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As origens das artes marciais.  
 

Conferência comemorativa dos 15 anos do Centro de Artes Orientais  
 

(Abril | 2 010) 
 
 
 
  Boas tardes 
 
  O meu nome é João Camacho e sou o responsável pela Secção de Yôga do 
Centro de Artes Orientais. E é com grande honra que participo nestas comemorações do 15.º 
aniversário desta associação que tem feito um trabalho meritório em prol da agregação de 
homens, mulheres e instituições que prosseguem objectivos culturais virados para as raízes 
tradicionais.  
 
  Represento também o Espaço Cultural – Ashram Pashupati de que sou co-
fundador, conjuntamente com a Instrutora Anabela Silva e director-geral 
 
  Nestes festejos comemoro um triplo aniversário: 
 
  - o dos 15 anos do Centro de Artes Orientais; 
  - o dos 30 anos do SwáSthya Yôga em Portugal e 
  - o dos 50 anos de magistério do meu Mestre, Shrí DeRose. 
 
  Agradeço o convite que me foi feito para aqui estar presente, pela Direcção 
do Centro de Artes Orientais, na pessoa do mentor deste projecto e meu amigo, Patrão 
Sensei.  
 
  O tema proposto era suficientemente amplo para que cada um dos convidados 
o tratasse como lhe parecesse. Como saberão também sou instrutor de Jûdô tradicional. 
Assim, resolvi casar as artes do Budô com as raízes do Yôga e tratar do tema das origens. 
Origens porque, certamente, as artes de combate se terão desenvolvido em muitas latitudes e 
períodos históricos de modo autónomo. 
 
  Por exemplo, nuns papiros encontrados no Antigo Egipto retratam-se cenas e 
técnicas de combate. Na minha qualidade de Jûdôka eu olho e consigo identificar técnicas de 
Jûdô como o o soto gari, o o goshi e o o uchi mata, entre outras. Mas isto é o que os meus 
olhos vêem. Pois estou convencido de que se, um karateka, ou um aikidôka, olharem tais 
imagens conseguirão aí distinguir técnicas que são próprias das suas artes. 
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  Nas artes de guerra da Grécia, e ainda hoje patentes na luta greco-romana, 
consigo, por exemplo, distinguir técnicas como o o goshi, o o soto gari, o yoko guruma, etc... 
aliás, verifico que, hoje em dia, quando treino com o pessoal da luta grego-romana, que estes 
são mais eficientes nas técnicas de sacrifício do que a maioria dos jûdôkas que conheço. 
Técnicas de sacrifício são aquelas em que aquele que vence sacrifica o seu equilíbrio e a sua 
verticalidade para vencer, para projectar o seu oponente. 
 
  Refiro-me a estas artes já organizadas como sistema de combate, porque lutar 
sempre os humanos lutaram, embora nem sempre usando um sistema sistematizado de 
técnica, incluídas numa codificação por se terem revelado eficazes em combate. 
 
  Na Índia teremos de olhar o Yôga como uma provável origem das artes 
marciais. Há uma antiga dança, o Tándava, que contém em si uma antiga arte marcial, 
considerada secreta, que faria parte do Yôga. Executada será, no Yôga, o Shiva Natarája 
Nyása. 
 
  Shiva é apresentado, na tradição, nos Puránas, nos Shástras, como Shiva, 
Pashupati, Rudra, etc... Mas sempre como Mahêshwára Yôga (Grande Senhor do Yôga) ou 
Máhayôgi (Grande Yôgi).  
 
  O Tándava é, então, a dança da delimitação do espaço vital. A parte do 
Tándava utilizada pelos yôgis é o Shiva Natarája Nyása. É parecido com um kata das artes 
marciais, dos estilos ditos internos1. Tándava, técnica suplementar do Yôga2, como o afirmam 
vários autores e como resulta da própria tradição e do ensinamento ancestral, transmitido 
pelos mestres. O Tándava3 é visto como  
 
 
                                                 

