopoético V - Foto: Ana Carolina Velho

O Yoga é um ritual composto por técnicas milenares que é sentido, praticado e
vivenciado com o corpo nos níveis: físicos, energéticos, emocionais, mentais, intuicionais e
espirituais, de diversas formas de acordo com cada praticante. O corpo precisa de espaço para
espacializar-se. "Praticar o espaço" como afirma Lefebvre (2001). O mesmo autor afirma que
o espaço possui diferentes instâncias: percebido, concebido e vivenciado.
Essa atuação do corpo no espaço ocorre em variados tempos, do tempo dos indivíduos
ao tempo do próprio espaço. É nessa percepção do corpoespaçotempo que o Yoga Nômade
Marginal busca resgatar rituais ancestrais, por meio das práticas de yoga em diversos lugares.
Com a busca da ritualidade em todos os ambientes em que ocorreram as práticas. Com o
intuito de se aproximar da cultura hindu do Yoga, cultura que deu origem ao yoga. Segundo
os rituais, Albanese (2006, p. 70) afirma que:
Numerosos ritos acompanhavam a existência do povo hindu, desde a concepção até
a morte: no nascimento, praticavam-se cerimônias para proteger o recém-nascido
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de influências malignas e, com a convicção de que se podia ter acesso à essência de
uma pessoa através do nome, o verdadeiro nome era sussurrado ao ouvido pelo pai
unicamente para a criança; ademais, enquanto esta fosse pequena, usava um nome
provisório. O casamento era especialmente rico nos momentos rituais, que
culminavam na volta que os esposos davam em torno do fogo sagrado, com as
bordas das vestes enlaçadas entre eles. A morte era considerada um acontecimento
carregado de contaminação para os parentes do defunto, e por isso o transporte do
cadáver ao cemitério, a incineração e o regresso dos vivos à sua morada vinham
acompanhados de múltiplos atos de purificação.

Sendo assim, os rituais não são somente durante a prática, e de acordo com essa
concepção a vida em si é um ritual. A vivência do yoga não se resume às posições ou aos
momentos em que se está no tatame, tapetinho ou ao ar livre executando. É uma filosofia de
vida, em que a real busca é estar em um estado de Yoga, em união entre matéria e espírito3 o
maior tempo de vida possível.
Uma poesia que decorre do fato de cada ser se conectar consigo mesmo em
processos? Iyengar (2001, p. 37) afirma que “há um imenso equilíbrio a ser alcançado entre a
vida filosófica e a vida prática. Se você conseguir aprender isso, será um filósofo prático,
praticar filosofia pura não é um grande feito”.
A proposta deste trabalho é que o entendimento das contribuições do yoga seja até o
ponto em que a vida se torne yoga, num estado imerso, presente e consciente desse modo de
vida, o maior tempo possível. A proposta é a do vivenciar a vida como um ritual de
autoconhecimento e o despertar da consciência. Por mais que se expliquem esses processos
da filosofia prática, não expressam a sua totalidade. Zimmer (1986, p. 17) afirma que:
Os conceitos e as palavras são símbolos assim como as visões, os rituais e as imagens;
igualmente, usos e costumes da vida cotidiana, porém uma realidade transcendente
impregna todos eles. Ainda que sejam muitas as metáforas que refletem e apontam
algo, sendo este algo expresso e revestido das mais diversas maneiras, permanece
inefável, continua inescrutável.

O dualismo de Samkhya é diferente da dicotomia do pensamento cartesiano,
tampouco ligado a uma divisão entre matéria e transcendência como no platonismo. É antes
dois atributos diferenciados da mesma substância. Purusha, espírito, é imanente e
coextensiva a Prakritti, instância material, existindo simultaneamente como em um plano em
que todas as intensidades se encontram, se fundem e potencializam.

3

Dentre as definições do Tantra adotamos aqui seu entendimento como Filosofia dualista, mas não dicotômica
que acredita que corpo e espírito possuem o mesmo grau de importância e afirmação.
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Essa realidade transcendente é assumida não como algo fora de nós, mas algo que o
praticante vai em busca a cada dia, dentro de si mesmo, em uma tentativa de se conhecer.
Por isso a prática possui diversas técnicas, possuindo oito aspectos principais compilados por
Patanjali, os Yoga Sutras. É o primeiro texto a ser compilado sobre o yoga, com as diferentes
partes que compõem a prática como um todo, com focos diferentes que se complementam e
que demonstram a integração entre eles.
Iyengar (2001, p. 167) estabelece uma metáfora ao descrever “os oito membros do
yoga como partes de uma árvore, desde as raízes até a flor e o fruto. O desenvolvimento
espiritual do ser humano também pode ser comparado com o crescimento de uma árvore, da
semente até sua maturidade”.
Essa metáfora reafirma o vínculo entre os seres humanos e a natureza, neste caso as
árvores. Maran (1977, p. 17) comenta que “aquele que se envereda pelos caminhos do yoga,
assume um compromisso com a natureza e suas leis. Sua tarefa consiste em desenvolver e
ativar a natureza biológica, psicológica e espiritual nele latente”. Neste processo, quanto mais
o ser se ilumina, mais se aproxima da natureza.
As técnicas para aproximação de si e da natureza, são partes da prática. Iyengar (2001,
p. 30) afirma que “o ioga é tradicionalmente dividido em oito membros ou aspectos,
chamados yama, niyama, asana, prānāyāma, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi”. Estas
partes se complementam. O mesmo autor ainda afirma:
Assim, os oito membros do ioga podem ser divididos em três grupos. Yama e Niyama
são as disciplinas social e individual; āsana, prāņāyāma e pratyāhāra levam à
evolução do indivíduo, ao entendimento de sua natureza; dhāraṇā, dhyāna e
samadhi são os efeitos do ioga que criam condições para vislumbrar a alma [...]
(IYENGAR, 2001, p. 30)

A primeira camada do Yoga compreende os Yamas e Niyamas, a segunda o Sadhana,
a prática englobando asanas, pranayamas e pratyahara. Iyengar (2001, p. 31 e 32)
complementa que “a terceira camada do ioga é descrita por Patanjali, em seus Yoga Sutras,
como o tesouro do ioga. Trata-se do efeito ou do fruto de sadhana, e consiste em dharana,
dhyāna e samadhi”. Com esses frutos colhendo um estado de serenidade e equilíbrio.
Os 8 aspectos são:
1. Yamas - princípios que o praticante deve observar em sua relação com o mundo: a
prática da não violência; da verdade; progredir sem interferir no progresso do outro e da
natureza; desenvolver-se em integração; viver com consciência a energia da sexualidade;
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2. Niyamas - princípios que o praticante deve observar na relação consigo mesmo. São
eles: a prática das purificações; contentamento; disciplina; auto estudo e auto entrega;
3. Asanas - posições psicofísicas de desbloqueio e energização
4. Pranayamas - exercícios respiratórios;
5. Pratyāhāra - domínio dos sentidos.
6. Dharana - concentração mental;
7. Dhyana - meditação;
8. Samadhi - iluminação da consciência.
Iyengar (2001, p. 31) afirma que os “asanas são as muitas posturas diferentes
praticadas com o corpo. Pranayamas são a ciência da respiração. Pratyāhāra é, igualmente,
silenciar os sentidos e mantê-los passivamente em suas posições, ou direcioná-los para o
interior da individualidade” desenvolvendo-se internamente os siddhis, os poderes latentes,
vivenciando o cotidiano.
O mesmo autor (2001, p. 32) explicita que “dharana é a concentração ou a atenção
completa. Dhyāna é meditação. Samadhi é o ápice do yoga. É o estado de graça e união com
o Espírito Universal. Quando você cuida de uma árvore, ela, no momento certo, florescerá e
depois dará frutos, seu natural ponto culminante”.
Samadhi, processo de iluminação da consciência, por meio da ativação da energia
Kundalini, energia da vida e da sabedoria que reside no Chakra Mooladhara, centro energético
da base da coluna, com potencial de chegar ao alto da cabeça.
O Aart (ritual, em sânscrito) do yoga pode ser considerado uma arte devido aos
diversos angas (partes) da prática, que na linha do Shivam Yoga, tem uma sequência
coreográfica composta por Dharana - concentração mental, em que são dados
direcionamentos para a postura, a respiração e os benefícios: Pujas , transmissão de energia
para o local e para os praticantes; Pranayamas, exercícios respiratórios; Mudras, gestos com
as mãos e braços; Tratakas, exercícios para os olhos; Asanas, posições de desbloqueio em
todos os níveis; Yognidra, relaxamento e Dhyana, meditação.
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Figura 10 - 8 passos do Yoga Imagem: Autoria própria, acervo do autor.

O yoga é um ritual em busca do autoconhecimento e do despertar da consciência. Uma
integração entre o corpo, o espaço e o tempo. A prática cotidiana permite o aguçar da
percepção de pequenos instantes, enquanto processo do corpoespaçotempo. Tais vivências
imersivas em si mesmas possibilitam que o praticante não saiba onde está, quem é ou em que
momento da história se encontra, integrando assim essas instâncias.
Pode-se estar em qualquer vida (pensando em um contexto em que se acredita no
processo reencarnatório, no caso da perspectiva hinduísta), em qualquer momento da história
e em qualquer lugar do mundo. Experiências como estas possibilitam entender melhor o que
seria o corpoespaçotempo, afinal o que é a integração entre as três instâncias corporais,
espaciais e temporais? A articulação do corpoespaçotempo possibilita observar tudo de forma
diferente, assim como o aprofundamento em yoga, em união, observando que não existe
separação entre as coisas, tudo está interligado e integrado, mesmo que as conexões sejam
linhas tênues.
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As linhas tênues entrelaçam as coisas do micro e do macrocosmo, e compõem a
cosmopolítica, cada vez mais integrada entre os seres e a natureza, percebendo que são partes
constituintes dos mesmos elementos e não distintos.

Figura 11 - Registro fotopoético corpoespaçotempo VI - Foto: Ana Laura
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1.3 Uma história do yoga

Figura 12 - História do Yoga – Linha do tempo - Diagramação do autor Fonte: Kalyama, Acharya
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O conhecimento do Yoga primeiramente foi originado na Índia antiga. A transmissão
desses ensinamentos começou apenas via oralidade, de geração em geração, de mestre a
discípulo. Kalyama (2003, p. 53) afirma que “escrever sobre uma história do Yoga não é tarefa
fácil. A documentação disponível é rara e as cronologias se tornam complicadas no que se
refere aos primórdios do Yoga. O que pode ser feito é algo aproximado, podendo haver outras
formas de abordar o assunto”.
Há variadas histórias sobre o yoga, assim como as formas de contá-la. Com o passar do
tempo, a transmissão de ensinamentos ancestrais difundida apenas nas florestas e cavernas
começou a ser absorvida por outras culturas, dos povos invasores da Índia.
Esse processo de conhecimento passa a ser capturado, e a potência em si desta prática,
antes não representada como era o Yoga em seus primórdios em que o conhecimento era
apenas transmitido oralmente de “boca à ouvido, mestre à discípulo” sem ser escrita (neste
caso a intersecção entre a filosofia da diferença, que lê o mundo enquanto potência não
representacional, e filosofia do yoga, afirmativa da vida) foi então escrita e codificada,
reduzindo sua potência. Iyengar (2001, p. 156), ao falar sobre a Índia, demonstra que “sua
cultura, seus templos e locais de aprendizado atravessaram períodos de destruição e
enfraquecimento sistemáticos. Por esse motivo, muitas de nossas tradições ancestrais foram
perdidas e nossa ligação com elas foi cortada”.
Conectando-se assim com outras histórias que não a do Yoga tradicional indiano, o
conhecimento em potência permanece vivo na transmissão de ensinamentos entre mestre e
discípulo, instrutor e aprendiz.
Na transmissão destes conhecimentos do ocidente para o oriente, primeiramente
ocorreram divergências entre as filosofias ocidentais e orientais. Zimmer (1986, p. 32) afirma
que muitos eruditos eram “[...] relutantes em conferir o honroso título de ‘filosofia’ ao
pensamento hindu. Alegavam que ‘filosofia’ era um termo grego denotando algo único e
particularmente nobre que havia nascido entre os gregos e, desde então, desenvolvido apenas
pela civilização ocidental”. De acordo com essa citação, existe uma hegemonia no pensamento
filosófico ocidental, que foi sendo abrandada com o passar do tempo, através do
reconhecimento do pensamento hindu enquanto filosofia.
Mesmo diante da hegemonia, existem as resistências, que buscam a revalorização
destes conhecimentos ancestrais. Esses ensinamentos foram transmitidos de geração em
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geração desde a sua criação, conhecimentos intuídos por Shiva, deidade mitológica criadora
do Yoga Tradicional Indiano. O conhecimento do mestre passa para seus discípulos, e estes
discípulos passam a disseminar o conhecimento cada vez para mais pessoas. A representação
e a transcrição desses conhecimentos reduziram a sua totalidade. Entretanto, esta transcrição
dos conhecimentos possibilitou sua maior difusão. Este processo resultou no afastamento de
sua origem, em uma sociedade que valorizava a natureza e os aspectos matriarcais, entre
outros fatores.
O yoga com o passar do tempo foi entrando em contato com diferentes sociedades
espaço-temporais, entretanto a sua origem ancestral possui raízes na Índia antiga. Netto
(2014, p. 24) aponta que “o entendimento de sociedades como sistemas de encontros em
direção a temas mais amplos da relação sociedade-espaço – temas largamente ignorados na
teoria socioespacial: o lugar da cidade na construção social da prática, via comunicação”.
Diante dos processos de comunicação, institucionalizados ou não, a cidade é um dos
espaços de prática social. Monte Mór (2005, p. 02) afirma que “a cidade, de acordo com a
visão predominante da economia política, resulta do aprofundamento da divisão
socioespacial do trabalho e da abertura a outras comunidades e processos regulares de troca”.
Os e as Yoguins (is) ao longo do desenvolvimento de suas práticas acompanharam essa
dinâmica de ocupação de diferentes espaços na gênese das cidades, vendo essa dialética
refletida na realidade própria em diferentes escalas do corpoespacotempo: seja na construção
de templos e monumentos fundadores de cidades hindus, seja através da reprodução com
imagens , objetos e símbolos da cultura hindu distribuídos nos mais variados tipos de núcleos
para prática de yoga, dos mais simples aos mais sofisticados, ou mesmo através do próprio
corpo, com a incorporação de um repertório gestual e de movimentos, roupas, acessórios,
símbolos tatuados, etc.
Os seres humanos podem perceber a cidade por meio do corpo imerso no ambiente,
em corposespaçostempos que se relacionam, vivenciam, aprendendo juntos com e na
dinâmica da cidade. Ao estar em estado de Yoga, união, consigo mesmo e com tudo que os
cerca, podem perceber o fluir do tempo em cada instância do ser. Tendo em vista a
complexidade do tempo, imerso no corpo e no espaço, Albanese (2006, p. 54) ao tratar a
filosofia tradicional indiana afirma que “o tempo não é uma dimensão linear que tem início e
fim definidos, mas uma repetição cíclica; por isso, o universo se apresenta invariável durante
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o período que lhe foi atribuído, desaparece e ressurge de novo da noite do não-manifestado,
num processo contínuo”. Diante dos ciclos do corpoespaçotempo o Yoga se propaga, sem
início preciso e sem fim, conectado a diferentes espaços e corpos do mundo.
Mesmo distante da Índia antiga e da sociedade que deu origem a este conhecimento,
existe a possibilidade de sempre revisitar este conhecimento e conectar-se de alguma forma
com este manancial de sabedoria.
Zimmer (1986, p. 35) afirma que “a filosofia indiana, [...], permaneceu tradicional.
Auxiliada e renovada, não pelas experiências de laboratório, mas pelas vivências interiores da
prática do Yoga, preservou as crenças herdadas e as interpretou”. Assim, a prática foi
assimilada ao longo do tempo por diferentes culturas, sofrendo alterações com o passar do
tempo. Entretanto, há uma busca pelo Yoga Tradicional Indiano e seu reflexo na
contemporaneidade.
A história do Yoga existe porque foi transmitida de geração em geração,
primeiramente intuída pelos sábios da Índia antiga. Iyengar (2001, p. 156) afirma que “o
conhecimento tradicional estava todo lá, mas foi perdido. É preciso trabalhar para recuperálo.” O resgate desse conhecimento perdido, geralmente se faz seguindo os próprios
aprendizados tendo em conta a história de todos Yogues ao longo do tempo, respeitando os
mantras, sons, símbolos, linguagem sânscrito, respirações, posições e meditações
desenvolvidas há incontáveis ciclos do corpoespaçotempo. O conhecimento da filosofia
prática do Yoga foi então transmitido durante milhares de anos e na atualidade conecta de
diferentes formas a Índia ao Brasil.
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2. Relações Brasil x Índia - Índia x Brasil
Assim como o planeta Terra está na periferia da Via Láctea, Brasil e Índia estão na
periferia do sistema político e econômico mundial. Estamos, portanto, na periferia
da periferia. Ao assumir a condição de ser periférico, reconhecemos a necessidade
de investimento em infraestrutura de transporte e comunicação como força
centrípeta capaz de conectar as periferias. (RIBEIRO, 2003, p. 169)

