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POTPOURRI

Festival de ioga internacional 
A rica herança de ioga da Índia atrai mais 
de 400 pessoas de mais de 30 países para o 
Festival de Ioga Internacional, um dos maiores 
encontros de ioga em todo o mundo. O festival 
oferece aula com professores de ioga de classe 
mundial, discussões noturnas com alguns dos 
principais líderes espirituais da Índia e eventos 
tais como aulas de culinária vegetariana e 
Arrecadação de Fundos de Caridade do Desafio 
de Ajuda de Ioga.

Quando: De 1 a 7 de Março
onde: Parmarth Niketan Ashram, 
Rishikesh, Uttarakhand

Festival de Patrimônio vivo 
mundial
A família real Mewar assume o ônus de 
promover a diversidade cultural da região de 
Mewar através do Festival de Patrimônio Vivo 
Mundial. Trata-se de arte e seminários de 
artesanato, exposições fotográficas, festivais 
de gastronomia, shows musicais e conferências 
técnicas para discutir questões relacionadas com 
a preservação do patrimônio vivo da região.

Quando: De 13 a 16 de Março 
onde: City Palace, Udaipur, Rajasthan

attuvela mahotsavam
Muitos dos festivais do templo de Kerala 
concentram-se em elefantes, mas o Attuvela 
Mahotsavam, um carnaval de água encantador, 
fornece novidade refrescante. Uma procissão de 
canoas calorosamente iluminadas e decoração 
colorida transportam enormes réplicas de 
templo através da água para o templo neste dia. 
Acompanhado pela música de percussão do 
templo, é um espetáculo para ser visto.

Quando: 1 de Abril 
onde: Elankavu Sree Bhagavathy Temple, 
Vadayar, distrito Kottayam, Kerala

chinakkathoor Pooram 
Este festival é realizado no Templo Sree 
Chinakkathoor Bhagavathy e apresenta um 
concurso de 33 elefantes decorados. A procissão 
é realizada à noite e é acompanhada por 
percussão e música tradicional. Você pode 
testemunhar performances de marionetes 
de sombra todas as noites nas instalações do 
templo durante os 17 dias que antecederam a 
Chinakkathoor Pooram.

Quando: 14 de Março 
onde: Templo Sree Chinakkathoor Bhagavathy, 
Palappuram, Palakkad distrito de Kerala

Festival de aoling 
Os caçadores mortais de Nagaland, a 
fascinante tribo Konyak, agora vivem 
pacificamente e passa a maior parte do seu 
tempo nos campos. Uma vez que a semeadura 
de sementes é completada a cada ano, a tribo 
celebra sua festa mais importante - o Festival 
de Aoling - que marca o início da primavera e 
o novo ano.

Quando: De 1 a 6 de Abril  
onde: Distrito Mon, Nagaland

Baisakhi
O festival de Baisakhi celebra a colheita e 
o ano novo no estado de Punjab na Índia. 
Muita festa, dança bhangra, música popular 
e feiras marcam este dia por todo Punjab e 
outras partes da Índia. O templo dourado 
em Amritsar, Punjab, organiza grandes 
celebrações com uma atmosfera carnavalesca, 
acompanhados por uma procissão de rua.

Quando: De 13 a 14 de Abril 
onde: Por todo o estado de Punjab, 
particularmente, Amritsar

EVENTOS VINDOUROS PELA ÍNDIA
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A Índia, como um destino espiritual, permaneceu enigmática por eras. Intrigadas para saber 
mais sobre as histórias e mistérios do espiritismo indiano, milhares de pessoas de todo o 
mundo optam por viajar para a Índia. É a terra onde os rios são considerados deuses. Os sete 
rios, considerados mais sagrados e vitais para milhões de pessoas na Índia são Ganga, Yamuna, 
Saraswati, Godavari, Narmada, Indus e Kaveri. Nós exploramos a conexão espiritual destes 
rios e traçamos o seu fluxo.

À medida que avançamos, nós olhamos para os destinos de paz da Índia. Estes certamente 
iniciam uma sensação de tranquilidade, enquanto você lê sobre eles. Viaje com a gente e sinta 
a tranquilidade dos lagos e mosteiros de Ladakh, as impressionantes propriedades do chá de 
Valparai, os bancos meditativos de Ganga em Haridwar, a beleza natural abundante de Gujarat 
e Santiniketan, a terra poética de Rabindranath Tagore. Nós viajamos por todo o caminho a 
nordeste da Índia para descobrir mais sobre a tradição da tatuagem artística dos caçadores de 
cabeça de Nagaland. 

Março anuncia a chegada da primavera e do festival de cores, Holi. Nesta edição, temos 
grandes artistas indianos - Niladri Paulo, Naresh Kapuria, Seema Kohli, Ved Nayar e Sudip 
Roy - compartilhando sua versão original deste festival. Além disso, vamos dar uma olhada em 
profundidade na Sexta-feira Santa, Páscoa e Quaresma, que são de grande importância para os 
cristãos na Índia. 

Nós nos concentramos no crescimento da infraestrutura, enquanto apresentamos um 
panorama visual destacando os avanços modernos de Mumbai, incluindo o novo Terminal 
2, monotrilho e Bandra-Worli Sea Link. Em homenagem a um dos estadistas mais 
admiráveis do mundo, o Dr. Nelson Mandela, que liderou a África do Sul em décadas de 
apartheid, nós olhamos como ele foi inspirado pelas crenças de Mahatma Gandhi e as levou 
para frente.  