1 As artes marciais do extremo oriente, nos seus aspectos esotéricos, pretendem desenvolver, trabalhar, dominar a 
bioenergia, surja esta designada por ki, chi, ou prána. Ora o que distingue um estilo interno do externo é que este inicia 
o seu trabalho de fora para dentro, procurando eficácia marcial através das capacidades físicas. O estilo interno procura 
desenvolver primeiro a bioenergia, e a sua eficácia em combate resulta da aplicação dessa energia. Dizê-lo assim é 
redutor e simplista, mas não é finalidade do nosso trabalho estabelecer esta distinção. Deverá ter-se presente, na 
análise que se faça do que é ou não um estilo interno os seguintes dados: 
1- Sabe-se que quase todos os grandes mestres tiveram discípulos internos (kage shihan - mestre da sombra, 
geralmente estes foram os uchideshi do Mestre) e externos, a quem ensinaram partes distintas da sua arte, o que dava 
por vezes origem a estilos distintos.  
2- Sabe-se que, quase sempre, os aspectos externos eram do conhecimento quase todos os discípulos, ensino 
exotérico. Os aspectos internos só eram ensinados em segredo e apenas aos discípulos que o mestre escolhia, ensino 
esotérico.  
3- Sabe-se também que os estilos externos fazem habitualmente um trabalho baseado sobretudo na força física, no 
bloqueio, na resistência, na contracção muscular. Os estilos internos apostam na subtileza, sem haver por isso 
diminuição da eficácia, antes pelo contrário, na esquiva, na não resistência, na descontracção.  
4- Se aqueles estilos vêem o corpo humano como um sólido e por isso usam predominantemente o punho fechado para 
mais estragos lhe causarem, estes com uma apreciação mais subtil e profunda apercebem-se que o corpo é composto 
preponderantemente de água, numa percentagem elevadíssima, sendo assim muito mais útil utilizar as mãos abertas, 
pois dar um soco na água pouca eficácia terá. 
 
2 Min-Ho, L'origine et le développement des arts martiaux. Pour une anthropologie des techniques du 
corps, p. 24. 
 
3 Zimmer, Mitos e símbolos na arte e civilização indianas, pp. 175 e 176. 
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  Para Habersetzer4 

 
  Shiva, enquanto criador do Yôga, é muitas vezes representado como 
guerreiro: 
 

• Tem como «emblema» principal o trishula, a lança tridente5, "a sua arma como 
herói"6 

• Machado de guerra – labris. 
• «espada (....) um laço, um escudo»7 
• armado de arco e flechas8, sendo designado, quando assim é, como Sharva (o 

arqueiro)9. O seu arco tem o nome de Pinaka 
 
  Numa obra tardia, do séc. X, Shiva, designado por Tripurahara, o destruidor 
das três cidades dos Asura, também é apresentado como arqueiro10: 
 

O teu carro era a Terra, e Indra o teu cocheiro, 
E o Senhor das montanhas eram o Sol e a Lua, 
E Vishnu a tua flecha, 
Quando ias destruir pelo fogo, 
                Tripura, 
                Aquele pedacinho de palha! 
 
 

• Tem um exército – buthagana. Ganêsha é o comandante-em-chefe dos gana 
(demónios). 

                                                 

4 Habersetzer, Encyclopedie Technique, Historique, Biographique et Culturelle des arts martiaux de 
l'extreme orient, p. 290. 
 
5 Chevalier e Gheerbrant, Dicionário dos Símbolos. Mitos, Sonhos, Costumes, Gestos, Formas, Figuras, Cores, 
Números, pág. 659; Daniélou, Shiva et Dionysos, p. 108. 
 
6 Zimmer, op. cit., p. 144. 
 
7 Zimmer, op. cit., p. 140 e 180. 
 
8 Daniélou, Shiva et Dionysos, p. 219. 
 
9 Daniélou, op. cit., p. 65. 
 
10 Pushpadanta, Shiva. O Senhor do Sono, p. 51. 

dança feroz e violenta (....) frenética de energias divinas, tem 
características que sugerem uma dança de guerra cósmica destinada a 
despertar as energias destrutivas e a provocar a destruição sobre o 
inimigo; é, simultaneamente, a dança triunfal do vencedor. 

Samhara-Tándava, dança da «dissolução cósmica» do Deus Shiva, na 
qual aparecem movimentos de ataque e de defesa suportados pelo 
princípio da dualidade Homem-Mulher (Shiva-Shaktí)  
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• E, maxime, Shiva é "o Deus da Guerra (sômaskanda)"11, 
• Ou ainda, "le dieu des soldats", como surge em L 'Hymne aux Cent Rudras de 

Vájaseneyi Samnita (Yajur Vêda, 16, I)12 
 

Tu portes un arc jaune, un arc d 'or 
Qui agride frappe mille, qui tue cent, ô Dieu chevelu. 

