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ओ ंतत ् सत ् 
Curso online: 

Sânscrito para estudantes de Vedānta 

 

Este curso é especialmente oferecido a todas as pessoas que buscam o conhecimento do Sânscrito 

como ferramenta para o aprofundamento do seu estudo tradicional de Vedānta.  

 

Professor:  

Henrique Castro (ver mais informações no site www.vidyamandir.org.br/professores) 

 

Material didático: 

O diferencial no curso é o material didático, especialmente voltado para o estudante de Vedānta. 

Consiste em cinco apostilas de autoria da professora Medhā Michika, discípula do Swami 

Dayananda e conhecedora profunda de Vedānta e do método tradicional de estudo do Sânscrito.  

 

1) Alfabeto Sânscrito (Devanāgarī) – Letras iniciais 

2) Alfabeto Sânscrito (Devanāgarī) – Consoantes conjuntas e exercícios 

3) Gramática do Sânscrito para estudantes de Vedānta – Vol 1 – Estrutura Básica da Língua 

4) Gramática do Sânscrito para estudantes de Vedānta – Vol 2 – Fonética e Sandhi 

5) Gramática do Sânscrito para estudantes de Vedānta – Vol 3 – Derivativos 

 

Nesse material, os exercícios, vocabulários e exemplos são em grande medida retirados das 

escrituras tradicionais de Vedānta, tornando o estudo muito interessante, produtivo e agradável. 

As duas primeiras apostilas são para aprender o alfabeto Sânscrito e a escrita Devanāgarī. As 

outras três apostilas constituem a parte principal do curso e lidam com a Gramática do Sânscrito 

de forma completa (Veja mais adiante toda a matéria que as três apostilas cobrem). As apostilas 

traduzidas para o Português serão disponibilizadas gratuitamente em formato digital, e o aluno 

precisará imprimi-las. 

 

Objetivo: 

O objetivo inicial é o domínio da pronúncia e da escrita Devanāgarī e transliterada. Depois, com 

a parte da gramática o objetivo é poder ler com facilidade os textos tradicionais de Vedānta como 
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a Bhagavadgītā, as Upaniṣads, os comentários de Śrī Śaṅkara e os Prakaraṇa-granthas, sem 

depender de traduções. E o objetivo com tudo isto é que o estudo de Vedānta certamente se tornará 

mais rico e profundo. O objetivo é entender o coração dos Vedas. 

 

Método: 

As aulas serão ao vivo e interativas. Ocorrerão uma vez por semana pela plataforma Zoom e terão 

1h15 de duração.  As aulas serão gravadas para que a turma tenha a possibilidade de revisar o 

conteúdo, mas é preciso que todos os alunos participem ao vivo. Além disso, é preciso que os 

alunos reservem algumas horas ao longo da semana para o estudo e exercícios de casa (No mínimo 

2h semanais). 

O curso se divide em quatro módulos de seis meses (24 aulas): 

Módulo 1 – Alfabetização e Introdução à Gramática (6 meses) - Concluído 

Módulo 2 – Gramática inicial (6 meses) – Início dia 6/05/2021 

Módulo 3 – Gramática intermediária (6 meses) 

Módulo 4 – Gramática avançada (6 meses) 

 

Horários: 

Quintas – 19h às 20h15 

 

Início do módulo 2:  

6/05/2021 

 

Mensalidade:  

R$150 - (Há a possibilidade de bolsas de estudo integrais e parciais) 

 

Inscrições e mais informações: 

https://forms.gle/TMNDtxps21JVSivL7 

 

Mais informações:  

 

www.vidyamandir.org.br/professores 

https://www.vidyamandir.org.br/s%C3%A2nscrito-para-estudantes-de-ved%C4%81nt 

sanscrito.vedanta@gmail.com 

http://www.vidyamandir.org.br/
https://www.vidyamandir.org.br/s%C3%A2nscrito-para-estudantes-de-ved%C4%81nt
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Matéria completa do curso: 

 

Gramática do Sânscrito para estudantes de Vedānta – Vol 1 – Estrutura Básica da Língua 

Tópico I - Letras/Sons 

Tópico II – Estrutura da Língua Sânscrita 

Tópico III – Fatores da Ação (kārakam)  

Tópico IV – O Conceito de Verbo (tiṅantam) 

Tópico V – Conjugação em laṭ  
Tópico VI – Conjugação em outros lakāras 

Tópico VII – O Conceito de Substantivo (subantam) 

Tópico VIII – Significados dos Casos (vibhaktyarthāḥ) 

Tópico IX – Declinação de Bases Nominais e Pronomes terminados em vogal  

Tópico X - Declinação de Bases Nominais terminadas em consoantes 

Tópico XI – Substantivos em aposição (samānādhikaraṇam) 

Tópico XII – Indeclináveis (avyayam) 

 

Gramática do Sânscrito para estudantes de Vedānta – Vol 2 – Fonética e Sandhi 

Tópico I – Fonética (śikṣā) 

Tópico II - Māheśvarasūtrāṇi  

Tópico III – As Bases de Sandhi  

Tópico IV - Sandhi de Visarga  

Tópico V – Sandhi de Vogal (ac-sandhiḥ) 

Tópico VI - Sandhi de Consoante (hal-sandhiḥ) 

 

3) Gramática do Sânscrito para estudantes de Vedānta – Vol 3 – Derivativos (Pañcavṛttayaḥ) 

Tópico I -  वृत्तिः  (palavra derivada) e त्वग्रहिः  (frase explicativa) 

Tópico II – Breve explicação dos cinco tipos de वृत्त 

Tópico III – Letras इत् em प्रत्ययs 

Tópico IV – Mudanças comuns em अङ्गs  

Tópico V - इडागमिः  (इट्) 

Tópico VI - सनाद्यन्ािः  Raízes Derivadas 

Tópico VII - कृदन्म् Kṛdantam 

Tópico VIII – तद्धितान्म् Taddhitāntam 

Tópico IX - समासािः  Samāsāḥ 

Tópico X - एकशेषिः  Ekaśeṣaḥ  

 