Nesta edição, destacamos a visita do secretário-geral da Liga Árabe, em dezembro do ano 
passado e como foi crucial para as relações Índia-Oriente Médio. O convite para a Índia 
para participar em Genebra II na Síria recentemente foi um reconhecimento da mesma. 
Nós também trazemos à luz por que a recente visita do Presidente alemão 
Joachim Gauck à Índia está sendo idealizado como um passo para reforçar 
os laços políticos, estratégicos e econômicos entre os dois país. 

Em nosso esforço para trazer a você mais sobre a Índia, temos abordado 
várias outras esferas, incluindo inovações sobre a tradicional chikankari, 
o papel da Índia na Primeira Guerra Mundial, a famosa marcha de Dandi 
de Mahatma Gandhi e como a nova mídia está fazendo sua presença 
marcante no mundo da arte indiana. 

Syed Akbaruddin

Prefácio
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águas sagradas
As divinas

redação    Bill Aitken

Rios indianos não são apenas parte de textos religiosos épicos e 
mitos são também guardiães de sua riqueza cultural

ExplorE
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Varanasi, a capital espiritual da Índia, está situada nas margens  do rio Ganga
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Do início da história registrada, a Índia 
tem honrado seus rios, ambos por sua 
beleza e suas bênçãos. Sete desses rios 
foram apontados para reconhecimento 

como deuses, não por seus perfis hidrológicos, 
mas pelas associações culturais e sagradas em seus 
arredores. 

Ganga: Símbolo de pureza

Em primeiro lugar na lista está a deusa Ganga (o rio 
Ganges). Sua fonte na caverna de gelo de Gaumuckh 
(boca da vaca) na Uttarakhand, Himalaias deve ser o 
mais inspirador em nosso planeta por pura estética de 
grandiosidade. Nem mesmo a mitologia cercando o 
rio pode igualar o sublime impacto de seu nascimento 

físico. Iniciando do local de peregrinação de 
Gangotri, ela flui como rio Bhagirathi. É apenas em 
seu encontro com o rio Alakananda em Devprayag 
que o nome Ganga é dado. Em seguida, rio abaixo 
no Haridwar, o Ganga emerge nas planícies onde 
seu curso até o mar é marcado pela confluência em 
Prayag Allahabad em Uttar Pradesh. Aqui, Ganga 
é encontrada pelo Yamuna e simbolicamente pelo 
terceiro deus, Saraswati. Varanasi é igualmente 
agraceado pelas águas de Ganga Maharani. Dos 
fluxos de fechamentos que compreende o rio delta, o 
Hooghly passa por Kolkata no Oeste de Bengal, tem 
o privilégio de hospedar o lugar final da peregrinação 
na pequena ilha de Ganga Sagar onde a deusa, após 
2.525 km, se mistura com a Baía de Bengal.

Ganga origina-se nos Himalaias Ocidental em Uttarakhand, Índia

ExplorE
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Yamuna: Beleza beneficente 

A fonte da segunda deusa Yamuna, a irmã mais nova 
de Ganga, é marcada por quentes fontes escaldantes 
em Yamnotri. Ela cresce a partir das neves do maciço 
Bander Poonch perto da borda de Uttarakhand com 
o estado de Himachal Pradesh. Ao passar perto de 
Mussoorie em Uttarakhand, o curso sinuoso do rio 
tem um édito Ashokan em seus bancos exaltando as 
virtudes da não violência. A deusa existe nos Himalaias 
em Paonta Sahib, uma peregrinação Sikh santificada 
pela residência de Sikh Guru Gobind Singh. Sua água 
ajuda no fornecimento ao estado de Haryana na Índia, 

seu nome significa vegetação deslumbrante. Uma vez 
que se aproxima de Nova Délhi, a capital da Índia, a 
deusa é assaltada por desafios urbanos. Rio abaixo 
da capital, o rio flui após os ghats em Mathura em 
Uttar Pradesh onde os votários de Radha e Krishna 
se encontram. Ele enrola em torno do perfil sonhador 
de Taj Mahal em Agra em Uttar Pradesh e em seguida 
serpenteia seu caminho pelo terreno erodido onde 
o Chambal junta-se a ela. Finalmente, antes do 
encontro auspicioso dos rios em Prayag, há 1.370 km 
de sua fonte, a Yamuna está refrescada pelas águas 
azuis de Betwa.

Yamuna serpenteia por Agra, passando por muitos locais em Mughal incluindo o Taj Mahal

M a r ç o - a b r i l  d e  2 0 1 4     9     w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n
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Godavari

Narmada

Formações rochosas de mármores pitorescas as margens de Narmada

ExplorE
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Godavari: Promessa 

de prosperidade

A Promessa de prosperidade Godavari, irmã 
anciã de Ganga, é um rio não Himalaio. O 
fluxo dela é sazonal. Ela drena os intervalos 
menores de Deccan Plateau que recebe 
pouca precipitação no exterior da monção. 
Sua fonte está no topo das formações de 
Black Mesa no intervalo de Sahyadri do 
norte. Nos pés dessas montanhas está 
o sagrado Templo de Trimbakeshwar 
perto da cidade de Nasik no estado de 
Maharashtra. O rio flui por 
1.465 km por quase a largura 
da península de Nasik no 
Ghats Ocidental para cortar 
através de Ghats Oriental até 
Yanam que foi anteriormente 
um posto avançado colonial 
de Puducherry em Andhra 
Pradesh. A pequena cidade de 
Paithan em Maharashtra está 
em uma antiga rota comercial 
e é famosa por sáris de seda 
pesados. Shirdi é uma outra 
pequena cidade perto de Godavari que tem 
se tornado um lugar de peregrinação. Rio 
abaixo está o bem conservado gurudwara 
em Nander onde Sikh Guru Govind 
Singh expirou. O fluxo do sudeste do rio 
após deixar Maharashtra para o estado de 
Andhra Pradesh é complementado pelo rio 
Manjra a partir do sul e Pranhita e Indrawati 
a partir dos distritos tribais que jazem no 
norte. A deusa faz uma acentuada volta no 
templo Bhadrachalam em Andhra Pradesh 
antes de abrir caminho para uma passagem 
através da Ghats Oriental. Ela então desce 
para um amplo fluxo na cidade agrícola de 
Rajahmundry no estado de Andhra Pradesh 
que marca a entrada para a delta fértil. Aqui, 
o Templo de Draksharam comandando o 

