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Dia Da República

A India celebra a formação da 
Constituição com uma grande parada 
do Dia da República, realizada no 
Rajpath de Nova Déli. Apresenta 
uma exibição espetacular de bravura 
por três divisões das forças armadas 
Indianas - Exército, Marinha e Força 
Aérea. O convidado principal no desfile 
deste ano é o Presidente Brasileiro Jair 
Bolsonaro.

ONDe:  Nova Deli

Eventos da 
temporada

Potpourri

Festival De liteRatuRa De JaipuR 

Sacie o seu amor pela palavra escrita neste evento 
que reúne alguns dos melhores nomes da literatura 
de todo o mundo. De assinaturas do livro às sessões 
de leitura, dos workshops às discussões envolventes 
e das interações dos autores às noites musicais - há 
algo para todos neste festival.

ONDe: Jaipur, Rajastão  

23-27 Janeiro, 2020

26
Janeiro, 2020

lOHRi 

Lohri marca o início da estação da colheita e é comemorado com 
muito esplendor e alegria no norte da Índia, especialmente Punjab 
e Haryana. As pessoas vestem-se com as suas melhores roupas, 
tocam instrumentos folclóricos, dançam e divertem-se. Um dos 
rituais de Lohri é acender uma fogueira, em torno da qual as 
pessoas divertem-se. 

ONDe: Norte da Índia 

Janeiro, 2020

13
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Fevereiro, 20208
Festival FlutuaDOR De MaDuRai

Localmente conhecido como Teppothsavam, 
o festival flutuador de Madurai é uma das 
mais pitorescas celebrações da cultura em 
Tamil Nadu. Observado desde o século XVII, 
o festival celebra o passeio anual de barco 
pelas várias divindades ao redor do lago 
Teppakolam. Ao entardecer, as margens do 
lago são iluminadas com milhares de lâmpadas 
de barro junto com a balsa ornamental antes 
que as divindades sejam levadas de volta para 
casa numa grande procissão.

ONDe: Madurai, Tamil Nadu

aRtesaNatO iNteRNaciONal Mela De suRaJkuND 

Uma celebração da tradição popular e do património cultural, 
este evento anual escolhe um estado Indiano como o seu ‘Estado 
Temático’ e um país estrangeiro como ‘Nação Parceira’. O melhor 
da arte, artesanato, culinária, e têxteis desse estado e país são 
exibidos neste evento por meio de exposições e performances.

ONDe: Surajkund, Haryana 

Fevereiro, 20201-17
Festival DeccaN

O festival anual de cinco dias, organizado pelo 
departamento de turismo de Hyderabad, destaca as 
artes, ofícios e tradições do estado de Andhra Pradesh 
através de exibições vibrantes de danças, tradições 
de artesanato e inúmeras barracas de comida. Outro 
destaque é a performance hipnotizante que mostra a 
vasta herança musical de Hyderabad.

ONDe: Hyderabad, Andhra Pradesh

 25-29 Fevereiro, 2020
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A Índia em 2019 abriga um quinto da juventude do mundo, com 65 milhões de sua 
população total abaixo dos 25 anos; apresentando a questão de quão relevantes 
são nossas tradições antigas para a população indiana moderna. Com esta edição 
da revista Prespectivas da Índia, examinamos como uma civilização de 5.000 anos 
entende tradições e uma cultura que foi transmitida através das gerações. 

Durante esses meses, o mundo voltou a sua atenção para a Índia, pois o primeiro-
ministro Narendra Modi deu as boas-vindas ao presidente chinês Xi Jinping na 
segunda cúpula informal Índia-China em Mamallapuram e Angela Merkel, a chanceler 
alemã, na quinta rodada de consultas intergovernamentais. Ambas as reuniões são 
formatos novos e inovadores que foram implementados recentemente e servem 
como exemplo da abordagem revigorada da Índia em relação ao fortalecimento dos 
laços diplomáticos em todo o mundo. Também viajamos para Bangcock enquanto 
as nações do Leste Asiático convergem para a 14ª Cúpula do Leste Asiático, para 
entender como as nossas parcerias do leste afetam a imagem global da Índia. Em 
seguida, seguimos para o Reino da Arábia Saudita com o primeiro-ministro da Índia, 
Narendra Modi, para uma visita de dois dias.

Como o cinema hindi sempre teve uma perspectiva muito relevante das tendências 
contemporâneas, viajamos para Goa para a 50ª edição do Festival Internacional de 
Cinema da Índia (IFFI), que também se concentrou no desenvolvimento de filmes 
regionais indianos, cinema no país e também reconheceu algumas das produções 
cinematográficas mais merecedoras de todo o mundo. Em seguida, alcançamos 
Ayushmann Khurrana, o ator vencedor do Prêmio Nacional que revatilizou Bollywood 
com seus filmes que visam conectar e resolver os problemas atuais e as pessoas que 
lidam com eles. 

Seja escolas tradicionais de Ioga ou formas de arte localizadas, ainda praticadas com 
imenso orgulho nos cantos mais remotos do país, ou mesmo nos inúmeros festivais 
que celebram a magnífica herança do passado vibrante da Índia; a relevância da nossa 
cultura no século XXI é auto-explicativa, para dizer o mínimo. O autor de pop-star 
literário da Índia, Amish, também compartilha os seus pensamentos sobre o assunto.

Em seguida, viajamos para a região trans-Himalaia de Spiti e 
experimentamos em primeira mão a perseverança resoluta de uma 
cultura que sobreviveu ao teste do tempo e hoje se tornou no 
exemplo perfeito de fraternidade, diversidade e integridade. Durante 
o retorno, paramos em vários destinos icônicos para testemunhar 
o mosaico cultural de muitas cores do país exibido durante alguns 
dos festivais culturais mais coloridos do nosso recurso fotográfico.

Raveesh Kumar

PreFáCio
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O Primeiro-Ministro Narendra Modi (sexto da esquerda) a desfrutar de um momento leve durante a chamada para fotografia dos líderes da 16ª Cimeira ASEAN-Índia na Tailândia

na última década, a Índia fez um esforço significativo para estabelecer laços mais 
fortes com os vizinhos do leste. Com o Primeiro-Ministro narendra Modi a viajar 
recentemente para a tailândia para a Cimeira do Leste asiático, o ex-embaixador 

anil Wadhwa destaca os fatores definidores da visita

Leste
SaudaçõES do
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Esquerda: Primeiro-
Ministro Modi 
interage com crianças 
da Comunidade 
Indiana em Bangkok 
durante a sua visitaNos últimos anos, a 

Índia fez progressos 
substanciais nos laços 
com a Associação das 
Nações do Sudeste 

Asiático (ASEAN) e nos seus quadros 
relacionados, como o Fórum Regional 
da ASEAN (ARF), a Cimeira da Ásia 
Oriental (EAS) e os Minisitros da 
Defesa da ASEAN Mais (ADMM +). 
De um parceiro de diálogo em 1996, 
a Índia veio de um longo caminho 
até ao seu status de Parceiro de Nível 
da Cimeira em 2002 e 
Parceiro Estratégico da 
ASEAN em 2012. A Índia 
envolve a ASEAN em mais 
de 30 diálogos de alto 
nível em diversos campos. 

Além disso, durante o EAS, o Primeiro 
Ministro Narendra Modi também 
participou da 16ª Cimeira Índia-ASEAN, 
14ª Cimeira do Leste Asiático e a 3ª 
Cimeira da Parceria Econômica Global 
Abrangente (RCEP). 

laçOs estRatégicOs
Na Cimeira da ASEAN-Índia (2 a 4 
de novembro de 2019), o Primeiro-
Ministro Modi apreciou a coordenação 
mútua da perspectiva Indo-Pacífica 
entre a Índia e a ASEAN, que define 

os participantes do eas, além da asean, incluem 
a Índia, China, Japão, república da Coreia, 
austrália, nova zelândia, estados Unidos e rússia.



Parceria

ÍND IA  P E R S P E C T I V A S  |  9  | |  8  |

acima: O Primeiro 
Ministro interage 
com membros da 

Comunidade Indiana 
antes do evento 

‘Sawasdee Modi’ em 
Bangkok durante a 
sua recente visita à 

Tailândia 

a visão da centralidade do sudeste da 
Ásia. Ele repetiu que a Índia gostaria de 
fortalecer o seu relacionamento com a 
ASEAN em áreas de segurança marítima, 
economia azul e na assistência humanitária 
e socorro a desastres. A Índia oferecerá 
1000 bolsas de douturamento para 
estudantes da ASEAN no Instituto Indiano 
da Tecnologia, com sede em Nova Déli, 
um dos institutos de tecnologia mais 
conceituados do mundo. 

A Índia precisa de uma integração 
econômica mais profunda com os 1,85 
bilhões de pessoas da ASEAN, com um 

PIB (Produto Interno Bruto) combinado de 
US$ 3,8 trilhões. O comércio bilateral está 
atualmente em US$ 81,33 bilhões. Com a 
ASEAN a investir US$ 68,91 bilhões entre 
abril de 2000 e março de 2018 na Índia, e a 
Índia investiu US$ 36,67 bilhões na ASEAN 
entre 2007 e 2015.

A 14ª Cimeira do Leste Asiático 
também concentrou-se na segurança e no 
cibercrime. Houve uma revisão da direção 
futura da cooperação do EAS e troca de 
pontos de vista sobre questões regionais 
e internacionais. O Primeiro-Ministro 
Modi propôs uma nova iniciativa para a 

a Índia, parceira de nível estratégico desde 2012, envolve a asean em mais 
de 30 diálogos de alto nível em diversos campos, como o Fórum regional da 
asean, a Cimeira da ásia oriental e os Ministros da defesa da asean Mais.
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•	 O Primeiro Ministro repetiu 
a importância da estrada 
trilateral que liga a Índia, 
Mianmar e Tailândia e 
expressou que a Índia 
estava a trabalhar duro para 
a conclusão oportuna do 
projeto.

•	 No evento da comunidade 
‘Sawasdee Modi em 
Bangkok, o Primeiro-
Ministro Modi apresentou 
a tradução em Tailandês do 
clássico de Thiruvalluvar’s 
Tamil , Tirukkural

À margem

no sentido horário 
a partir de cima: o 
Primeiro-Ministro 
Modi dirige-se à 
Comunidade Indiana 
de Bangkok durante a 
sua visita; O Primeiro 
Ministro encontra-se 
com Aung San Suu 
Kyi, Conselheira de 
Estado de Mianmar; 
e Joko Widodo, 
Presidente da 
Indonésia
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criação de um domínio marítimo seguro 
e protegido na região Indo-Pacífico 
e também sugeriu uma iniciativa 
para fortalecer a economia azul (uso 
sustentável dos recursos oceânicos 
para o crescimento econômico). Os 
participantes do EAS, além da ASEAN, 
incluem Índia, China, Japão, República 
da Coreia, Austrália, Nova Zelândia, 
Estados Unidos e Rússia. 

uMa pOsiçãO ResOluta
Durante a sua visita, o Primeiro Ministro 
também participou na 3ª edição da 
Cimeira da RCEP. O RCEP é um TLC 
proposto com os 10 membros da 
ASEAN, juntamente com os seus seis 

•	 Na reunião com o Primeiro-Ministro 
Shinzo Abe, do Japão, o Primeiro-
Ministro Modi concentrou-se no 
próximo diálogo Índia-Japão 2 + 2 e 
na reunião anual da Cimeira entre os 
dois líderes em dezembro. 

•	 O Primeiro-Ministro Vietnamita 
Nguyen Xuan Phuc e o Primeiro-
Ministro Modi conversaram sobre 
extremismo e terrorismo eo  seu 
compromisso de apoiar a Convenção 
das Nações Unidas sobre a Lei do Mar 
(UNCLOS). 

•	 O Primeiro-Ministro Australiano 
Scott Morrison e o Primeiro-
Ministro Modi reafirmaram o seu 
compromisso para um Indo-Pacífico 
transparente, gratuito e aberto. 

•	 A Conselheira Estadual de Mianmar, 
Aung San Suu Kyi, e o Primeiro-
Ministro Modi conversaram sobre 
a conetividade aérea entre eles, e o 
plano da Índia de sediar um evento 
de negócios para países da CMLV 
(Camboja, Laos, Mianmar e Vietnam) 
em Yangon, Mianmar, no final de 
novembro de 2019. 

•	 A reunião do Primeiro-Ministro 
Modi com o Primeiro-Ministro da 
Indonésia Joko Widodo concentrou-
se no comércio bilateral e destacou 
a necessidade de maior acesso ao 
mercado para produtos Indianos.

•	  Na sua reunião com o Primeiro-
Ministro Tailandês Prayuth Chan-
Ocha, o Primeiro-Ministro Modi 
enfatizou o aprimoramento da 
conetividade entre os dois países, 
incluindo conetividade física e digital.  

Parcerias Bilaterais

O Primeiro-Ministro 
Modi com Shinzo 

Abe, Primeiro 
Ministro do Japão, 
durante o EAS em 

novembro 
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parceiros - Austrália, China, Índia, 
Japão, Coreia do Sul e Nova Zelândia. 
No entanto, a 4 de novembro, 16 
dos países participantes emitiram 
uma declaração a informar 
que 15 deles haviam concluído 
negociações baseadas em texto e 
continuarão para assinar o acordo 
em 2020. Após sete longos anos 
de negociações, com questões 
significativas que ainda não foram 
resolvidas, a delegação Indiana 
emitiu uma declaração final a 
afirmar que a sua participação 
“dependerá da resolução satisfatória 
desses problemas”. Composto por 

metade da população mundial 
e respondendo a quase 40% do 
comércio global e 35% do PIB, o 
RCEP poderia-se ter tornado a maior 
área de livre comércio do mundo, 
com a Índia sendo a terceira maior 
economia, se fosse parte dela.

a ÍNDia está De MaNeiRa pROativa, cONstRutiva e sigNiFicativa 
eNvOlviDa Nas NegOciações DO Rcep DesDe O iNÍciO, Mas O 
pROJetO De acORDO DO Rcep NãO ReFletia cOMpletaMeNte O 
espÍRitO básicO e Os pRiNcÍpiOs ORieNtaDORes acORDaDOs DO 
Rcep, MesMO que NãO tRatasse satisFatORiaMeNte as questões e 
pReOcupações peNDeNtes Da ÍNDia.

narendra modi
Primeiro Ministro da Índia

Os chefes de 
estado na 14ª 

Cimeira da 
Ásia Oriental, 
realizada em 
Bangkok em 

novembro

O embaixador Anil Wadhwa atuou como 
Secretário (Este) no Ministério das Relações 
Exteriores e como embaixador indiano na 
Polônia, Omã, Tailândia e Itália. Ele também 
foi destacado para missões indianas em Hong 

Kong, China e Suíça e trabalhou para a Organização para a 
Proibição de Armas Químicas (OPCW) em Haia.
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O primeiro-ministro 
Narendra Modi e o 
presidente chinês em 
frente a uma parede 
lindamente esculpida 
em Mamallapuram

Com o foco na redução do déficit comercial e na construção de confiança, a 
segunda cúpula informal Índia-China em Mamallapuram, entre o primeiro-ministro 
narendra Modi e o presidente chinês Xi Jinping, anunciou uma nova fase de 
cooperação nas relações entre os dois vizinhos.

Chennai

No cenário dos 
monumentos e 
esculturas cortadas 
em rocha do século VII 
na cidade costeira de 

Mamallapuram (Mahabalipuram), 
nos arredores de Chennai, em 
Tamil Nadu, os líderes da Índia e 

da China beberam água de coco e 
compartilharam as suas esperanças 
de uma nova fase em As relações 
Índia-China, marcadas pela 
cooperação em que todos saem 
a ganhar, uma maior confiança 
e entendimento dos principais 
interesses e aspirações um do 

Feito por Manish Chand

a coNExão 
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À esquerda: O primeiro-ministro Modi presenteou o 
presidente chinês com um grande xaile de seda feito à 
mão no dia final da cúpula. O xaile tem uma gravura da 
imagem do presidente Jinping em zari dourado sobre um 
fundo de seda vermelho brilhante e foi feito por tecelões de 
uma sociedade baseada em Coimbatore. acima:E troca, o 
líder chinês presenteou uma lembrança de porcelana, que 
continha a imagem do primeiro-ministro Modi

outro. A química entre o primeiro-ministro 
Narendra Modi e o presidente chinês Xi 
Jinping brilhou de novo quando o primeiro 
levou o seu convidado de honra ao redor 
do Grupo de Monumentos no local de 
Mahabalipuram, Patrimônio Mundial da 
UNESCO, seguido de um jantar informal 
suntuoso no cênico Templo de Shore.

O NOvO sONHO
No primeiro dia da sua segunda cúpula 
informal em 11 de outubro de 2019, o 
primeiro-ministro Modi e o presidente 
Xi Jinping passaram horas a compartilhar 
as suas visões de desenvolvimento e 
ressurgimento nacionais. A conversa 
concentrou-se em como o plano do 
primeiro-ministro Modi de criar uma nova 

Índia até 2022 para marcar o 75º aniversário 
da independência da Índia e o sonho de Xi 
Jinping na China de abrir novos caminhos 
para uma ampla cooperação entre os 
dois vizinhos asiáticos. Esta conversa 
informal entre os dois líderes preparou o 
terreno para amplas negociações a nível de 
delegação em 12 de outubro. 

cOlMataNDO O DéFicit 
cOMeRcial 
O principal argumento da cúpula foi a 
decisão de estabelecer o mecanismo de 
diálogo econômico e comercial de alto 
nível para reduzir o déficit comercial e 
melhorar o comércio de bens, serviços 
e investimentos. O mecanismo, a ser 
presidido pelo ministro das Finanças da 

a relação entre o primeiro-ministro narendra Modi e o presidente 
chinês Xi Jinping brilhou novamente na cúpula, enquanto os líderes 
percorriam o local do patrimônio com vista para a Baía de Bengala
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no topo: Os dois 
líderes posam com um 

grupo de artistas locais 
após uma atuação 

cultural. 

acima: Os dois 
também visitaram 

uma exposição sobre 
teares manuais e outros 

artefatos artesanais de 
Tamil Nadu num resort 

em Kovalam

Índia, Nirmala Sitharaman, e pelo 
vice-primeiro-ministro da China, 
Hu Chunhua, pode ser um divisor 
de águas nas relações econômicas 
entre a Índia e a China, se a China 
cumprir a sua promessa de abrir 
o seu mercado para os serviços 
farmacêuticos e de TI da Índia. Este 
mecanismo ajudará a Índia a reduzir 
o déficit comercial de mais de US$50 

bilhões com a China e permitirá que 
as empresas indianas obtenham 
maior acesso ao mercado chinês. 

cONFiaNça estRatégica 
Outro resultado importante da 
segunda cúpula informal foi o 
aprofundamento e a consolidação 
da comunicação estratégica, para 
que a desconfiança possa ser 
evitada em questões de interesse 
central para ambos os países. Neste 
sentido, os dois lados concordaram 
em aumentar a segurança e a 
cooperação militar.