O conhecimento da filosofia prática do Yoga foi transmitido durante milhares de anos.
Uma das conexões entre Índia e Brasil. A relação Brasil - Índia remete ao modo como o Yoga
chegou no ocidente e posteriormente ao Brasil. Como se iniciou essa relação Brasil - Índia?
Ribeiro (2003, p. 23) afirma: “a história conta que, ao buscar um caminho marítimo
para as Índias, os portugueses chegaram ao litoral do Brasil. Quinhentos anos depois, os
brasileiros ainda não dão muita atenção à cultura e à civilização indiana”. Essas culturas
encontravam-se distanciadas. O mesmo autor ainda afirma:
No passado, Índia e Brasil mantiveram relações formais e informais por meio de um
denominador comum: a colonização portuguesa. No período colonial, as naus que
faziam a rota das Índias aportavam em Salvador, descarregando especiarias, seda,
produtos manufaturados e espécies vegetais. Entre elas, destacam-se o coco da
Bahia, originário do estado de Kerala, no sul da Índia, e a manga, que se aclimatou
em várias partes do território brasileiro. (RIBEIRO, 2003, p. 150)

Entretanto, existe uma desconexão entre a cultura brasileira e a indiana. Maran (1977,
p. 11) afirma que “no Ocidente, Yoga tornou-se ginástica. Foi o que aconteceu com a
acupuntura. Na China é Medicina, no Ocidente é Terapia. O Yoga não perdeu no Ocidente sua
força libertadora e sua função pedagógica”. Há um empobrecimento, uma representação da
filosofia prática do Yoga no Ocidente, quando este se torna ginástica. Essa redução
representacional desvaloriza os conhecimentos dos sábios da Índia antiga, que em processos
meditativos desenvolveram diversas técnicas para a iluminação da consciência, não apenas
para exercitar-se fisicamente.
Iyengar (2001, p. 30) afirma que “embora, no Ocidente, o ioga seja muitas vezes
considerado uma disciplina apenas física, ele também é um tema fisiopsicológico e psicoespiritual”. O Yoga funciona como um elo de ligação entre estes países, que possuem muito
em comum, mesmo que isso não seja observado pela população de forma geral.
Ribeiro, (2003, p. 115) afirma que “Brasil e Índia são importantes países em
desenvolvimento, com enorme potencial e muitos problemas semelhantes. Ambos são
predominantemente tropicais, têm população e área significativas e apresentam grande
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diversidade natural e cultural”. Essas similaridades, no entanto, se expressam nas culturas de
maneira diferenciada em cada sociedade.
As populações das sociedades têm diferentes relações biopolíticas e problemas sociais.
Segundo Iyengar (2001, p. 167): “noventa por cento da humanidade sofre de algum modo,
física, mental ou espiritualmente. A ciência do yoga ajuda-nos a manter o corpo como se fosse
um templo, para que fique tão limpo quanto a alma”. O resgate do Yoga tradicional indiano,
inserido no contexto contemporâneo, é diluído e trazido para o ocidente conectado à
ancestralidade e conhecimento raiz da cultura indiana. Com o passar dos anos, se expande a
conexão do yoga com o mundo. O entendimento da relação entre o contexto brasileiro e o
indiano ilumina o conhecimento dos modos de transmissão e assimilação cultural.
Ribeiro (2003, p. 115) afirma que “embora muito semelhantes, Brasil e Índia diferem
nos processos de evolução histórica, programas de desenvolvimento, níveis de progresso
alcançados, política externa e relacionamento com empresas multinacionais e demais países”.
Essa diferença está intimamente ligada à cultura e a política de cada povo.
No Brasil, riqueza mineral foi fator de atração de populações para o interior,
e pecuária extensiva substitui áreas de florestas e atividades agrícolas tradicionais.
Desde o início da colonização, as relações do homem com a natureza foram
predatórias: havia sempre a possibilidade de abandonar a terra esgotada e repetir o
comportamento destrutivo em outra região, em expansões sucessivas. [...] A
situação indiana é significativamente diferente: a relação do homem com a natureza
foi marcada pela complementaridade. (RIBEIRO, 2003, p. 115)

Essa diferenciação reflete nas políticas, na economia e em todos os fatores
socioculturais que atravessam os indivíduos de cada cultura na contemporaneidade. Maran
(1977, p. 50) explicita que “o homem contemporâneo, por fatores socioculturais, afastou-se
tanto da natureza, do silêncio, da sensibilidade e de uma vida de beleza - que tem poucas
condições de compreender e vivenciar o yoga como expressão de harmonia e paz”.
Reconhecer-se como elemento constituído e constituinte da natureza propicia ao humano
contemporâneo esse estado de harmonia e paz.
Os achados arqueológicos mais antigos, tanto os pré-históricos quanto os legados
pela civilização do vale do Indo, revelam uma religiosidade telúrica, vinculada
portanto à terra, na qual a imagem divina mais difundida é a da Grande Mãe,
primeira e formidável projeção simbólica do arquétipo feminino, benéfica e terrível
ao mesmo tempo, contém e nutre, destrói e regenera, nessa alternância de aspectos
positivos e negativos tão típica da deusa primordial. [...] A associação entre o
feminino e a vegetação torna-se clássica em todos os âmbitos, do religioso ao
artístico. A unicidade e primazia da Grande Mãe foi-se obscurecendo
progressivamente, tanto na Índia quanto em outras partes, ao aparecer a seu lado
uma divindade masculina, primeiro subordinada para alcançar depois a paridade e
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ser finalmente predominante. Um novo contexto social impõe a visão patriarcal, e a
deusa fica reduzida ao papel de esposa, submetida ao consorte. (ALBANESE, 2006,
p. 56)

Nesse afastamento da natureza e dos aspectos femininos ligados a ela, o ser humano
vivencia diversas crises tanto internas, quanto externas. A vivencia em um estado de Yoga
conduz a um processo de diminuição das ondas de vibrações mentais em um contexto de
excesso de informações, em todos os âmbitos da vida. Um contexto que valoriza a
produtividade e a produção do capital, deixa em segundo plano o sentar, o observar-se, o bem
estar humano e o da natureza.
Os hábitos nocivos surgidos em decorrência do afastamento da espécie humana da
natureza, na cultura Yogue são tratados como Samskaras: ações cotidianas que geram
sementes de hábitos, que geram Vasanas, tendências que são formadas pelas repetições de
determinadas ações.
O Yoga na contemporaneidade é monetizado, tornando-se além de um serviço,
produtos, como roupas, acessórios, símbolos e signos, que muitas vezes são desprendidos de
conteúdo espiritual. A valorização do capital em detrimento das outras instâncias da vida se
relaciona com a desvalorização da natureza. Ribeiro (2003, p. 81) afirma que “as tradições
espirituais são veículos privilegiados para a disseminação de valores e da ética de respeito ao
meio ambiente. A intensidade dessa disseminação varia conforme o conteúdo de cada
tradição”. Resgatar as culturas ancestrais de harmonia e integração é um caminho para a
superação da crise entre sociedade e natureza.
Segundo Maran (1977, p. 39) “yoga é uma evocação à natureza, à disciplina do corpo
mente a si mesmo, à alegria, ao otimismo, à luz. [...] O yoga evoca o indivíduo a descobrir e
encontrar-se com a natureza e a viver consoante suas leis, que são perfeitas e sábias”. O ser
humano é a própria natureza, sem separações. Restabelecer esta integração com a natureza,
assim como faziam os povos ancestrais, passa por um processo educativo e reflexivo do papel
do ser humano. Um dos pilares para essa integração é a educação, em todos os níveis. Ribeiro
(2003, p. 176) afirma:
A educação para a paz tornou-se tema relevante nos meios de comunicação e nos
sistemas formais de educação, abrangendo tanto a paz politicamente construída,
como a paz interpessoal e a paz com a natureza. Para alcançar a paz exterior
ambiental e social, foi necessário desenvolver a paz consigo mesmo.
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Na cultura Yogue existe um preceito chamado não-violência, neste caso, consigo
mesmo, com todos os seres e a natureza. Maran (1977, p. 19) afirma que “é importante educar
os alunos de yoga no sentido de estarem interiormente ligados à natureza, não apenas
fisicamente. É necessário estar na e com a natureza. Ao entrar em contato com ela, dar-lhe o
coração”. Integrar o corpo e o espírito.
Afinal, o que seria liberdade em contextos hegemônicos, capitalistas, em que quase
tudo é mediado pelo capital e na crença no poder de compra como liberdade? Há aqui uma
contradição: “livre” para comprar, mas “preso” às amarras do capital. As relações econômicas
influenciam o Yoga e também capturam alguns de seus aspectos, superficializando a
prática. Alguns processos de transmissão do Yoga para o Ocidente deixaram de lado os
aspectos espirituais da prática, para “se adequar” ao contexto ocidental. A superficialização
da prática não permite uma profunda imersão em si, e o sujeito permanece apenas nos níveis
superficiais, materiais e físicos.
O resgate ancestral do Yoga é uma dos modos de ampliação na conexão Brasil - Índia.

Figura 13 - Registro fotopoético corpoespaçotempo VII - Foto: Ana Laura
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2.1 - No amálgama entre culturas do Oriente e Ocidente, gênese das cidades e suas
urbanidades

Os historiadores têm salientado a Índia exótica, a Índia colonial de encontros
cruciais, mas o que emerge a partir de meus exemplos é que a Índia ajudou a criar
uma academia dissidente para a imaginação ocidental. Assim como as universidades
do Ocidente não poderiam ter crescido sem absorver o conhecimento das academias
dissidentes, a cultura do Ocidente não poderia ter crescido sem estes encontros
recorrentes com a Índia. O Ocidente, enquanto paradigma, tem fios distintivamente
indianos no trançado e na textura de sua imaginação (VISVANATHAN 2010, p. 501).
.

Zimmer (1986, p. 19) explicita que “os filósofos hindus, como os do Ocidente,
discorrem acerca de valores éticos [...]. Estudam também os traços visíveis da existência
fenomênica, criticando os dados da experiência externa e obtendo conclusões sobre os
princípios que serviram de base”. Os aprendizados espirituais trazidos do Oriente possibilitam
um olhar sobre a nossa cultura a partir de outra perspectiva.
Na integração entre as culturas, as sociedades fundem-se no processo de conexão
cultural. “Sociedades, entre outros meios, constituem-se por meio da linguagem: por
significados e pela transmissão de significados articulados na forma de informação.” (NETTO,
2014, p. 24). Linguagem, informação e sociedade articulados na dinâmica do cotidiano

produzindo as relações sociais.
Anjos (2005) afirma que a cultura global não tem o costume de absorver os
conhecimentos das diferentes localidades e, que isto estabelece uma “contaminação
unidirecional” em apenas um sentido, a cultura globalizante, metropolitana, que não costuma
levar em consideração a cultura local em que se insere. Conhecimentos centrais ou marginais
se originaram de acordo com as culturas em que estão inseridos, e reverberam nos indivíduos,
associados ou que se identificam com essas culturas. A interconexão, a troca dos saberes, a
não a imposição de uma cultura sobre outra, são modos de resistência das ciências menores,
sua potência, seu movimento contra hegemônico.
Saraswati (2007) afirma que esse processo de interação propicia novas maneiras de
lidar com as transformações do mundo, absorvendo o que existe em cada cultura na interação
entre os seres e a natureza, reverberando nas diferentes sociedades.
Sociedades são sistemas de comunicação constituídos através da espacialidade, por
uma propriedade que podemos entender como uma ‘referência dos atos ao espaço
e do espaço aos atos’. Mas a relação entre ato e espaço, vista até aqui como
semântica e mental, é também fundamentalmente corporal – ela é mediada pelos
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nossos corpos em cada um de nossos gestos no espaço. Na verdade, é por meio do
corpo que nos relacionamos à extensão, à forma e às complexidades do espaço.
(NETTO, 2014, p. 30)

Os corpos se relacionam com a cidade, configurando as sociedades. Para Jansen
(1995), a história das sociedades da Índia, é rica e alegórica como o país que deu origem ao
Yoga: “Na realidade, todos os heróis e os feitos heroicos do passado (distante) têm sido
transformados em figuras míticas e contos (p. 03)”. Essas relações mitológicas dizem muito
sobre a cultura indiana, e sua leitura feita no Ocidente, possibilita uma integração entre essas
diferentes culturas.
A vivência e visão de mundo dos habitantes de cada lugar diz muito sobre a cultura do
país. Sobre a Índia, Schulberg (1973, p. 08) afirma que “para um indiano, toda a ação é ritual,
toda a arte é simbólica de ideias religiosas, todo o culto é uma expressão de vida [...] Graças a
uma combinação de culto, ritual e religião, os indianos conseguiram fazer a síntese de forças
e influências extraordinariamente diversas”. Esta característica de ritualização dos afazeres
cotidianos afeta a criação e consolidação desta cultura enquanto espiritualista.
Essa ritualização, ao longo do tempo, sofre transformações e movimentos nômades,
passando por diferentes sociedades e cidades, expandindo a difusão dos conhecimentos
Yogues. Netto (2014, p. 27) afirma que: “a cidade como uma das manifestações da esfera
pública e o meio ativo para o exercício de uma ‘política do cotidiano’, a expressão de
diferentes opiniões e das possibilidades de organização política a partir das condições
espontâneas do encontro”.
Na Índia essas “políticas do cotidiano”, como urbanidades da esfera pública (social),
estão conectadas ao Yoga. Com o passar do tempo, a centralidade do yoga nas urbanidades,
foi diluindo-se. A partir de diversos encontros, o yoga foi sendo difundido para todos os cantos
do planeta. Quais códigos se consolidaram a partir do encontro dessas subjetividades
yoguin(is) com os espaços por onde passaram? Os Yamas e Niyamas (código ético do Yoga)
são defendidos neste trabalho como urbanidades nos relatos da experiência do encontro da
subjetividade do autor com os espaços percorridos.
Saraswati (2007, p. 12) afirma que “uma especial contribuição a esse processo cultural
interativo mundial vem sendo dado pela milenar civilização indiana, com sua inesgotável
capacidade de produção dos pensamentos filosófico, poético e artístico”. O mesmo autor
complementa que o começo dessa civilização surgiu com a sociedade do Vale do Indo, que
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mantinha o comércio e a troca de culturas com povos da Mesopotâmia e Ásia Menor. A partir
do século VI a.c. já existia um expressivo contato entre indianos e gregos e, em meados do
século XIX, a Índia começou a participar das transações europeias, assim contribuindo para a
expansão de seus aspectos culturais.
Essas cidades da Índia antiga e, consequentemente, as sociedades que ali habitavam,
por serem matriarcais, não militaristas e vegetarianas, constituíram os preceitos do Yoga
tradicional Indiano. Honrando a relação de harmonia com a natureza, os princípios básicos
dos Yamas e Niyamas (código de ética) eram vivenciados como práticas cotidianas. Essas
práticas ancestrais são passadas de geração em geração, atravessando o tempo, chegando à
contemporaneidade. Monte Mór (2005, p. 02) discorre que a vida contemporânea e seus
conceitos centrais “derivam da forma espacial e da organização social da cidade. A noção
grega de polis deriva do conceito de política; os latinos civis e civitas nos deram cidadão,
cidadania, cidade e civilização, implicando a existência de cidades”. Cidadãos vivenciam sua
cidadania gerando cidades e civilizações com o passar do tempo.
O latim também nos dá o termo urbano , com dupla conotação: urbanum (arado) veio do
sentido de assentamento, a forma física do espaço demarcado pelo sulco do arado puxado
pelos bois sagrados, marcando o território para a produção romana e vida; daí vieram os
termos urbe e urbs , este último referente a Roma, a cidade imperial e o centro do mundo,
que desapareceram até o ressurgimento das grandes cidades na era moderna. O termo
urbano foi recuperado no século XVI para se referir à cidade imperial, especialmente a cidade
que foi sede do Império Britânico em construção, onde a palavra cidade refere-se ao centro
financeiro de Londres e não à zona rural da era vitoriana. (MONTE-MÓR, 2005, p. 02)

Esses conceitos se inter relacionam e intensificam o estudo e discussão sobre a
questão urbana. A criação e desenvolvimento das técnicas do Yoga, ocorre paralelamente a
gênese de cidades que hoje são sítios arqueológicos. Simultaneamente, os primeiros yoguins
vivenciavam a vida junto a natureza, em cavernas e florestas, em contato com animais e
plantas que inspiraram os asanas; e o ambiente da cidade, criando assim uma possibilidade
de vida urbana mais harmoniosa, gerindo os preceitos do Yoga como mediadores das relações
sociais.
Sociedades e cidades coexistem e constroem-se ao mesmo tempo. Aspectos
individuais e coletivos expressos no mesmo espaço. Netto (2014, p. 19) afirma que “cidades
são formas extraordinárias de vida coletiva – meios para nossas interações em intensidades
talvez impossíveis de serem alcançadas sem sua espacialidade particular”.
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Essas interações dão vida à cidade. As interações em si caracterizam uma cidade?
Monte Mór (2005, p. 02)
Os povos que não produziam cidades, como os seminômades das Américas, eram
considerados não civilizados, em oposição às "civilizações" maias, astecas e incas, embora as
abordagens etno-históricas, antropológicas e arqueológicas agora questionem tais
classificações e o próprio conceito de cidade.