Gautam Godavari entrega bênçãos finais 
antes da deusa fluir através do Yanam para 
a Baía de Bengal.

Narmada: Beleza auspiciosa 

Narmada, filha de Lord Shiva, é para muitos, 
a mais bela. Sua fonte está em Amarkantak 
entre as colinas frondosas de Maikala de 
Madhya Pradesh oriental. Ela então passa 
pelo espesso território tribal com bambu e 
abundante minério de ferro. Na fortaleza 
medieval de Mandla em Madhya Pradesh, 

o rio se alarga. A outrora 
dinastia governante da área 
ostenta ser a última a ficar de pé 
contra os avanços de Mughal. 
Perto de Jabalpur em Madhya 
Pradesh estão as cachoeiras 
de Dhuandar no lendário 
desfiladeiro de mármore. Os 
muitos matizes de mármore 
são ditos auspiciosos por 
esculpir imagens do templo. 
Grandes e suaves lingas 
basálticas também são 

encontradas na cama de Narmada. Jabalpur 
reivindica ser o inventor da sinuca; é dita 
por ser primeiramente jogada aqui, em 
tempos coloniais. Omkareshare é uma ilha 
cênica com um antigo templo de Jyotirlinga 
e em contraste, este local de peregrinação é 
seguido rio abaixo pelos principescos banhos 
de ghats em Maheshwar. Esses foram 
construídos pela viúva rainha Holkar Ahalya 
Bai do reinado Malwa regido por Maratha 
que bravamente levantou-se em defesa da 
fé de sua família em face do fanatismo. Mais 
abaixo em seu curso, o rio é represado para 
formar o Sardar Sarovar, uma barragem de 
gravidade perto de Navagam em Gujarat. 
Finalmente, na cidade estuário de Bharuch 
em Gujarat, ele flui no mar arábico.

A fonte do quarto 
rio, a deusa 

Narmada, está 
em Amarkantak, 

entre as 
frondosas 
colinas de 

Maikala Pradesh 
Oriental
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Saraswati: Vivo no folclore

O rio sagrado Saraswati é o deus Hindu do 
aprendizado. Belo de se olhar, o Saraswati segura 
as antigas cordas de vina e está localizado em um 
cisne. Nas antigas escrituras, Saraswti era um 
amplo rio que costumava banhar o que é agora o 
deserto de Rajasthan. Foi descoberto sob a areia 
nos anos 30 a partir dos remanescentes 
da civilização harappeana. De acordo 
com as imagens de satélite, o curso do 
rio seco ainda pode ser discernido e no 
folclore Hindu, o Saraswati permanece 
muito vivo. Recentemente, em Ad 
Badri, nas colinas de Shivalik de 
Haryana, a fonte de um rio pequeno, 
conhecida como o Sarsutti, tem sido 
vista como um centro de peregrinação. Ambos 
Kurushetra em Haryana e Pushkar em Rajasthan 
têm lagos associados com este rio sagrado perdido 
e hospedam enormes encontros de peregrinações 
em auspiciosos dias de banho. É sabido que o 
Saraswati fluiu em Rann de Kutch em Gujarat e 
em seguida até o mar arábico.

 Indus: Alto e poderoso

O Indus deu seu nome para a Índia - estrangeiros 
referiam-se a ele como a terra que jaz “além dos 
Indus.” Também conhecido como o Rio Leão, os 
Indus (ou Sindhu) é o maior no subcontinente, 
fluindo por 3.200 km de nascentes indistintas 
no Tibete, norte de Mt Kailash. O fluxo do rio é 

determinado pela estação - diminui no 
inverno enquanto inunda seus bancos 
entre julho e setembro. Este poderoso 
rio delimita o extremo do ocidente do 
grande intervalo Himalaio e a altura 
elevada do maciço Naga Parbat na 
acentuada virada do rio para flanquear 
as montanhas impressionando todos 
os que as veem. Da borda do Tibete, 

flui a nordeste através do Leh após a enorme 
fortaleza de lama fascinante e enorme. Em Nyemo, 
o rio Zanskar junta-se ao Indus no que pode ser 
a confluência mais sublime nos Himalaias. O rio 
é adorado por pescadores rio abaixo na província 
do Paquistão de Sind onde os rasos e lentos Indus 
alcançam o mar arábico.