Numa visão de longo prazo, as 
duas potências asiáticas também 
devem fortalecer a sua parceria 
global, ampliando a sua cooperação 
numa ampla gama de questões 
transversais, incluindo mudanças 
climáticas e de desenvolvimento 
sustentável. No meio de crescentes 
muros de protecionismo, os dois 
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países decidiram “trabalhar juntos 
por acordos comerciais abertos e 
inclusivos que beneficiem todos os 
países”.  

cONexãO cultuRal 
Com base na cúpula de Wuhan, que 
levou à criação do Mecanismo de Alto 
Nível entre Pessoas Índiano-Chinesas 
e Intercâmbios Culturais, a cúpula 
de Chennai proporcionou um novo 
impulso para posicionar as pessoas 
no centro desta florescente parceria. 
Os dois líderes concordaram que a 
opinião pública deveria ser reunida 
para ampliar o relacionamento. Nesse 
contexto, os dois lados decidiram 
realizar 35 eventos, cada um nos seus 
respectivos países para marcar o 70º 
aniversário do estabelecimento de 
relações diplomáticas entre os dois 
países. “Os dois líderes decidiram 
designar 2020 como o Ano das Trocas 
Culturais entre Pessoas Índiano-
Chinesas e concordaram que o 70º 
aniversário do estabelecimento das 
relações Índia-China em 2020 será 
totalmente utilizado para aprofundar 
as trocas em todos os níveis,” disse a 
declaração do Ministério das Relações 
Exteriores. 

Os dois líderes da Butterball do Senhor 
Krishna, uma gigantesca pedra de 
granito dramaticamente empoleirada 
na encosta de uma colina

Um resultado importante da cúpula foi o aprofundamento e a 
consolidação da comunicação estratégica, para que a desconfiança possa 

ser evitada em questões de interesse central para ambos os países.
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a estRaDa aDiaNte 
Olhando para o futuro, a segunda 
cúpula informal Índia-China 
destacou o papel da interação direta 
entre os líderes dos dois países 
no direcionamento das relações 
multifacetadas Índia-China para 
uma trajetória mais alta. Xi Jinping 
enfatizou que o formato da cúpula 
informal continuará e convidou o 
primeiro-ministro Modi a visitar a 
China para a terceira cúpula informal 
no próximo ano.  

A segunda cúpula informal 
marcou um novo realismo nas 
relações Índia-China e sublinhou 
que, embora os dois gigantes 
asiáticos continuem a seguir a sua 
própria agenda sobre questões 
estratégicas e comerciais que podem 
ocasionalmente entrar em conflito, 

a convergência dos líderes, como 
cristalizada no Consenso de Wuhan 
e o Chennai Connect, garantirá 
que o foco permaneça nas áreas de 
cooperação, em vez de competição e 
conflito. 

No futuro, os dois líderes 
estabeleceram uma agenda 
ambiciosa e mutuamente 
fortalecedora para ampliar a 
cooperação, mas a chave para o 
sucesso do Consenso de Wuhan e 
do Chennai Connect será uma maior 
sensibilidade dos dois países para as 
principais preocupações e interesses 
um do outro. 

Manish Chand é o editor-chefe da 
Índia e da revista World e da India 
Writes Network, um portal focado em 
assuntos globais

O Primeiro-Ministro 
Modi e o Presidente 
Jinping conversam 
em silêncio no 
complexo Pancha 
Ratha (cinco carros) 
em Mammalapuram.

Ambos os líderes 
consideraram 

importante 
aprimorar o diálogo 

para promover 
o entendimento 
cultural entre os 

dois povos. 

Ambos 
concordaram 

que podem 
trabalhar juntos 
para melhorar o 

entendimento 
entre culturas e 
civilizações em 

outras partes do 
mundo.

As duas trocaram 
opiniões sobre 

questões 
pendentes, 

inclusive sobre 
a questão da 

fronteira.

Discussões e 
mais
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O Primeiro-
Ministro 
Narendra Modi 
(à direita) 
encontra o Rei 
Saudita Salman 
bin Abdulaziz Al 
Saud em Riad

na sua visita oficial de dois dias (29 e 30 de outubro) à arábia saudita, o Primeiro-
Ministro narendra Modi manteve as discussões com o rei do país salman bin 

abdulaziz al saud e o príncipe herdeiro Mohammed bin salman bin abdulaziz al 
saud sobre as questões de cooperação bilateral e oportunidades de investimento

Laços de confiança

décadas atrás, havia sido criada 
uma base para fortalecer os 
laços com o Médio Oriente. Nos 
últimos anos, a Índia construiu 
com sucesso a mesma 

estrutura, concentrando-se em promover 
relações estratégicas e diplomáticas com 
países como o Reino da Arábia Saudita 
(KSA), Irão, Barém, Emirados Árabes Unidos 
(EAU) etc.

Em quase todas as ocasiões em que o 
Primeiro-Ministro Indiano visitou essas 
nações, ele recebeu alguns dos principais 
prémios civis. Durante a sua última visita 

em abril de 2016, o Primeiro-Ministro Modi 
recebeu o prêmio King Abdulaziz Sash, 
a maior honra civil da KSA pelo atual rei, 
Salman bin Abdulaziz Al Saud. A cerimônia 
que ocorreu na corte real foi um exemplo da 
direção positiva das relações diplomáticas 
entre os dois países. 

É importante notar que, desde 2014, 
o Primeiro-Ministro Narendra Modi 
visitou oito países da Ásia Ocidental, o 
que resultou num aumento proporcional 
nos investimentos estrangeiros feitos 
diretamente na Índia. Este é um avanço 
definitivo no caminho que foi definido na 

Parceria
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‘Declaração de Riyadh’ assinado 
entre a Índia e a Arábia Saudita 
em 2010. Durante a sua recente 
visita, o Primeiro-Ministro Modi 
abordou a terceira Iniciativa de 
Investimento Futuro ou Conferência 
‘Davos no Deserto’ como a Arábia 
Saudita procura atrair tecnologia e 
investimento para diversificar a sua 
economia para o século XXI. Durante 
a visita do rei Salman à Índia em 
fevereiro de 2019, a Arábia Saudita 
anunciou a intenção de investir até 
US$ 100 bilhões em infraestruturas, 
energia e mineração Indianas. As 
empresas indianas estão a explorar 
a participação do setor petrolífero 
na Arábia Saudita, além dos setores 
de TI, Farma e saúde. No setor da 
defesa, foi assinado um memorando 
para fortalecer a cooperação nas 
áreas de aquisição militar, P&D de 
produção e tecnologia. Também foi 
relatado que acordos B2B no valor 
de US$ 15 bilhões foram assinados 
à margem da Future Investment 
Initiative Conference. O memorando 
sobre pagamentos com o cartão 
RuPay beneficiará 2,6 milhões da 
diáspora Indiana e peregrinos do 
Haj. Foi estabelecido um conselho 
de parceria estratégica a ser liderado 
pelo Primeiro-Ministro Modi e 
Mohammed bin Salman, que 
garantirá a implementação oportuna 
de projetos acordados e prospectivos 
e a remoção de restrições. 

Do ponto de vista do gigante 
árabe, a visita do Primeiro-Ministro 

Indiano também é de 
extrema importância, 
pois a KSA vem 
pressionando por 
uma enorme unidade 
de diversificação que 

no seu discurso no Fórum da iniciativa de investimento Futuro 
em riad, o Primeiro-Ministro Modi falou sobre o objetivo de 

alcançar uma economia de Us$ 5 trilhões de dólares

acima: O Primeiro-Ministro Narendra Modi reúne-se com Mohammed bin Salman bin 
Abdulaziz Al Saud, príncipe herdeiro da Arábia Saudita em Riad 

abaixo: Durante a sua visita à Arábia Saudita, o Primeiro-Ministro Modi também conheceu 
Abdullah bin Al-Hussein, Rei da Jordânia, em Riad.
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À direita: O Primeiro-
Ministro Narendra 
Modi e o Príncipe 

Herdeiro da Arábia 
Saudita, Mohammad 

bin Salman bin 
Abdulaziz Al Saud, a 
assinar o acordo do 

Conselho de Parceria 
Estratégica

abaixo: O Primeiro-
Ministro Modi reúne-
se com Abdulrahman 

bin Abdulmohsen 
Al Fadley, Ministro 

do Meio Ambiente, 
Água e Agricultura da 

Arábia Saudita

visa expandir a sua economia amplamente 
baseada em petróleo nos setores de 
produção, tecnologia e turismo. As reformas 
mais recentes que atenuam as restrições 
ao IDE (Investimento Direto Estrangeiro), 
turismo e entretenimento foram precursoras 
do histórico Acordo de Parceria Estratégico, 
assinado pelo príncipe herdeiro saudita 
Mohammed bin Salman e pelo Primeiro-
Ministro Indiano Narendra Modi durante 
a visita deste último. Foi iniciado um 
memorando assinado entre Riad e Nova Déli 
sobre a cooperação no campo da energia 
renovável entre o Ministério da Energia 
Saudita e o Ministério da Energia Nova 

e Renovável da Índia. A Arábia Saudita 
corresponde a 17% das importações 
Indianas de petróleo. A Arábia Saudita 
moveu-se rapidamente para preencher 
o vazio nas importações de petróleo da 
Índia devido a sanções ao Irão e também 
para criar a segunda reserva estratégica de 
petróleo da Índia, com cerca de 6,5 milhões 
de toneladas de petróleo.

A visita do Primeiro-Ministro Modi à 
Arábia Saudita foi precursora da formação 
de uma parceria alternativa, diversa e ainda 
mais inclusiva com o país. O atual governo 
pretende fortalecer ainda mais os seus laços 
com a Arábia Saudita. Ao longo dos anos, a 
parceria diplomática que foi compartilhada 
entre os dois países desenvolveu múltiplas; 
seja nos setores da defesa, economia ou 
relações culturais. A próxima reunião entre 
os dois líderes será novamente em Riad em 
2020 para a próxima Cimeira do G20.

O embaixador Anil Wadhwa atuou como 
Secretário (Este) no Ministério das Relações 
Exteriores e como embaixador indiano na 
Polônia, Omã, Tailândia e Itália. Ele também 
foi destacado para missões indianas em Hong 

Kong, China e Suíça e trabalhou para a Organização para a 
Proibição de Armas Químicas (OPCW) em Haia.
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O Primeiro-Ministro 
Narendra Modi (quarto 
à direita na primeira fila) 
e a Chanceler Alemã 
Angela Merkel (à direita do 
Primeiro-Ministro Modi) 
junto com os membros da 
5ª delegação das Consultas 
Intergovernamentais em 
Nova Déli. O Ministro 
das Relações Externas S 
Jaishankar (primeira fila, 
segundo da direita) e o 
Ministro Alemão Heiko 
Mass (primeira fila terceiro 
da direita) também fizeram 
parte da delegação

a Chanceler alemã angela Merkel visitou recentemente a Índia para as consultas 
intergovernamentais com o Primeiro-Ministro indiano narendra Modi. a ex-

embaixadora Meera shankar destaca os principais marcos desta visita

estratégica
ParcEria

a 
Chanceler Alemã Angela 
Merkel visitou a Índia 
de 31 de outubro a 1 de 
novembro de 2019, para 
a quinta rodada das 

consultas intergovernamentais. Este 
é um formato exclusivo presidido 
pelo Primeiro-Ministro Indiano 
Narendra Modi e pela Chanceler 
Merkel para reunir os principais 
ministros de ambos os lados numa 

abordagem de “todo o governo”.. 
A Índia está a trabalhar para 

acelerar o crescimento econômico, 
expandir o setor de produção e 
gerar empregos para os milhões de 
jovens que entram no mercado de 
trabalho. Neste cenário, a Índia vê 
um parceiro natural na Alemanha, um 
gigante de produção. As empresas 
alemãs podem aproveitar a mão de 
obra técnica altamente qualificada 
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canto inferior 
esquerdo: Chanceler 
Alemã Angela Merkel 
com o Primeiro-Ministro 
Modi em Rashtrapati 
Bhavan 

canto inferior direito: 
A Chanceler recebe um 
modelo de Charkha 
como lembrança em 
Rajghat

Germany has focussed on promoting energy 
efficiency in india and has been a strategic 
partner in several developmental projects

da Índia e a destreza no 
setor de TI para aumentar 
a sua competitividade. No 
mundo polarizado de hoje, 
caracterizado pelo aumento 
das tensões estratégicas e 
econômicas, a Índia vê a sua parceria 
com a Alemanha e a Europa exercer 
uma influência estabilizadora.

A Alemanha, como a maior 
economia da Europa, adquiriu 
maior peso nos assuntos europeus. 
Politicamente, a Alemanha tem sido 
uma âncora da estabilidade sob a 
liderança de Merkel. A Alemanha 
vê valor na sua Parceria Estratégica 
com a Índia, tanto como um parceiro 
econômico com um mercado 
crescente quanto como um país cuja 
participação é vital para enfrentar os 
desafios globais e apoiar uma ordem 
mundial estável e baseada em regras. A 
Alemanha é o maior parceiro comercial 

da Índia na Europa e a segunda maior 
fonte de colaborações técnicas para 
empresas Indianas. Cerca de 1800 
empresas alemãs estão ativas na Índia. 
Durante a visita, a construção da 
sinergia econômica esteve no centro 
das discussões entre o Primeiro-
Ministro Modi e a Chanceler Merkel. 
Embora não houvesse compromisso 
de retomar as negociações sobre o 
Tratado de Comércio e Investimento 
Índia-UE, os dois lados concordaram 
em aprofundar os esforços nesse 
sentido.

Uma área de foco foi a condução 
conjunta da transformação digital por 
meio de inovação e tecnologias de 
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colaboração também para as start-ups.
A cooperação nas mudanças 

climáticas foi outra área substantiva na 
discussão. A Alemanha, como o segundo 
maior provedor de assistência ao 
desenvolvimento da Índia, concentrou-
se na promoção da eficiência energética 
e das energias renováveis. A Alemanha 
concordou em fornecer uma assistência 
adicional de 1 bilhão de euros para apoiar 
a infraestrutura de mobilidade verde e 
fortalecer as capacidades institucionais 
para soluções de mobilidade sustentável 
e inteligente para as cidades indianas.

A Índia e a Alemanha estão 
comprometidos em promover uma 
transição energética sustentável, longe 
dos combustíveis fósseis. A Alemanha 
foi pioneira em energia renovável. 
O Primeiro-Ministro Modi anunciou 
uma meta na energia renovável de 175 
GW até 2022 e um novo objetivo de 
aumentá-la para 450 GW. Os desafios 
permanecem devido à natureza 

direita: Chanceler 
Alemã reúne-se com 
o Presidente Indiano 

Ram Nath Kovind

abaixo: O Primeiro-
Ministro Modi e a 

Chanceler Merkel, 
testemunham a 

troca de acordos em 
Nova Déli

fronteira, particularmente Inteligência 
Artificial (IA). As áreas da saúde, 
mobilidade, meio ambiente e agricultura 
foram identificadas para construção de 
sinergias em Inteligência Artificial. Foi 
decidido que um Grupo de Especialistas 
Digitais será criado como uma iniciativa 
comercial para fornecer recomendações 
para futuras iniciativas políticas. Os dois 
países concordaram em promover a 
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intermitente da energia renovável 
e à necessidade de soluções de 
armazenamento econômico. Ambos 
os países concordaram em cooperar 
no fortalecimento da infraestrutura 
para facilitar a integração da rede 
de energia renovável intermitente, 
bem como em soluções de 
armazenamento em larga escala.

Foi acordado um diálogo regular 
entre os ministros da defesa das 
duas nações e um Acordo de 
Implementação sobre Cooperação 
bilateral de Defesa foi assinado no 
início deste ano. Ambos os lados 
estavam esperançosos de que isso 
daria um impulso à sua cooperação 
na  segurança. A Índia e a Alemanha 

expressaram o seu apoio à 
candidatura um do outro 
como membros permanentes 
do Conselho de Segurança 
da ONU e enfatizaram a 
necessidade de uma reforma 

efetiva do Conselho de Segurança. A 
Alemanha também expressou apoio 
à participação da Índia no Grupo de 
Fornecedores Nucleares.

A Índia e a Alemanha sinalizaram a 
intenção de fortalecer a sua parceria 
estratégica nos próximos dias. 
Embora a implementação da agenda 
ambiciosa que os dois líderes tenham 
apresentado possa ser desafiadora, 
com cooperação constante, os 
objetivos podem ser alcançados.

Meera Shankar atuou como embaixadora da 
Índia nos Estados Unidos da América entre 2009 
e 2011 e na Alemanha de 2005 a 2009. Juntou-se 

ao Serviço de Relações Externas da Índia em 1973 e chefiou duas 
divisões importantes que lidam com a Associação de Cooperação 
Regional da Ásia do Sul (SAARC).