As classificações que conceituam o que é uma cidade, partem de uma perspectiva
dominante sobre o dominado, reduzindo o alcance da subjetividade contida no conceito de
urbanidade. Santos (2006, p. 221) complementa que “a cidade transforma tudo, inclusive a
matéria inerte, em elementos de cultura. A cultura, forma de comunicação do indivíduo e do
grupo com o universo, é uma herança, mas também um reaprendizado das relações profundas
entre o homem e o seu meio.”
Com o entrelaçamento de diferentes culturas que se imbricam, em alguns momentos
ocorre a sobreposição de determinada cultura colonial sobre a colonizada, em outros
associam-se e em outros momentos valorizam a cultura colonizada, sendo esta, a mais difícil
de ocorrer. Logo a decolonização surge como resistência em razão dos processos
colonizatórios.
A relação entre Índia e Inglaterra, as formas de colonização e os processos de
independência configuram as relações de colonialidade e decolonialidade nesses territórios,
e, assim, Castro-Gómez e Grosfoguel (2007, p. 13) ao tratar do conceito decolonial, afirmam
que “[...] transcender o pressuposto de certos discursos acadêmicos e políticos, segundo os
quais, com o fim das administrações coloniais e a formação de estados-nações na periferia,
vivemos agora em um mundo decolonizado e pós-colonial” (tradução minha)4.
Com o intuito de mitigar os impactos da colonização surge o pensamento decolonial
que é associado ao pensamento contra hegemônico a fim de superar o pensamento
colonizado e toda estrutura societária resultante desses processos.
No yoga existem diferentes perspectivas, das mais superficiais às mais profundas,
resultando em uma pluralidade de visões e culturas, que com o passar do tempo foram se
distanciando de sua base espiritual. Entretanto, na contemporaneidade e no mundo ocidental

4 No original: “[...] trascender la suposición de ciertos discursos académicos y políticos, según la cual, con el fin de las administracio nes coloniales y la formación de los
Estados-nación en la periferia, vivimos ahora en un mundo descolonizado y poscolonial.” Castro-Gómez e Grosfoguel (2007, p. 13)

49

ainda existem algumas linhas de Yoga que buscam resgatar essa conexão, almejando estreitar
os laços sutis que ligam o ser humano com ele mesmo e com os outros.
De acordo com Visvanathan (2010, p. 504), temos:
Se a Índia pode proporcionar alguma coisa, eu acredito que seja a heurística da nossa
civilização enquanto modelo de pluralidade, diversidade e complexidade. Numa
época em que a identidade está a tornar-se oficialmente singular, a agricultura
desesperadamente monocultural e a cultura empobrecidamente homogénea, o que
a Índia pode oferecer é o carnaval das suas ‘confusões’, que representa uma ordem
diferente de pluralismos, ultrapassando a assimilação, a conversão, a redução, a
confusão ou a mistura. A Índia, como uma provedora de ideias onde nenhuma delas
morre e todas se tornam compostagem, oferece um novo bem comum intelectual
de experiências e heurísticas. (Grifos do autor)

No dicionário, heurística tem como significado: arte de inventar, de fazer descobertas;
ciência que tem por objeto a descoberta dos fatos. Desta forma, uma busca em descobrir
como diferentes culturas inter-relacionam-se e, com as diferenças permitem expandir o
campo dos aprendizados.
Diante das multiculturalidades, o Yoga pode ser visto pelas diferentes culturas de
diferentes formas. Culturas que possuem hábitos em maior harmonia com a natureza, e
outras que não.

Figura 14 - Registro fotopoético corpoespaçotempo VIII - Foto de longa exposição: Ana Carolina Velho
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3 - Práticas e perspectivas artísticas do Yoga e Ayurveda:
conhecimentos

marginais,

coreografias

contra

hegemônicas

e

decoloniais
No Yoga há um devir-animal, quando as posições e respirações potencializam a força
dos elementos cósmicos e naturais imanentes a todo ser. O praticante se torna o outro
(animais, vegetais, astros) ao executar determinadas técnicas. O yoga, assim como a
massoterapia indiana dentro do Ayurveda, cultura de conhecimento da vida, ativam as
conexões biorrítmicas, biomecânicas e bioenergéticas, do estar consigo mesmo e com o
contexto em que se habita.
Diante da infinitude de conhecimentos, Iyengar (2001, p. 218) elabora que “a cada dia
surge um novo saber, mas permanece vasto o campo do desconhecido porque o universal é
vasto. O desconhecido é aquela área que os artistas devem explorar para poder aperfeiçoar
sua arte”. Com o aperfeiçoamento da arte o praticante também aperfeiçoa a si mesmo, até o
momento em que não existem mais distinções e separações, tudo é vivenciado em um estado
de Yoga, união. Integrando arte e urbanidade de maneira sustentável.
Iyengar (2001, p. 217) afirma que “praticamente todo mundo conhece o Ioga como
filosofia ou caminho, mas poucos são os que conhecem também como arte. Nenhum artista
consegue definir a sua arte: aquilo que a arte é só pode ser expresso por meio dessa própria
arte, não em palavras”. Cada Yogue expressa a sua arte de forma diferente, que se potencializa
de acordo com a sensibilidade e imersão de cada um. Observar o interior e entender melhor
a si mesmo, abrindo os olhos e entendendo o lugar, a cultura que se vive, e sua relação com
outras culturas. Neste processo, relacionando internalidades e externalidades, Maran (1977,
p. 11) afirma que: “Importa dizer que o Yoga está dentro de cada um de nós, no mais profundo
de nosso ser. O Yoga está contido na natureza, na vida, na sensibilidade”.
Iyengar (2001, p. 218) afirma que “a arte do loga abrange todos esses níveis, e por isso
é uma arte fundamental. Por meio do Ioga, o ser humano entra em contato com a alma, nesse
sentido, o Ioga é uma arte espiritual”. Por meio dessa arte espiritual o ser humano tem a
possibilidade de se conhecer e conhecer melhor sua relação e lugar no mundo.
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Figura 15 - Coreografia de Shivam Yoga de Fernanda Costa – Fotos: Élvio Junior

Segundo Maran (1977, p. 50): “Viver de acordo com os princípios do Yoga (Yamas e
Niyamas) é uma arte. E toda Arte pode ser aprendida e desenvolvida”. Integrar os saberes
ancestrais à vida cotidiana contemporânea como uma expressão de arte, aprender aos poucos
a filosofia prática, imergir-se em processos Yoguicos.
Interioridade e exterioridade complementam-se, retroalimentando-se. Com a busca
de entender a si, para ajudar-se e para entender e ajudar ao outro, integrando-se a arte,
tornando-se a própria arte. Iyengar (2001, p. 218) afirma que:
Para que uma pessoa se torne artista, são necessárias três qualidades. A pessoa
precisa ter aptidão, ou seja, habilidade necessária para dominar aquela arte. Deve
ter um amor imenso por sua arte para poder trabalhar com esforço, determinação e
concentração; além disso, a pessoa deve ter imaginação e criatividade para
desenvolver a arte por caminhos novos e desconhecidos.

Por meio destes caminhos novos chegar até lugares desconhecidos, dentro da própria
consciência. Arte e vida integradas, vida e arte interligadas. Vida e mitologia. Os diferentes
mitos e mitologias são expressões da arte Hinduísta. Dentro deste espectro, Iyengar (2001, p.
217) complementa as linguagens artísticas ao explicitar “as seis artes básicas da tradição
indiana são o ioga, a luta livre, a arquitetura, o teatro (incluindo a dança), a música e a
economia”. Estas artes relacionam-se entre si.
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As sequências do yoga, bem como os movimentos da massoterapia indiana dentro da
cultura do Ayurveda são coreografias que também despertam um processo de equilíbrio.
Ambas práticas são conjuntos de relações contra hegemônicas, relacionadas ao bem-viver.
A prática é conduzida com um aspecto coreográfico coletivo, na qual o instrutor e os
praticantes se conectam através de respirações, posições, vibrações energéticas, emocionais,
intuicionais, mentais e espirituais ao realizarem os mesmos exercícios em sequência. Iyengar
(2001, p. 218) afirma que:
Cada asana tem um formato geométrico e arquitetônico preciso, por isso faz parte
das belas-artes. O ioga proporciona saúde e felicidade ao praticante; portanto, é ao
mesmo tempo uma arte utilitária e de cura. Quando beleza e harmonia são
apreciadas nos asanas por algum espectador, o ioga se torna ainda uma arte
performática.

Figura 16 - Coreografia de Shivam Yoga do autor – Fotos: Élvio Junior

Os asanas, posições de autopercepção e desbloqueio, realizados na prática são
escolhidos de forma que a transição de uma posição para outra seja harmoniosa e
coreográfica. Souza (2010, p. 153) afirma que:
A quantidade dos asanas é muito vasta e proporciona infindáveis combinações e
variações que podem resultar em belas coreografias. [...] A palavra asana, que
remete inicialmente a algo estático, está mais atrelada ao conceito de permanência
do que de um encadeamento de movimentos efetuados sequencialmente.[...] Os
asanas (posturas e posições) do Yoga possuem um caráter naturalista e mimético e
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vão além de sua forma aparentemente grosseira: eles visam a reproduzir aspectos e
características que representam forças cósmicas e sutis.

Relacionando tais movimentos com os seus aspectos contra hegemônicos e
decoloniais, essas forças são expressas por meio de cada posição e suas diversas
possibilidades, resultando em benefícios para o praticante. As posições têm intensidades,
algumas começam da posição fácil (Sukha), passando para a fase incompleta (Ardha), e então
completa (Raja) e depois mais que completa (Maha). Cada posição possui um movimento, do
mais simples ao mais complexo.
Essas diversas posições e variações geram um arcabouço prático com diferentes
maneiras de serem interligadas. A saudação é cíclica assim como o movimento do sol, por
meio das posições o nascer e o poente são vivenciados. Para Souza (2010, p. 182): “O SuryaNamaskar é uma oração ao sol em forma de movimentos, o que pode evidenciar que [...]
estavam intimamente relacionadas com as danças rituais”. A corporificação do ciclo solar.
O Yoga e o Ayurveda estimulam tanto o observar, quanto o absorver os conhecimentos
de forma poética e artística. Iyengar (2009, p. 23) afirma que “o yoga é uma forma de arte que
busca expressar ao máximo as habilidades do artista. Enquanto a maioria dos artistas precisa
de um instrumento, a um praticante de yoga bastam seu corpo e sua mente.” Estas artes
relacionam-se diretamente com a natureza, como uma maneira de enxergar o mundo por
meio do Yoga Nômade Marginal.
Os povos ancestrais eram diretamente conectados aos elementos da natureza e os
utilizavam como medicamentos. Com o desenvolvimento da tecnologia e da indústria
farmacêutica, dos modos de vida capitalistas e urbanos, a medicina alopática ganha um status
hegemônico, o que induz a maioria da população a utilizá-la e, consequentemente, de forma
generalizada ocorre um afastamento dos saberes da floresta e dos medicamentos naturais.
Com esse processo de afastamento da natureza, surge uma resistência aos
medicamentos industrializados. A busca pelos saberes da natureza como relação mais
harmoniosa com o solo, a água, as plantas e os outros seres que compartilham a existência,
implica na utilização de remédios naturais, gerando resiliência nos corpos dos sujeitos que
resistem.
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Figura 17 - Coreografia de Shivam Yoga de Letícia Silveira – Fotos: Élvio Junior

Segundo Visvanathan (2010, p. 496):
[...] Na Índia, a civilização estava associada à floresta, [...]. Tal intelecto buscava a
harmonia espiritual com a natureza, ao passo que a mente da cidade visava subjugála, estendendo as suas muralhas ao redor de suas aquisições. O sábio ermitão que
habitava a floresta não estava interessado em adquirir e dominar, mas em
compreender e alargar sua consciência ao crescer com, e em, o ambiente que o
rodeava.

Essa harmonia espiritual com a natureza abrange uma busca dupla, a de dentro e a de
fora. Segundo Lad (1997) na Índia antiga surge a cultura Ayurveda (em sânscrito - Ayur significa
vida e Veda ciência, sendo uma cultura de conhecimento da vida, ou modo de vida), que surge
juntamente com o yoga, apresentando outra abordagem do ser humano e de suas relações
internas e externas mais integradas e os sujeitos mais conectados consigo mesmos e com o
ambiente.
O primeiro registro do Ayurveda, segundo Lad (1997), foi nos Vedas, que é a primeira
literatura do mundo. Na Índia esse processo de autocura é culturalmente utilizado no
cotidiano, há mais de cinco mil anos.
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Almeida (2013, p. 17) explicita que o Ayurveda é a “catalogação de variadas terapias
que foram surgindo ao longo de inúmeros séculos, terapias estas criadas pelos Maha Yogues
Rishis (sábios da Índia)”. Há controvérsias sobre a estimativa temporal deste conhecimento,
essas terapias surgiram com os povos Dravidianos, estima-se que há 15.000 anos, ou foram se
desenvolvendo ao longo de inúmeros séculos com os Maha Yogues Rishis. De acordo com a
escritura de Sushuruta:
De acordo com a Mitologia Hindu, o Ayurveda foi criado a partir de uma inspiração
de Brahma. A partir dessa inspiração, Brahma teria passado os princípios básicos do
Ayurveda para o Rishi Daksha-Prajapati, o qual, por sua vez ensinou os princípios
para outro Rishi, Ashvini-Kumari. Esses dois Rishis teriam transmitido esses
ensinamentos para o grande Indra e este deu início à grande divulgação do Sistema
Ayurvêdico de promoção da saúde. (ALMEIDA, 2013, p, 35)

Os conhecimentos milenares e a mitologia que os acompanham estão carregados do
caráter artístico, com poesia nos seus modos de difusão. Segundo a mitologia, o Ayurveda
começou de uma inspiração (ato da respiração e do inspirar-se) de Brahma, a deidade
criadora. Pelo sopro da respiração, inspira outros sábios em busca desse conhecimento.
A mitologia acompanha a tradição e a cultura Hindu. Mitos que podem ser lidos sob
diferentes pontos de vista: transcendente, com divindades que estariam em um plano
superior ao nosso, ao qual as pessoas pedem solução para os problemas; imanente, no qual
as pessoas se responsabilizam pelos próprios problemas, acessando a força das deidades
dentro de si. Mitologias associadas à natureza. Assim como o Ayurveda, ciência da vida,
associada aos saberes da floresta.
A medicina oriental é diferente em cada país e contexto. No caso da Índia, o Ayurveda
juntamente com o Yoga possuem o foco na prevenção de doenças e manutenção do estado
de equilíbrio para que sejam evitadas as enfermidades, tendo como objetivo, como afirma
Damião Neto (2013, p. 135), “a superação do sofrimento (duḥkha), [...] só é considerado
possível pela eliminação da ignorância (avidya)”.
No Ayurveda e no Yoga a ignorância pode ser entendida como a falta de consciência
do desequilíbrio presente no ser. Almeida (2013, p. 17) afirma que para o Ayurveda “um
indivíduo em contínuo estado de Avidya (ignorância e falta de consciência espiritual)
certamente, mais cedo ou mais tarde, adoecerá fisicamente”. Este mesmo autor (2013)
complementa que como todos os níveis estão interligados, não há como atuar em níveis
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separados. Já que estão interligados entre si e com o ambiente, com a natureza, com os
animais, aproximando-se dos aspectos naturais da vida.
Lad (1997, p. 19) afirma que o Ayurveda “vê saúde e ‘doença’ em termos holísticos,
levando em consideração o relacionamento inerente entre o espírito individual e cósmico,
consciência individual e cósmica, energia e matéria”. Desta forma, nesta ciência oriental
acredita-se que todas doenças são causadas pelo desequilíbrio; seja do indivíduo, ou da
relação deste com seu meio social. Lad (1997, p. 19) afirma ainda que “Ayurveda ajuda a
pessoa sadia a manter a saúde, e a pessoa doente a recuperá-la. É uma ciência de vida
curadora, médico-metafísica, a mãe de todas as artes da cura.” Os desequilíbrios que resultam
em doenças são “buscados” pelos seres com suas ações, mesmo que de forma inconsciente.
Almeida (2013) afirma que a massoterapia indiana é também denominada de
Chikitsahastha (em sânscrito, Chikitsa significa terapia e hastha significa mãos, ou seja, terapia
feita com as mãos ou a arte do toque). Segundo essa cultura, Chakras são centros de
receptores e transmissores de energia, com ramificações nas mãos (mini Chakras). Sendo
assim, é ideal que o Massoterapeuta esteja com os suas Nadis, canais de energia fluindo em
harmonia para que possa auxiliar o paciente em seus processos.