De acordo com 
imagens de 

satélite, o curso 
do rio Saraswati 
seco pode ainda 
ser discernido

Indus

Saraswati

O Indus é o maior rio do subcontinente indiano

ExplorE
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Kaveri: Guardiã da riqueza cultural

A deusa Kaveri pode ser a mais curta em 
comprimento (765 km), mas é a guardiã da mais 
cintilante gama de riqueza cultural da Índia. 
Conhecido como “Ganga do Sul”, a 
deusa é retratada em pé vestindo sári 
de seda vermelha e segurando um pote 
de água de cobre do qual ela derrama 
suas bênçãos. Kaveri (ou Cauvery) 
cresce nas colinas de Coorg na seção 
de Karnataka de Ghats Ocidental em 
cima do templo em Bhagamandalam. 
A fonte é conhecida como Talakaveri e 
um pequeno tanque foi construído para 
receber o transbordamento da nascente 
sagrada. Das arborizadas colinas de Coorg, o rio flui 
até os confins de Mysore, em seguida passando por 
Srirangapatnam em Karnataka onde o Sultão Tipu 
teve seu palácio. Nos bancos de Kaveri em Talakad 
perto de Mysore em Karnataka jaz um estranho 

espetáculo de templos tomados pela areia e vento. 
A deusa em seu humor real é vista na espetacular 
cachoeira de Shivanasamundra e então, novamente 
nas dramáticas cataratas de Hogenakkal perto da 

borda de Tamil Nadu. Enquanto ela 
se aproxima da região delta, a deusa 
desencadeia uma exibição de arte, 
arquitetura e maravilhas musicais. 
A fortaleza de Trichy, a prestação 
devocional das canções de Tyagaraj 
no distrito de Thiruvaiyaru em Tamil 
Nadu, o recinto piedoso extenso, as 
imagens primorosamente requintadas 
bronze de figuras de Cholan e os 
imponentes templos de Thanjavur são 

alguns poucos dos tesouros vivos da região delta. 
O canal reconhecido de Kaveri desemboca na Baía 
de Bengal perto da costa em Poompahar em Tamil 
Nadu conhecida por comerciantes romanos como 
Empório Kaveri.

Aproximando-
se da região 

delta, o Kaveri 
desencadeia 
exibições de 
arquitetura 

e maravilhas 
artísticas

O Kaveri serve como a principal fonte de água potável para muitas cidades, províncias e vilas na Índia

Bill Aitken, é um escritor de viagem nascido na Escócia. Ele é o autor de vários livros sobre a Índia. 
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em alargar a 
cooperação bilateral

Índia e Alemanha concordam

A visita recém-concluída do presidente alemão Joachim Gauck à Índia está 
sendo testemunhada como um passo a frente no sentido de impulsionar os 
laços políticos, estratégicos e econômicos entre os dois países

redação    Vinit Wahi 
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Por quase uma década e meia, a Índia e 
Alemanha foram se aproximando. Com o 
início de consultas intergovernamentais 
em 2011, os dois países fizeram progressos 

significativos em diversas áreas de cooperação 
bilateral, através de intercâmbios de alto nível no 
nível superior. Além de fortalecer os laços culturais 
estratégicos, comerciais e econômicos, eles têm 
aumentado a interação em diferentes setores, como 
ciência e tecnologia, defesa e comércio além de 
relações entre indivíduos. 

A recente visita do presidente alemão, 
Sr. Joachim Gauck à Índia é mais 
um passo significativo no sentido 
de aumentar os laços políticos, 
estratégicos e econômicos dos 
dois países. Sua afirmação de que 
“um acordo global sobre o livre 
comércio e investimento seria uma 
grande oportunidade para a Índia, 
bem como para os europeus” é um 
ponteiro nessa direção. Sr. Gauck, que tem 
sido descrito pela chanceler Angela Merkel como 
um “verdadeiro professor da democracia” e um 
“defensor incansável da liberdade, democracia e 
justiça”, levou uma delegação de alto nível para a 
Índia a partir de 04-09 de fevereiro de 2014, durante 
o qual ele discutiu várias questões de importância 

estratégica e bilateral com a liderança indígena. 
Durante esta visita, os dois países assinaram dois 
acordos de guarda-chuva para a cooperação técnica 
e financeira no âmbito do quadro Indo-Alemão de 
cooperação bilateral para o desenvolvimento. O 
ministro das Finanças indiano Shri P Chidambaram 
e o Ministro Federal Alemão para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico Gerd Mueller, 
assinaram esses pactos em suas reuniões.  

O primeiro contrato foi em cooperação 
financeira referente aos empréstimos 

concessionais do governo alemão para 
nove projetos, incluindo o programa 

de limpeza urbana e meio ambiente 
Madhya Pradesh, programa de 
energia hidrelétrica do Himalaia, 
corredores de energia verde, 
programa de habitação a preços 

acessíveis e o projeto de verificação 
de clima de ecossistemas da floresta 

Himachal Pradesh. O segundo acordo 
foi para a cooperação técnica relativa a 13 

projetos em energia, meio ambiente e setores de 
desenvolvimento econômico sustentável, que 
são setores prioritários no âmbito da cooperação 
bilateral entre os dois países.

Os dois lados também apreciaram o envolvimento 
construtivo entre eles sob a Cooperação para o 
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Desenvolvimento-quadro que está em vigor para 
as últimas cinco décadas. O governo alemão se 
comprometeu com fundos no montante de €1.09 
bilhões de euros, o mais elevado de 
todos os tempos até esta data desde 
1958. Um consórcio compreendendo 
SOLEA AG (Platting, Alemanha) e 
PINPOINT VENTURES HOLDING, 
Nebraska, EUA, selou um acordo de 
compra de energia para um projeto 
de energia solar fotovoltaica 5MW 
com a Empresa de Fornecimento de 
Eletricidade de Bangalore durante a 
visita do Sr. Gauck para Bengaluru.

Antes da visita do Sr. Gauck, a 
Embaixada da Alemanha anunciou 
que iria abrir mais seis centros de 
pedido de visto ao longo dos próximos dois meses. 
Neste momento, os viajantes aplicam para o visto 
Schengen nas missões alemães em Nova Déli, 
Chandigarh, Jalandhar, Jaipur, Gurgaon, Chennai, 
Hyderabad, Pondicherry, Bengaluru e Mumbai. 