O Primeiro-
Ministro Modi e a 
Chanceler Merkel 

antes da reunião 
na ex residência 

em Nova Déli

Building economic synergy was at the 
centre of discussions between PM Modi 

and Chancellor Merkel
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resUMo diPLoMátiCo

FilipiNas (17 a 21 De OutubRO) 
A Índia sempre desfrutou de relações internacionais amistosas 
com as Filipinas e a visita do Presidente Ram Nath Kovind de 17 
a 21 de outubro de 2019, a primeira de um presidente indiano 
após a visita do Dr. APJ Kalam em 2006, favoreceu o alto nível 
de compromisso que mantivemos com o nosso país vizinho. 
As Filipinas têm sido o parceiro estratégico da Índia na ASEAN, 
com a receita total do comércio de US$ 2,3 bilhões (com US$ 
1,7 bilhões em exportações indianas). Com os dois países 
a crescer rapidamente na frente econômica, foi dedicada 
atenção especial ao desenvolvimento de complementaridades 
locais, como o programa Build-Build-Build  (Construir-
Construir-Construir) em The Philippenes (As Filipinas) e a 
campanha Make in India (Fazer na Índia). Durante a sua visita, 
o Presidente da Índia também fez palestras nos encontros de 
negócios Índia-ASEAN e Índia-Filipinas.  

JapãO (21 a 23 De OutubRO)
O Presidente Ram Nath Kovind chegou a 
Tóquio em 21 de outubro para assistir à 
cerimônia de entronização do Imperador 
Naruhito, do Japão. A sua visita ocorre 
após a visita do Presidente Ramaswamy 
Venkatraman ao Japão em 1990 para assistir 
às cerimônias de entronização do Imperador 
Emérito Akihoto, que renunciou em abril 
de 2019. Durante a sua visita, o Presidente 
Kovind visitou o templo budista de Tsukiji 
Hongwanji e plantou uma muda da árvore 
Bodhi icônica na Índia para a ocasião. 
Depois de participar das cerimônias de 
entronização, o Presidente também dirigiu-
se a membros da comunidade indiana no 
Japão e garantiu que eles passassem os seus 
melhores votos ao Imperador.

Presidente da Índia ram nath Kovind visitou as Filipinas e o Japão

(Topo) O Presidente da Índia, Ram Nath Kovind, com 
o Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte

(direita) O Presidente Ram Nath Kovind chega ao 
Aeroporto Internacional de Haneda em Tóquio, Japão
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cOMORes (10 a 12 De OutubRO)
Na primeira visita de alto nível à União das Comores, o vice-presidente 
Venkaiah Naidu chegou a Moroni, a capital, em 10 de outubro para 
uma visita de três dias. Ele recebeu as boas-vindas cerimoniais e foi 
recebido pelo Presidente da União das Comores, Azali Assoumani, 
junto com membros do seu gabinete. Durante as reuniões bilaterais 
e de delegação, o vice-presidente da Índia sublinhou as doações para 
desenvolvimento que foram estendidas à nação insular e a necessidade 
de formar laços mais fortes e estratégicos para promover a parceria 
diplomática entre os dois países.

O vice-presidente V Naidu liderou 
a delegação indiana na 18ª cúpula 
do NAM, com o tema deste ano a 
ser “Sustentando os princípios de 
Bandung para garantir uma resposta 
concertada e adequada aos desafios 
do mundo contemporâneo”. Ele 
chegou a Baku, Azerbaijão a 24 de 
outubro para se dirigir a membros 
da diáspora indiana antes de fazer a 
Declaração Nacional da Índia durante 
a reunião plenária da Cúpula NAM 
de 25 a 26 de outubro. Como um dos 
membros fundadores do NAM, o maior 
encontro de líderes mundiais depois da 
ONU, o estande da Índia na cúpula é 
amplamente respeitado.

o vice-Presidente da Índia venkaiah naidu visitou 
Comores, serra Leoa e o azerbaijão

Mathew Sahr Nyuma, o Vice-Líder do Parlamento da 
Serra Leoa, encontra o Vice-Presidente Naidu

(Esquerda) O Vice-Presidente Venkaiah Naidu a ser 
conferido com ‘A Ordem do Crescente Verde’, a mais 
alta honra civil de Comores, por Azali Assoumani, o 
Presidente de Comores, em Morôni  

(abaixo) O Vice-Presidente Naidu encontra-se com 
Ilham Aliyev, o Presidente do Azerbaijão, em Baku

seRRa leOa (12-14 De OutubRO)
Seguindo em frente, o vice-presidente 
Venkaiah Naidu chegou a Freetown, Serra 
Leoa, no dia 12 de outubro, para a segunda 
etapa da sua turnê, como parte da política 
de divulgação da África da Índia, que visa 
fortalecer os compromissos diplomáticos 
com os países africanos, cobrindo um 
número crescente de setores. Durante 
a visita de três dias, o vice-presidente 
convocou o presidente da Serra Leoa, Brig 
(Dtd) Julius Maada Wonie Bio e reuniu-se 
com o presidente do Parlamento da Serra 
Leoa, Abass Chernor Bundu, e a ministra das 
Relações Exteriores Nabeela Farida Tunia.

azeRbaiJãO (25-
26 De OutubRO)
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eaM dr s Jaishankar also visited italy, United states of america, 
Canada, iran and oman in december

hOlanda  
(9 a 11 dE nOvEmbrO)

O MIRE Dr. Jaishankar, encontra-se 
com Stef Blok, o ministro das Relações 

Exteriores da Holanda, durante a sua visita. 
Eles discutiram estratégias regionais e 

globais mutuamente benéficas. 

sérvia (7-9 dE nOvEmbrO)
O MIRE Dr. S Jaishankar, encontra-se com 

Maja Gojkovic, o Presidente da Assembléia 
Nacional da Sérvia, em Belgrado. O MIRE 
manteve conversações para aumentar a 
cooperação parlamentar e aumentar os 

laços de defesa entre as duas nações.

França  
(11 a 12 dE nOvEmbrO)

O MIRE Dr. S Jaishankar, chama Emmanuel 
Macron, o Presidente da França, durante 
a sua visita a Paris, onde falou no Fórum 

de Paz de Paris sobre os benefícios da 
vigilância e governança digitais. 

itália (6-8 De DezeMbRO)
O MIRE Dr. S Jaishankar, visitou Roma, Itália, 

de 6 a 8 de dezembro, para participar na 5ª 
edição dos Diálogos Mediterrânicos (MED), 

organizada pelo Ministério de Relações 
Exteriores e Cooperação Internacional da Itália. 

O Dr. Jaishankar discursou numa sessão especial 
sobre a Índia na conferência MED, destacando 

os interesses da Índia na região. O MIRE também 
reuniu-se com o primeiro-ministro italiano 

Giuseppe Conte e discutiu o aprimoramento das 
relações entre os dois países.

eua (18 a 19 De DezeMbRO)
O MIRE Dr. S Jaishankar embarcou numa visita 
oficial aos EUA, juntamente com o ministro da 
Defesa da Índia, Rajnath Singh. Os dois dignitários 
chegaram a Washington, DC para o segundo 
Diálogo Ministerial 2+2 em Relações Exteriores 
e de Defesa em 18 de dezembro. O Secretário de 
Estado dos EUA, Michael R Pompeo, e o Secretário 
de Defesa Mark T Esper co-hospedaram os seus 
colegas indianos. Os dois lados concordaram em 
aprofundar a cooperação em questões relacionadas 
a ameaças globais, terrorismo, socorro a desastres e 
segurança marítima avançada.

direita: O MIRE Dr. S 
Jaishankar e o Ministro 

da Defesa Rajnath 
Singh com o Secretário 

de Estado dos EUA 
Michael R Pompeo e o 

Secretário de Defesa 
dos EUA Mark T Esper 

abaixo: O MIRE 
Dr. S Jaishankar 

com o primeiro-
ministro italiano 
Giuseppe Conte

o Ministro de relações exteriores da Índia, o dr. Jaishankar, visitou a 
sérvia, Países Baixos e França em novembro
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caNaDá (20 a 21 De DezeMbRO)
O MIRE Dr. S Jaishankar, visitou o Canadá em 
20 de dezembro para uma visita de dois dias e 
realizou reuniões com o seu colega canadense, 
François-Philippe Champagne, em Ottawa. 
Durante a reunião, os dois dignitários discutiram 
questões relacionadas ao terrorismo e segurança 
transfronteiriços. Ele também encontrou-se 
com o primeiro-ministro canadense Justin 
Trudeau e a ministra do Comércio Mary Ng para 
discutir caminhos para expandir o comércio e o 
investimento bilaterais.

OMã (23-25 De DezeMbRO)
O MIRE Dr. S Jaishankar, visitou Mascate em 23 de 
dezembro para uma visita de três dias. A visita foi a 
primeira do MIRE a Omã depois de assumir o cargo 
em maio de 2019, e focou no aprimoramento do 
envolvimento com a região do Golfo e na cooperação 
com Omã no campo do Transporte Marítimo. O 
MIRE e Yousuf bin Alawi bin Abdullah, o Ministro 
das Relações Exteriores do Sultanato de Omã, 
reafirmaram o seu interesse comum pela estabilidade 
e segurança da região do Golfo.

iRãO (22 a 23 De DezeMbRO)
O MIRE Dr. S Jaishankar, visitou o Irão de 22 a 23 de 

dezembro para co-presidir a 19ª reunião da Comissão 
Mista Índia-Irão, juntamente com o Ministro das 

Relações Exteriores do Irão, o Dr. Mohammad Javad 
Zarif. Eles discutiram o progresso alcançado em relação 

ao porto de Shahid Beheshti e também conversaram 
sobre os esforços acelerados para concluir o porto de 
Chabahar (do qual o primeiro será parte integrante). 
Ambos os portos marítimos têm o potencial de atuar 

como porta de entrada entre o subcontinente indiano, 
Irão, Afeganistão, Ásia Central e Europa.

Esquerda: O MIRE Dr. Jaishankar 
encontra-se com a ministra do 
Comércio do Canadá, Mary Ng, 
em Toronto, Canadá

O MIRE Dr. Jaishankar encontra-se com Mohammad Javad Zarif, o Ministro das 
Relações Exteriores do Irão

O MIRE Dr. Jaishankar numa reunião com Yusuf bin Alawi, o Ministro das Relações 
Exteriores do Sultanato de Omã
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Os iogues praticam dhyana 
(meditação) há milênios. 
Uma silhueta de um 
praticante de Yoga a meditar 
com o pôr do sol em Goa

Feito por dr rajeev rastogi

a ioga estabeleceu a Índia no mapa mundial de bem-estar e 
milhares de outras partes do mundo querem aprender mais sobre 
esta ciência antiga. aqui estão algumas instituições tradicionais no 
país que oferecem instalações de treinamento e pesquisa em ioga

ioga
Educado Em 
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O primeiro-
ministro indiano 

Narendra Modi 
participa numa 

sessão de ioga em 
massa junto com 

outros praticantes 
para marcar o Dia 

Internacional da 
Ioga em Nova Délhi

L
oga, a antiga ciência indiana do 
bem-estar geral, está entre as 
seis grandes filosofias indianas. 
Nos últimos tempos, a ioga 
ganhou imensa popularidade 

internacional, devido aos seus 
pontos fortes nos cuidados de saúde 
preventivos, promotores e curativos. Um 
ressurgimento do interesse pela ioga, 
devido a benefícios variados à saúde, 
como maior flexibilidade, alívio do stress 
e condicionamento físico geral, está a ser 
testemunhado em todo o país, mesmo 

entre as gerações mais jovens. Centenas 
de entusiastas viajam para a Índia de todo 
o mundo para aprender esta ciência antiga 
que evoluiu de uma prática védica de 
Dhyan ou meditação para uma disciplina 
holística voltada para o bem-estar geral. 
Embora existam várias instituições que 
trabalham no campo da ioga na Índia e no 
exterior, há algumas que merecem uma 
menção especial, que não estão apenas 
a preservar as tradições da ioga, mas 
também estão a contemporizar as suas 
filosofias para a relevância atual.

da Caxemira a Kanyakumari e de dong a dwarka, a ciência espiritual 
da ioga é praticada com imensa fé como uma ideologia. ioga não é 

apenas um exercício físico na Índia, mas um modo de vida
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Swami Niranjan (centro na 
tampa) com outros swamis 
da Austrália e do mundo, a 
caminhar nos terrenos do 
Ashram da Montanha dos 

Manguezais (Austrália). 
Swami Niranjanananda 

Saraswati foi o Presidente da 
Escola de Ioga Bihar

este e NORDeste
 missão Sri ramakrishna, calcutá 
(Bengala ocidental): Swami 
Vivekananda estabeleceu a missão 
em 1897. A missão realiza um extenso 
trabalho em assistência médica, 
assistência em casos de desastre, 
gestão rural, bem-estar tribal, 
ensino fundamental e superior e 
desenvolvimento cultural na Índia. 

Escola de ioga Bihar, munger 
(Bihar): Fundada em 1963 por Swami 
Satyananda Saraswati para promover 
a ioga e a cultura indiana, a Escola 

de Ioga Bihar é hoje um centro de 
renome para estudos de ioga. Realiza 
cursos de gestão da saúde, cursos 
de treinamento sanyasa, cursos 
avançados de sadhana de ioga e 
oferece um estilo de vida ashram 
(muito básico). 

 umachal Yogashram, Guwahati 
(assam): Foi fundada por Swami 
Shivananda Saraswati Maharaj em 
1929. A instituição está a realizar 
pesquisas cientificamente aceitas no 
campo da ioga.

Na Missão Ramakrishna em 
Calcutá, a ioga é ensinado 
diariamente todas as manhãs 
e também são realizados 
cursos de curta duração 
(principalmente de 3 a 6 meses)

O Estilo de Vida Ashram e a Semana 
Ioga Satsang são destaques da 
Escola de Ioga Bihar. Também 
realiza cursos acadêmicos. Munger 
fica a cerca de 190 km da capital do 
estado, Patna

Várias instituições afiliadas ao 
Umachal Yogashram oferecem 
um curso de diploma em ioga 
que são muito populares entre 
residentes locais e estudantes 
internacionais



Um professor 
ou Aachrya a dar 
aulas de ioga na 
praia de Varkala 
ao pôr do sol
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Oeste
instituto de ioga do memorial 
de ramamani iyengar, Pune 
(maharashtra): Fundado em 1975 
pelo guru da ioga BKS Iyengar, o 
instituto é considerado o coração 
do estilo popular de ioga Iyengar. 
O instituto realiza cursos de ioga 
e professores de ioga certificados 
pela Iyengar estão a propagar a ioga 
em todo o mundo.

The instituto de ioga, Santacruz, 
mumbai (maharashtra): O mais 
antigo centro de ioga da Índia, 
foi fundado por Shri Yogendraji 
em 1918 para propagar a visão da 
ioga. Realizando vários cursos de 

ioga para alunos e instrutores, 
o instituto é reconhecido pelo 
Ministério da AYUSH, Governo da 
Índia. Os cursos são ministrados em 
Hindi e Inglês.    

Kaivalyadhama, Lonavla, Pune 
(maharashtra): Fundado por Swami 
Kuvalayananda em 1924, este 
instituto concentra-se na fusão 
das tradições da ioga com a ciência 
moderna, com entendimento e 
abordagem científicos. Inclui uma 
faculdade de ioga reconhecida 
pelo governo que oferece diploma 
e cursos de curta e longa duração. 
Também oferece cursos de 
atualização para professores.  

Cursos curtos e longos são 
oferecidos no Instituto 
Memorial de Iyengar. Os cursos 
de formação de professores 
são muito populares. Pune fica 
a cerca de 150 km da capital do 
estado de Mumbai.
bksiyengar.com

O instituto em Santacruz 
realiza cursos de treinamento 
de professores para ioga, além 
de aulas regulares de terapia 
para as massas
theyogainstitute.org

Sessões regulares de ioga 
são realizadas para as massas 
pelos Kaivalyadhama em 
Lonavla 
kdham.com
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sul
ashram de Sri aurobindo, Puducherry 
(Tamil Nadu): Fundado em 1926 
por Sri Aurobindo, um combatente 
da liberdade, filósofo, iogue, guru 
e poeta, o ashram realiza sessões 
regulares de ioga para os residentes de 
Auroville; possui um centro de prática 
de ioga chamado Auromode e oferece 
sessões em várias formas de ioga. 

NORte
Patanjali Yogpeeth, Haridwar 
(uttarakhand): Fundado por Baba 

Ramdev no ano de 2006, Patanjali 
Yogpeeth é um dos maiores institutos 
de ioga da Índia. Nomeado após o 
Maharishi Patanjali, o objetivo do 
instituto é praticar e pesquisar no 
campo da ioga e do Ayurveda. 

confiança Sadhana mandir, 
dehradun (uttarakhand): Swami 
Rama fundou a Sadhana Mandir 
Trust e o Instituto Internacional do 
Himalaia de Ciência e Filosofia da 
Ioga em 1966. Treinado na tradição 
dos mosteiros das cavernas do 

centro internacional para 
Educação e Pesquisa em 
ioga, Puducherry: Swami 

Gitananda Giri fundou o centro 
em 1967. O instituto realiza 

cursos regulares de treinamento 
de professores de ioga e possui 

centros afiliados em todo o 
mundo.

icyer.com

instituto de Pesquisa de 
ioga vipassana, igatpuri 

(maharashtra): Fundada em 
1985 por SN Goenka. O Instituto 

de Pesquisa Vipassana é um 
dos maiores centros do mundo 

para a prática de Vipassana, 
oferecendo cursos de meditação 

de 10 dias ao longo do ano. O 
Instituto também inclui um 

centro de cursos de longa 
duração, o Dhamma Tapovana, 

oferecendo cursos avançados de 
longa duração.vridhamma.org

swami vivekananda yoga 
anusandhana samsthana, 

bengaluru (Karnataka): 
Fundada em 2002 pelo Dr. HR 

Nagendra, é o principal instituto 
de pesquisa de ioga. O objetivo 

por trás do estabelecimento 
do instituto é entender e 

documentar as evidências 
científicas por trás das práticas 
de ioga, iniciadas inicialmente 

como Iogas VK há quase 25 
anos com Arogyadhama, agora 

é uma universidade de ioga 
considerada, oferecendo cursos 
de graduação e pós-graduação 

em ioga, espiritualidade e 
medicina.  

svyasa.edu.in

instituto nacional de ioga 
morarji desai, nova deli: 

Estabelecido pelo Ministério da 
AYUSH em 1970, este instituto 

é um dos mais renomados 
centros de educação e pesquisa 

em ioga da Índia. O Instituto 
promove a filosofia da ioga e 

oferece treinamento e pesquisa 
avançada sobre o assunto. 