Figura 18 - Massoterapia Indiana em prática ministrada pelo autor– Foto: Thalita Toledo
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Dentro da cultura Ayurvêdica, a massoterapia surge como uma série de movimentos
ritmados, com deslizamentos das mãos do(a) massoterapeuta sobre a pele do paciente.
Compressões, percussões e outras técnicas, que quando executadas com foco e disciplina se
tornam um ritual, uma coreografia, com movimentos artísticos que fluem do corpo do(a)
massoterapeuta para o(a) do paciente, em um processo de dissolução de bloqueios que se
expressam em todos os Shariras, níveis do ser, resultando nos mais variados sintomas e
doenças.
Almeida (2013) afirma que para vivenciar um estado de saúde, segundo o Ayurveda,
deve-se focar em um contínuo processo de purificação e também de desenvolvimento do
conhecimento de si mesmo. Por isso, a importância de associar a massoterapia indiana ao
yoga. Segundo esses conhecimentos, primeiramente o ser adoece nos níveis mais profundos,
para depois se manifestar no corpo físico. A massoterapia, assim como o yoga, tem, dentre
outros benefícios, a prevenção das doenças e um sentido de equilíbrio de todos os níveis do
ser.
Com foco na expansão da consciência, através de diferentes técnicas para equilibrarse, o Ayurveda, reconhece diferentes Doshas, classificação de acordo com a proporção dos
elementos da natureza (água, terra, ar, fogo) na constituição dos seres. Os diferentes tipos de
alimentação, os fatores que equilibram e causam desequilíbrios, a aromaterapia, são
prescritos especificamente para cada Dosha.
A resistência da cultura indiana frente a hegemonia colonizadora muitas vezes ocorre
pela fusão. A cultura indiana se imbricou à cultura Inglesa, manteve a sua potência sem
transformar os seus princípios básicos radicalmente. Um exemplo dessa assimilação,
ressignificação e fusão das culturas é o caso do instrumento harmônio, de origem europeia,
utilizado para tocar músicas indianas e mantras.
O mundo capitalista e urbano, resultante dos processos de dominação imperialistas,
gerou colonizações no modo de pensar e ocupar os espaços, internos e externos. Almeida
(2013) afirma que mesmo com os processos de globalização, uma boa parte da população da
Índia possui uma vida em que o foco é a procura por processos de harmonização e
autoconhecimento e integração.
A Massoterapia Ayurvêdica e o Yoga permanecem nessa sociedade e têm se difundido
pelo mundo mesmo com processos hegemônicos de dominação econômica e cultural. As
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culturas locais entram em devir Yoga, ao adaptá-lo, sem descaracterizá-lo, à própria realidade
transformando-o em algo múltiplo e em união com outras culturas. A prática, em sua
profundidade, permite que seu aspecto coreográfico seja associado a uma arte filosóficoespiritual, espaçotemporal e não segmentada como visual ou corporal. Rituais.

Figura 19 - Coreografia de Shivam Yoga de Camila Alvarenga – Fotos: Élvio Junior
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4 - Mitologia hindu: mitos e ensinamentos
A respeito dos mitos, Ribeiro (2003, p. 81) comenta:
Historicamente as religiões orientais foram o instrumento por meio do qual se
transmitiam, de geração para geração, valores e princípios de comportamento. Essa
transmissão se dava por intermédio de imagens, mitos e histórias que, em uma
linguagem forte e atraente, disseminaram as informações fundamentais para a
sobrevivência autossustentada.

A relação mais integrada dos povos ancestrais com a natureza, com os animais e com
o universo deu origem a diferentes mitologias, como por exemplo, as dos indígenas, de
diversas etnias, dos povos africanos e dos indianos, entre outras. A mitologia é criada,
reinventada e reapropriada na ancestralidade e na contemporaneidade.
Lima et. al. (2016, p. 17) afirma que “podemos, então, perceber que os mitos
acompanham toda a história humana. Novas versões vão surgindo, de acordo com o contexto
temporal e cultural, e se expressam em novas obras literárias que permitem um ponto de vista
diferente sobre os mitos”. As mitologias compõem uma realidade diferente daquela
vivenciada, variando de acordo com o contexto em que foram criadas. O encontro do vivido
com o mito afeta o imaginário individual e coletivo, possibilitando novas maneiras de enxergar
o mundo.
O Hinduísmo é uma das práticas mais antigas do mundo. Lima et. al. (2016, p. 02 e 03)
aponta: “estima-se que, atualmente, existem pelo menos 1 bilhão de adeptos do hinduísmo,
colocando a religião na posição de terceira mais praticada do mundo. O hinduísmo [...] tem
suas origens na tradição védica; e existe há mais de 3.500 anos”. Sua popularidade está
relacionada à diversos fatores: dentre eles, a questão da Índia ser um dos países mais
populosos do mundo, e o contato dos outros países com o Yoga, cada vez mais difundido.
A nomenclatura hinduísmo, porém, não é de autoria Indiana, foi denominada pelos
Ingleses por volta do século XVII, como maneira de discernir os povos indianos dos
muçulmanos (LIMA et. al, 2016). Assim, percebe-se intervenção de outras culturas sobre a
cultura Hindu, que assimila diferentes interferências e as engloba em sua cultura. Lima et. al.
(2016, p. 06) ainda afirma que “os indianos não assimilaram isso no primeiro momento. Tal
palavra não existia em seu vocabulário. Os praticantes da religião se autodenominavam de
acordo com o Deus as quais suas preces eram destinadas”. Havia uma relação intrínseca com
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cada deidade que era cultuada. Existiam os “Shivaístas”, seguidores de Shiva, “Bramanistas”,
adoradores de Brahma. Porém devido à invasão britânica, os indianos se unem.
O que gera a apropriação desse termo pelos próprios Indianos é o Período Colonial
da Índia. Para que um período de tamanha exploração fosse superado pelos
Indianos, era necessária a criação de uma identidade nacional muito maior do que
existia. Foi nesse momento que todas as vertentes da Religião Hindu passam a se
considerar parte de uma única Religião. E assim, o conceito de Hinduísmo se
solidifica na Índia e no mundo. (LIMA et. al. 2016, p. 06)

Essa identidade é fortalecida com o tempo e com a difusão desta cultura no mundo. O
Hinduísmo, segundo Saraswati (2007, p. 12) pode ser estabelecido como experiências diversas
no âmbito da religião, da filosofia e das práticas, que seguem alguns princípios comuns “como
os conceitos de Dharma (lei que regula a existência universal), Karma (lei de causa e efeito
que mobiliza os destinos individuais), Yoga (os vários métodos de autoconhecimento)”, entre
outros conceitos que exemplificam variados aspectos dessa cultura.
Essa inter-relação de diferentes aspectos do Hinduísmo gera a complexidade de seus
ensinamentos. Sobre isso Jansen (1995, p. 09) afirma:
O Hinduísmo é, ao mesmo tempo, uma filosofia, uma conduta de vida. Em
comparação com as outras grandes religiões do mundo, não é baseado em um único
livro santo - e sim em vários, de igual importância - ou em palavras de um ou mais
profetas [...] representa uma cultura no mais amplo sentido do termo e, como tal,
desenvolve-se em uma linha que poderia ser descrita como vital, além de ser
influenciado por todos os fatores e circunstâncias que para ele convergem.

Essa conduta de vida é seguida por diversos praticantes no mundo. Inspira
ensinamentos por diversas maneiras, seja pelas filosofias que dão direcionamentos aos seres
humanos, dando uma explicação das energias do mundo; ou pelas práticas de diversas
técnicas do Yoga e Ayurveda; e ainda pelos ensinamentos mitológicos que se relacionam com
o cotidiano humano.
A complexidade de seus ensinamentos pode ser elucidada por Lima, em colaboração
com outros autores (2016, p. 03), ao complementar que “além de politeísta, o hinduísmo
muitas vezes não é considerado uma única religião, mas um conjunto de diferentes tradições,
sem um fundador. No entanto, tais tradições baseiam-se nos mesmos textos sagrados”.
Estes textos sagrados surgiram, após a codificação (captura) de intuições e
conhecimentos que eram difundidos apenas de forma oral, de mestre a discípulo, o que
também é conhecido como Gupta Vidya. Esses conhecimentos primeiramente eram
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transmitidos em ambientes naturais e depois de compilados e transcritos, começaram a se
afastar da natureza.
Estudar o desenvolvimento dessas filosofias nos permite refletir sobre a nossa própria
existência em relação com a natureza. Wilkins, um dos primeiros pesquisadores da cultura
indiana, que separava os aspectos mitológicos de duas maneiras: 1. através das Mitologia dos
Vedas (escrituras antigas) que evidenciavam e representavam de forma majoritária elementos
naturais, como os animais, plantas, sol, a lua entre outros elementos; 2. através dos Puranas
(que também são escrituras Hindus) que representam deidades com aspectos
antropomórficos (SARASWATI, 2007).
Segundo Lima et al. (2016, p. 15 e 16): “‘Mitologia’ é um termo formado pelas palavras
‘mythos’ e ‘logos’, as quais, após o período da Grécia Clássica no século V a.C., passaram para
o campo semântico do ‘crer’ e do ‘saber’, respectivamente”. A palavra passou a designar
“sistematização dos mitos”. Essa sistematização possibilita um maior entendimento sobre a
diversa gama de mitos e o que eles representam para essa cultura.
A mitologia, portanto, trata-se do conjunto de mitos de uma sociedade, inserido em
seu contexto histórico, cultural e religioso. Os mitos podem ser definidos como
histórias transmitidas oralmente e baseadas em lendas criadas pelo homem, na
busca por explicações para as questões fundamentais, tais quais a criação do
universo e do mundo e os fenômenos naturais. Procura-se explicar como o mundo
atingiu seu estágio atual, com seus costumes e instituições. (LIMA; et. al. 2016, p. 16)

Para entender e assimilar as forças percebidas na natureza, a espécie humana sempre
concebeu representações destas forças. Zimmer (1986, p. 17) afirma que “os símbolos
conduzem a mente à verdade, mas não são a verdade, daí ser enganoso adotá-los. Cada
civilização, cada época deve fecundar e conceber seus próprios símbolos”. Essa condução à
verdade é realizada por cada ser à sua própria maneira, a verdade de cada um difere da dos
outros. Zimmer (1986, p. 17) complementa que “assim, temos que seguir o difícil caminho de
nossas próprias experiências, produzir nossas próprias reações e assimilar nossos sofrimentos
e realizações”.
Os mitos ensinam de maneira poética e criativa. Possibilitam uma reflexão interna e
externa e despertam uma potência em quem faz a sua leitura: interagir com a mitologia
expande as visões de mundo.
De acordo com Jansen (1995, p. 03):
[...] não é só a história da humanidade, transformada em mitologia, que ainda pode
ser usada como lição e inspiração para o dia-a-dia atual. Os seres divinos também
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sobreviveram aos séculos, constantemente alterando sua fisionomia e disposição.
[...] Para um hinduísta, [...] não importa o seu modo de expressão, nem se essa forma
específica de expressão foi criada há muito tempo ou se é produto da atualidade.

A cultura hindu é flexível assim como o Yoga, por meio da troca com outras culturas
adapta e incorpora novos preceitos em seus ensinamentos e incorpora a verdade, tendo-a
como um de seus princípios fundamentais que atravessa o tempo. Existem diversas deidades
na mitologia Hindu, cada qual expressa múltiplas forças. Andrade (2006, p. 02) afirma que “a
iconografia hindu é vasta e, seu estudo, uma tarefa complexa. Os inúmeros ícones de
divindades hindus esculpidos em rochas, bronze e outros materiais, carregam um simbolismo
muito grande”. Estes mitos fazem parte das histórias ancestrais desta cultura, personificando
aspectos humanos e referentes a natureza em seus ensinamentos.
Jansen (1995, p. 05) complementa: “Há inúmeras fábulas extraordinárias sobre lutas
entre os deuses, pela supremacia, mas elas são meras expressões das rivalidades humanas”.
Na cultura hinduísta a mitologia se imbrica ao seres humanos e vice-versa.
Sarawasti (2007, p. 14) afirma que os mitos hindus estão imbricados à Filosofia Indiana
e não há uma distinção entre esses campos do conhecimento, “a mitologia serve à filosofia
como forma mais acessível de descrição das inúmeras experiências de autoconhecimento
acessadas pelos sábios [...]”. Esse mesmo autor complementa que a mitologia exemplifica
elementos das bases filosóficas de uma cultura que se constitui imbricada à espiritualidade,
afirmando que “a mitologia hindu serviria como um instrumento de ajuda para a compreensão
das diferentes possibilidades que o ser humano tem para percorrer os caminhos do
autoconhecimento [...]”.
As diferentes histórias mitológicas permitem ao seres humanos acesso a um olhar para
suas próprias vidas espelhadas nas deidades. Processos de transformações físicas e espirituais
inspiradas nas mitologias, como autoconhecimento e conhecimento da cultura indiana.
Na cultura e filosofia Hinduísta acredita-se que nada acontece por acaso e tudo
acontece para o melhor. Cada ícone possui uma simbologia que traz um aprendizado para o
praticante e estudioso dessa cultura. Andrade (2006, p. 02) afirma: “Os ícones hinduístas são
uma simbologia viva, são multivalentes. Esta rica simbologia obriga os cientistas da religião a
analisarem de perto as imagens e a compreenderem o espírito que se encontra por trás de
sua criação”. As criações mitológicas acompanharam as diversas sociedades ao longo do
tempo.
63

O mito em si costuma ser o mesmo, entretanto é polissêmico e cada ser humano ao
entrar em contato com as diversas mitologias as lê de maneiras diferentes. As bases filosóficas
que sustentam este trabalho são o Samkhya e o Tantra, cuja perspectiva é de afirmação e
responsabilidade, superação dos obstáculos. Nesta cosmologia, o encontro com a mitologia
potencializa a integração dos seres com as forças das deidades.