Os novos centros aparecerão em Goa, Pune, 
Ahmedabad, Kochi, Kolkata e Trivandrum.

O fato de que o presidente alemão atribui uma 
grande importância a Índia, a maior 
democracia do mundo, ficou claro 
dos pontos de vista que expressou 
em uma entrevista recente. Sr. Gauck 
disse, “eu decidi citar Pai da Nação da 
Índia no meu primeiro discurso como 
Presidente Federal para o Bundestag 
alemão. Gandhi mostrou ao mundo 
que é possível não ceder aos nossos 
receios, mas escolher a coragem.”

No entanto, no contexto do Indo-UE 
acordo de livre comércio de ainda não 
ver a luz do dia, seus pontos de vista de 
que não se trata apenas de uma abertura 

recíproca dos nossos mercados, mas também sobre 
forjar laços mais estreitos entre as nossas sociedades 
como um todo, são uma grande esperança como ele 
chegou a dizer que, embora a União Europeia e a 
Índia já fizeram progressos consideráveis, alguns 

O Primeiro-ministro indiano Dr. Manmohan Singh com o Presidente da República Federal da Alemanha Joachim Gauck, a Sra. Daniela Schadt e o 
Presidente da Índia Shri Pranab Mukherjee na recepção cerimonial no Rashtrapati Bhavan, em Nova Délhi, em 05 de fevereiro de 2014

Délhi e Berlim 
têm fortalecido 

seus laços 
estratégicos, 

culturais, 
comerciais e 
econômicos, 
bem como as 

interações em 
outros setores 
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importantes, mas em última análise, obstáculos 
superáveis infelizmente não têm, sido resolvidos. 
“Esperamos que as negociações sejam retomadas 
rapidamente uma vez que um novo governo 
indiano foi formado”, disse ele.

Em Bengaluru, o Sr. Gauck assistiu a uma 
conferência sobre o treinamento vocacional 
baseado em prática de sistema duplo da Alemanha; 
mas disse que o sistema alemão não pode exportar 
no atacado e que as empresas indianas e agências 
governamentais devem considerar como elas 
podem torná-lo seu próprio negócio. E sem falar 
que a Alemanha está disposta a cooperar com a 
Índia sobre isso, disse ele.

A Alemanha compartilha a preocupação da 
Índia sobre um possível vácuo de segurança no 
Afeganistão e saúda o engajamento da Índia lá. 
Nas últimas consultas intergovernamentais, os 
países concordaram em continuar a trabalhar 
em conjunto com o Afeganistão. Conforme o 
presidente alemão disse, “Nosso objetivo comum 
continua ser apoiar a paz e a reconstrução no 
Afeganistão. A Alemanha permanecerá engajada 
no Afeganistão mesmo depois de 2014 “.

A Alemanha é o quinto maior parceiro 
comercial da Índia no mundo. Ao longo dos 
anos, o comércio bilateral indo-alemão registrou 
um aumento de 18,4 por cento e atingiu € 18.37 
bilhões em 2011. No entanto, a desaceleração 
econômica global impactou o comércio bilateral 
em 2012, que diminuiu 5,5 por cento para € 17.4 
bilhões. 

Hoje, a Alemanha é o oitavo maior investidor 
estrangeiro direto na Índia e o maior parceiro 
comercial do país na União Europeia. É também 
o segundo maior parceiro de tecnologia da Índia. 
No momento, a Índia ocupa o 28º lugar entre 
os parceiros comerciais da Alemanha em todo o 
mundo, sendo responsável por 0,7 por cento do 
comércio alemão total e ocupa o quinto lugar 
entre os exportadores asiáticos para a Alemanha. 
De acordo com um estudo realizado pela 
Universidade Técnica de Hamburgo, estimativas 
dizem que, entidades empresariais indianas têm 
investido mais de EUA $6,1 bilhões na Alemanha 
considerando que existem mais de 1.600 
colaborações Indo-Alemãs e mais de 600 joint 
ventures Indo-Alemãs em operação atualmente. 

O primeiro-ministro da Índia Dr. Manmohan Singh em reunião com o 
Presidente da República Federal da Alemanha Joachim Gauck em Nova 
Délhi em 05 de fevereiro de 2014
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A Índia foi o primeiro país a acabar com o estado de 
guerra com a Alemanha pós-guerra em 1951 e um 
dos primeiros países a conceder o reconhecimento à 
República Federal da Alemanha (RFA). A relação, 
baseada em valores comuns da democracia e o Estado 
de direito, ganhou de forma significativa em força na 
década de 1990 após a liberalização econômica da 
Índia e o fim da Guerra Fria. Além disso, os dois 
países têm vários acordos institucionalizados, a fim 
de discutir questões bilaterais e globais 
de interesse público, incluindo o 
Diálogo Estratégico, Consultas do 
Ministério das Relações Exteriores, 
Comissão Mista em Cooperação 
Econômica e Industrial, Diálogo do 
Comitê de Defesa, bem como o 
Grupo de Trabalho Conjunto sobre o 
Contra-Terrorismo.

Na frente cultural, a tradição 
acadêmica da Alemanha tem 
desempenhado um importantepapel importante 
na introdução da arte indiana, cultura, literatura e 
filosofia para o resto do mundo. O Centro de Tagore 
criado pelo ICCR em Berlim em 1994, organiza 
regularmente programas para mostrar a herança 
Indiana e a diversidade de sua cultura através de um 
amplo espectro de dança, música, eventos literários, 
filmes, palestras, seminários e eventos de exposição. 