Oferece cursos básicos e 
avançados e oferece diplomas 
e diplomas no ensino de ioga.

yogamdniy.nic.in

Dar 
sabedoria

 the first known appearance of the word “yoga”, with 
the same meaning as the modern term, is in the Katha 

Upanishad, composed in fourth to third century BCe

Vista para o centro de meditação em Auroville. Puducherry era a residência de Sri Aurobindo 
e agora é a base operacional do Ashram de Sri Aurobindo
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Himalaia, ele ensinou as escrituras 
upanishads e budistas e também 
tinha estudsfo filosofias tibetanas.   

Sociedade da Vida divina (Sivananda 
ashram), rishikesh (uttaranchal): 
Foi fundada em 1936 por Swami 
Shivananda, estudante de medicina 
e ingressou no sanyasashrama sob a 
orientação de Swami Vishwananda 
Saraswati. Ele estabeleceu a 
Sociedade da Vida Divina e a 
Academia Ioga-Vedanta.

Krishnamacharya ioga mandiram, 
chennai (Tamil Nadu): Estabelecido 
em nome de T. Krishnamacharya, um 
professor indiano de ioga, curandeiro 
e estudioso ayurvédico, em 1976 por 

TKV Desikachar. O instituto propaga 
a ioga como uma ciência holística.
Na última década, a ioga passou de 
um exercício de uma vez por semana 
para um estilo de vida saudável. E 
estes institutos de ioga estão a se 
esforçar para oferecer os melhores 
cursos especialmente criados para 
gerar interesse em alunos de todas as 
idades.

Dr. Rastogi é o Diretor Assistente do 
Conselho Central de Pesquisa em Ioga e 
Naturopatia, sob o Ministério de AYUSH, 

Delhi. Ele é o autor de vários livros sobre o assunto, como 
‘Surya Namaskar’ e ‘Princípios alimentares para uma vida 
saudável’.

O Patanjali Yogpeeth oferece 
cursos de graduação e pós-

graduação em Ioga e Ayurveda.
divyayoga.com

O Sadhana Mandir Trust 
oferece retiros curtos e 

longos. O seu retiro de ioga 
de 5 dias é muito popular. 

sadhanamandir.org 

A Sociedade da Vida Divina 
realiza sessões todos os 

dias à tarde e à tarde. 
Também são realizadas 
discussões sobre ioga. 

sivanandaonline.org

A Ioga Mandiram 
em Chennai oferece 

intervenções 
personalizadas de terapia 

para adultos e crianças. 
Vários programas de 

treinamento de professores 
também são realizados.

kym.org

A Academia 
Internacional 

Vipassana, também 
conhecida como 

Dhamma Giri, é um 
centro de meditação 
Vipassana localizado 

em Igatpuri em Nasik, 
Maharashtra. Este foi 
o primeiro centro de 

meditação Vipassana 
na Índia, para ensinar a 
técnica e foi criado em 

Igatpuri por SN Goenka



Tradição

|  34  |ÍND IA  P E R S P E C T I V A S

amish, um dos autores mais vendidos da Índia, que investiga 
a mitologia em busca de inspiração, e cuja trilogia shiva foi 
a série de livros mais vendida na história editorial do país, 
ele concentra os seus pensamentos exclusivamente na Índia 
Prespetivas, sobre a relevância contemporânea dos textos 
indianos antigos

cultura viva
a raridadE dE uma E

ntão, o que é verdade? 
“Satyameva jayate,” diz 
o Mundaka Upanishad. 
Somente a verdade 
prevalece. Quem 

discordaria? Como os antigos 
diriam, “nissandeha”, sem dúvida. 
Mas o que é verdade? É a minha 
verdade ou a sua verdade? Existe 
algo como verdade universal? O 
oposto da verdade é falsidade? A 
verdade está relacionada aos fatos? 
Para dados verificáveis? Ou poderia 
ser arquetípico? A verdade das 
intenções?

Eu não sei. Mas a nossa rica 

Épicos antigos da Índia, 
como o Ramayana e 
o Mahabharata, são 

imortais, não apenas com 
interpretações criativas, 
mas também através de 
estátuas icônicas, como 

a estátua de Shri Krishna 
no Trinveni Ghat em 

Rishikesh, Uttarakhand
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As versões 
modernas do 

Mahabharata e 
do Ramayana 

incorporam os 
valores originais 
de retidão, amor 

e compaixão, 
enquanto os 
exibem com 

elementos 
contemporâneos

riqueza faz-nos chegar a um entendimento 
sofisticado, levando-nos de volta às idéias 
dos nossos antepassados. Estas histórias 
antigas são um convite para se interessar 
na procura de respostas que sempre serão 
atuais e relevantes. Porque eles ajudaram-nos 
a entender a vida e o nosso papel nela. É por 
isso que eles permanecem vivos e vibrantes 
na nossa imaginação coletiva. Considere o 
estado de outras civilizações antigas. Thor (o 
deus germânico) foi banido da Escandinávia, o 
deus do sol, Rá pôs-se no Egito e 
Zeus está enterrado na neve no 
Monte Olimpo. Mas as histórias 
do senhor Rama reinam fortes na 
Índia; O Senhor Krishna continua 
a seduzir e o magnífico Senhor 
Shiva, e não parou de dançar nos 

arredores dos nossos corações. Uma leitura de 
Akhand Ramayan numa família indiana atrasa 
o tempo, mesmo nestes tempos de agitação, 
e os Índianos nunca se cansam de dissecar os 
personagens confusos do Mahabharata. 

Uma análise preguiçosa pode sugerir 
que a nossa cultura e histórias são ricas em 
comparação com as de outras civilizações 
antigas, como a Grécia e o Egito. Mas eu 
me protegeria contra essa arrogância. Sem 
dúvida, as nossas histórias são deliciosas. 

as histórias dos nossos deuses e deusas 
evoluíram constantemente, mantendo o melhor 
dos antigos, mas acrescentando atratividade 
dos novos
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Mas o mesmo acontece com os mitos 
gregos de Zeus e a sua coorte do 
Olimpo; e igualmente magnífico e 
profundo no seu significado. Thor, 
que empunhava martelos, era uma 
figura inspiradora da mitologia nórdica 
(alguns acreditam que a raiz de quinta-
feira é realmente o dia de Thor). Por 
que é que esses deuses poderosos 

retiraram-se para o anonimato? 
Eu acredito que é porque eles 

perderam a sua relevância na vida do 
seu povo. 

Mas por que isso não aconteceu 
na Índia? De acordo comigo mesmo, 
isso deveu-se à nossa genialidade em 
modernizar e localizar os nossos mitos. 
Deixe-me fazer a minha proposta com 
um dos nossos épicos mais populares, 
o Ramayana. Uma série de televisão na 
década de 1980 modernizou a história 
de Lord Rama para a nossa era. A 
série foi baseada principalmente nos 
Ramcharitmanas escritos pelo sábio 
Tulsidas no século XVI; mas o próprio 
Tulsidasji fez mudanças significativas 
em relação ao Valmiki Ramayana 
original, modernizando assim a história 
do Senhor Rama durante o tempo em 

 acima: Uma produção 
contemporânea da tradição 

milenar de Ramlila (uma versão 
dramática do Ramayana) é comum 
na Índia, que manteve estes épicos 

vivos

abaixo: O lago sagrado em 
Jyotisar, um dos locais sagrados 

mais reverenciados de Kurukshetra, 
Haryana, onde o Senhor Krishna 
entregou o sermão de Bhagavad 

Gita a Arjuna, ainda vê milhares de 
devotos indo para suas margens 

todos os anos
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 acima: O ator de 
Bollywood Amitabh 

Bachchan com o autor 
Amish Tripathi durante 
a festa de sucesso pelo 

sucesso global de um 
dos seus livros.

abaixo: Um grande 
relevo de pedra talhado 

em Mamallapuram, 
Tamil Nadu, que 

mostra a Penitência de 
Arjuna. Mahabalipuram 

(Mamallapuram) 
continua a ser uma 

das principais atrações 
turísticas do estado

estas histórias antigas, estes 
épicos, são um convite para 
se interessar na procura de 
respostas que serão sempre 
atuais e relevantes
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Esquerda: Uma pintura 
do final do século XVIII a 
representar o Senhor Rama, 
a Senhora Sita e o Senhor 
Lakshmana no Eremitério de 
Bharadvaja

abaixo: Murais antigos 
a representar cenas do 
Ramayana e Mahabharata 
no teto do templo 
Chennakeshwara em Belur, 
Karnataka

que viveu. O Kamba Ramayana do Sul 
localizou o épico nas sensibilidades 
do século XII. Assim, as histórias dos 
nossos deuses e deusas evoluíram 
constantemente, mantendo o 

melhor dos antigos, mas 
acrescentando atratividade 
ao novo, mantendo, 
portanto, o nosso relevante, 
sempre contemporâneo e 
vivo. 

Considere o 
Mahabharata, que 
nos afasta da atração 

do julgamento para os braços 
acolhedores da compaixão e 
compreensão; onde nuances 
tornam-se possíveis. Também vemos 
fraquezas nos Pandavas e forças nos 
Kauravas. Estamos confusos pelo 
Senhor Krishna e confundidos que 
mesmo Shakuni (um personagem 
extremamente inteligente, mas 
desonesta do Mahabharata) tinha 
uma história que o fez desejar, alguns 
podem ter vingança compreensível. 
E, no entanto, se os Kauravas 
vencessem e os Pandavas tivessem 
perdido, algo não pareceria certo... 
O debate continua, e a vida ainda 
confunde. As nossas lutas continuam, 
e apenas os cantos mais profundos do 

Celebramos a modernização e a localização, enquanto 
teimosamente mantemos as melhores práticas dos nossos 

antigos; portanto, mantendo nossa teologia relevante e, 
portanto, viva
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coração sabem se as nossas ações são 
alimentadas pelo ego ou pelo amor. O 
Mahabharata evita um entendimento 
fácil. O Gita oferece respostas, mas 
também algumas perguntas. As 
dúvidas são boas, pois estimulam o 
espírito de investigação, navegadas 
com sabedoria. É preciso um indivíduo 
maduro e sábio para entender 
verdadeiramente os nossos textos. Pois 
eles não o tratam como uma criança 
que precisa de ordens definitivas; em 
vez disso, tratam-no como um adulto, 
que precisa de incentivo para evoluir. 
É um círculo; um círculo que manteve 
viva a nossa cultura antiga.

Portanto, a nossa vida permanece 
viva, porque a religião e o liberalismo 
não estão historicamente em guerra na 

Índia. Consequentemente, diferentes 
religiões aprenderam a coexistir e 
a ter a mente aberta; celebramos 
a modernização e a localização, 
enquanto teimosamente mantemos as 
melhores práticas dos nossos antigos; 
mantendo assim a nossa teologia 
relevante. Contra-intuitivamente, é 
possível que o liberalismo alimente a 
religiosidade e vice-versa. E a nossa 
Índia, este belo país, sempre foi contra-
intuitiva!

acima: O magnífico 
Centro Terrestre de 

Jatayu, nomeado após 
a águia divina do épico 
Ramayana, em Kollam, 

Kerala, é o lar de uma 
enorme escultura de 

pássaros de 200 metros 
de comprimento, 

considerada a maior 
escultura de pássaros 

do mundo

Amish (Tripathi) é o autor premiado da 
trilogia Shiva e da série Ram Chandra. Leitor 
e pesquisador ávido, Amish é o atual diretor 

do Centro Nehru (Londres) que promove intercâmbios culturais 
entre a Índia e o Reino Unido.
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ÍND IA  P E R S P E C T I V A S

de filmes clássicos do mundo e retrospectivas de renomados diretores indianos a 
filmes regionais premiados que destacam idiomas perdidos, a 50ª edição do Festival 

internacional de Cinema da Índia ofereceu muito mais do que apenas um bom cinema

Feito por gajanan KhergaMKer

a HiSTória da 

tela dourada
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o 
O que começou há 
50 anos como uma 
plataforma para 
exibir algumas das 
melhores produções 

cinematográficas internacionais 
da Índia tornou-se hoje uma 
das exibições de filmes mais 
conceituadas do mundo. O Festival 
Internacional de Cinema da Índia 
(IFFI) elevou as cortinas no seu 50º 
ano em 20 de novembro em Panjim, 
Goa, com uma cerimônia inaugural 
repleta de estrelas que foi agraciada 
por artistas como a Amitabh 
Bachchan e Amitabh Bachchan e 
Rajnikant. Organizada pelo Ministério 
da Informação e Radiodifusão, do 
Governo da Índia e Goa, o IFFI não é 
apenas um dos primeiros festivais de 
cinema da Ásia, mas também pode 
ser considerado o mais significativo.     

MulHeRes e Os seus 
sONHOs
Mais de 200 filmes de 76 países 
foram exibidos no evento. Mas o 
principal argumento foi o grande 
número de filmes que eram dirigidos 
por uma mulher ou tinham uma 
narrativa centrada na mulher - mais 
de 50 (de todo o mundo)! Estes 
filmes destacaram as incríveis 
histórias de mulheres e os seus 
sonhos. Dois dos mais notáveis 
incluem 37 Seconds, do diretor de 
cinema japonês Hikari, e At Five 
in Afternoon, da cineasta iraniana 
Samira Makhmalbaf.

Havia várias outras que se 
concentraram nas mulheres que 
ousaram sonhar, incluindo Hellaro, 
de Ab-hishek Shah, e Anandi Gopal 
de Sameer Vidwans. Hellaro. O 
filme de Marathi, Anandi Gopal, é 
baseado na vida de Anandi Gopal 

teNHO a HONRa De 
estaR aqui [iFFi, 
2019]. agRaDeçO aO 
gOveRNO Da ÍNDia e 
aO gOveRNO De gOa 
pOR Me cONviDaReM. 
Os FilMes seMpRe 
FizeRaM paRte 
iNtegRaNte Da viDa 
sOcial. uM Festival 
Desta MagNituDe 
eM gOa taMbéM 
seRve O pOvO De 
gOa; cONHeceR e 
seR expOstO aO que 
está a acONteceR 
NO MuNDO e 
taMbéM NOs Dá a 
OpORtuNiDaDe De 
cONHeceR e De NOs 
MistuRaR-NOs cOM 
as pessOas ”

amitabh bachchan
     Ator de cinema indiano e recebedor 

do Padma Visbhushan

O ObJetivO [DO iFFi] é MOstRaR que a ORigeM DO 
eNtReteNiMeNtO veM Da ÍNDia, que pODe seR atRibuÍDa à 
NatyasHastRa, escRita Há Mais De 2.200 aNOs ”

amit Khare
Secretário,Ministério da Informação e Radiodifusão, 

Governo da Índia
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Joshi, a primeira médica da Índia 
que estudou na Woman’s Medical 
College (Universidade de Medicina de 
Mulheres), na Pensilvânia, no final do 
século XIX.

FOcO RegiONal
O festival sempre focou na promoção 
de filmes regionais indianos e este ano 
isto também foi modificado. Cinco 
filmes Marathi foram exibidos na seção 
Indian Panorama (longas-metragens) 
do evento, tornando-o o maior em 
número de cinema regional no festival. 
Preservar a herança vernacular da Índia 
foi o foco de vários filmes regionais. 
Três filmes do nordeste da Índia 
exibidos no festival destacaram os 

idiomas perdidos. O mais comentado 
foi o vencedor do prêmio nacional do 
cinema assamês, Manju Borah, na terra 
das mulheres venenosas, que usa o 
dialeto Pangchenpa. O notável cineasta 
assamês Utpal Dutta, Bohubritta, que 
é filmado no estilo poético único e 
Lewduh, de Pradip Kurbah, feito na 
linguagem Garo / Khasi.