4.1 Encontros com as forças das deidades
Para o nômade, [...] é a desterritorialização que constitui sua relação com a terra,
por isso ele se reterritorializa na própria desterritorialização.[...] A terra não se
desterritorializa em seu movimento global e relativo, mas em lugares precisos,
ali mesmo onde a floresta recua e onde a estepe e o deserto se propagam. [...] O
nômade se distribui num espaço liso, ele ocupa, habita, mantém esse espaço, e aí
reside seu princípio territorial. Por isso é falso definir o nômade pelo movimento.
[...] Certamente, o nômade se move, mas sentado, ele sempre só está sentado
quando se move (o beduíno a galope, de joelhos sobre a sela, sentado sobre a
planta de seus pés virados, "proeza de equilíbrio"). O nômade sabe esperar, e tem
uma paciência infinita. Imobilidade e velocidade, catatonia e precipitação,
"processo estacionado", a pausa como processo. (DELEUZE e GUATTARI, 1997,
p. 42 e 44)

Desterritorialização e reterritorialização, uma nova força, uma nova potência. No
trajeto percorrido, o tapete de práticas Yogues é o solo que se move pelo espaço liso,
disparando afetos e encontros com as forças das deidades.
Kama Deva, deidade dos prazeres, seus ensinamentos, vivências e sensações, a prática
de experienciar os prazeres com parcimônia e equilíbrio; lidar com o prazer de forma serena
e prudente. Segundo Jansen (1995, p. 93) “o deus do amor, conhecido nos tempos védicos,
também chamado de Yaksha, o espírito da natureza, é filho de Vishnu segundo interpretações
mais remotas. Usa um arco feito de flores com cinco flechas (os cinco sentidos), com as quais
inspira os amantes”.
Ganga, deidade do Rio Ganges, inspira a se doar, sem esperar nada em troca.
Constante auto-entrega. Jansen (1995, p. 111 e 112) assim apresenta Ganga:
A fim de libertar as almas de 60.000 filhos do rei Sagar que estavam queimando no
inferno, ele pediu à deusa Ganga para apagar, com suas águas, as cinzas abrasadoras.
Para fazê-lo, ela precisaria despencar do céu, passando pela terra para poder
penetrar no inferno [...] Shiva, sentado no monte sagrado Kailash, estendeu seu
longo cabelo, qual uma lona, para amortecer a queda.

Dhanvantari, deidade da saúde, ensina sobre as práticas de saúde, e que
constantemente estamos produzindo bloqueios, somatizações e couraças que precisam ser
purificadas para vivenciarmos estados de saúde e equilíbrio, potência no(s) corpo(s).
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Figura 20 - Kama Deva5

Figura 21 - Ganga

Figura 22 – Dhanvantari

5

Todas as figuras utilizadas neste capítulo são do Baralho de Tarot Mitológico Hindu do Shivam Yoga Ashram.
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Chandra, deidade da Lua, ensina a encarar as emoções, polaridade feminina, olhá-las
de cabeça erguida e peito aberto, aprender que somos seres emocionais e racionais. Observar,
conhecer, equilibrar e superar as polaridades é um processo fundamental no
autoconhecimento.
Surya, deidade do sol, ensina a lidar com a razão, polaridade masculina. A cada dia
essa energia renasce na Terra e em nosso interior. Conectando-se com essa energia é possível
vivenciar o manancial energético que emana de Surya. Jansen (1995, p. 65) afirma que Surya
“é mencionado como sendo o criador do universo e seus filhos, Yama e Yami, são
supostamente as primeiras criaturas humanas [...] Surya percorre o céu em uma carruagem
triunfal, puxada por sete cavalos ou por um cavalo de sete cabeças”.

Figura 23 – Chandra

Figura 24 - Surya

Rama, o guerreiro: retidão de comportamento. Jansen (1995, p. 100) complementa
que é “retratado como um jovem rei [...], levando sempre consigo arco e flechas, está
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frequentemente acompanhado da esposa, Sita (uma encarnação de Lakshmi). [...] Ele e Sita
são vistos como símbolos da incorruptibilidade, da honestidade [...]”. Rama, vivencia o
Dharma (a missão e o merecimento), realiza as tarefas que se necessita para estar em
harmonia com todos os seres.
Sita Devi, deidade relacionada à pureza, esposa de Rama, ensina a importância de
fortalecimento do campo aurático e estar fiel aos próprios princípios. “Sita, mulher de Rama,
uma encarnação de Lakshmi, representa a esposa hindu ideal. Foi raptada pelo demônio
Ravana e levada para a morada deste, mas permaneceu devotada ao marido”. (SCHULBERG,
1973, p. 183). Sita Devi demonstra a força interior para superar as adversidades e os
obstáculos que a desviam do caminho do Dharma.
Durga, deidade guerreira, que segundo Jansen (1995, p. 133) “em suas manifestações
cordiais, alimenta as pessoas e animais. Entretanto, ela é, acima de tudo, uma protetora
belicosa que sempre revela sua força destrutiva quando a terra é ameaçada pelos demônios”.
Essa deidade ensina sobre as virtudes: ser estrategista, ter determinação, astúcia, confiança,
sabedoria, saber lidar com a psicologia, ser inteligente e paciente.

Figura 25 - Sri Rama
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Figura 26 - Sita Dev

Figura 27 - Durga

Gayatri, deidade da arte e da beleza, mostra a importância das sutilezas da vida, da
criatividade e dos processos de estudo e meditação.
Krishna, deidade que toca sua flauta e ensina sobre a apreciação da vida. Jansen (1995,
p. 101) afirma que é “a oitava encarnação de Vishnu, é considerado como a mais importante,
sendo adorada por milhões de pessoas como a de um deus legítimo por direito”. Com Krishna
aprende-se a importância de se estar contente com os processos que vivenciamos, viver a
alegria e a felicidade nas pequenas situações da vida.
Lakshmi, deidade da abundância. Jansen (1995, p. 92) explicita que ela é “a deusa da
riqueza e da felicidade, é a esposa de Vishnu. Quando representada isoladamente, tem quatro
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mãos: duas delas seguram flores de lótus e duas entregam os dons do bem-estar e da
prosperidade”. Essa deidade ensina como ser um doador generoso e um recebedor excelente,
vias para vivenciar o ciclo da abundância, nos conectando com a natureza que também é
abundante, assim como com nós mesmos.

Figura 28 - Gayatri

Figura 29 - Sri Krishna
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Figura 30 - Lakshmi

Buddha, deidade da compaixão, “príncipe renunciante que trouxe o conhecimento
espiritual” (LABONIA, 2019, 36), seus ensinamentos sobre a importância da meditação, de se
conectar consigo mesmo. Com seus ensinamentos, a busca por respostas para perguntas
pessoais e internas ocorre como estado de consciência mais profundo.
Yama, deidade da morte, ensina a importância do tempo. Jansen (1995, p. 69)
complementa que “em princípio, o primeiro mortal. Pela morte, encontrou o caminho para o
outro mundo e, desde então, passou a guiar todos os outros mortos, tornando-se o rei do
mundo invisível e, finalmente o deus árbitro da morte.” Yama permite o aprendizado sobre o
tempo, em seus diversos níveis, tudo é perecível e tudo passa.
Saraswati, deidade da sabedoria e conhecimento, ensina a sutileza da vida.
Saraswati usa um sari branco, simbolizando a pureza. Ela tem quatro braços que
revelam seu poder e segura um Japamala, (colar de 108 contas passadas uma a uma
através dos dedos, ao final de cada mantra entoado) e uma cítara. Porta, também,
um colar de pérolas, elemento que representa sua ligação com a lua e a água, e um
livro, simbolizando o conhecimento. Tem um cisne branco ao seu lado,
representando a elevação espiritual. Também é conhecida como Vani ou Vac que
significa voz, sendo a deusa cultuada pelos músicos, artistas, escritores e cantores.
(LABONIA, 2019, 39)

Saraswati ensina que a vida é uma música e que os seres possuem uma música interna.
A prática do Yoga é um dos modos de afinar a relação corpo e espírito, para ressoar em
harmonia e equilíbrio com a música do universo.
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Figura 31 - Buddha

Figura 32 - Yama

Figura 33 - Saraswati
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4.2 Cosmopoéticas do corpoespaçotempo

Este subcapítulo apresenta ensaios cosmopoéticos que atravessam diferentes
perspectivas desse Yoga Nômade Marginal, associadas aos conceitos de artes, urbanidades e
sustentabilidade. Interdisciplinaridade do yoga segundo estes enfoques.
As cosmopoéticas – que podem ser definidas como formas de invenção (poiesis) do
mundo como mundo comum (cosmos), em diferentes contextos históricos e
culturais, assim como nos espaçamentos que os atravessam e os transbordam – são
indissociáveis das cosmopolíticas – isto é, conjuntos de discursos e de práticas
associados à configuração e ao recorte do mundo (cosmos) como comunidade
política (polis) – com que se articulam de modo disjuntivo, sem correspondência
necessária ou garantida a priori. (RIBEIRO, p, 01, 2016)

O mundo comum, cosmopoético, se traduz como a prática compartilhada por todos
seres que entram nesse universo do yoga. Em diversas intensidades, conforme a experiência
e imersão de cada um, compondo um campo de imanência acessado pelo praticante que
aprende com o tempo, o maior professor. A filosofia Indiana tem uma percepção cíclica, não
linear do tempo. Albanese (2006, p. 54) orienta nesse sentido:
A Índia antiga tende, portanto, a minimizar o momento histórico imanente nos
enfrentamentos da realidade eterna transcendente; a concepção do renascimento e
dos ciclos cósmicos vê na história um processo marginal; a inclinação para o mágico
e o surpreendente contribui para eliminar os limites entre o humano e o divino, e a
exigência artística induz a cuidar mais da forma que do conteúdo.

Os ensaios a seguir constroem cosmopoéticas do corpoespaçotempo, em um processo
de aproximação entre os humanos e as deidades da filosofia Hindu.

4.3 Ensaio Cosmopoético I: Maquinações cósmicas: conto sobre energias, seres e
outros corpos

Na filosofia Samkhya6, uma antiga filosofia indiana especulativa sobre a origem do
Universo, afirma-se que, primeiramente, há um estado de não manifestação do universo, que
é denominado de Pralaya Cósmico. A filosofia define que o Pralaya Cósmico é um estado do

6

“O Sistema Filosófico Samkhya foi compilado por Kapila e forma um arcabouço teórico-filosófico desenvolvido ao longo dos
séculos no bojo da sociedade dos povos dravidianos, através de especulações dos seus Maha Yogues Rishis (sábios da Índia
Antiga), constituindo-se em uma forma de pensamento mais antiga que se tem notícia na humanidade - certamente junto
com o Tantra, forma a primeira escola filosófica do mundo”. (ALMEIDA, 2007, p. 27)
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universo sem manifestação. Com sua manifestação surgem os gunas, forças que combinadas
constituem a matéria. Os gunas são: Rajas, movimento; Tamas, inércia e Sattva, equilíbrio. O
universo existia apenas enquanto potência. Ao se manifestarem, os gunas em movimento
constituem todas as formas e seres. A visão dualista dessa linha filosófica entende que a
realidade é constituída de duas instâncias, Purusha, espírito, é manifestação imanete de
Prakritti, matéria.
Com a manifestação dos gunas da matéria e a criação do Universo, na Via Láctea, surge
o sol, a lua e todos os astros, a natureza e todos os seres. Almeida (2007) ao elaborar a
narrativa sobre "O Aprendizado de Matsyendra", conta a história de Shiva, que ensinou o Yoga
a um peixe comum, que diariamente observava os seus processos práticos e meditativos. Com
estes ensinamentos, esse peixe se tornou o rei dos peixes, Matsyendra.
Sobre o Gupta Vidya, transmissão de ensinamentos, Zimmer (1986, p. 48)
complementa:
As técnicas necessitam ser aprendidas pela prática constante enquanto a teoria é
ensinada através da instrução oral, suplementada por um estudo completo dos
manuais básicos. Todavia, o mais importante de tudo é que deve ser realizada uma
‘transferência’ psicológica entre mestre e discípulo, pois uma espécie de
transformação precisa ocorrer.

Essa transmissão de ensinamentos de geração em geração possibilitou o Yoga
permanecer vivo durante tanto tempo. Inspirado na história "O Aprendizado de Matsyendra"
(ALMEIDA, 2007), foi elaborado para esta dissertação o ensaio Cosmopoético, apresentando
o Yoga como mundo comum entre os astros, animais, plantas e seres humanos, que segue
abaixo:

Shiva, o criador mitológico do yoga, em sua observação da natureza, ensinou sua
prática primeiramente aos astros, ao sol, à lua, e a todas árvores e plantas, depois a todos os
seres deste planeta. Quando nos oceanos surgiram os peixes, Shiva ensinou suas práticas a um
determinado peixe, que se tornou Matsyendra, o rei dos peixes. Ele foi ensinando a todos os
outros peixes a arte do Yoga.
Ao surgirem os anfíbios, Shiva ensinou a Manduka, o sapo. Entretanto, cada animal
possuía suas singularidades e, de acordo com os ensinamentos, esses animais incorporavam
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no dia a dia as suas práticas e as executavam de acordo com o seu Dharma, sua missão aqui
na Terra.
Logo depois, quando os répteis surgiram, Shiva ensinou às cobras, crocodilos e outros
animais, que foram cada vez mais expandindo a filosofia-prática Yogue de acordo com as suas
características. Em seguida, surgiram os pássaros, Shiva também difundiu a prática do Yoga
para os seres alados. Difundiu também para além dos grandes animais, pois sabia da
importância e do papel de cada pequeno ser no equilíbrio da vida.
Shiva também ensinou aos aracnídeos, insetos e crustáceos, e depois aos mamíferos.
Cada animal foi ensinado e juntos foram aprendendo uns com os outros, expandindo os
horizontes da prática.
Por último, depois que todos os astros, a natureza e os animais detinham o domínio do
Yoga, Shiva em sua sabedoria cósmica decidiu não ensinar aos seres humanos para que eles
pudessem aprender por si mesmos, pela observação dos astros, das plantas e dos animais. E
assim foi criado o Yoga Tântrico que foi passado de geração em geração pelo Gupta Vidya, a
transmissão de conhecimentos de mestre a discípulo.
Shiva ensinou apenas às crianças, que com o tempo foram esquecendo e adquirindo
bloqueios, somatizações e couraças, fazendo com que os seres humanos tivessem que
reaprender o yoga pela observação da natureza.

4.4 Ensaio Cosmopoético II: A Caminhada em marga, senda espiritual
tântrica: processos criativos mitológicos

Assim como a prática do yoga, a escrita é um encarar-se. Observar-se, sem ser pelo
reflexo do espelho. Iyengar (2009, p. 14) afirma que “o yoga é uma arte ancestral, baseada
numa ciência extremamente sutil, a ciência do corpo, da mente e da alma. Com o tempo, a
prática do yoga levará o aluno a uma sensação de paz e de integração com seu ambiente.” Em
meio a tantas atividades e obrigações, focando na própria respiração intensifica-se a
qualidade do tempo para si. Com esta prática, inúmeros fatores interiores e exteriores da vida
são observados, numa experiência que leva a olhar nos próprios olhos através do Ajnã Chakra,
centro energético do terceiro olho.
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O praticante torna-se observador de si mesmo e através deste movimento vai
adquirindo ciência de si e daquilo que o rodeia. Ao longo da história do ser humano no planeta
Terra há uma série de populações nômades. Para o autor deste trabalho, o conceito de
nomadismo surge das conexões, possibilidades e encontros que o yoga e suas urbanidades
proporcionam. Depois de um tempo caminhando na senda do yoga, fica difícil ver estas
questões separadas: vida e yoga.
A partir deste ponto, o texto será escrito em primeira pessoa, com experiências do
autor, no intuito de relacionar: os Yamas e Niyamas (princípios éticos do Yoga), deidades da
mitologia Hindu e pessoas do convívio do autor, que remetem aos aspectos tanto das
deidades, quanto dos princípios do Yoga, associados à vivência das urbanidades pelo autor.
Há neste processo, autoconhecimento e reconhecimento em si das representações que
carrega, e neste movimento soma-se a potência do encontro, uma tendência ao nomadismo.
Caminhando em marga, senda espiritual tântrica do yoga, a mochila nas costas é
território que se desterritorializa e reterritorializa, se movendo no espaço liso. Levando o yoga
na bagagem, a mochila acompanha o movimento do nomadismo, com tapete de Yoga, capa
de chuva, alimento, roupa de frio, caixa de som, pen drive com mantras indianos, permitindo
o desenvolvimento de aulas dentro do método ortodoxo e o encontro do autor, canal de
aprendizado e transmissão dos ensinamentos dessa filosofia prática, com a rede de forças que
o yoga acessa.