 
  Assim como, no Maitrayani-samhitâ II, 813 
 

Ò Rudra, 
Hommage à ta flèche, hommage à ton arc, 
A tes deux bras aussi, hommage! 

 
 
 

Virabhadra 

 
  Entre outras, na lenda da origem de Virabhádra. Diz esta lenda, da qual há 
pelo menos três versões, que Shaktí casou com Shiva contra a vontade de seu pai, que era o 
rei de ariano de uma cidade-estado. Por vezes Daksha, pai de Shaktí, também é apresentado 
como se fosse uma divindade. Shaktí vai viver com o marido para o monte de Kailasha. 
Passados muitos anos Shaktí tem conhecimento de que o seu pai marcou uma celebração de 
culto aos deuses, uma faustosa celebração, mas foi convencido pelos sacerdotes a não prestar 
culto ao genro - Shiva. Assim não convidou para a festa nem a filha, nem o marido desta. 
Shaktí, indignada quer aparecer no local e data da celebração. Shiva desaconselha-a de 
participar em tal festejo. Ainda assim, Shaktí compareceu. Presente estava toda a alta 
sociedade ariana, outros reis de cidades-estado, nobres, sacerdotes, na lenda também os 
deuses dos arianos compareceram. Daksha quando a vê, insulta e injúria da pior maneira 
Shiva. Shaktí sentiu-se tão insultada e humilhada pelo desprezo do pai pelo seu amado 
esposo, que se lançou às chamas sacrificiais. Morreu queimada. 
 
  De acordo com outra versão da lenda, Shiva sente-se afrontado pela morte de 
Shaktí e decide punir o sogro. Então arrancou um dos seus cabelos da cabeça e a partir dele 
criou um poderoso herói, de nome Virabhádra. Ordenou-lhe que comandasse os exércitos de 
Gana, os demónios de Shiva e que destruísse a cidade de Daksha. Virabhadra destrói a 
cerimónia de Daksha, vence e dispersa os deuses presentes, vencendo-os. Afugenta os 
sacerdotes. E entrega Daksha a Shiva. Enfrentaram-se num combate singular, em que Shiva 
usou a arte marcial secreta, parte do Yôga, o Shiva Natarája Nyása, ou Tándava. E esmagou-o 
sobre os pés. Veja-se a fotografia da estátua de Shiva no Tándava e o pormenor de Daksha, 
debaixo dos seus pés armado com escudo e espada. 
 
                                                 

11 Zimmer, op. cit., p. 133. 
 
12 Atharva-vêda, XI, 2, tradução de Jean Varenne in Le Trésor spirituel de l 'humanité, le Vêda, apud La Légende 
Immémoriale du Dieu Shiva. Le Shiva purana, traduzido por Tara Michaël, p. 33 
 
13 Michaël, op. cit., pg. 34 
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  Tal revela que Shiva, o Yôgêshwara, o Senhor do Yôga, era alguém que 
conhecia as artes da guerra, fossem elas: 
 

• as da estratégia militar,  
• as do assalto a cidades,  
• as do confronto aberto entre exércitos,  
• as no manuseamento de várias armas que faziam parte do 

arsenal do guerreiro drávida.  
 
  E assim é, pois passados milénios ainda os artesões na Índia continuam a 
retratar, à margem da versão oficial dos arianos, um Shiva hábil e vencedor no combate corpo 
a corpo. 
 
  Cerca de 525 a. C., Bôdhidharma, ou Damô, ou Daruma, ou Bôddhisattwa, 
levou esta arte marcial secreta para a China. Radicou-se no célebre templo de Shaolin, onde 
lhes ensinou as artes da respiração, da meditação, do combate. Quando chegou à China, para 
onde viajou sozinho, recusando uma escolta armada, ao perguntarem-lhe como tinha 
conseguido sobreviver a tão longa e perigosa viagem, por causa dos salteadores e dos 
assassinos de estrada, Daruma respondeu: - Com as mãos vazias. 
 