OlHaNDO paRa tRás
Entre os anos 1950 e o final dos anos 
1970, o cinema indiano viu surgir uma 
nova liga de diretores, cujos filmes 
apresentaram um forte contraste com 
os comerciais em termos de história, 
atores e orçamento. Persistentes como 
Mrinal Sen, Adoor Gopalakrishnan, 

eu tive taNtOs 
MOMeNtOs 
MaRavilHOsOs 
Na MiNHa viDa 
pROFissiONal, é 
DiFÍcil escOlHeR uM, 
eu tRabalHei cOM 
taNtas pessOas 
ótiMas, ótiMOs 
DiRetORes ... vá 
assistiR FilMes. 
essa é uMa bOa 
MeNsageM”

isabelle huppert
Atora francêsa

estaMOs 
acOstuMaDOs a cO-
pRODuziR FilMes. 
é bOM tROcaR 
expeRiêNcias 
eNtRe pessOas 
DiFeReNtes. 
eMbORa esteJaMOs 
lONge, sOMOs Da 
MesMa FaMÍlia que 
eNteNDe De FilMes”

goran Paskaljevic
Diretor de cinema sérvio, Despite the 

Fog (Apesar do nevoeiro)

Esquerda: Pema Tseden recebeu o Prêmio Especial do Júri na IFFI 2019 pelo seu filme Balloon, que narra a história 
da tentativa de uma família tibetana de lidar com um evento sísmi direita: Dirigido por Blaise Harrison, Les 
Particules (ou Partículas) foi premiado com o Pavão Dourado no festival.
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Um espetáculo cultural da IFFI 2018, durante o qual um levantador de cortinas foi apresentado na 50ª edição

Shyam Benegal e Mani Kaul pertenciam 
a essa categoria. Foi organizada uma 
seção especial, “Retrospectiva da nova 
onda no cinema indiano”, na qual 12 
filmes de oito diretores que ousaram 
empurrar o envelope foram exibidos. 
Numa série de estreias - o festival 
testemunhou as estreias na Índia de 
90 filmes, seis estreias mundiais e 
11 estreias asiáticas e também exibiu 
três filmes mudos acompanhados de 
música ao vivo. Não é só isto. Este 
ano também assistiu à introdução de 
um concurso de cinema intitulado 
“ Competição de Filmes da Mania 
de Mini Filmes “. O festival sempre 
foi considerado não apenas uma 
plataforma para exibição de filmes, mas 

iFFi 2019: The winners
award category

Golden Peacock Award

Best Director Award

Best Actor (Male) Award 

Best Actor (Female) Award 

Special Jury Award

Best Debut Feature Film of a 
Director

Special mention

The ICFT –UNESCO 
Gandhi Medal 

Special mention under ICFT-
UNESCO Gandhi medal

Winner

Particles (French)

Lijo Jose Pellissery (for Malayalam film Jallikattu)

Seu Jorge (for Brazilian film Marighella)

Usha Jadhav (for Marathi film Mai Ghatt: Crime 
No. 103/2005

Pema Tseden for Balloon (Chinese)

Amin Sidi Boumediene for Abou Leila (Arabic) 
Marius Olteanu for Monsters (Romanian)

Hellaro (Gujarati) 

Rwanda (Italian)

Bahattar Hoorain (Hindi)
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também um fórum independente 
para discussões e trocas de 
pontos de vista criativos. Com a 
participação de vozes poderosas 
de toda a fraternidade criativa 
internacional, a IFFI permite o 
cumprimento do objetivo principal 
do cinema - espelhar a sociedade, 
reiterando as palavras de Satyajit 
Ray: “A matéria-prima do cinema é a 
própria vida”.

o festival sempre se focou na promoção de filmes indianos regionais 
e também este ano foi modificado com filmes de todo o país

iEm foco
A Rússia foi o ‘País em Foco’ 

na IFFI 2019 e oito filmes 
que retratam a excelência 

cinematográfica e a 
contribuição do país para 
o cinema mundial foram 

exibidos.

O cineasta em foco nas 
festividades deste ano foi 

Takashi Miike. Vindo do 
Japão, ele é apontado como 

um dos cineastas mais 
destacados do mundo. O 

repertório de Miike estende-
se por filmes dramáticos 
e virados para a família, 

exibidos durante o festival.

diga mas sem 
palavras

Filmes Silênciosos com 
Música Ao Vivo, um destaque 

das festividades deste 
ano, foi uma seção com 

curadoria especialmente 
para homenagear uma forma 

de exibição de filme que 
antes era favorecida. Nesta 

seção, três filmes mudos 
clássicos - Chantagem de 

Alfred Hitchcock, Battleship 
Potemkin de Sergei 

Eisenstein e Pando-ra’s 
Box de GW Pabst - foram 

exibidos.

Atrações 
no-local

Gajanan Khergamker é um editor, 
solicitador e documentarista da 
DraftCraft Internacional. Ele é o 
editor fundador do The Draft. Ele 
escreve para-além-das-fronteiras 

sobre o direito, a diplomacia, políticas públicas 
e assuntos internacionais.
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uma estrela
maiS do quE

Feito por aarti Kapur singh

o 
seu sangue, 
fadiga, lágrimas 
e suor renderam-
lhe o prémio de 
maior prestígio 

da Índia pelo brilhantismo 
cinematográfico, o 
cobiçado Prémio Nacional 
Cinematográfico de Melhor Ator 
(que ele compartilhou com Vicky 
Kaushal por Uri: The Surgical 
Strike) pela sua atuação em 
Andhadhun. Após a sua vitória, 
Khurrana reconheceu, ainda que 

ayushmann Khurrana é um testemunho vivo do popular dialiouge 
divulgado por muitos: “não subestimem o poder do homem comum” e 
Khurrana é um ator que parece estar a viver o sonho

A personificação da humildade, 
Ayushmann Khurana é 
frequentemente encontrado a 
folhear páginas dos seus livros 
favoritos na sua bela casa em 
Andheri, Mumbai 
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humildemente, o seu prazer absoluto 
ao dizer: “É humilde e extremamente 
gratificante ganhar o cobiçado 
Prémio Nacional. Como artista, 
sempre tentei apoiar um conteúdo 
que se destaca pela sua qualidade. 
Além da minha vitória pessoal, ela 
valida que as pessoas do nosso país 
querem ver o cinema que entretem, 
que podem valorizar, discutir e 
aprovar.

Tudo começou em 2012, quando 
Khurrana fez a sua grande estreia em 
Bollywood com Vicky Donor. De fato, 
em todos os filmes que ele fez desde 
então, não apenas abriu o envelope 
e quebrou vários estereótipos sobre 
como deveria ser um herói típico 
de Bollywood, mas também deu ao 

público um vislumbre das habilidades 
que ele possui como artista. 

a ReMODelageM DO MOlDe
Um herói clássico de Bollywood salva 
uma donzela em perigo e luta com 
os bandidos. Mas os personagens 
de Khurrana o fizeram interpretar o 
proprietário de uma loja de vídeo, 
o proprietário de uma papelaria e 
até mesmo um escritor que produz 
histórias de horror - personagens 
que são relacionáveis e tocam a 
plateia. E ele dá crédito à educação 
numa cidade pequena e a “exposição 
à realidade” pela sua capacidade de 
fazer os seus personagens parecerem 
reais. 

“Ele estava a crescer numa 

Um dos atores 
mais versáteis 
de Bollywood 

agora, Khurrana 
não parou de 

experimentar a 
sua escolha de 

roteiros ao longo 
dos anos. 
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cidade pequena, numa tour com o 
meu grupo de teatro e a interagir com 
pessoas de todas as esferas da vida”, 
diz Khurrana, acrescenta que essas 
experiências ajudaram-no a permanecer 
enraizado e em contato com a realidade 
. Isso é o que lhe permitiu absorver os 
maneirismos das pessoas com quem ele 
interagia. “A vida é a maior oficina, tu 
tens que observar a vida. Tens que ser 
um com o meio mais do que qualquer 
outra coisa ”, ressalta.

NaDaR cONtRa a MaRé
Talvez tenha sido um 
momento cultural específico 

que também contribuiu para a aceitação 
do talento de Khurrana. O sucesso dele 
é um que deve ser lido juntamente 
com o surgimento de um novo tipo de 
filmes independentes, produzido em 
Bollywood. 

E não são apenas as classes ou os 
críticos intelectuais que estão felizes, 
a multidão também está a torcer nas 
filas da frente. Khurrana, com muita 
humildade, diz: “Acho que este é um 

Também um vocalista 
talentoso, o multi-
talentoso Khurrana 
durante o Most Stylish 
Awards do Hindustan 
Times India 2019 em 
Mumbai

alguém poderia pensar que é apenas o roteiro 
de um filme que agrada ao ator, mas, para 
Khurrana, é a novidade e a singularidade
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•	 A não querer tirar o 
trabalho duro dos 
diretores com quem ele 
trabalhou, Khurrana diz: 
“Tive sorte de trabalhar 
com diretores que 
incentivaram a minha 
abordagem espontânea 
aos personagens. 
“Seja Sharat Katariya 
ou Sriram Raghavan, 
todos os diretores 
com quem trabalhei 
deram-me a liberdade 
de cair em queda livre. 
Por exemplo, Raghavan 
frequentemente não me 
dava as linhas exatas. 
Ele pedia-me para 
improvisar e fazer à 
minha maneira. ” Revela 
o ator.

•	 Khurrana pode nunca 
ter desempenhado o 
papel de um polícia 
nos seus passeios em 
Bollywood, mas no 
Artigo 15, o ator fez 
alguns trabalhos de casa 
sérios. Ele leu o livro de 
Om Prakash Valmiki, 
Joothan. “É sobre o tipo 
de preconceito que ele 
[o autor] enfrentou na 
sua vida. Isso fez-me 
pensar muito sobre a 
narrativa e não consegui 
dormir enquanto filmava 
para este filme. Além 
disso, conheci oficiais da 
IPS da vida real em Nova 
Déli e Uttar Pradesh. Eu 
observei intensamente 
o andamento dos 
procedimentos numa 
esquadra da polícia.” 
Aponta.

Ayushmann 
Khurrana-  
sem cortes bom período para o cinema Indiano. 

Muito disso tem a ver com a maré 
de realismo que os filmes estão a 
passar; eles estão a tornar-se cada 
vez mais “indecentes”. A maioria dos 
meus filmes destaca-se nas críticas; 
são filmes de boca em boca. Eu 
recebo elogios comerciais por causa 
dos elogios da crítica. ”

Alguém poderia pensar que 
é apenas o roteiro de um filme 
que agrada ao ator. Mas ele 
educadamente difere. Para ele, o 

que mais importa é a novidade e a 
singularidade. “A história tem que 
ser diferente. Vejam Badhaai Ho, por 
exemplo. A história era sobre os pais 
do [personagem de Khurrana] do 
protagonista. Então, o roteiro vem 
primeiro, depois eu. ”Ele explica.

a DaR tuDO De si
Khurrana não é um ator dedicado ao 
método, mas admite que há muito 
esforço para entrar nos personagens 
que ele interpreta. Ele diz que os 

(E-D) A estrela de Bollywood, Shahrukh Khan, o diretor Anubhav Sinha participa de uma exibição especial 
do filme, Artigo 15, com Ayushmann Khurrana, o ator principal do filme



Aarti é um escritor independente com quase 
duas décadas de experiência em várias 
mídias. Depois de obter um doutorado em 
estudos de cinema, ela agora entrega-se à sua 

paixão por descobrir o mundo. Ela escreve sobre comida, luxo, 
filmes, viagens, bem-estar e celebridades.
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O ator em 
constante 

evolução durante 
uma sessão 

promocional 
do seu filme 
Badhaai Ho

15] nunca imaginou-me no papel de um 
polícia duro. Mais do que o personagem, 
foi o assunto que intrigou-me. ”

Pergunte ao ator como ele se sente 
com toda a bajulação que ele recebeu 
ao longo dos anos e ele abre um sorriso 
e com tanta timidez, diz: “Eu nunca pedi 
tanto disso. Eu era um miúdo de uma 
cidade pequena e mesmo uma pequena 
quantidade de amor já seria bom. Mas 
assim tanto? Estou agradavelmente 
surpreendido comigo mesmo.

Depois de Bala, uma sátira da calvície 
prematura, Khurrana está pronto para 
percorrer novos caminhos. De imediato 
estão Gulabo Sitabo, de Shoojit Sircar, 
e Shubh Mangal Zyada Saavdhan, de 
Hitesh Kewalya.

Foi crescer numa pequena cidade 
e andar em tours com o seu grupo 
de teatro que ajudou o ator a ficar 
enraizado e em contato com a 
realidade

papéis podem não ser necessariamente 
a pessoa que ele é na vida real, mas “são 
mais sobre as experiências que tive em 
algum momento da vida real”.

Ele refere-se ao filme Artigo 15, onde 
ele interpreta o papel de um polícia 
justo e menciona o quão contrário o 
papel era do seu verdadeiro eu. Ele 
continua: “Quando eu fazia teatro 
em Chandigarh, sempre interpretei 
personagens negativos e agressivos, 
algo em que ninguém poderia imaginar-
me. Anubhav Sinha [diretor do Artigo 
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Historicamente, a Índia 
tem uma rica tradição de 
patrocínio cultural. Da 
arquitetura ornamentada 
do templo sob os reis 

de Chola ao lendário músico Tansen, 
a herança cultural indiana sempre 
encontrou apoio nas pessoas comuns 
e na realeza. Hoje também, enquanto a 
cultura floresce com o apoio do Estado, 
indivíduos e empresas estão a assumir o 
manto de serem os guardiões da nossa 
cultura.

Nos últimos 300 anos, a Índia perdeu 
cerca de 30% do seu patrimônio cultural 
(em artes e artesanato) por várias razões. 
Portanto, torna-se ainda mais crucial 
preservar e promover nossas formas de 
arte tradicionais.

Enquanto crescia, desfrutei da sorte 
de receber uma educação que me 
expôs às artes em casa e na escola. 
Tendo aprendido a apreciar a beleza 
em todas as expressões artísticas desde 
tenra idade, tive a oportunidade de 
experimentar a preservação das artes 

Mais e mais empresas estão a apoiar a herança cultural da Índia com investimentos 
tangíveis e intangíveis. o industrial sK Munjal, o homem por trás do Festival de artes 
serendipity, um evento multidisciplinar de artes, fala sobre a importância desse apoio

iNVESTiNdo Na

nossa cultura

Sunil Kant Munjal 
(centro), com o 
curador de música 
Aneesh Pradhan 
e tocadores de 
percussão de todo 
o país, para levantar 
as cortinas do 
Festival de Artes 
Serendipity 
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Total Indian companies with CSR 
contribution in the field of heritage, 

arts and culture 2017-18

More than just an idea

Total contributions in 
various states

Largest contributions in a state 
(Gujarat)

Fi
gu

re
s 

fr
om

 w
w

w
.c

sr
.g

ov
.in Total increase in contributions 

from FY 2015-16

1.64
billion

1.29

494

billion

Pan-India contributions in 
culture projects through CSR

1.04 billion

Total contribution made 
across India in FY 2017-18

2.84 billion

More than

2x

833 million

increase 
within 2 years 

Os atores de Bollywood 
Amitabh Bachchan e 
Jaya Bachchan durante 
o lançamento do livro 
do autor Siddharth 
Shanghvi (centro) 
na 9ª edição da Tata 
Literature Live! em 
Mumbai.

no início de minha vida. Em 1999, ajudei 
a lançar uma plataforma de artes cênicas 
chamada Ludhiyana Sanskritik Samagam. 
Essa experiência levou-me a aprofundar a 
idéia de preservar a herança indiana. Assim 
nasceu a Fundação de Artes Serendipity em 
2014, com o objetivo de recuperar formas de 
arte moribundas, ampliar a ideia de interação 
interdisciplinar entre várias correntes de 
arte e oferecer aos artistas uma plataforma 
para experimentar. O mandato da fundação 
e do Festival de Artes Sependipity (SAF) é 
abranger disciplinas, regiões e informações 
demográficas e encontrar maneiras de 
apoiar o ecossistema das artes indianas e, 
no processo, trazer maior atenção nacional e 
internacional às artes e cultura do país.

somente quando o público em geral começar a 
falar sobre as artes nas conversas diárias é que 

teremos um impacto

INR

INR

INR

INR

INR
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(Parte superior) ‘Efêmera’, uma exposição de fotografia com 
curadoria de Rahaab Allana no Festival de Artes Serendipity, 2018. 
(Parte inferior) Uma instalação de arte intitulada Jamdani across 
new Horizons (Jamdani ao longo de vários Horizontes), com 
curadoria de Pramod Kumar no SAF de 2019

sempre importante incluir no seu plano 
organizacional uma proposta para 
ajudar a construir uma sociedade que 
se desenvolva em todos os aspectos e 
não apenas economicamente. 

NecessiDaDe Da HORa 
Na era de hoje, para tornar as artes 
mais atraentes como prática e 
profissão, precisamos de construir 
audiências e transmitir conhecimento 
e informação através de boca a boca. 
Somente quando o público em geral 
começar a falar sobre as artes em suas 
conversas diárias é que teremos um 
impacto.

É aqui que são necessárias 
plataformas multidisciplinares 
para mostrar as nossas formas de 
arte e artesanato tradicionais e 
contemporâneas; envolver-se e ajudar 
artesãos com entradas de projeto e 
processo; conectá-los aos mercados da 

O Godrej criou 
centros como o 

Laboratório Godrej 
India Culture 

dentro das suas 
universidades 
ESSAR e criou 

organismos como o 
Avid Learning, que 

organiza oficinas, 
painéis de discussão 
e outros programas 

para promover o 
aprendizado criativo 
em campos culturais

O Grupo Apeejay 
incorporou a cultura 

nas suas atividades 
comerciais: as 

cadeias de livrarias 
de Oxford costumam 

fazer leituras de 
livros, enquanto 
a nova cadeia de 

hotéis Park realiza 
um festival cultural 

anual. a esfera 
cultural

Investimentos 
culturais

esFORçO uNiFicaDO 
Quando se trata de sustentar qualquer 
forma de arte, a necessidade de 
patrocínio é aguda. Um esforço 
conjunto e idealmente unificado deve 
ser feito pelo setor privado, setor 
público e indivíduos com capacidade 
de promover as artes. O setor privado 
deve ser parte integrante desse 
processo, por meio da responsabilidade 
social das empresas. Com grandes 
organizações que estão a trabalhar 
para criar um futuro econômico 
melhor para a nação e o seu povo, é 
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(acima) Uma 
apresentação no 

festival Mahindra 
Blues em Mumbai. 

Apoiado pelo grupo 
Mahindra, é um dos 

festivais de blues 
mais conceituados 

da Ásia

Se através de programas, eventos 
e festivais podemos ajudar a tornar a 
arte e a cultura altamente remuneradas; 
conectando as artes com o mercado 
e ajudando com tecnologia e idéias, 
existe a possibilidade de criarmos uma 
indústria auto-sustentável.

O FutuRO
Prevejo mudanças significativas no 
ecossistema das artes e, certamente, 
o valor atribuído à arte aumentará. 
Precisamos de movimentos semelhantes 
em todos os estados para causar 
algum impacto real. Existem muitas 
iniciativas fantásticas sendo lançadas 
em todo o país e cada uma delas, 
independentemente da escala ou do 
foco, é importante para trazer de volta 
as artes e a cultura para as nossas 
conversas diárias. A quarta edição do 
Festival de Artes Serendipity foi realizada 
em Panaji, Goa. de 15 a 22 de dezembro 
de 2019. (serendipityartsfestival.com)

A quarta edição do Festival de Artes Serendipity foi 
realizada em Panaji, Goa. de 15 a 22 de dezembro de 2019. 
(serendipityartsfestival.com)

SK Munjal, um dos promotores 
fundadores do Grupo Hero, preside 
vários conselhos em instituições 
acadêmicas e culturais. Ele fez 

contribuições significativas para a preservação e 
propagação de artes performáticas em toda a Índia.