Para marcar o 60º aniversário do estabelecimento 
das relações diplomáticas entre Índia e Alemanha, 
os dois governos comemoraram festivais com vários 
eventos culturais, econômicos e comerciais. 

Portanto, a visita do presidente alemão foi 
considerada importante do ponto de vista da Índia e 
no crescente envolvimento da Alemanha no cenário 
mundial, uma parceria que vai além da mudança de 
governos em qualquer país. Uma agenda comum para 

a Alemanha foi a convergência com 
a Índia sobre em apoiar mutuamente 
assentos permanentes em um ampliado 
Conselho de Segurança das Nações 
Unidas. No lado político, o presidente 
alemão Sr. Gauck falou de um maior 
papel para a Alemanha nos assuntos do 
mundo, em seu discurso na Conferência 
de Segurança de Munique. Enquanto 
o G4 é o lado mais visível da parceria 
indo-alemã, os dois estão tentando 

trabalhar juntos no Afeganistão e na ONU. 
O presidente da Alemanha afirmou: “Eu 

deliberadamente escolhi a Índia como o destino 
da minha primeira longa viagem para a Ásia. Uma 
democracia deve ser o primeiro alvo de uma visita 
presidencial”, durante sua recente visita a Índia, valida 
o fato de que os laços entre a Índia e a Alemanha só 
vão ficar mais fortes com o tempo.

A tradição 
acadêmica da 

Alemanha tem de-
sempenhado um 
papel importante 
na introdução da 
arte indiana para 
o resto do mundo

Ministro das Finanças da União da Índia Shri P. Chidambaram e o Ministro Federal para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, na 
Alemanha, o Dr. Gerd Mueller assinando os acordos guarda-chuva em Nova Délhi em 05 de fevereiro de 2014
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É fácil encontrar um pouco de calma na Índia. 
Oferecemos alguns destinos que proporcionam 
férias perfeitas para a mente-corpo-alma.

redação    Kalyani Prasher

Descobrir apaz
VIAgem
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Uma vista deslumbrante do Lago Pangong, em Leh, Índia
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O Mosteiro de Chemrey, a 40 km de Leh, em Ladaque, na Índia, tem uma estátua de piso elevado de Padmasambhava, conhecido também como o segundo Buda.

VIAgem
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Há algo sobre um mosteiro que exala 
tranqüilidade e uma certa calma. Se 
você deseja visitar mosteiros, não 
há melhor cenário que Leh. Paisa-
gens deslumbrantes cercam você 
à medida que se aproxima do seu 
destino, tornando-se inesquecíveis. 
Por onde quer que se olhe, lá esta 
uma oportunidade 
para uma foto, quer 
sejam de rochas ou os 
lagos cintilantes. Faça 
a sua escolha entre os 
mosteiros perto de Leh 
como Lamayuru, Phy-
ang, Chemrey, Shey 
e Spituk, mas se você 
estiver com pouco 
tempo, não deixe de visitar Alchi e 
Hemis. O Mosteiro Alchi, a 70 km 
de Leh, situa-se nas margens do rio 
Indus. Quando você parte de Leh, 
é recebido pela agradável surpresa 
de paisagens verdes. A mudança 
de deserto para vegetação se deve 
às férteis planícies de irrigação que 
fazem um contraste surpreendente. 
Alchi Gompa é um dos mais impor-
tantes centros budistas no mundo. A 
cerca de 45 km de Leh fica o Mo-

steiro Hemis, local onde acontece o 
Festival anual Hemis.

Quando tiver terminado a espiri-
tualidade, procure encontrar a paz 
viajando através do cenário deslum-
brante ao longo da estrada mais alta 
do mundo, que leva você a Khardung 
La, na região de Ladaque. Para ficar 

mais emocionante, 
alugue uma bicicleta e 
pedale pelos arredores.  

Há algo de confor-
tante em estar em um 
lago e as águas calmas 
em Ladaque com seus 
tons especiais de azul 
vão impressioná-lo. 
Dois pontos popula-

res são Tso Moriri, 220 km e Tso 
Kar, 150 km ao sul de Leh, respec-
tivamente. Os mais aventureiros 
podem se inscrever em Chadar Trek 
quando o Indus congela e espalha-se 
como uma folha de papel branco. 
Seja viajando nas montanhas, dirig-
indo por paisagens deslumbrantes 
ou simplesmente saboreando o chá 
salgado local em uma parada na 
estrada, uma viagem à Ladaque é 
sempre memorável.·.

O Monastério 
de Alchi é um 

dos mais impor-
tantes centros 

budistas no 
mundo

Ladaque, Jammu e Caxemira

como chegar
Você pode voar para Leh 

partindo de Deli, a capital 
da Índia. Ou dirigir - pela 

mais famosa rota de Deli via 
Manali, com mais de 1.000 km 

de comprimento. Certifique-
se de que você tenha dois 
ou três dias de descanso e 

aclimatização antes de você 
começar a explorar.

dica
Planeje sua viagem em torno 
do Festival anual de Ladaque 

e tenha um vislumbre da 
cultura local. Este ano ele 
será celebrado a partir de 

Setembro 20-26.
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Localizada próximo a Pollachi, 
no alto das colinas, Valparai 
em Coimbatore, Tamil Nadu é 
pontilhada com propriedades de 
cultivo de chá que emprestam à 
sua paisagem uma uniformidade 
agradável aos olhos. Trata-se de 
um emocionante 
passeio em subidas 
com 40 curvas 
fechadas, com as ex-
uberantes paisagens 
da Universidade de 
Annamalai com as 
colinas lhe fazendo 
companhia. Em 
Valparai, os arbus-
tos de chá se alinham as colinas 
em perfeita simetria e em todo 
lugar por onde olhar verá tons de 
verde que aliviarão seu cansaço.