Nasci em Belo Horizonte, mas morei em Ponte Nova até os 18 anos. Deslocamentos
pelo espaço sempre me foram familiares em qualquer tempo da minha existência. Viagens
com a família, para cidades mineiras e para o litoral. Com a mudança para cidade de São João
del-Rei para estudar Arquitetura e Urbanismo em 2011/2 comecei a perceber enrijecimentos
no meu pensamento e em meu corpo.
Por estar morando em outra cidade, com cultura e pessoas diferentes, vindas de
lugares distintos, além dos conhecimentos das disciplinas da universidade, as viagens durante
esse período foram também para diferentes lugares. No quarto período de Arquitetura e
Urbanismo, em um momento de crise interna, devido a vários questionamentos e reflexões,
avaliando se realmente iria completar o curso. Com momentos de bloqueios criativos
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associados aos projetos arquitetônicos, urbanísticos e outras questões, tranquei a faculdade
no ano de 2013 e voltei para Ponte Nova.
Ao retornar para a cidade em que cresci, houve o convite de minha mãe para uma aula
de Shivam Yoga. Sem saber que estava dando os primeiros passos, iniciei naquela época a
caminhada em Marga, a senda espiritual tântrica do Yoga. Na minha primeira aula de Shivam
Yoga, parecia já conhecer aquelas técnicas milenares, como se já fizessem parte de mim,
mesmo nunca tendo praticado antes. Nesta aula tive o primeiro contato com a filosofia do
yoga.
O que me chamou a atenção posteriormente, foi o código ético de direcionamentos
Yamas e Niyamas, preceitos para o mundo interior e exterior. Yamas são princípios que
direcionam o praticante em sua relação com o mundo: a prática da não violência; da verdade;
progredir sem interferir no progresso do outro e da natureza; se desenvolver em integração;
viver com consciência a energia da sexualidade. Niyamas são princípios que o praticante deve
observar na relação consigo mesmo. São eles: a prática das purificações; contentamento;
disciplina; auto estudo e auto entrega. (ALMEIDA, 2007)
Iyengar (2001, p. 31) diz que “Niyama nos diz o que devemos fazer pelo bem do
indivíduo e da sociedade, e Yama o que deve ser evitado para não causar danos ao indivíduo
e à sociedade”. Esses direcionamentos, juntamente com a filosofia prática, fizeram com que
eu me observasse de maneira diferente, assim como a minha observação do mundo. Iniciando
nesse processo do Yoga, fui apresentado à cultura indiana e à filosofia hinduísta.
Zimmer (1986, p. 49) oferece algumas orientações sobre essa filosofia:
A filosofia oriental é acompanhada e auxiliada pela prática de uma forma de vida [...]
meditação. Oração, os exercícios de yoga e as horas diárias dedicadas ao culto. A
função do culto é imbuir o devoto da divina essência da verdade. Esta se manifesta
sob as formas simbólicas das divindades ou de outras figuras sobre-humanas,
sagradas, cuja função é direcionar o pensamento: também se manifesta através do
próprio mestre que seja mediante seus ensinamentos, seja pela sua conduta diária.

Depois de um ano praticando em Ponte Nova, me sentia mais integrado e retornei à
São João del Rei, onde retomei minha graduação, continuei praticando, decidi me aprofundar
e fiz o curso de formação de instrutor em Shivam Yoga, estudando dentre os preceitos do
Yoga, os Yamas e Niyamas.
Iyengar (2001, p. 31) afirma que “depois de seguir esses preceitos tradicionais, o
trabalho passa para o desenvolvimento individual, por meio da interpenetração de corpo e
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mente, de mente e alma. Este segundo estágio do ioga chama-se sadhana, ou prática”.
Imergindo cada vez mais em práticas, conheci algumas deidades mitológicas hindus. O
cumprimento falado no início da prática “Om Shiva”, me permitiu entrar em contato com a
deidade criadora do Yoga, Shiva.
Juntamente com Shiva conheci a tríade hindu, com Brahma e Vishnu. “A criação das
imagens da Tríade hindu [...], emula a experiência da natureza, que segue seu percurso regular
e, ao mesmo tempo, a experiência da diversidade das culturas. Os três representam os três
estágios do jogo cósmico: criação, preservação e destruição”. (ANDRADE, 2006, p. 11). Ao meu
ver essas três deidades se relacionam também com os Gunas da matéria, ou as energias,
movimento, inércia e equilíbrio. Brahma com o equilíbrio, entre o movimento e a inércia,
Vishnu com a inércia, com um caráter que tende a preservar as coisas como estão e Shiva com
seu movimento de destruição para construção do novo.
A minha perspectiva sobre as deidades as compreende enquanto conjuntos de forças,
valores e características imanentes e inerentes a todos os seres (ainda que latentes) e a toda
a manifestação, na inter-relação entre o microcosmo e macrocosmo. Ou seja, não parto de
uma perspectiva teísta, e sim de uma compreensão de que acessamos as forças dessas
deidades por meio das nossas práticas e vivências. Essas forças são imanentes aos seres e
potencializadas se despertam em nós a fim de auxiliar no processo de autoconhecimento e
superação dos obstáculos.
Com o passar do tempo, ao conhecer instrutores e amigos, reconheci as forças das
deidades

da

mitologia

Hindu,

aprendendo

suas

virtudes,

observando-as

na

contemporaneidade e nas relações com as urbanidades.
A primeira deidade com a qual me conectei foi Shiva, por ser considerado o grande
mestre, criador do Yoga, destruidor do velho para construção do novo. Sobre Shiva, Andrade
(2006, p. 17) afirma:
a terceira figura da Tríade é Shiva (literalmente ‘o amigável’), considerado o
Destruidor. É o destruidor da ignorância, apegos, desejos e avidez no Homem, de
forma a que este possa ser recriado e abençoado com maiores liberdade e
conhecimento do que realmente possui.

Na mitologia hindu, Shiva é conhecido por meditações que duram séculos nos
Himalaias. Pela observação das histórias de Shiva, o primeiro e maior de seus ensinamentos
do código ético é Tapas, a prática da disciplina: responsabilidade e consciência. Ainda como
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principiante, não observava o que eu observo hoje em dia, todo caminhar na senda só é
possível com este ensinamento, tanto em nível físico quanto em níveis mental e espiritual.

Figura 34 - Mahadev Shiva

O esforço a que aqui se faz referência não é aquele que leva ao sofrimento
experimentado no corpo levando ao cansaço e esgotamento das energias; não é o
esforço exigido dos atletas para conquistar vitórias ou resultados. O esforço é
exclusivamente para conseguir a disciplina da mente e do corpo. É um esforço contra
a preguiça, a indiferença, os impulsos, os desejos, a ansiedade, a intolerância, a
impaciência, a culpa, a falta de humildade, a arrogância, o exibicionismo, a
competição, etc. Para se executar um asana com perfeição é necessário enfrentar
muitos desafios que vai exigir um grande treino da força de vontade. (STELLA, 2020,
p. 01)

Cinco e quinze da manhã o despertador toca o mantra Om, os olhos abrem, o corpo
desperta, entro em meditação. Aos poucos, a cidade também acorda ao meu redor, os
pássaros cantam, o movimento se intensifica. Preparação para atravessar a cidade, em jejum,
sol, chuva, carros e trânsito. Eu, minha consciência e meus aparatos nômades.
Desço de bicicleta o morro da minha casa. A prática da disciplina é fundamental. Na
cidade vivencio Tapas, disciplina, através da observação das normas de convivência social, por
exemplo nas leis de tráfego, no trânsito, para que se flua de forma segura e tranquila, tendo
em vista que a disciplina das ações coletivas tende a gerar uma harmonia social.
Existem aspectos relacionados à responsabilidade ambiental e social que também
requerem disciplina. Bhagwat (2008, p. 13) complementa que “em uma sociedade
sustentável, os indivíduos fariam o seu melhor no seu trabalho e seriam conscienciosos e
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diligentes trabalhando. Do ponto de vista ambiental, os indivíduos podem fazer muita
diferença quando se trata, por exemplo, a reciclagem de lixo doméstico” (tradução minha). 7
Além de colaborar para a reciclagem dos resíduos domésticos, respeitar o horário para
colocar o lixo para fora, são atos que requerem disciplina. Uma busca por viver de forma
disciplinada pode direcionar a sociedade rumo à sustentabilidade.
Netto (2014, p. 19) afirma que um dos aspectos da disciplina é “a possibilidade da
associação dos nossos atos em tramas e emaranhados absolutamente complexos, dos quais
reconhecemos apenas uma parte – aquela que nos aproxima em nossos afazeres e permite
nossa vida em grupos, e que desaparece no tempo e no espaço”.
Uma das questões da disciplina é saber realizar os deveres e assim poder vivenciar os
seus direitos, tendo em vista a diferença entre a disciplina interna e a externa. A disciplina
interna é aquela construída com força de vontade, persistência e perseverança. A disciplina
externa diz de nossa relação com o mundo, e tem a ver com as regras convívio social e seus
necessários ajustes. A interrelação entre as internalidades e externalidades contribui para o
desenvolvimento individual e coletivo, envolve respeito, equilíbrio, harmonia e integração.
Ao fazer o curso de formação para instrutor de Yoga, reconheci alguns aspectos de
Shiva em meu mestre, criador do sistema Shivam Yoga. Com os ensinamentos e vivências do
curso de formação e com a prática contínua há o despertar dos siddhis, os poderes latentes
desenvolvidos a partir da prática e da vivência em Yoga.
Olhando retrospectivamente para o instrutor do meu primeiro ano de prática, que me
introduziu no Yoga, nele reconheço aspectos de Matsya, o rei dos peixes ou o homem-peixe.
Essa deidade, com suas torções da coluna, me ensinou a colocar as vértebras e os órgãos em
seus devidos lugares. Durante as práticas com este instrutor, nos tornamos amigos. Com ele
aprendi a dedicação ao mestre. Assim como Matsya foi o primeiro discípulo de Shiva, nesta
narrativa, meu primeiro instrutor de Yoga também foi o primeiro discípulo do mestre do
sistema Shivam Yoga, e fundou o primeiro Núcleo de Shivam Yoga do Brasil, núcleo Bhavan,
em meados dos anos 2000.
Matsya me iniciou ao código ético Swadhyaia, a prática do auto estudo, e com práticas
e conversas, comecei a me observar mais e aprender com a autopercepção. Nas primeiras
7No original: In a sustainable society, individuals would do their best in their work, and be conscientious and hard working. From an environmental perspective, individuals
can make a lot of difference when it comes to, for example, recycling of household waste.
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aulas que eu fiz, esse processo se iniciou com a execução dos asanas, posições de desbloqueio
e autopercepção.
Ao executarmos um asana devemos estar atentos a todos os processos físicos ou
mentais que estão sendo mobilizados; buscamos com isso aumentar a consciência a
respeito de nós mesmos. Tentamos identificar o nível de tensão nos músculos, o grau
de flexibilidade nas articulações, se há dor, desconforto, sensações agradáveis ou
não, alterações na respiração, na frequência cardíaca e na temperatura, a produção
de sudorese e de calor, etc. Prestando atenção aos nossos processos físicos e
mentais vamos descobrindo e enfrentando nossas inclinações limitadoras e até
destrutivas. [...] Descobrimos e experimentamos outros estados de consciência
como a vivência da paz, da harmonia, do contentamento e da calma; passamos a
vislumbrar outras possibilidades de uma existência mais gratificante. (STELLA, 2020,
p. 01)

Autoconhecimento e autoestudo propiciam uma outra relação com o estar na cidade
e em sociedade. No núcleo Bhavan, em Ponte Nova - MG, com as primeiras práticas e
conversas pós-aula tive oportunidades de me ver a partir de novos ângulos.
Em núcleos de yoga, de dança, em caminhadas, bibliotecas, universidades e em
clínicas de psicologia, enquanto atravesso a cidade, me observo e me percebo juntamente
com o olhar do outro. Bhagwat (2008, p. 14) afirma que “em uma sociedade sustentável, olhar
para dentro significaria estar ciente dos efeitos de nossas ações sobre outros seres humanos,
bem como outras formas de vida. Do ponto de vista ambiental, isso significaria aprender sobre
os efeitos de nossas ações” (tradução minha)8. Quanto mais me conheço e reconheço meu
papel no planeta, mais adquiro capacidade de contribuir para sustentabilidade.

Figura 35 - Matsya

8 No original: In a sustainable society, looking inwards would mean being aware of the effects of our actions on other fellow human beings as well as other forms of life.
From an environmental point of view, this would mean learning about the effects of our actions [...]
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A formação do sujeito político e social é atravessada pelo processo de
autoconhecimento. Quem conhece as próprias origens, a própria constituição, os próprios
limites e potências, conhece bem sua inserção no espaço social, na coletividade e em suas
relações. As ações individuais e coletivas na cidade são geradoras ou não de urbanidades.
Sobre isso Netto (2014, p. 19) complementa que:
Tramas e materialidades que parecem envolver nossas vidas pessoais e tecer os fios
elusivos que, de algum modo, mantêm uma sociedade integrada, cooperando e se
reproduzindo. Se cidades sempre tiveram relações com seu exterior, a teia de
relações entre práticas, espaços e redes técnicas que as constituem é hoje complexa
ao ponto de, mais que nunca, não reconhecermos onde começam e onde terminam.

Esse complexo emaranhado de relações sociais se confunde com o tempo circular
hindu, o início e o fim não se distinguem. A relação interna entre os habitantes da cidade,
assim como destes com os de outras cidades propicia autoestudo, quando se conhecem pelo
olhar do outro. Autoconhecimento junto e na cidade, como um todo. O desenvolvimento de
um autoestudo da cidade pressupõe uma união entre gestores públicos, governantes e
cidadãos, para assim potencializar urbanidades e oferecer qualidades de vida aos habitantes.
Com cursos de formação e estudos, conheci também, na casa do mestre, a deidade
Vishnu, mantenedor do universo. Segundo Andrade (2006, p. 16 e 17) “a segunda pessoa da
Tríade hindu é Vishnu, que se encontra deitado em uma grande serpente (Sesa ou Ananta)
em um oceano de leite (ksheerabhdhi) nos céus (vaikuntha). É dito que está em um sono
Yoguico”.
Com seus ensinamentos aprendi que certas práticas, como as purificações, cujo
princípio é Saucha, devem ser mantidas. Durante a execução dos asanas e em todos os níveis
Stella (2020, p. 01) afirma que “devemos cultivar o mais possível a presença de um estado de
pureza, de inocência; um estado sem desejos nem culpas, sem cobranças; um estado de
vivência o mais possível calcado na realidade, sem interferência da mente conceitual e crítica”.
Nos encontros de Yogues, do Shivam Yoga em Ouro Preto - MG, nos feriados de carnaval, fico
em jejum por 24 horas, em silêncio e realizo limpezas das narinas, do estômago e do intestino,
além das purificações em outros níveis.
Sobre Saucha, Foletto (2019, p. 36) complementa que:
A importância desse preceito reside, portanto, em seu potencial para tornar o indivíduo
capaz de encontrar luz, alegria [...]. No momento em que a mente está purificada, a
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pessoa consegue se concentrar com mais facilidade e, consequentemente, dominar
seus sentidos, o que permitirá que ingresse em seu próprio templo.

Figura 36 - Sri Vishnu

Historicamente, nas cidades, os locais de purificações acontecem em termas, saunas,
balneários, clubes, hospitais, locais com terapias holísticas e fisioterapias. Como purificar a
cidade como um todo? Como dissolver os desequilíbrios da cidade, a fim de torná-la saudável
em todo os níveis? As purificações também envolvem a cidade nos processos de limpeza
urbana, reciclagem, estações de esgoto, filtros nas chaminés, fotossíntese nas áreas verdes,
entre outras técnicas purificantes como um todo.
Bhagwat (2008, p. 11) afirma que “em uma sociedade sustentável, os indivíduos serão

puros em seus pensamentos e ações. De uma perspectiva ambiental, a pureza é muito
importante porque a impureza dos recursos ambientais significa poluição”. (tradução minha)9
A importância da relação entre sociedade e cidade é construída de forma prática e sutil.
Sobre a urbanidade enquanto relação harmoniosa e purificada do ser humano com a
cidade, Netto (2014, p. 26) explicita que:
[...] um dos conceitos mais ambiciosos sobre a condição urbana – o conceito de
urbanidade – a partir da aproximação entre duas áreas ainda estranhas entre si: os
estudos urbanos e a filosofia. Afinal, se “urbanidade” é uma forma de experiência,
precisamos buscar aqueles que falam de “experiência” como ninguém – na filosofia
– de modo a entendermos a especificidade da experiência urbana em relação à
experiência como um todo ou às possibilidades da experiência do mundo.