Um esforço conjunto e idealmente unificado deve ser feito pelo 
setor privado, setor público e indivíduos com capacidade de 

promover as artes para preservar o patrimônio cultural da Índia

Índia e do exterior e, no processo, construir 
meios de subsistência sustentáveis para eles 
e as suas famílias. Serendipity é uma dessas 
plataformas multidisciplinares que torna a 
arte inclusiva e acessível a todos.

FiNaNciaNDO a MuDaNça
No entanto, preservar e promover o 
patrimônio cultural não é uma tarefa 
simples. O primeiro obstáculo é que 
não é remunerado - pelo menos a curto 
e médio prazo. A falta de fundos está 
forçando artesãos e artesãos a desistir de 
suas habilidades. Um festival como o SAF 
não se trata apenas de valorizar as artes e 
ofícios, mas também de criar oportunidades 
econômicas reais para artistas.
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o vasto tesouro das tradições indianas é frequentemente exibido como 
destaques culturais durante os festivais locais. viajamos por todo 
o país para experimentar alguns dos festivais mais populares desta 
temporada, que definem a nossa linhagem cultural e artística

tradição
cELEBrar a
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FEIR A DO 
C AMELO 
PUSHK AR
Iniciado como uma feira de 
gado, o Pushkar Mela cresceu 
muito e tornou-se numa das 
maiores e mais icônicas 
celebrações das tradições do 
Rajastão na Índia e no mundo. 
A extravagância cultural é 
iniciada com uma corrida de 
camelos que abre oficialmente 
as várias exposições de arte e 
artesanato, têxteis e diversos 
eventos culturais.
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FE S TIVAL  DE 
SURF  EM 
COVELONG 
P OINT
Começou a introduzir o surf à 
juventude Indiana, o festival de 
Covelong Point cresceu e 
tornou-se num dos maiores 
eventos para os entusiastas de 
surf e praia na Índia. Ao longo 
dos anos, o festival absorveu 
alguns dos melhores eventos 
desportivos e culturais 
alternativos, como slacklining, 
yoga e remo.
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o Grande rann de Kutch apresenta o abundante patrimônio ecológico 
e cultural da região. o Utsav celebra a magnificência caleidoscópica da 

região com danças folclóricas distintas e intrincadas artes e ofícios

R ANN  UTSAV
Contado entre os festivais mais emblemáticos da Índia, o 
Rann Utsav é uma celebração anual de tradições, costumes e 
estilo de vida do Grande Rann de Kutch. Cuidadosamente 
criado para visitantes de todas as idades, o festival é 
organizado de outubro a fevereiro de cada ano.
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R AJA S THAN  K ABIR  YATR A
Um festival cultural moderno, o Rajasthan Kabir Yatra é 
um festival itinerante de música folk que recria a trilha 

do artista de Jaipur a Jaisalmer com vários músicos e 
cantores folk. O festival tem como objetivo reviver a 

rica herança artística do Rajastão, dissolvendo as 
fronteiras de casta, classe, religião e identidade.

o Kabir Yatra tira a sua inspiração 
de várias práticas da comunidade, 

como o Jaagran / satsang, um evento 
noturno onde cantores de diferentes 
comunidades reúnem-se para cantar 

e discutir poetas místicos
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FE S TIVAL 
WANG AL A
Também conhecido como 
festival dos 100 tambores, 
Wangala é uma celebração 
após a colheita para 
agradecer a Misi Saljong, o 
deus do sol por abençoar as 
pessoas com uma colheita 
rica. Um destaque é a 
performance de 100 
tambores, com 10 bateristas 
de cada uma das 10 tribos do 
festival.
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K A  P OMBL ANG 
NONGK RE   
M Comemora-se o início da 
temporada de inverno, a tribo 
Khasi de Meghalaya reúne-se para 
celebrar o antigo festival de cinco 
dias. Localizada a apenas 20 km de 
Shillong, a vila de Khasi recebe o 
festival de Nongkrem para 
apaziguar a deusa Ka Blei Synshar 
por uma colheita abundante e 
prosperidade contínua do povo.
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o Festival Hampi ou Hampi Utsav também é conhecido como vijaya 
Utsav e é comemorado desde o reinado de vijayanagar (1336-1614). 

toda a região ganha energia durante o evento de três dias

FE S TIVAL  HAMPI
Uma das maiores celebrações da região, o festival Hampi oferece uma 

variedade de desportos de aventura, além de eventos culturais como shows 
de marionetes, procissões de pompa e exibições vibrantes de tradições locais. 
Há eventos especiais que incorporam desportos rurais e artesanato indígena.
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a culinária tradicional das tribos da Índia é nutritiva e equilibrada e pode ser 
desenvolvida para reduzir as crescentes pressões sobre o meio ambiente. sangeeta 

Khanna investiga mais profundamente as nuances desta herança alimentar

sabores tribais

acima: Mulheres de 
uma comunidade 
tribal Naga 
cozinham sobre um 
fogão tradicional 
a lenha na Kisama 
Heritage Village, 
Kohima, Nagaland

o 
cardápio do dia foi dal, 
arroz e tungrymbai. 
Enquanto os dois 
primeiros, básicos em 
quase todos os lares 

indianos, eram familiares, foi o terceiro 
que despertou a minha curiosidade. 
Eu estava nos arredores de Shillong, a 
capital perfeita de Meghalaya, e tinha 

parado para almoçar numa loja de Kong 
ou numa lanchonete local. A senhora 
que administrava a barraca empilhou 
arroz pegajoso num prato limpo, junto 
com um pouco de dal e duas conchas 
de um caril escuro e grosso. “Isto é 
tungrymbai. É muito bom,” informou 
a minha guia. Uma pasta de soja 
fermentada, cozida lentamente com 
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sementes de gergelim, carne de porco 
e tungtap ou chutney de peixe seco, 
tungrymbai é comum nas casas dos 
membros da tribo Khasi no estado. O 
prato tem um aroma forte, mas o sabor 
permanece com você muito tempo após 
o fim da refeição.

A Índia é o lar de várias comunidades 
tribais, cada uma com uma herança 
cultural que inclui um rico repertório 
de sabores, que refletem uma boa 
destilação da geografia, clima, história, 
religião e folclore da comunidade. 

Alimento florestal natural e nutritivo, 
cultivado e não cultivado é o que essas 
tribos dependem desde as idades 
antigas. Cozidos com muito poucas 
especiarias e principalmente crus, semi-
cozidos, assados ou fermentados - esses 
pratos tribais preservam os sabores dos 
ingredientes.

No nordeste da Índia, por exemplo, 
o arroz, que é cultivado em abundância, 
é básico, com muitas variações - cozido 
no vapor, cozido como um ensopado 
ou em tubos de bambu (o processo 

no sentido horário, 
a partir da esquerda: 
quinoa local e milho 
preto à venda no 
mercado tribal de 
Dhurwa, na vila 
de Pandripani, 
Chhattisgarh; Mulher 
tribal de Bondo (Bonda) 
que faz compras no 
mercado semanal em 
Malkangiri, Odisha.; 
Uma mulher Gond 
recolhe flores de mahua 
na aldeia de Markadeda, 
Chhattisgarh
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chamado kholam). O mais popular, 
no entanto, é o arroz selvagem. Em 
Meghalaya, um prato popular de 
arroz é o jadoh. Em Assam, o onla 
wangkhrai, um pó de arroz e ensopado 
de frango, é comum nas casas de Bodo. 
Em Arunachal Pradesh, esterco po ou 
bolo de arroz cozido no vapor é muito 
comum. 

Enquanto estas comunidades eram 
principalmente caçadoras que moravam 
perto de florestas com abundância 
de animais selvagens, a carne é parte 
integrante de sua culinária, com ênfase 
na carne suína. A culinária nordestina 
também é rica em pratos de vegetais, 

no sentido horário, 
do canto superior 

esquerdo: uma mulher 
tribal fritando bhaji 

(bolinhos) enrolada em 
uma folha no mercado 

da vila Pandripani em 
Bastar, Chhattisgarh; As 

mulheres da aldeia tribal 
de Assam esmagam 

ervas em um moinho de 
pedra tradicional na ilha 
Majuli, Assam; Chapura 

(formigas vermelhas) 
sendo vendida como 

lanche no mercado de 
Tokapal em Chhattisgarh

sendo a fermentação um método de 
cozimento predominante. Sinki, um 
prato fermentado feito de rabanete, 
é muito comum em Sikkim. Em 
Meghalaya, os membros da tribo Garo 
amam seus vegetais, com inhame e 
verduras frescas usados em grandes 
quantidades. O peixe também é muito 
popular nessa região, com a captura de 
água doce e a ser assada nas folhas de 
bananeira em vários estados.

Nas regiões montanhosas do norte 
da Índia, lentilhas e trigo é comum 
na cozinha rural tradicional. Para a 
comunidade Jaunsari (uma tribo de 
Uttarakhand), o koproti (millet roti) 
com dahi fresco e pahadi namak (sal) é 
uma refeição completa, acompanhada 
de limões das montanhas chamados 
galgal. Estas refeições são servidas em 
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pratos feitos de folhas secas, 
prensadas com palitos ou kansa 
thali (prato de metal com sino) 
e são mais apreciadas sentadas 
no chão de madeira. Se estiver 
a viajar para qualquer lugar de 
Himachal Pradesh e se deparar 
com um banquete ao ar livre, sinta-se à 
vontade para se juntar aos comensais. 
O cardápio será o mesmo em cada uma 
delas - teliya maah (curry de lentilha 
preta), chane ka madra (curry de grão 
de bico), maahni (curry de grama preta 
e agridoce) e mittha (arroz adoçado 
decorado com nozes).

De fato, todas as tribos de todo o 
país consideram a sua comida sagrada 

abaixo: Membros da 
comunidade étnica 
Angami que comem 
alimentos e bebidas 
no festival anual 
Hornbill em Kisama, 
em Nagaland. 

Chefs de restaurantes tradicionais de todo 
o país estão a perceber a relevância e os 
benefícios nutricionais dessas cozinhas 
tradicionais equilibradas

- um verdadeiro reflexo da cultura tribal 
que protegeu seus bosques sagrados 
e alimentou as florestas, mesmo tendo 
adquirido todo o seu sustento a partir 
daí.   

Estados como Madhya Pradesh e 
Chhattisgarh também têm uma culinária 
tribal interessante. O paniya roti local, 
feito com farinha de milho, batido na 
folha de butea local e assado num forno 



Cozinha

|  66  |ÍND IA  P E R S P E C T I V A S

a céu aberto, faz uma combinação 
saudável com caril de aves selvagens e 
chutney de formigas vermelhas. Outra 
combinação é a bafle - bolinhos de trigo 
integral que são cozidos no vapor e 
depois cozidos para obter uma textura 
única, juntamente com um dal feito com 
várias lentilhas e ghee. 

Um dos produtos mais prolíficos de 
florestas em todo o centro da Índia é a 
mahua (ou árvore de manteiga indiana). 
As flores da árvore quando fermentadas 
produzem uma bebida alcoólica. A flor 

de mahua seca ao sol, semelhante a 
passas, é usada como adoçante em 
sobremesas e lanches como kheer e 
meethi roti.

Gond ou Gondwanas, a maior 
tribo sobrevivente da Índia, são 
tradicionalmente habitantes da floresta 
e vivem em completa harmonia com 
a natureza. A dieta Gond tem dois 
milhetos básicos - askodo e kutki. 
Embalados com proteínas, geralmente 
são cozidos como caldo ou servidos 
como cereais secos com legumes. A 

O subcontinente 
indiano é habitado 

por mais de 53 
milhões de tribos, 

pertencentes a mais 
de 550 comunidades 

diferentes, sob 227 
grupos étnicos, que 

residem em cerca 
de 5.000 aldeias em 

diferentes tipos de 
vegetação florestal. , 

comestível, essencial, 
cultural e outros 

fins. Desse número, 
quase 3.900 plantas 
silvestres são usadas 

como comestíveis.

Wild FOOd FEsTivals

baiF Food Festivals, 
Maharashtra (July-

September)

bihar food festival, Patna 
(December)

unying giidi at Boleng, 
Arunachal Pradesh (February)

reh Festival of the Idu 
Mishmi tribe at Roing, 

Arunachal Pradesh (February)

nyokum festival of the 
Nyishi tribe at Yazali and 

Seppa, Arunachal Pradesh 
(February)

slow Foods Festival at 
Kotagiri (Nilgiri Biosphere 

Reserve), Tamil Nadu 
(December)

O caso 
tribal

Um fazendeiro de 
uma vila tribal em 

Madhya Pradesh 
a secar o milho
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Sangeeta Khanna tem um mestrado em 
Botânica e é um microbiologista treinado. Ela 
trabalhou como treinadora de nutrição em todo 
o mundo e ajudou muitas pessoas a gerenciar 
doenças do estilo de vida, fazendo com que 

voltassem à culinária caseira à moda antiga.

tribo madia de Maharashtra procura larvas 
de mariposa e as assa juntamente com o 
tempero básico envolto em folhas selvagens.

Como essas cozinhas dependem de 
produtos locais, a pressão no setor agrícola 
pode ser reduzida. Além disso, como o 
stress é causado pelo uso de todas as partes 
de uma produção de alimentos, há muito 
pouco desperdício. Uma razão pela qual as 
cozinhas tribais estão sendo discutidas hoje 
e promovidas em festivais gastronômicos 
em todo o país. Os chefs estão tentando 
preservar essas cozinhas tribais e modificá-las 
para pratos urbanos.

À direita: Diferentes 
tipos de arroz 

e outros grãos 
sendo secos ao 

sol na aldeia tribal 
de Jakhama em 

Nagaland

abaixo: Uma 
mulher que vende 

uma variedade 
de peixes secos 

no mercado 
tribal Dhurwa em 

Chhattisgarh
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Feito por vinayaK surya swaMi

With Lahaul valley’s vibrant flora on one side, Pin valley’s 
diverse fauna on the other, Kullu valley to the west and 
Kinnaur to the south, spiti’s cold desert is the perfect 
destination to embark on a journey of self-discovery

solidão
HiSTóriaS dE
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a 
natureza tem 
sido severamente 
benevolente para Spiti 
- um pequeno vale em 
Himachal Pradesh - que 

é um paraíso gritante, porém surreal, 
dividido pelos picos irregulares dos 
Himalaias por passagens íngremes 
nas montanhas. Com isso em mente, 
embarquei numa viagem para o 
Vale de Spiti a partir de Nova Déli. 
Como estava sozinha de mochila 
às costas, decidi visitar alguns dos 
destinos menos conhecidos ao longo 
do caminho e não deixar que as 
minhas experiências fossem definidas 
por quem havia percorrido essas 
estradas antes de mim. A primeira 
etapa da minha jornada de 20 a 36 
horas levou-me a Chandigarh, vindo 
de Nova Déli. A minha primeira 
paragem depois foi a cidade de 

Reckong Peo, ou simplesmente Peo. 
O terminal de autocarros era uma 
estrutura simples, com um sorridente 
funcionário da HRTC (Himachal 
Road Transport Corporation) a 
administrar ao balcão. Com uma 
buzina com tema de Bollywood que 
tocava em cada curva apertada, o 
autocarro subia em direção ao vale 
Spiti, passando por uma paisagem 
pitoresca. Quando a estrada tornou-
se mais íngreme, do lado de fora da 
janela, o verde ficou castanho, os 
picos iminentes aproximaram-se e o 
ar ficou mais denso. As belas colinas 
arborizadas foram substituídas por 
montanhas áridas tão íngremes que 
a distinção que se associa entre o 
céu e a terra ficou quase nublada. 
Pequenas manchas brancas e às 
vezes douradas apareciam de vez em 
quando nas encostas, apenas para 

Página de abertura: A 
pitoresca vila de Nako 
e o lago Nako no vale 
Spiti

abaixo: Uma vista do 
NH 5 enquanto ele 
serpenteia solitário 
entre as aldeias de 
Nako e Tabo



 

Narkanda 
60 km 

3 hours

Kibber 
18km

60 minutes

m
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Counted amongst one 
of the most scenic 

road-trips, the route 
from Chandigarh to 

Kaza is known for 
the multitude of 

experiences that can be 
enjoyed on the way. Be 

it skiing at narkanda 
or meditating in the 
prayer rooms at the 

tabo monastery    

Tabo

VIAJAR
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Shimla 
112 Km 
4 hours

Nako 
105 km

5 Hours 

65km 
2-3 hours

48 km
3 hours

Mudh 
55 km 

3-4 hours

Kaza

Chandigarh

165 km
7 hours

a beleza transcendental da paisagem tem de ser 
desvendada lentamente, fazendo o vale spiti um 

local idílico para a introspecção positiva

via shimla
Spiti Valley is accesible through 
Reckong Peo all year round via 
NH 44 and NH 5 that connect 
the international border with 
China.  
State transport buses run 
once daily from Chandigarh 
to Reckong Peo and from Peo 
to Kaza. 

nearest airport: Shimla 
nearest rail head: Shimla 

via manali
Kaza is also accessible through 
the Rohtang Pass via Manali. 
Although state transport buses 
do not run on this route, it is 
fairly popular among adventure 
and off-roading enthusiasts. 
Rohtang Pass is open  from June 
till October, as there is a chance 
of the roads being snowed in 
throughout winter. On this 
route, you will also have to cross 
the mighty Kunzum Pass at  
4,551 m that serves as a 
connection between the twin 
valleys of Lahaul and Spiti. 

nearest airport: Bhuntar (Kullu) 
nearest rail head: Chandigarh

How to reach

Reckong Peo
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se manifestarem em mosteiros budistas 
quando nos aproximamos. Um jovem 
viajante, um jovem monge, ofereceu-se 
como meu guia de viagem, apontando 
a filosofia única da arquitetura tibetana! 
Embora eu estivesse a viajar para o 
que muitos descrevem como um dos 
terrenos habitáveis   mais difíceis, percebi 
que a minha confiança havia sido 
impulsionada pelo calor dos habitantes 
locais. De crianças em uniformes 
escolares a monges em trajes magenta, 
todos foram acolhedores e ofereceram 
orientação. Depois de uma viagem de 
autocarro de seis horas, decidi ficar 
a noite numa pequena vila chamada 
Nako. Um conjunto de casas de barro 
tibetanas tradicionais construídas em 
torno de um lago com vista para o 
mosteiro homônimo, Nako foi um prazer. 
Embora Nako ofereça todo o conforto 
que um viajante precisa, ele tem um 
ar de atemporalidade. Em Nako, fiz os 
primeiros amigos no vale, amigos que 

mantenho contato até hoje!
Na manhã seguinte, parti para 

Kaza, o centro administrativo de Spiti, 
para experimentar a vida como ela é 
no vale. Decidi-me espremer em um 
camião fornecedor local que parava 
em todas as aldeias a caminho de Kaza. 
No caminho, fiz paragens em Chango 
e Sumdo, onde a nossa comitiva parou 
para alguns lanches e trocamos histórias 
com o pessoal dos batalhões da CAPF 
ali postados. Quando o camião parou 
nos mosteiros, os monges vieram buscar 
fornecimento e iniciaram conversas 
calorosas comigo, o que me deu 
uma visão das suas vidas simples. O 

canto inferior 
Esquerdo: Uma 
pequena ponte que 
liga a vila de Tailing à 
estrada principal através 
do parque nacional do 
Vale Pin

abaixo: A Via Láctea, 
conforme vista, alinhada 
com a estátua de 
Buda em Langza, uma 
pitoresca vila situada 
nos limites superiores 
do vale Spiti
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mosteiro de mil anos em Tabo era um 
espetáculo de se ver. Ao contrário 
dos imponentes mosteiros em outros 
lugares, o Tabo Gompa oferece uma 
perspectiva humilde do budismo, 
com os seus templos baixos.