  É interessante notar que é exactamente esse o significado da palavra karaté 
 
    Tê – mãos          kara - vazio 
 
  Devo aqui referir a título de curiosidade qual a origem da palavra Zen. Resulta de 
corruptelas sucessivas da palavra dhyána, que em sânscrito significa meditação. Daruma levou esta 
técnica do Yôga para a China. Mas o sânscrito é muito gutural e algumas línguas que se falam na China, 
muito mais “doces”. Então a palavra sânscrita transformou-se em channa, depois em chan. Com a 
chegada do budismo ao Japão, rapidamente chan resulta em Zen. 
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  No mesmo sentido Min-ho14 observou que en Inde, ont existé des méthode de 
combat structurées, basées sur des techniques de Yôga  
 
  No Mahábhárata relata-se o que aconteceu quando Drôna, um mestre nas 
artes marciais, ensina a disparar o arco. Ele manda cada um dos discípulos apontar a uma ave 
que se encontrava no cimo de uma torre. E pergunta-lhes, um a um, o que vêem. E quase 
todos descrevem que vêem o pássaro, as suas penas, as patas, a cauda, a torre, etc. Drôna, 
zangado agride-os. Ao fazer a mesma pergunta a Arjuna, o maior dos guerreiros, este 
responde que vê apenas o olho do pássaro. Ou seja, Arjuna estava em êkagráta, a 
concentração da mente num só ponto, o mais elevado nível de concentração. Arjuna estava 
certo, ele, a seta, o arco, o alvo eram um só15. Ora o êkagráta é o point de départ de la 
méditation Yôga16. 
 
  Reproduzimos a seguir alguns textos, provenientes dos shástra, onde as 
situações de combate e de guerra são referidas. 

 
Rig Vêda17, VI. 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 

14 Min-ho, L'origine et le développement des arts martiaux. Pour une anthropologie des techniques du 
corps, p. 24. 
 
15 Acerca do valor marcial de tal ensinamento aconselha-se a leitura ou a releitura do já clássico, mas sempre 
intemporal, Zen e a arte do tiro com arco, de Eugene Herrigel. 
 
16 Eliade, Pátañjali et le Yôga, p. 53. 
 
17 Hymnes spéculatifs du Véda, traduits du sanskrit et annotés par Louis Renou, pp. 39, 40 e 41.  
 

1- Son apparence est comme celle du nuage d'orage, 
quand avec as Cuirasse il va au sein des batailles. 
Sois vainquer, le corps sans blessure! 
Que te sauve la puissance de la cuirasse! 
 
2- Nous voulons avec l'Arc gagner des vaches, avec l'arc, 
(le prix de la lutte), 
avec l'arc gagner les batailles violentes. 
L'arc met l'ennemi en déplaisir. 
Puissions-nous avec l'arc gagner tous les orients! 
 
3- Elle vient tout contre l'oreille, comme une qui va vous parler, 
qui se dispose à embrasser un ami cher. 
Elle vibre, tendue sur l'arc, telle une femme, 
Cette Corde qui vous fait triompher dans le combat. 
 
4- Les voici qui s'avancent comme une femme (allant) à la fête, 
qui portent en leur sein (la flèche) comme une mère (porte) son 
fils! 
Ce sont les deux Pointes de l'arc. Puissent-elles d'un commun 
accord 
Percer les ennemis, souffler sur les adversaires! 
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Bhagavad Gitá18, I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

18 Vyassa, Poema do Senhor - Bhagavad Gitá, transcrição, introdução notas e glossário de António Barahona, pp. 
33 e 34. Na nossa opinião esta é a melhor tradução que existe em língua portuguesa e recomendamo-la vivamente. 
Esta tradução permite-nos um permanente confronto entre a transcrição e o original em sânscrito. O leigo tem o texto 
em português; o estudioso pode a todo o tempo aferir na versão em sânscrito a aproximação da transcrição ao original. 
Zimmer, Yôga y budismo, classifica a guerra descrita no Bhagavad Gitá como uma «batalla exterminadora» e «una 
especie de guerra mundial de la época», p. 42. 

2- Depois de ver o exército pandava 
disposto a combater, Duryôdhana 
aproximou-se do seu mestre d'armas  
e a ele se dirigiu desta maneira: 
 
3- Dos filhos de Pandu, este exército imenso 
(alinhado pelo filho de Drupada,  
o teu aluno mais inteligente), 
ó Instrutor, observa bem em pormenor. 
 