A Paz se encontra tão facil-
mente aqui, como se não hou-
vesse ninguém ao redor. Você 
pode visitar propriedades de 
cultivo de chá, dirigir através dos 
arbustos de chá ou simplesmente 
desfrutar da brisa fresca e verde-
jante. Não se esqueça de comprar 

chá orgânico local, tanto o verde 
quanto o preto. Se estiver inter-
essado em belas paisagens, há 
uma série de mirantes, incluindo 
o santuário do tigre, algumas 
represas e templos. Você pode 
alugar uma bicicleta e pedalar 

ao longo do terreno 
montanhoso ou 
caminhar em pas-
seios pela paisagem 
serena. A Tranqui-
lidade chega à noite 
aqui, como névoa 
vem flutuando dos 
morros, cobrindo 
o verde com um 

espesso manto branco. Comer 
vadas e saborear o chá local nas 
bancas de chá, mergulhar em sua 
vida para escapar da realidade 
para desfrutar de alguns dias 
prazerosos. Pollachi é famosa 
por seu açúcar mascavo e gado. 
Ao longo da estrada de Valparai 
para Pollachi, você encontra 
bancas de “café de filtro” onde 
experimentar uma xícara de um 
forte café de filtro é obrigatório.

Arbustos de chá 
se alinham as 

colinas em per-
feita simetria e 

em todo lugar se 
vê tons de verde

Valparai, Tamil Nadu 

como chegar
Voar, ou pegar um trem 
para Coimbatore. A partir 
daqui, duas horas de 
carro pela estrada leva 
você a Valparai. 

dica
A Reserva de tigres 
Parambikulam fica a uma 
curta distância daqui e 
você pode passar horas 
explorando o parque de 
vida selvagem.

VIAgem
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Propriedades de chá adicionadas a beleza verdejante de Valparai em Tamil Nadu, na Índia
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A Espetacular Ganga aarti no Har Ki Pauri em Haridwar, Índia.

VIAgem
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Haridwar é um centro para 
aqueles que buscam harmonia 
e paz. O sagrado Ganga flui por 
esta cidade, dando ao ar um 
sentimento de calma logo que 
você chega aqui. A cidade sagrada 
é um local de descarte de pedras 
provenientes de Rishikesh. 

Você pode meditar nas 
margens do Ganga e passar tempo 
consigo mesmo para 
rejuvenescimento 
completo da mente 
e do corpo. Você se 
sentirá revigorado 
pela atmosfera daqui, 
como companheiros 
de viagem são 
muitas vezes 
e s p i r i t u a l m e n t e 
inclinados. 

Quando a noite 
chegar em Har Ki Pauri, o 
famoso ghat onde a cidade ganha 
vida com a espetacular vista do 
Ganga aarti. Milhares de diyas 
iluminam a noite, orações e 
cânticos revitalizam o ritmo lento 
da cidade. Se estiver se sentindo 
espiritualizado, certifique-se de 

visitar o Templo Kankhal Ghat, o 
Templo Chandi Devi, o Templo 
Mansa Devi e o Templo Maya 
Devi (também conhecido como 
Panchpuri). 

Vários templos e ashram ao 
redor da cidade são epicentros 
de meditação, ayurveda e bem 
estar espiritual. Gurukuls aqui 
continuam a adotar a tradição 

g u r u - s h i s h y a 
(mestre-discípulo). 
Você também pode 
optar por longos 
passeios nas colinas 
ou fazer uma trilha 
para dar ao seu 
corpo um profundo 
shake-up.

Rafting pode 
ser uma boa opção 
para aqueles mais 

aventureiros. Você pode optar 
por ficar em acampamentos nas 
margens do Ganga. A ideia é 
passar um tempo em uma cidade 
que lembra você das raízes da 
Índia. Conforme você diminui o 
ritmo da vida aqui, o que aumenta 
as chances de você se redescobrir.

Milhares de 
diyas iluminam 
a noite, orações 

e cânticos 
revitalizam o 
ritmo lento da 

cidade

Haridwar, Uttarakhand

como chegar
Voar, ou pegar um trem, 

para Deli, capital da 
Índia a partir da cidade 

de Nova Deli, o trem 
Dehradun Shatabdi é 
a melhor maneira de 

se alcançar Haridwar a 
tempo para o almoço. 

Ou dirigir pelo trecho de 
cinco a seis horas. 

dica
Se você gosta de 

observar pássaros, leve 
seus binóculos, pois 
você pode encontrar 

uma grande variedade 
de espécies nas florestas 

próximas e colinas.
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O local de nascimento de Mahatma 
Gandhi está cheio de lugares que 
acalma você pela sua abundante 
beleza natural. Seja o Parque 
Nacional Gir ou praias isoladas de 
Mandvi, você tende a esquecer do 
tempo quando está em Gujarate. 
Conforme se sentar as 
margens do Ahmedpur 
na praia Mandvi, a ilha 
de Diu se levanta a sua 
frente, através da faixa 
de água. De fato, uma 
vista cheia de paz. 