9 No original: In a sustainable society, individuals will be pure in their thoughts and actions. From an environmental perspective, purity is very important because impurity
of environmental resources means pollution.
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A experiência urbana difere em cada indivíduo, relacionada às questões territoriais,
sociais, econômicas, culturais, políticas, entre outras. Existem diversas cidades e urbanidades
dentro do mesmo contexto urbano, de acordo com o olhar e a compreensão de cada indivíduo
e sua realidade cada ser se purifica de forma diferente.
Na caminhada Yogue também conheci Brahma, por meio de uma instrutora muito
sábia, criadora de técnicas de interiorização, que foi me ensinando com o passar do tempo.
Brahma é o criador do universo, segundo a mitologia Hindu: “A imagem de Brahma tem quatro
cabeças. Sentado em uma flor de lótus, possui quatro braços”. (ANDRADE, 2006, p. 16).
As técnicas de interiorização me ensinaram o princípio Satya, a prática da verdade, ser
verdadeiro consigo mesmo e com o universo no qual nos inserimos, pois, para criar qualquer
coisa é necessário ter uma base firme, assim como a verdade, pois sempre estamos
aprendendo.
Foletto (2019, p. 31) afirma que “é válido lembrar sobre a importância da coerência
entre pensamento, fala e atitude, principalmente a coerência entre o julgamento que fazemos
dos outros e as nossas próprias ações”. Assim, existem diversos níveis de verdade, cabe ao
seres refletirem sobre o nível de veracidade que vivem em sua existência.

Figura 37 – Brahma

Na cidade, em teoria, a prática da verdade é um dos fundamentos de julgamentos que
estaria em tribunais e espaços de justiça. Mesmo que não ocorra totalmente, assim como na
vida em geral, a verdade como um dos princípios norteadores da vida urbana deveria também
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preservar a verdade dos lugares. Como preservar essas verdades? Quem as preserva? Qual a
verdade de um rio coberto por uma via de passagem?
Bhagwat, (2008, p. 06) complementa que:
Essa restrição ética incentiva o praticante a ser honesto e verdadeiro - uma qualidade
que certamente ajuda a formar relacionamentos saudáveis com outros seres
humanos na sociedade. Em uma sociedade sustentável, não apenas os indivíduos,
mas também as instituições precisam ser honestas e verdadeiras. (tradução minha)10

Alguns dos ensinamentos que essa deidade me ensinou é que uma cidade verdadeira
não esconde os seus problemas, mas os expõe a fim de corrigir e buscar melhorias.
Netto (2014, p. 27) afirma que “[...] se a urbanidade é um fenômeno produzido nas
relações entre o social e o espacial, diferenças em formas de vida social e espacialidades se
colocariam como fontes de diferenças de urbanidade”.
Existiria alguma pseudo urbanidade? Uma urbanidade comercializada apenas no
discurso e não prática? Planos e projetos em que, na prática as vivências são outras? Essas são
perguntas que têm como intuito gerar reflexões.
Estas reflexões surgiram durante e depois de processos meditativos, em práticas
pessoais e nas aulas da pesquisa. Em posição de meditação reflito a partir do
corpoespaçotempo, sentidos de nossa existência, busco entender melhor sobre a cidades e as
sociedades. Nas aulas eu digo para os praticantes se observarem e serem verdadeiros consigo
mesmos.
Muitas vezes o praticante ao executar um asana coloca o seu desejo acima de sua
possibilidade e comete exageros, acaba se machucando. Outras vezes ele tem
possibilidade de alcançar maior êxito, mas não se esforça. Nas duas situações ele não
foi verdadeiro, mentiu para si mesmo. A mentira gera violência. O praticante deve
se esforçar para ter consciência da sua real possibilidade e respeitá-la; deve buscar
conviver produtiva e harmoniosamente com ela. (STELLA, 2020, p. 01)

10 No original: This ethical restraint encourages the practitioner to be honest and truthful

– a quality that certainly helps to form healthy relationships with other human

beings in the society. In a sustainable society not only individuals but also institutions need to be honest and truthful.
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Figura 38 - Registro fotopoético corpoespaçotempo IX - Foto: Amanda Contin

Dentre os encontros estive com Kali, uma instrutora com quem me relacionei. Com ela
aprendi o princípio ético Bramacharya, vivenciar a sexualidade de forma consciente, e não
apenas do ponto de vista sexual, mas como pulsão de vida. Stella (2020, p. 01) afirma que
“impulsividade não combina com asana. O praticante deve trabalhar a sua impaciência; deve
fazer tudo com calma, prestando atenção, deve evitar os movimentos bruscos, os gestos e
atitudes violentas e irrefletidas”.
Como a figura de Kali, cortando o mal pela raiz, aprendi técnicas para vivenciar essa
energia de forma consciente, mesmo que para isso seja necessário cortar algumas cabeças.
Há aqui uma metáfora referente ao Japa Mala, ferramenta de meditação, cordão de cabeças,
que essa deidade possui em seu pescoço.
Bhagwat, (2008, p. 08) explicita que “Brahmacharya é a continência sexual em

pensamento e palavra, bem como ação. Tantra, uma das antigas escolas de filosofia indiana,
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colocava ênfase no refinamento do sexo como um ato de amor e adoração - levando em
última análise à superconsciência [...]” (tradução minha) 11
Andrade (2006, p. 02) conta sobre ela: “A deusa Kali é a força que ativa e desativa o
tempo. Tudo vem dela e tudo é devorado por ela. Personifica a força da destruição e a
sabedoria divina que põe fim às ilusões”. A partir dela encontramos formas desenvolver o
discernimento para distinguir aquilo que nos faz mal e extirpá-lo.

Figura 39 - Kali Ma

Entender a sexualidade como meio para a ativação da Kundalini, energia da vida e da
sabedoria. A ativação da Kundalini é um processo para atingir um estado de iluminação da
consciência.
Como processo externo essa pulsão de vida é fator energético que faz a dinâmica da
cidade fluir. Na cidade, esse princípio pode ser encontrado sobretudo em escolas, mercados,
mas também em diferentes equipamentos e espaços. Entendendo a complexidade das
energias e o seu processo na cidade, Netto (2014, p. 26) afirma que:
O momento fenomenológico (nossa experiência em comum a partir da cidade), o
comunicativo (a cidade como ambiente para nossas interações simbólicas e a
produção das tramas de comunicação que transbordarão o lugar e a cidade e a
ligarão a outros lugares e cidades, mundo afora) e o ontológico (o papel das cidades
na ligação tanto cognitiva e referencial quanto corporal e tátil entre humano e
material, entre nossas práticas e a moldagem da materialidade do mundo à volta, na
forma de cidades).

11 No original: Brahmacharya is sexual continence in thought and word as well as deed. Tantra, one of the ancient schools of Indian philosophy, put emphasis on the
refinement of sex as an act of love and worship – leading ultimately to superconsciousness – the final limb of yoga that is the manifestation of seven others.
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Diante da relação entre a fenomenologia como experiência, a comunicação enquanto
relações humanas na cidade, e o ontológico referente à investigação teórica do ser, e
consequente da cidade, entendo esses processos como energéticos, a energia sexual como
uma das forças motrizes que movimentam o mundo, que está aliada também a essas outras
energias. Pelo Tantra (filosofia que prevê direcionamentos comportamentais) e Samkhya,
enquanto processos filosóficos afirmativos da vida, que dão embasamento ao Yoga, elas são
energias necessárias para a transformação do indivíduo e também da cidade, interior e
exterior, como possibilidades de entender a complexidade das sociedades e das urbanidades.
Durante uma viagem conheci Hanuman, o rei dos macacos. Ele me ensinou os
preceitos da lealdade e humildade, por ser devoto de Rama e Sita (outras deidades). Andrade
(2006, p. 02) explicita que “Hanuman, o deus macaco, símbolo da lealdade e devoção. Sua
primeira aparição acontece no épico Ramayana, no qual ele é visto carregando uma
montanha com todas as ervas medicinais para tratar Lakshman, o irmão da figura central da
história, Rama.”
O princípio do código ético que esta deidade me ensinou foi Ishwarapranidhana, a
auto-entrega, a capacidade de admirar, agradecer, doar, respeitar e reverenciar. E assim tudo
que for fazer, fazer de “peito aberto” sem esperar nada em troca, e ser leal aos que caminham
ao nosso lado. Seus ensinamentos foram no mar e na terra, por meio do surf este instrutor
me ensinou a conexão com o mar e com os amigos, buscando estar em total entrega a tudo
aquilo que se faz.

Figura 40 - Hanuman
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Com a sua auto entrega, Hanuman ensina a reverenciar. No caso dele, reverenciar a
Rama, deidade a qual é devoto. Essa humildade como modo de integração e auto entrega é
inspirada por essa deidade e vivenciada pelo praticante ao estar na busca de si mesmo, com
auto entrega e reverenciar o caminho, a jornada, o processo. Bhagwat, (2008, p. 14) afirma
que:
Na sociedade tecnologicamente avançada de hoje, conquistamos com sucesso os
cinco elementos naturais - terra, água, fogo, ar e espaço. Isso pode nos fazer sentir
poderosos, acima de tudo. Traduzido nas relações que formamos com outros seres
humanos, existe o perigo de nos considerarmos mais inteligentes do que todos e
superior aos outros. Isso pode desequilibrar nossos relacionamentos.
IshwarPranidhan nos lembra de ser modestos sobre nossas habilidades, não importa
o quanto possamos ter alcançado em nossa vida. (tradução minha) 12

Vivencio e observo esse princípio na cidade nas ações comunitárias e cidadãs para a
melhoria dos bairros, de canteiros, organizações de festas, entre outras maneiras que
qualifiquem a vida. Ishwarapranidhana, auto-entrega, vejo nas associações de bairro; quando
lideranças comunitárias precisam se entregar à alguma causa e para o bem geral da
comunidade.
A cidade que se sintoniza com esse princípio da auto-entrega, oferece urbanidades
para aqueles que nela habitam e a visitam. A cidade é coexistente à sociedade, uma cria os
padrões para a outra, em sentidos recíprocos. Netto (2014, p. 20) afirma que:
A necessidade da informação sobre outras práticas e atores; a necessidade da
presença física, da copresença dos corpos dos atores em interação; a necessidade da
imprevisibilidade e caos necessários para a criação de novas interações e relações
sociais; e a necessidade do oposto: a previsibilidade da coordenação de muitos de
nossos atos conjuntos na cidade.

Relações sociais configuram sociedades, constroem a cidade como um todo.
Configurações complexas e com diversidades, variam de acordo com cada cidade e sociedade.
Netto (2014, p. 27) explicita que “entender tais diferenças passa a ser um dos problemas
centrais no entendimento das ‘urbanidades’ (decididamente no plural). O reconhecimento
das diversas urbanidade envolveria, desse modo, a inclusão de toda e qualquer forma de vida

12 No original: What this niyama encourages the practitioner to think is that there is something above and beyond themselves. In today’s technologically advanced society,
we have successfully conquered the five natural elements – earth, water, fire, air and space. This can make us feel powerful, above everything else. Translated into the
relationships we form with other human beings, there is a danger that we may consider ourselves smarter than everyone else and superior to others. This can imbalance our
relationships. Ishwar Pranidhan reminds us to be modest about our abilities no matter how much we may have achieved in our life.
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urbana”. Uma mesma cidade deve oferecer diversas urbanidades para que atenda a
demandas amplas dos usuários da cidade.
Acessar essa energia e os aprendizados de Hanuman, o rei dos macacos, permitiu com
que eu me entregasse nas práticas da pesquisa Yoga Nômade Marginal, simplesmente
vivenciando o processo. Nessa dialética progressiva-regressiva me permito acessar esses
campos de força que remetem à um encontro com deidades e com as práticas que
aconteceram durante a pesquisa. Ishwarapranidhana, auto-entrega, enquanto uma das
urbanidades dos diversos seres humanos e suas relações citadinas.
Essa entrega significa transformar o asana em uma verdadeira meditação. [...] Plena
atenção na execução em si, como um guerreiro enfrentando a si próprio [...], com
pureza de coração, com abertura para desfrutar a experiência que gera
autoconhecimento, atingimos o estado de estabilidade e conforto que liberta das
investidas dos pares de opostos (o bem e o mal, a alegria e a tristeza, o prazer e a
dor, etc.) [...]. Em outras palavras, deixamos de esperar alguma coisa da nossa prática
e nos transformamos na própria experiência. (STELLA, 2020, p. 01)

Figura 41 - Registro fotopoético corpoespaçotempo X - Foto: Ana Carolina Velho

Vivencio as urbanidades que o Yoga em si atravessa. Em Trikonasana, posição do
triângulo, com as mãos em Namaskar Mudra em frente ao rosto, com os polegares
pressionando e ativando o Ajnã Chakra, terceiro olho, ponto entre sobrancelhas, olho de
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nossa intuição, consciência e sabedoria. Com os olhos fechados em autoentrega, entregandose a si mesmo, aos outros e a todo o cosmos.
Transformar-se na própria experiência. Indra me mostrou os horrores da guerra e as
tristes diferenças resultantes da divisão e redução da espécie humana em castas. Isso me
trouxe alguns princípios estoicos. Se eu ver a guerra pelo menos ainda vivo em um território
de paz, se eu ver a fome lembro que estou alimentando, se adoeço lembro que ainda estou
vivo. Os ensinamentos de Indra me remetem a aspectos nem sempre fáceis ou agradáveis e
me firmar no contentamento interno diante de todas as situações da crueza da existência, é
uma força a ser descoberta em si a cada instante.
Por meio da convivência com Indra, deidade da guerra, aprendi o princípio Santosha,
contentamento. Jansen (1995, p. 66) ao tratar de Indra afirma que “o deus monta um elefante
real com três trombas e/ou quatro braços e seus atributos podem incluir, seta de raio, lança,
arco e flechas, rede e buzina. Ele também faz gestos de proteção e de atendimento aos desejos
humanos”.

Figura 42 - Indra

O princípio Santosha, contentamento. Por mais irônico que possa parecer, mesmo na
guerra e no caos é possível estar contente com os processos vivenciados, pois tudo é
aprendizado, nada acontece por acaso e tudo acontece para o melhor como diz o provérbio
hindu. Bhagwat, (2008, p. 11 e 12)
Em uma sociedade sustentável, todos os indivíduos terão o suficiente para suas
necessidades, mas como Mahatma Gandhi disse, não por sua ganância. Estar
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contente é o oposto de ser ganancioso. Em um sociedade sustentável, os
indivíduos ficarão satisfeitos com o que possuem e não terão ciúmes ou inveja das
outras pessoas que têm mais. A ganância, se não satisfeita, causa raiva e
ressentimento; mas o contentamento traz felicidade e tranquilidade. Todo ser
humano busca ambientes pacíficos, em algum lugar perto de natureza para
escapar das cidades movimentadas e lotadas de hoje. É aqui que a dimensão
ambiental deste niyama entra em cena. (tradução minha) 13

O autor contrapõe contentamento à ganância, sentimento de paz que vem com a
vivência deste princípio, e a perturbação mental que é vivenciada com a ganância. E com essas
vivências na cidade, os cidadãos vibram de diferentes formas. Assim como os lugares, que
proporcionam um ambiente mais pacífico e com maiores potências de se gerar
contentamento.
Mesmo sendo um estado interno de contentamento, esse princípio enquanto
urbanidade refere-se aos espaços e relações sociais que potencializam o estado de
contentamento. Na cidade os espaços que mais ressoam em mim Santosha são as praças em
que me permiti um estado de contemplação e contentamento, assim como espaços públicos
e em especial o mirante da caixa d'água do meu bairro, Vila São Paulo (Fábricas), em São João
del Rei. Imerso em práticas e meditações, observo a Serra São José e a vista da cidade,
vivenciando a minha integração com todas as formas e seres.
Netto (2014, p. 19) trata das interações urbanas da seguinte forma:
As cidades são sistemas de referências para guiar e mediar nossas práticas o tempo
todo; são sistemas mnemônicos que articulam atos passados, presentes e futuros.
Ricas em suas estruturas e formas, são um modo único de dobrar a extensão rígida
do espaço e colocá-la ao lado da fluidez das nossas práticas e interações.