Cheguei a Kaza às 20h e fui para o 
hostel Bigode, que era a minha casa 
pela próxima semana. Lá, conheci 
Rohit, o sorridente proprietário 
de Lahaul. Consistente com o 
sentimento local, ele ofereceu-me 
um chá especial feito de espinheiro 
marítimo, um fruto nativo da região, 
que foi um alívio bem-vindo. Ao 
sentar-me para jantar quente, percebi 
que essa jornada por um dos mais 
altos desertos frios do mundo, 
enquanto lutava contra um clima 

instável, pode ser extremamente 
desafiador, mas as alegrias eram 
inigualáveis   - de beber chá quente 
enquanto estava embrulhado num 
cobertor aconchegante a 3.800m 
acima do nível do mar, a rir alto 
com um grupo de pessoas que eu 
não conhecia há uma semana, mas 
que aceitaram-me como eu era e 
abriram os seus corações e lares 
para mim. No dia seguinte, abri 
os meus olhos para uma manhã 
brilhante, com os enormes picos 
do vale Spiti a encararem-me. 
Havia um ar de atividade em todo 
o hostel, pois todos queriam sair e 
visitar o número máximo de pontos 
turísticos para aproveitar ao máximo 
o clima quase perfeito. Decidi 

acima: Um jovem Ibex 
fotografado nas regiões 

áridas ao redor do parque 
nacional do Vale Pin

abaixo: Correios em 
Hikkim. Situado a 14567 

pés, é o correio funcional 
mais alto do mundo
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ao contrário dos imponentes mosteiros de outros lugares, o tabo Gompa 
oferece uma perspectiva humilde do budismo com os seus pequenos templos.

À direita: A vista 
pitoresca do mosteiro 

de Key Gompa 
(4166m) ao pôr do sol

abaixo: Uma foto 
do famoso lago 
Chandrataal no 

verão, capturando a 
beleza inimaginável 

da paisagem

adotar uma abordagem diferente, 
com uma xícara fumegante de 
chá de espinheiro marítimo na 
mão, fui para o terraço, onde 
tomei um pequeno almoço leve e 
mais tarde fui acompanhado por 
Rohit, o proprietário com quem 
agora tenho um forte vínculo de 
amizade. Ele interrompeu a minha 
explicação por um tempo tranquilo 
e sugeriu que eu visitasse o Parque 
Nacional Pin Valley, a cerca de 70 
km de distância, e ofereceu-me 
graciosamente o seu ‘72 Enfield 
por um dia. A puxar a besta de 50 
anos de idade, fiz-me ao caminho 
e comecei o passeio mais bonito 
da minha vida. Pin Valley, com os 
seus majestosos picos que, ao 
contrário dos de Spiti, estavam 

cobertos de flores multicoloridas, 
foi uma surpresa agradável. A 
estrada seguiu até a vila de Mudh, 
onde estacionei a moto e segui em 
direção à passagem de Pin-Bhaba a 
pé para testar minha aptidão.

Embora o ar rarefeito a 4000m 
tenha-me deixado sem fôlego em 
menos de uma hora, tive a chance 
de encontrar o majestoso Ibex dos 
Himalaias, uma raça rara nativa 
de cabras alpinas com chifres. 
Infelizmente, tudo o que pude fazer 
foi tirar uma fotografia, enquanto 
olhava-me com curiosidade antes 
de galopar pelas encostas íngremes 
das montanhas a volta.

No caminho de volta, atravessei 
Kaza e segui para a vila de Hikkim. 
Situada a cerca de 25km de Kaza, 
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Esquerda: Crianças 
escolares a desfrutar 
de um momento leve 
perto do Kungri Gompa 
no Vale Pin 

abaixo: Entrada para o 
Tabo Gompa (mosteiro) 
- mosteiro de 1000 
anos perto de Kaza, no 
Vale Spiti

o que ver

Parque nacional do vale Pin 

Situado entre os picos altíssimos, o 
Parque Nacional do Vale Pin abriga 
uma grande variedade de flora e 
fauna e oferece um alívio bem-vindo 
das paisagens áridas de Spiti. Uma 
estrada segue até a vila de Mudh, na 
periferia do parque.

distância de Kaza: 49 km

mosteiro  
KI Gompa, como é chamado 
localmente, é o maior mosteiro de 
Spiti e é construído em torno de uma 
colina cônica. Devido à construção 
única, todo o assentamento parece 
mais um forte reforçado. O Gompa 
é o lar de quase 350 monges e 
estudantes. 

distância de Kaza: 16 km

lago chandartal 
Situado a 4270m, este lago glacial 
fica na estrada de Manali a Kaza e 
oferece vistas espetaculares dos 
picos a volta, além dos reflexos 
perfeitos nas águas cristalinas. 
Acampe durante a noite ao ar livre 
para uma experiência hipnotizante 
sob o céu estrelado. Há também uma 
caminhada de 10 a 12 km que leva 
ao lago.

distância de Kaza: 85 km

Podes visitar a icônica vila de Langza, que possui 
uma enorme estátua do senhor Buda ou a pequena 

colonização em Hikkim, a mais alta estação de 
correios do mundo
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À direita: A 14200 pés 
acima do nível médio 
do mar, Kibber é uma 
das mais altas aldeias 

continuamente habitadas 
da Ásia

abaixo: A estrada que 
leva para longe da 

Aldeia Mudh , no parque 
Nacional do Vale Pin. 

Mudh, como a maioria 
das aldeias da remota 

região trans-Himalaia, 
é um oásis de campos 

verdes irrigados em uma 
paisagem montanhosa 

rochosa

Hikkim abriga a estação de correios mais 
alta do mundo, a 15.000pés. Quando 
comecei a descer a estrada íngreme e 
sinuosa de Kaza, já estava a anoitecer e 
os mesmos picos que orgulhosamente 
olhavam para o vale agora pareciam um 
pouco exaustos de proteger resolutamente 
este belo vale por todos os lados. Foi 
aqui, nesta estrada estreita, embora bem 
conservada, com a paisagem árida da 
montanha iluminada pelos brilhantes 
raios rosados do sol poente, que percebi 
a importância dessas distâncias curtas, 

as muitas caminhadas “curtas” de uma 
hora que permitem as pessoas e a cultura 
para permanecer conectado (embora 
remotamente) e viver.

No dia seguinte, optei por alugar 
uma scooter para explorar Spiti. A minha 
primeira paragem foi em Ki Gompa, um dos 
maiores mosteiros do vale Spiti e, quando 
entrei na sala de oração, os interiores 
aconchegantes, juntamente com os cantos 
rítmicos, imediatamente acalmaram-me. 
Os monges de Ki abriram uma antiga sala 
de meditação para mim. Iluminadas apenas 
pela luz do sol de pequenas janelas, essas 
salas de meditação são o cenário perfeito 
para explorar a alma.

Quando comecei a viagem, pensei em 
ter uma boa história para contar, mas, 
sentado à antiga e massiva mesa de jantar 
de Rohit naquela noite, percebi que tudo o 
que precisava para uma história era olhar 
para cima e lá estava; uma vida inteira de 
histórias de viagem!

Vinayak Surya Swami é um jornalista de Déli. Ele é 
formado em engenharia mecânica e trabalhou como 
aprendiz de construtor de navios na Marinha da 
Índia. Escritor a meio tempo desde a adolescência, 

mudou-se para o jornalismo para seguir a sua tendência para 
escrever e viajar.
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acima (esquerda para a 
direita): Jovens inovadores 
participando de um workshop 
sobre lâmpadas solares 
conduzido por LEDsafari

na era das startups, questões sociais que impactam diretamente o 
desenvolvimento na Índia rural agora estão sendo abordadas com 

startups de tecnologia limpa de todo o país

Feito por ishita goel

luz
uma jorNada dE
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Govinda Upadhyay foi condecorada de mérito ásia 21 Jovens Líderes 
2016, a principal rede da ásia-Pacífico de diversos responsáveis pela 

mudança que se dedicam a tornar o mundo melhor

Numa pequena escola escondida 
em Bihar, o toque de um sino 
anuncia o início das aulas. 
Enquanto os alunos se dirigem 
para a sala de aula, você pode 

vê-los carregando latas usadas, potes de 
vidro quebrado, fios de todos os tipos e 
uma variedade de reutilizáveis. No pedido 
de silêncio do professor, eles se apertam 
e empolgam-se para trabalhar, montando 
habilmente seus materiais reutilizáveis, como 
blocos de lego, para produzir lâmpadas solares.

É difícil acreditar nessa cena, situada numa 
vila remota e não eletrificada no estado de 
Bihar. No entanto, as crianças orgulhosamente 
apresentam as suas lâmpadas ao pedagogo, 
emocionadas por poderem levar para casa. 
“É isso que pretendemos fazer na LEDsafari 
Innovation - descentralizar a energia solar 
e tornar a tecnologia acessível a todos os 
cantos do mundo, inovando-a na forma 
mais simples de latas e fios, que podem ser 
montados até por crianças”, explica Govinda 
Upadhyay, Fundadora e CEO da start-up social 
de tecnologia limpa. “O nome foi emprestado 
da língua suaíli (falada na África Oriental) 
e significa uma jornada de luz. Ensinamos 
as pessoas a criar sua própria fonte de luz e 
depois a ensinam a outras pessoas - assim, o 
mundo inteiro fica iluminado e fortalecido.”

iluMiNaNDO caNtOs escuROs
Vindo de Madanpur, uma pequena vila 

no distrito de Arah, em Bihar, que não era 
eletrificada no momento em que crescia, 
Upadhyay percebeu a importância da energia 
desde o início. “Ficou claro para mim que, 

se queremos trazer energia limpa, deve ser 
uma abordagem de baixo para cima, onde a 
tecnologia precisa ser democratizada. Dessa 
forma, podemos trazer uma mudança no 
nível da vila”, diz o especialista em energia 
sustentável, que apareceu na Forbes entre 30 e 
30 anos em 2016.“ Com esse objetivo, iniciei o 
LEDsafari Innovation, com missões em vários 
níveis de treinamento dos locais. no uso de 
energia limpa, gerando emprego e usando 
a tecnologia para combater as mudanças 
climáticas,” acrescenta Upadhyay.

acima: Govinda 
Upadhyay, a dar uma 
sessão de treinamento 
em Madanpur Village, 
Bihar, em uma lâmpada 
solar DIY
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acima (da esquerda para a direita): crianças orgulhosas posando 
com suas lâmpadas solares feitas com materiais descartados do 
dia-a-dia, como garrafas e jarros.  

atiNgiR O Mais ReMOtO
Com uma mudança global no sentido 
de reduzir as pegadas de carbono, a 
Índia está na vanguarda, visando 175 
GW de Energia Renovável até 2022, 
como o PM Narendra Modi lembrou ao 
mundo na Cúpula de Ação Climática 
das Nações Unidas de 2019 em Nova 
York. 

Empresas como a Tata Power e a 
Fundação Rockerfeller estão investindo 
pesadamente neste espaço florescente 
e anunciaram que fornecerão energia 
limpa a quase 5 milhões de famílias, 
criando 10.000 micro-redes renováveis. 
Nesse cenário, o papel da LEDsafari 
Innovation se torna instrumental.

“O maior problema com a eficácia 
de micro-redes ou outros ativos solares 
em áreas remotas é monitorá-los, 

o que é muito caro e complicado”, 
diz Upadhyay. “Há uma necessidade 
imediata de integrar essas redes com 
soluções baseadas em Inteligência 
Artificial e IoT (Internet of Things), para 
que a vida útil dos ativos solares possa 
ser aumentada”.

Para esse fim, a LEDsafari 
desenvolveu um dispositivo de 
hardware habilitado para IA, o sensor 
HelioHealth, uma solução econômica 
que ajuda a monitorar telhados solares 
e mini / micro-redes responsáveis pelo 
fornecimento de energia limpa; rastreia 
a saída de painéis solares; relatórios 
remotamente para prestadores de 
serviços de manutenção; analisa os 
dados e faz recomendações quando 
são necessárias ações corretivas, 
melhorando a produção em 20%.

O novo 
empreendimento 

da LEDsafari, o 
SmartHelio, está 

comprometido com 
a ideia de trazer “luz 

sem calor”, acelerando 
a adoção de energia 

sustentável. Com 
soluções inteligentes, 
está trabalhando para 

canalizar o recurso 
livre e ilimitado da luz 

solar para fontes de 
energia viáveis.

Ficando  
‘Sun Smart’ 

(Esperteza Solar)
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tRabalHaNDO eM caMpOs De 
ReFugiaDOs
O trabalho de Upadhyay o levou a 
muitas áreas devastadas pela guerra 
e refugiados na África e na América 
do Sul. “À noite, é bastante perigoso 
para mulheres e crianças sair sem 
luz. Eles realmente precisam de 
soluções acessíveis. Quando os treina 
para construí-los, pode ver uma 
mudança imediata. Eles sentem-se 
empoderados!”

geRaNDO eMpRegO
A LEDsafari Innovation está ativamente 
envolvida no treinamento de jovens 
locais para manter efetivamente 
microrredes e painéis solares. “Os 

moradores locais são os principais 
usuários de nossa tecnologia, 
que podem ser treinados como 
microempreendedores para manter 
o processo de eletrificação de 
maneira sustentável.” “Acima de tudo, 
identificamos locais onde há pouco 
acesso a energia limpa e empregos 
menores. Treinamos as pessoas 
sobre como a tecnologia pode ser 
utilizada para melhorar seus meios 
de subsistência. Isso pode variar de 
ensiná-los a projetar um sistema de 
bateria a ajudá-los a aprender como a 
energia solar pode ser aproveitada e 
utilizada em painéis solares, lâmpadas, 
lâmpadas etc. Dessa forma, ajudamos a 
desenvolver as atividades econômicas 
da área. ”

Com uma equipa eclética de 
nacionais de todo o mundo, todos 
comprometidos em utilizar a 
tecnologia para um futuro mais verde, 
a LEDsafari Innovation está abrindo 
caminho para soluções integradas e 
abrangentes que darão às gerações 
futuras uma chance de lutar contra os 
dominós das mudanças climáticas..

da esquerda para 
a direita (sentido 

horário): Upadhyay 
confere prêmios aos 

melhores alunos em uma 
oficina de treinamento 

em Bihar; Upadhyay 
conduzindo uma sessão de 

treinamento semelhante 
em Ruanda; Uma lanterna 
solar feita com uma velha 
garrafa de plástico em um 

campo de refugiados em 
Ruanda; Upadhyay, após 

uma bem sucedida sessão 
de treinamento no Quênia 

as pessOas 
RealMeNte pRecisaM 
De sOluções 
acessÍveis e, quaNDO 
vOcê as tReiNa paRa 
cONstRuÍ-las, elas 
apReciaM MuitO e 
vOcê pODe veR uMa 
MuDaNça iMeDiata. 
eles se seNteM 
eMpODeRaDOs!”

govinda upadhyay
Fundador e Presidente Executivo, 

LEDsafari Innovation

Ishita Goel é uma jornalista de Nova 
Délhi. Depois de uma breve passagem 
pelo Expresso Indiano, ela tem escrito 
ativamente sobre disciplinas da herança 
indiana e assuntos atuais
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dos tempos
Para o mestre da dança da Malásia ramli ibrahim, a dança 
é um processo evolutivo. treinados em formas de dança 
contemporânea como o balé, as interpretações contemporâneas 
do Padma shri de formas clássicas indianas são exemplos 
perfeitos de modernidade nas tradições

Feito shrabasti MalliK 

daNça ao LoNGo

Dançarinos da 
Malásia Ramli 

Ibrahim e January 
Low a fazer a 

dança de Odissi 
durante a abertura 

do Festival 
Internacional de 
Dança em Nova 

Délhi
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a 
s tradições devem ser 
estudadas, praticadas 
e preservadas através 
de adaptações e 
aprimoramentos relevantes. 

Especialmente na Índia, onde existem 
camadas de tradições, costumes e formas 
de arte que podem ser utilizadas sempre 
que necessário. Uma razão pela qual 
artistas e pensadores de todo o mundo 
foram inspirados e adotaram práticas 
tradicionais indianas. No cenário global, 
a riqueza cultural da Índia tem sido 
frequentemente associada às tradições 
sempre evolutivas e a uma herança 
artística que só cresce com o tempo.  