4- Vê os grandes heróis, grandes archeiros, 
que são iguais, na luta, a Bhíma e a Arjuna: 
Yuyudhana e Virata e mais Drupada, 
exímio condutor do grande carro; 
 
5- Dhrixtaketu, aquele cuja luz brilha intensa; 
o valoroso rei de Káxi; Kuntibhôja 
e Tchakitana e Purijit, que conquista 
em extensão; e Xaibya, entre os homens, um  touro; 
 
6- Yudhamanyu, o lutador subtil; 
o do poder mais alto, Uttamaujas; 
de Draupadí, os filhos e o filho de Subhadra, 
todos guerreiros poderosos nos seus carros. 
 
7- Agora, ó eleito entre todos os bráhmana, 
ó tu, tu que nasceste duas vezes, dos notáveis  
que estão aqui do nosso lado 
conhece os principais do meu exército. 
 
8- Tu, primeiro que todos e, logo de seguida, 
Bhíxma, e, depois, Karna, o que nasceu com brincos; 
e também Kama, Kripa e mais Axvattháma 
e Vikarna e o grão filho de Sômôdatta; 
 
9- tantos, tantos heróis, tão numerosos 
por minha causa dão a sua vida, 
combatendo com toda a espécie d'armas, 
n'arte da guerra todos bem treinados. 
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Ramayama19 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Exibo-vos, agora, estas fotografias da Instrutora Anabela Silva. Como vêem 
está muito grávida. Aliás, estas fotos foram tiradas no dia 9 de Outubro de 2009 e a Anabela 
teve o parto no dia seguinte. Estas fotografias foram tiradas a menos de 24 horas do parto, 
onde nasceu a Ísis que aqueles que cá estiveram no Kagami Biraki tiveram oportunidade de 
conhecer – uma bebé linda. 
 
  Se a Anabela no fim da gravidez conseguia fazer o Virabhádra namaskára 
estou convencido que também o conseguireis ☺. Por isso convido-vos a levantarem-se e a 
acompanharem-me na execução desta antiga coreografia do Yôga, saudação a um herói 
guerreiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

19 Valmiki, Ramayama, traduzido e recontado do sânscrito para o inglês por William Buck, pp. 36, 50 e 260. 

  A Bela Ayôdhya estava cheia de guerreiros, como a 
caverna de uma montanha está cheia de leões; seus guerreiros eram 
impacientes e mortais para os inimigos. Cada um deles era capaz de 
derrotar, sozinho, dez mil carros, mas nenhum se aventurava a acometê-las. 
Mantinham a cidade segura e tentavam desagravar todo e qualquer agravo 
que se lhes deparasse. 
 
(....) 
  Sentinelas correram para Malyavan, e os bravos Nómadas 
da Noite ergueram-se no céu. Seus carros e elefantes chegaram correndo 
pelo ar; os graciosos cavalos de guerra, que voavam céleres, vermelhos, 
brancos e azul-pálidos, moviam-se lentamente em círculos e escavavam o 
firmamento. Garuda voou para o ataque. Narayana ficou escondido pelos 
enxames de setas dos demónios, que batiam duro, voavam de verdade e 
estavam com sede  
 
  Os cavalos dos demónios tropicaram. O barulho do arco 
de Narayana petrificou-lhes os elefantes, que caíram do céu e se 
quebraram. Os pendões de guerra agitavam-se loucamente, o sangue 
inundava os rios. 
(....) 
  Nas ruas, carregando tochas, Hanuman viu as patrulhas 
nocturnas de guerreiros rakshasas de todas as nações de demónios, trajados 
segundo a mais rica e régia pompa heráldica, ou estadeando penas e 
rémiges, ou usando peles cruas em decomposição, ou caminhando nus com a 
cabeça raspada. Estavam armados de maças tachadas, facas, zarabatanas ou 
punhados de relva santa convertida, por artes mágicas, em lanças e 
azagaias. 
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(1)  (2)  (3)  

   

(4)  (5)  (5)  

   

 (5)  
 
  Obrigado a todos. 
 
João Camacho, Yôgachárya 
Discípulo de Shrí DeRose 
4.º dan de Judo, Dôshi. 
 
Sou irmão de dragões e companheiro de corujas. 
 