O espaço dobrado em si mesmo, Santocha, contentamento sem motivo aparente. Um
“respiro” dentro da cidade e da vida cotidiana em meio ao caos urbano possibilita o encontro
consigo mesmo, e encontros que geram relações sociais. O ser humano é um ser social, suas
relações potencializam o contentamento, ao sentar-se em um banco tem a possibilidade de
se conectar com os seres à sua volta.
Nesta prática de Yoga, com os olhos vendados e os outros sentidos potencializados,
em um estado de contentamento que transborda os poros, ficando difícil perceber o limite do

13 No original: In a sustainable society, all individuals will have enough for their need, but as Mahatma Gandhi said, not for their greed . Being content is opposite of being
greedy. In a sustainable society, individuals will be satisfied with what they have and not jealous or envious of other people who have more. Greed, if unfulfilled, causes
anger and resentment; but contentment brings happiness and peacefulness. Every human being seeks peaceful surroundings, somewhere close to nature in order to escape
today’s busy and crowded cities. This is where the environmental dimension of this niyama comes into picture.
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meu corpo em integração com tudo no universo. Com os olhos para o mundo exterior
vendados, abre-se uma visualização do universo interior, provocando reflexões que incidem
sobre as obscuridades dos Kleshas, pontos cegos (LEFEBVRE, 2008) que acompanham os
corpos, as sociedades e espaços.
Se os asanas são executados sem tensões físicas nem mentais experimentamos um
estado de satisfação, de conforto, de equilíbrio; um estado em que aceitando nossas
condições, aproveitamos o que temos e nos deliciamos. Quando atingimos esse
ponto em que estamos contentes com o que estamos realizando devemos buscar
permanecer nesse estado alegre em que cada momento carrega em si a eternidade.
(STELLA, 2020, p. 01)

Figura 43 - Registro fotopoético corpoespaçotempo XI - Foto: Israel Campos

Em Matsyendrasana, posição do reis dos peixes, em processo integrativo, acessando a
potência e os ensinamentos de Indra em Santosha, também aprendi sobre Aparigraha, a
prática de se desenvolver em harmonia e integração. Revisitando os ensinamentos de Ganesh
que vieram através da instrutora do núcleo onde eu dava aulas. Tal núcleo é um local onde
pode se ouvir o próprio silêncio através de uma ambientação por meio de luzes e cores,
incensos no ar, representações da multiplicidade das deidades, tatames e almofadas
confortáveis, mantras indianos e suave música ambiente em uma sala arejada e delimitada
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por um rodapé com pinturas do símbolo Om, um pequeno espaço culinário onde se preparou
a alimentação consciente (Anna Yoga) servida nos Satsangs (confraternização hindu) que
ocorreram neste espaço. Integração individual e coletiva. Integre-se, harmonize-se e relaxe.
Em parceria com a instrutora dona deste núcleo, realizamos muitas aulas e práticas, trocas
nas quais ela fazia minhas aulas e eu fazia as dela. Através dessas práticas e trocas de
conhecimento nos desenvolvemos juntos.
Deve-se evitar a busca de resultados. Os resultados surgirão espontaneamente. A
preocupação em querer se apropriar dos benefícios gera ansiedade e desatenção. O
melhor é executar os asanas como as crianças brincam. Elas brincam por brincar, não
para conseguir alguma coisa. E paradoxalmente, quanto mais se consegue deixar de
querer ter mais se acaba tendo. (STELLA, 2020, p. 01)

Em integração vivenciar o processo. Ganesh ensina a remover os obstáculos de nossa
caminhada. Ele ensina com sua dança, Ganapati, a superar os obstáculos e crescer em
harmonia. Andrade (2006, p. 02) afirma que “antes de qualquer jornada, ritual ou aventura
maior, Ganesh é invocado e adorado. Ele é o símbolo da força mística e do discernimento,
aquele que protege o conhecimento, os livros sagrados e a educação”.

Figura 44 – Ganesh

Depois de séculos meditando nos Himalaias, Shiva retorna para casa sem saber que
Parvati, sua esposa e também a representação da mãe natureza, havia dado luz sozinha a um
menino. Parvati pede a seu filho que impeça qualquer pessoa de entrar em casa. Assim, o
menino impede que Shiva entre em casa, sem saber quem ele era. Por isso, Shiva corta a
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cabeça de Ganesh. Logo, sua mãe pede a Shiva que ressuscite o menino. Shiva encontra uma
cabeça de elefante e a coloca no corpo do menino, retornando-lhe a vida e lhe dando poderes.
Parvati também exige, e é atendida, que todas as reverências sejam feitas primeiramente para
seu filho. Portanto, antes de qualquer puja, homenagem devocional e transmissão de energia,
Ganesh é sempre a primeira deidade a ser reverenciada.
Essa reverência é feita primeiramente à Ganesh, porém em integração com todas as
deidades e os seres. Eu sinto o Universo inteiro vibrando, pulsando, florescendo, crescendo,
agitando, acalmando, harmonizando… sendo … Todos os seres possuem a mesma
importância, em uma teia sem hierarquia.
Uma das maneiras que vivenciei essa integração foi meio por meio da prática ao ar
livre, em yoga, união. Individualidades compondo o coletivo de forma equilibrada, em
integração. Bhagwat, (2008, p.09) afirma:
Aparigraha, não possessividade: refere-se a não ser egoísta, ganancioso e aquisitivo.
Na sociedade de hoje, muitas pessoas buscam riquezas financeiras e status social.
Isto é por causa da crença popular de que afinal o dinheiro é tudo. Algumas pessoas
estão preparadas para fazer qualquer coisa para ganhar status social; na medida em
que suas aspirações lhes causam estresse emocional. Portanto, hoje a sociedade está
cheia de indivíduos estressados - a razão pela qual muitas pessoas recorrem às
técnicas de relaxamento iogue. No entanto, a causa raiz do estresse costuma ser
esquecida. (tradução minha) 14

Na cidade percebi essa integração por meio de instrutores que se uniam realizando
oficinas, aulas gratuitas e outras práticas. Este preceito em teoria pode ser visto nos sindicatos
trabalhistas, onde trabalhadores associados buscam direitos coletivos que sejam colocados
em prática. Uma cidade que se desenvolve em harmonia e integração gera menos
desigualdades e segregações sobre o ambiente urbano.
Netto (2014, p. 23) contribui:
‘Classes sociais, mobilidades e a apropriação do espaço urbano’ traz a abordagem da
segregação sobre o corpo explicitamente ao espaço, investigando as relações entre
morfologia e práticas espaciais manifestas na forma do movimento e em padrões de
apropriação do espaço urbano associados a grupos e classes sociais.

Se todos os habitantes conseguirem se desenvolver em integração, esta será a vivência
em Aparigraha, não apenas no sentido econômico, mas em todos os níveis que atingem os
14 No original: Aparigraha, non-possessiveness: refers to not being selfish, greedy and acquisitive. In today’s society, many people are after financial riches and social status.
This is because of the popular belief that after all money is everything. Some people are prepared to go to any length to gain social status; to the extent that their aspirations
cause them emotional stress. Therefore, today’s society is full of stressed individuals – the reason why many people turn to yogic relaxation techniques. However, the root
cause of stress is often overlooked.
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seres, com respeito, acesso a informações, à infraestrutura urbana, à natureza, entre outros
aspectos fundamentais para o bem estar.
Uma cidade que possui urbanidades é articuladora de processos de desenvolvimento
de forma integrada com os seres humanos e todos os outros seres que a habitam. Espaços
públicos pensados e construídos de maneira a propiciar o encontro de múltiplas
subjetividades, abertos à passagem de todas diferenças, aberto à diversidade. Em São João
del Rei reconheço o campus Dom Bosco como um desses espaços de urbanidades diversas.
No registro fotopoético abaixo, a captura de um momento de encontro com intuito de
fazer uma prática de yoga aberta a toda comunidade. Em Aparighara, integrando-se consigo
mesmo e com o mundo ao redor, os participantes dessa prática estão em Vrikshasana, posição
da árvore. As árvores, como todo o reino vegetal, são a base primária dos ecossistemas e
interagem trocando energia entre si e com todos os demais níveis tróficos. Em outras palavras,
a posição da árvore remete ao conceito de cosmopolítica, de uma integração onde há trocas
de energias, seja entre si, seja entre as pessoas e demais seres. Em Vrikshasana, como as
árvores que também interagem com o ambiente, as pessoas por meio de suas raízes, suas
bases fortalecidas, auxiliam no crescimento mútuo.

Figura 45 - Registro fotopoético corpoespaçotempo XII - Foto: Rodrigo Reis – Prática no Projeto Yoga para Todos.
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Um dos princípios que auxiliam na integração harmoniosa é Ahimsa, prática da não
violência, que pude vivenciar com uma instrutora com quem tenho muita afinidade. Jansen
(1995, p. 117) apresenta Parvati da seguinte forma:
A filha de Himavat, a personificação dos Himalaias. Ainda muito jovem, sentiu-se
irresistivelmente atraída por Shiva. Para conquistar aquele asceta, sempre perdido
profundamente em meditação, subiu às montanhas e lá ficou meditando por sete
anos. Parvati é asceta, ou a manifestação feminina de Shiva.

Figura 46 - Parvati

Também conhecida como a grande mãe, como o próprio planeta Terra, e os seres que
aqui habitam. Parvati me ensinou a conexão com a energia feminina e com a masculina, ao
mesmo tempo. Aprendi com ela o princípio Ahimsa, a prática da não-violência. Uma violência
com qualquer ser ou com a natureza também é uma atitude violenta consigo mesmo, afinal
tudo está conectado.
Se o praticante fica prestando atenção nos outros praticantes e entra num processo
de competição, fazendo comparações, invejando as possibilidades do outro está
desejando o que não é seu. Ao ter esse comportamento está desejando roubar a
competência alheia, deixa de prestar atenção em si e acabará cometendo violência
em seu corpo. Sua mente ficará perturbada por emoções que afetará a auto estima.
Todo roubo implica em alimentar a mentira e a violência. (STELLA, 2020, p. 01)

Parvati é a natureza em si. Em um conto Ganesh, seu filho, certa vez estava injuriado,
destrói algumas plantas e machuca alguns animais e percebe depois que sua mãe estava
ferida. Parvati o ensina que tudo está conectado, que um ferimento em qualquer ser também
a atinge. Demonstra assim a integração de todas as formas e seres. (ALMEIDA, 2007).
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Foletto (2019, p. 31) explicita que “essa compreensão e esse reconhecimento de si no
outro impedem que o indivíduo machuque outro ser, pois entende que essa atitude também
estaria machucando a si. Assim, o praticante de yoga entende que tem tanto direito à vida
quanto o próximo”. Na integração e equilíbrio o Yogue vivencia esse princípio. Bhagwat,
(2008, p.04) complementa que:
No entanto, a não violência não diz respeito apenas a ações, mas também a palavras.
As palavras costumam causar feridas mais profundas do que as causadas por objetos
pontiagudos. Em uma sociedade sustentável, os indivíduos viveriam amigavelmente,
em harmonia uns com os outros. Isso seria impossível sem a não violência de ações
e palavras. (tradução minha)15

Entendendo a complexidade da violência e as diversas ramificações de suas vivências,
os seus aspectos são segregatórios, em diversos níveis. Netto (2014, p. 24) contribui:
A produção da prática social como fenômeno comunicativo parece ainda mais
elusiva que os fenômenos do encontro e da restrição da interação na segregação
sobre o corpo. Como enxergar o papel do espaço em algo de aparente imaterialidade
como nossas práticas comunicativas?

Uma cidade, quando em estado de organismo não violento, recepciona todos os seres
com qualidade, possibilita processos de comunicação socioespaciais, por meio de diálogos, de
práticas e intervenções que permitem reduzir a violência, como um todo.
Os asanas devem ser executados com atenção e cuidado, os movimentos devem ser
lentos para que os alongamentos não ultrapassem o limite da extensão dos
músculos, evitando lesões e também para não comprometer as articulações. Devese buscar o relaxamento e o conforto durante a permanência na postura, evitando
sempre os estados que geram dores. O praticante deve ter uma atitude amorosa e
respeitosa para com seu organismo, seu corpo, fugindo da violência. (STELLA, 2020,
p. 01)

Shakti por meio de uma instrutora, me ensinou o princípio Asteya, a busca do
progresso sem passar por cima do progresso do outro.
A busca integral em harmonia flui melhor para todo o universo. Como somos um
microcosmo dentro de um macrocosmo, tudo o que equilibra o universo, consequentemente,
nos equilibra. Bhagwat, (2008, p.07) “asteya, não roubar: não roubar também requer
honestidade. É sobre abster-se de apropriação indébita do que não pertence a você. Isso é de
fundamental importância quando se vive com outros seres humanos - um aspecto da

15 No original: However, non-violence is not just about actions but it is also about words. Words often cause wounds deeper than those caused by sharp objects. In a
sustainable society individuals would live amicably, in harmony with each other. This would be impossible without non-violence of actions and words.
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sociedade sustentável”. (tradução minha)16. Nos ambientes livres, abertos e com
remanescentes florestais percebi esse princípio do código ético através da integração entre
todas as plantas e seres. Em ambientes que o ser humano não usufrui de forma
desequilibrada.
Ardhanarishvara, deidade que representa as polaridades masculina e feminina no
mesmo ser, ensina sobre a relação com o equilíbrio. Jansen (1995, p. 119) explicita que “o
indivisível ‘dois em um’ do masculino e feminino, o espaço passivo e o momento ativo do qual
toda vida se origina, são simbolizados [...] pela figura andrógina de Shiva, Ardhanarishvara,
que é metade homem e metade mulher”.

Figura 47 – Ardhanarishvara

Conectar razão e emoção faz perceber que quando estamos equilibrados, tudo em
nossa vida flui melhor. Continuemos na busca dinâmica pelo equilíbrio. Integração de todos
os Yamas e Niyamas.
Conhecer as deidades e os conhecimentos Yogues, revê-las por encontros com
diversos instrutores, me permitiram imergir ainda mais na cultura Yogue e seus ensinamentos
mitológicos e entender uma das maneiras de como essa cultura pode ser vista nos dias atuais.

16 No original: Asteya: Non-stealing also requires honesty. It is about refraining from misappropriation of what does not belong to you. This is of fundamental importance
when living with other fellow human beings – an aspect of sustainable society.
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Em fevereiro de 2020 aconteceu o encontro de Yoguins no Carnaval no Shivam Yoga
Ashram, Ouro Preto. No último dia de encontro, em uma trilha ecológica no Parque Estadual
do Itacolomi, houve um momento em que os(as) instrutores(as) e as deidades da mitologia
hindu se encontraram, conectando a ancestralidade com a contemporaneidade. Como se o
tempo tivesse parado por um milésimo de segundo. Como se Yoga não tivesse nem começo
nem fim, em todo seu processo de construção, estando em devir Yoga, sempre se
transformando. Tanto o passado influencia o presente e o futuro, quanto o futuro influencia
o presente e o passado. Se relacionando à ideia de tempo circular hindu, não tem começo
nem fim.

Figura 48 - Deidades Hindus, Yamas e Niyamas e urbanidades.
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5. Algumas considerações

Figura 49 - Registro fotopoético corpoespaçotempo XIII - Foto: Ana Carolina Velho

O Yoga pode ser observado de diferentes ângulos, e isso compõe um de seus aspectos
"nômades, desterritorializados e reterritorializados" nas palavras de Deleuze (1997), ou na
dança de Shiva, destruição do velho para construção do novo, como um dos modos de
desterritorialização e territorialização.
E, a partir destes processos, o Yoga vai permitindo acessar diferentes pessoas e
campos do conhecimento, expandindo-se em direção ao infinito. Tendo em vista esta
expansão e relações entre as filosofias ocidentais e orientais, Zimmer (1986, p. 19) afirma:
Em resumo: a Índia teve, e ainda tem, suas próprias disciplinas psicológicas, éticas,
físicas e teoria metafísica. Mas preocupação fundamental em contraste notável com
os interesses dos modernos filósofos ocidentais foi sempre a transformação, e não a
informação, uma mudança radical da natureza humana e, com isto, uma renovação
na sua compreensão não só do mundo exterior mas também de sua própria
existência; uma transformação tão completa quanto possível que, ao ser coroada
pelo êxito, leva a uma total conversão ou renascimento.
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Dentre os processos de transformação que essa dissertação permite alicerçar é o de
oferecer ao leitor, o inspirar e o transformar-se por meio do yoga, buscando cada vez mais
entrar em contato consigo mesmo e com o todos os seres, em Yoga, união.
No processo de integração entre o individual e o coletivo que as transformações
ocorrem, como na Dança Tandava de Shiva, destruindo o velho para construção do novo, e
permitindo a expansão, em todos os níveis, em direção ao infinito.
Final? Começo? O que é o tempo? Se não uma série de acontecimentos que ficam
gravados na memória? O que o diferencia do espaço e do corpo, talvez sua imaterialidade?
Pode ser mensurado com a ampulheta ou com o relógio, mas não pode ser tocado, como o
corpo e o espaço. Não é porque não pode ser tocado que não exista, assim como a
espiritualidade e o plano espiritual.
Os Ensaios cosmopoéticos enquanto potências da realidade visam inspirar novas
formas de visão. Inspiradas na realidade e em mitos que se relacionam de maneiras subjetivas.
Observar as sociedades ancestrais inspira a viver de modo sustentável na contemporaneidade.
Processos, devires, transformações …
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Figura 50 - Yantra Dourado: Mandala Deidades Mitológicas Hindus. Medite focando no ponto central do Yantra.
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