Um desses artistas é o malaio Datuk 
Ramli Ibrahim, que recebeu o Padma Shri 

em 2018 pelas suas contribuições a Odissi, 
um gênero de arte performática, onde 
artistas e músicos contam uma história 
mítica de textos indianos antigos. Um 
dedicado intérprete e coreógrafo Odissi, 
Ibrahim, tem nas últimas três décadas, 
ampliado os limites da forma de dança, 
experimentando produções e incorporando 
sensibilidades contemporâneas para 
atrair o público cosmopolita de hoje. 
Também treinadas em balé, as explorações 
contemporâneas de Ibrahim ajudaram a 
tornar Odissi ainda mais relevante hoje em 
um cenário global. 

Diz Ibrahim: “A minha jornada com a 
dança começou como estudante de balé. 
Eu estava a estudar engenharia na Austrália 
quando descobri o poder do movimento 

os inovadores das danças clássicas indianas, como rukmini devi, Mrinalini 
sarabhai e Kumudini Lakhia, eram modernistas, que funcionavam dentro 

das dobras da tradição e contribuíam para a sua evolução

Os modernistas 
de outrora

rukmini devi
Com inúmeras reformas no seu crédito em 
Bharatanatyam, Rukmini Devi deu atenção 

especial ao acompanhamento musical, à escolha 
de músicas, figurinos e apresentações de palco.

mrinalini sarabhai 
Um renomado dançarino clássico indiano e um dos 
primeiros coreógrafos contemporâneos, Sarabhai 

era conhecido por experiências com formas de 
dança clássica. Ela foi treinada em Bharatanatyam, 

Mohiniyattam, Kuchipudi e Kathakali. 

Kumudini lakhia 
Os seus trabalhos coreográficos tentaram obter 

uma síntese de técnicas tradicionais e temas 
modernos. Atualmente, essas coreografias são 
consideradas clássicas e muitas das inovações 
que ela estreou nelas se tornaram arraigadas 

nas performances de Kathak.  
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e segui isto como o meu destino. 
Entrei para a Companhia de Dança de 
Sidney. Mas eu também estava muito 
interessado na civilização asiática, a 
sua história e mitologias. Isso atraiu-
me para a Índia e as suas tradições.” 

Fazer parte de uma grande tropa 
de balé não definiu o seu tecido 
criativo, pois Ibrahim estudou 
Bharatanatyam sob o conhecido 
praticante Adyar K Lakshman. 
“Os conhecimentos sobre balé e 

direita: Ibrahim com 
os seus alunos na 

Academia de Dança 
Sutra na Malásia 

abaixo: Ibrahim a 
liderar um workshop 

para crianças na 
escola Worli em 

Mumbai

a dança moderna ocidental foram 
os marcadores influentes que me 
ajudaram a me guiar. Tudo isto 
coincidia com a minha crescente 
apreciação da música contemporânea 
e clássica ocidental, bem como a 
minha exposição à filosofia, mitos e 
formas de teatro como expressões 
vivas da arte contemporânea.”

Mas Ibrahim continuou a sua 
procura, finalmente descobrindo a 
sua paixão por Odissi. “Eu sabia que 
aprender e executar as formas clássicas 
indianas pode ser desafiador e requer 
dedicação ao longo da vida. Eu tive que 
me esforçar ainda mais porque não era 
da Índia,” diz ele. 

Ibrahim escolheu seguir o lendário 
guru de Odissi, Deba Prasad Das, 
que estava intimamente associado à 
introdução de Odissi no mundo. “Não 
sabíamos que a história estava a ser 
criada. Estávamos apenas a fazer o que 
mais amamos. Estávamos a fluir com 
os eventos, que estavam a nos levar 
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Misturando balé e 
Odissi, as atuações 
de Ibrahim são 
um espetáculo 
visual. O maestro 
durante uma das 
suas interpretações 
contemporâneas de 
Oddisi na Malásia
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no seu meio. Inovadores das danças 
clássicas indianas, como Rukmini 
Devi, Mrinalini Sarabhai e Kumudini 
Lakhia, eram modernistas, que 
funcionavam dentro das dobras 
da tradição e contribuíam para 
a evolução positiva da tradição. 
Também sou modernista dessa 
maneira, principalmente na minha 
abordagem da apresentação dos 
meus trabalhos tradicionais.”

Comparando as formas de dança 
clássica da Malásia e da Índia e a 
sua evolução, Ibrahim diz: “Tanto a 
Malásia quanto a Índia estão redefinir 
cada vez mais as suas identidades 
da dança moderna contemporânea 
inspiradas nas suas perspectivas 
asiáticas e não em fontes ocidentais. 
Além disso, as danças tradicionais 
indianas estão a passar por tremendas 

O movimento 
temporal

Fundação sutra
Foi em 1983, quando Ibrahim 

criou o Teatro de Dança 
Sutra. Legando-o para a 

Malásia em Kuala Lumpur, ele 
se mudou com a percepção 

de que as tradições em todo 
o mundo estavam evoluindo 

rapidamente com o tempo 
e que um centro de artes 

performáticas precisa estar 
conectado à criatividade de 

ponta que está ocorrendo 
não apenas na Índia, mas 

com outros centros de dança.

dançando com o 
destino

Em 2018, os esforços de 
Ramli transcenderam as 

fronteiras e ele recebeu a 
maior honra civil da Índia, 

o Padma Shri. O prêmio 
foi adicionado apenas a 

uma lista crescente de 
elogios internacionais. A 

principal autoridade da 
Índia em artes cênicas, a 
Sangeet Natak Akademi, 

também reconheceu 
os esforços de Ibrahim 

e suas contribuições 
a Odissi, que foram 
fundamentais para 

transformar o cenário da 
dança nos dois países.

aos nossos destinos prescritos. Acho 
que estávamos apenas empenhados 
em fazer o que queríamos fazer 
apaixonadamente,” diz Ibrahim.

A sua formação em balé permitiu 
ao artista da Malásia incorporar 
nas suas interpretações uma nova 
vantagem criativa. “Muitos artistas e 
dançarinos ‘tradicionais’ consideram-
se simultaneamente contemporâneos 
ao seu ambiente. Eles acreditam que 
estão a criar obras contemporâneas 

O Presidente Ram Nath Kovind, entregando o prêmio Padma Shri a Datuk Ramli Ibrahim durante a cerimônia de investidura 
civil em Rashtrapati Bhawan

eu seMpRe siNtO que as aRtes cONteMpORâNeas 
RepReseNtaM O FutuRO e as aRtes peRFORMáticas 
cONteMpORâNeas viRãO cOMO paRte De uM pROcessO 
NatuRal. é cONsiDeRaDO eM FuNçãO Da evOluçãO Da 
FORMa De DaNça 

ramli ibrahim
Ramli Ibrahim Diretor artístico, fundação Sutra
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evoluções criativas. Eles agora são 
reconhecidos como exemplos de como 
as danças tradicionais podem prosperar 
criativamente na sociedade moderna.

Como o dançarino continua a 
misturar as sensibilidades de Odissi 
com os estilos de apresentação 
contemporâneos, re-imaginando 
produções de dança para um público 
mundial, perguntamos a ele a fonte 
de sua constante motivação. Com o 
brilho sempre presente em seus olhos 
e um charme sem esforço, o artista 
de 66 anos comenta: “Acho que não é 
algo que eu possa apontar, mas é uma 
força maior que eu que me impulsiona 
a seguir em frente. As necessidades 
da hora e as necessidades dos outros 
sempre têm precedência. No entanto, 
percebi que quanto mais dou, mais 
recompensas recebo da vida. Minha 

xícara transborda, por assim dizer..”
Nos dias de hoje, com os artistas 

a ingressar nas escolas de artes 
tradicionais de todo o país como uma 
decisão consciente, é altamente provável 
que a dança como forma de arte esteja 
a ser desenvolvida e propagada. Todo o 
novo dançarino oferece à arte algumas 
inovações, por exemplo, fusões de vários 
estilos de dança ou experimentos sem 
danificar seus padrões tradicionais e 
os valores seculares associados a cada 
forma de dança.

acima: Ibrahim 
frequentemente colabora 

com institutos de dança 
indianos. Aqui, ele é 

visto com os artistas de 
‘Odissi on High’, uma 

produção que mostrou 
a colaboração entre a 

empresa de dança Sutra 
da Malásia e a Fundação 
Rudrakshya, sediada em 

Bhubaneswar, fundada por 
Guru Bichitrananda Swain, 

uma artista e coreógrafa 
veterana de Odissi

Formada no Instituto Indiano de Comunicação 
de Massa, trabalhou com o MYCityLinks, um 
tablóide baseado em Bhubaneshwar e o jornal 
The Pioneer. Ela gosta de música, é bibliófila e 

gosta de escrever sobre as suas viagens, sobre música e qualquer 
assunto que a intriga

ramli ibrahim escolheu seguir o lendário guru deba Prasad das, que 
estava intimamente associado à introdução de odissi no mundo e 

ao seu renascimento contemporâneo
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a esperança é alta, assim como a pressão para atuar quando as 
equipas masculinas e femininas indianas de hóquei se qualificarem 
e se prepararem para brilhar em tóquio no próximo ano

limpíadas de tóquio
um BiLHETE Para aS 

Feito por dhanraj pillay
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É 
do conhecimento geral 
que a Índia ganhou mais 
medalhas de ouro olímpicas 
no hóquei do que qualquer 
outro país! A Índia ganhou 

oito medalhas de ouro no hóquei na 
história das Olimpíadas, que é a mais 
alta do mundo. Embora isso possa ter 
acontecido décadas atrás, o país exige 
um bis e, depois de muitos anos, os 
nossos jogadores parecem preparados 
para cumprir as suas promessas. Um 
vislumbre do mesmo foi testemunhado 
nas eliminatórias para as Olimpíadas 
de Tóquio de 2020, realizadas nos dias 
1 e 2 de novembro em Bhubaneswar, 
Odisha, e viu as equipas de homens 
e mulheres da Índia esmagarem os 
seus respetivos oponentes, Rússia e 
EUA. Uma vitória limpa para a equia 

masculina e uma vitória agregada para 
a equipa feminina que conquistaram 
um lugar nas Olimpíadas de Tóquio.

Embora a equia masculina tenha 
sentido a apreensão e a alegria 
de um forte foco público nos 
últimos três a quatro anos, a equipa 
feminina, classificada em nono no 
mundo, obteve a menor parcela 
desproporcional. No entanto, o seu 
progresso nos últimos dois anos não 
deixou nenhuma dúvida sobre a sua 
habilidade e força. Adicionem a isso, 
a brilhante vitória do Campeonato 
da Ásia em 2017, vice-campeã nos 
Jogos Asiáticos, um oitavo lugar no 
Campeonato do Mundo e uma vitória 
nas Finais da Série FIH contra o Japão, 
vencedor da Asiad; a equipa está a abrir 
um caminho rápido para as Olimpíadas.

o governo indiano, nos últimos anos, ofereceu muito apoio e 
motivação para impulsionar o hóquei no país

 abaixo (da esquerda para 
a direita): as jogadoras de 
hóquei Indianas Navjot 
Kaur, Savita Punia, Capitã 
da equipa Rani Rampal e 
Navneet Kaur, depois de 
vencer a final do Torneio 
de Hóquei no Campeona-
to da Ásia contra a China; 
Rani Rampal durante um 
workshop na Academia 
de Hóquei Khalsa em 
Amritsar
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 Tem algumas na equipa feminina que 
merecem uma menção especial, incluindo 
a capitã Rani Rampal. O sangue jovem está 
a sair-se muito bem e tenho a certeza de 
que eles irão brilhar nos Jogos Olímpicos 
de 2020. 

Se o grupo de reflexão - treinadores, 
administradores, formadores - puderem 
desenhar a melhor estratégia possível 
e converter as penalidades máximas, 
as nossas raparigas e rapazes poderão 
reviver a era de ouro do hóquei Indiano. 
A atual fraternidade Indiana de hóquei 
não tem falta de talento ou liderança. 
Temos treinadores como Graham Reid 
(equipa masculina) e Sjoerd Marijne 

(equipa feminina), que alteraram com 
sucesso a mentalidade dos jogadores 
para serem mais agressivos e confiantes 
nas suas habilidades. Temos uma das 
melhores formações da equipa masculina 
no momento. Manpreet Singh Pawar, 
capitão da equipa nacional de hóquei 
em campo da Índia, é um jogador forte. 
Sreejesh Parattu Raveendran, SV Sunil, 
Chinglensana Singh Kangujam, Amit 
Rohidas e Amit Gowda são jogadores 
experientes. No que diz respeito a equipa, 
tiveram boa exposição internacional e 
habilidades muito fortes e acho que temos 
uma excelente chance nas Olimpíadas. 
Como vimos nas eliminatórias, os nossos 

rapazes fizeram pouco trabalho dos 
seus oponentes e a falta de ação da 
equipa russa nos últimos anos foi 
mais do que evidente! 

Também no nível do solo, vemos 
jovens mais talentosos a jogar 

Mandeep Singh, 
avançado de 

hóquei Indiano, 
remata durante 

a partida final da 
FIH Series Final

o sangue jovem está s sair-se muito bem 
e tenho a certeza de que eles irão jogar 

bem nas olimpíadas de 2020
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acima: Harmanpreet 
Singh (segundo da 
esquerda) e Kumar Varun 
(extrema direita) posam 
após vencerem o Hero Top 
Score após a partida final 
entre a Índia e a África 
do Sul

abaixo: Mandeep Singh (à 
direita) da Índia comemora 
com o seu companheiro 
de equipa depois de 
marcar um golo durante 
as eliminatórias olímpicas 
de 2020

Dharaj pillay estreou-se em 1989 na seleção. Como 
capitão, ele liderou a equipa para conquistar os 
Jogos Asiáticos de 1998 e 2003 e foi premiado com 
o Rajiv Gandhi Khel Ratna e o Padma Shri.

hóquei. Houve uma fase em que as crianças 
orientadas para o desporto só buscavam 
críquete. No entanto, esse cenário está a  
mudar e a maré está a voltar para o hóquei 
novamente. 

O governo indiano, nos últimos anos, 
ofereceu muito apoio e motivação para 
impulsionar o hóquei no país. Esta é a razão 
pela qual estamos a ver resultados tão 
positivos e podemos esperar desempenhos 
ainda melhores pela frente. Quando a 
campanha da Khelo India foi lançada, os 
atletas tiveram uma oportunidade justa, 
seja no nível da escola ou da equipa 
da escola. Várias mudanças na política 

ocorreram e a infraestrutura foi atualizada 
para facilitar o progresso dos atletas e 
da equipa técnica. Para qualquer jogo, 
um jogador deve estar preparado em 
todas as esferas. Eu preparei-me para 
um jogo na noite anterior. Tens de 
garantir a quantidade correta de água e 
nutrição para puder jogar perfeitamente 
em campo. Deve-se também planear 
a estratégia, quanto risco deve ser 
assumido etc. Quando tudo estiver 
em perfeitaproporção, avançarás com 
total confiança e terás um desempenho 
muito bom. Embora haja muita pressão 
nas equipas masculina e feminina, 
especialmente agora que a programação 
olímpica foi declarada (a equipa feminina 
abrirá a sua campanha contra a campeã 
mundial Holanda, enquanto a equipa 
masculina número 5 do mundo enfrentará 
a Nova Zelândia no seu primeiro jogo). 
permanece forte a esperança de que a 
Índia conquiste medalhas.
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TOMANDO INICIATIVA 
•	 As primeiras eleições gerais na Índia foram 

realizadas de 25 de outubro de 1951 a 21 de 
fevereiro de 1952. Mais de 75 milhões votaram 
em 1949 candidatos a 489 assentos no Lok 
Sabha, tornando-o o maior exercício eleitoral 
da época.

•	 A primeira equipe de pesquisa indiana 
composta por 21 membros chegou à 
Antártica em 9 de janeiro de 1982. Liderada 
pelo S Z Qasim, diretor do Instituto Nacional 
de Oceanografia, a equipa montou a primeira 
estação de pesquisa indiana na Antártica e o 
nomeou Dakshin Gangotri. 

•	 Sir Chandrasekhara Venkata Raman tornou-
se o primeiro indiano a ganhar o prêmio Nobel 
de Física em 1930 pelo seu trabalho pioneiro 
no espalhamento de luz chamado ‘efeito 
raman’

Nascido em 1939, Shakuntala Devi era um 
prodígio em cálculos matemáticos. Quando 
tinha oito anos, ela tinha demonstrado as 
suas habilidades na Universidade de Mysore 
e na Universidade Annamalai. Em 1980, ela 
resolveu a multiplicação de dois números de 
13 dígitos (escolhidos aleatoriamente) em 28 
segundos, o que se encontra mencionado no 
Livro de Recordes do Guinness.

O matemático e 
astrônomo indiano 
Aryabhatta foi a 
primeira pessoa a dizer 
que a Terra é esférica e 
gira em torno do sol.

U M A  M E N T E  B R I L H A N T E
Brahmagupta, mais conhecido 

pelo seu trabalho em astronomia 
matemática chamado 

Brahmasphuta siddhanta, vem do 
estado indiano de Rajasthan. Ele 

foi o primeiro a usar zero como 
número e até estabeleceu as 

regras para calcular com zero.

N O TA S  D E  D E V O ç ã O  
Para os moradores de Sri Bhaini Sahib, uma vila em 

Ludhiana, Punjab, o dia começa e termina com música. No 
entanto, o que realmente diferencia o Bhaini Sahib é uma 

tradição única, onde toda criança é iniciada na música 
clássica desde tenra idade. Do treinamento vocal ao 

aprendizado de instrumentos tradicionais como dilruba, 
sarangi, cítara, taar shehnai e rabab - a música é um modo 
de vida aqui. As crianças nesta vila, além de ir à escola e se 

divertir com jogos, nunca perdem as aulas de música.

I M P R E S S õ E S 
IN D I A N A S

Conheça o seu país um pouco mais com 
esses fatos interessantes
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