Faça longas 
caminhadas, nade e 
relaxe em qualquer 
uma das praias 
ensolaradas, algumas 
das melhores de Shivrajpur estão 
perto da cidade santa de Dwarka. 
Não há multidões ao redor de 
Shivrajpur, portanto ela é calma 
e pacífica. Outro canto pacífico é 
Rann of Kutch onde você poderá 
ver os raros asnos selvagem, está no 
Wild Ass Sanctuary, a 112 km de 
Ahmedabad. O santuário tem uma 
vasta planície de sal e pântanos do 
pequeno Rann of Kutch. Um safari 
de jipe por toda a planície deserta é 

uma experiência inesquecível. 
Os espiritualmente inclinados 

devem fazer uma viagem para 
Dev Ni Mori, um importante 
local budista com escavações 
arqueológicas que têm descoberto 
os restos de um mosteiro dos séculos 

três e quatro. Um baú 
contendo as relíquias 
de Buda foi encontrado 
aqui recentemente, 
tornando-se o quinto 
local no mundo a ter 
as relíquias de Buda. 
Ou você pode visitar o 
famoso Templo do Sol 
em Modhera, dedicado 
ao Deus Hindu 
Surya. É conhecida 

pelas suas magníficas esculturas 
e arquitetura.  

Em Nalsarovar santuário de 
pássaros, espalhados ao longo de 
120 quilômetros quadrados, o 
destaque são as 360 ilhas onde você 
encontra muitas aves entre os juncos 
e vegetação aquática. Você pode 
optar por um passeio de barco até 
o local onde se encontram bandos 
de flamingos e colhereiros, íbis e 
outros pássaros. 

Seja o Parque 
Nacional de Gir 

ou as praias 
isoladas de 

Mandvi, você 
esquece o tempo 

aqui.

Gujarate

como chegar 
Ahmedabad é acessível 
por via aérea ou por trem 
de todos os metrôs na 
Índia. Dev Ni Mori fica a 
125 km pela estrada. Para 
chegar a Gir, você precisa 
pegar um trem para 
Junagad e, em seguida, 
dirigir durante uma meia 
hora. 

dica
Visite durante o Festival 
Internacional de pipas, 
realizado no mês de 
Janeiro, para animar a 
alma observando as pipas 
coloridas.

VIAgem
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O Templo do Sol em Modhera no Estado de Gujarate, na Índia, é uma maravilha arquitetônica
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Santiniketan Griha é um dos mais antigos edifícios em Santiniketan, Índia, construído por Debendranath Tagore, pai do Prêmio Nobel Rabindranath Tagore

VIAgem
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Uma cidade cujo nome significa 
paz não precisa muito para chamar 
você para seu abraço, especialmente 
quando ele está associado à 
Rabindranath Tagore, ganhador de 
um Nobel cujo pai renomeou a cidade 
para Santiniketan por tê-la achado 
extremamente calmante. Entre os 
mais reconhecidos centros de artes 
e cultura e lar de uma das mais 
prestigiadas escolas de 
arte do mundo, o Kala 
Bhavan, Santiniketan 
tem sido o lar de pessoas 
que querem escapar da 
vida cheia e barulhenta 
da cidade.

Visite Upasna Griha 
e passe um tempo 
meditando no salão 
de oração. Você pode assistir aos 
serviços noturnos onde a luz de cem 
velas encontra-se refletida no vidro, 
de frente para uma relaxante vista. 
Você pode ir até a casa de Tagore, 
Santiniketan Griha ou a artística 
casa preta. A cidade tem prédios 
históricos associados com Tagore ou 
artes e é puro deleite para os amantes 
da cultura.

Você também pode optar por 
longos e tranquilos passeios. Se 
estiver interessado em plantas 
e árvores, visite Amra Kunja, o 

pomar de mangueiras. A uma curta 
distância a pé do Complexo de 
Visva Bharati fica o Deer Park na 
floresta Ballavpur, onde você pode 
sentar-se em uma torre de vigia e 
observar os pássaros durante horas. 
E não se esqueça de ver o pôr-do-sol 
no Rio Kopai. 

A poucos quilômetros da principal 
universidade fica Sriniketan, criado 

em 1922 como um 
centro de reconstrução 
rural.  Você pode ver o 
artesanato tradicional 
de kantha bordados, 
couro, batik e a 
cerâmica que são feitos 
aqui. Sriniketan tem 
um grande campus com 
um edifício semelhante 

ao de Santiniketan. Certifique-se 
fazendo uma visita ao pavilhão 
afresco e a Sikha Satra, uma escola 
para crianças carentes.

Você pode pegar um taxi e visitar 
Kendu l i para o Festival anual Baul às 
margens do rio, Ajay na vila Joydeb 
para uma experiência que agitará 
sua alma. O festival é realizado no 
mês de Janeiro e centenas de Bauls, 
os populares trovadores errantes de 
West Bengal, reúnem-se de todos os 
estados por três dias, o ar vibra com 
as notas da sua música tenebrosa. 

Visite Upasna 
Griha e medite 
no belo salão 

de orações, 
decorado com 
vidros belgas 

coloridos

Santiniketan, West Bengal

como chegar
Em primeiro lugar, 

vá até Calcutá. A 
partir daqui, vá para 

Santiniketan pela 
estrada da Durgapur ou 

pelo trem expresso de 
Gana Devta partindo 

da estação de Howrah.

dica
Visite durante o 
Poush Mela em 

Dezembro, um dos 
maiores festivais em 

Santiniketan onde 
você pode conhecer as 
artes e o artesanato da 

região.
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Mudança, dizem, é sempre bom. 
Mas o problema, como citado 
por Leo Tolstoy, é que “Todo 
mundo pensa em mudar o 
mundo, mas ninguém pensa em 

mudar a si mesmo.” O eleitorado indiano parece ter 
adotado uma sugestão a partir desta citação e está 
tentando mudar a si mesmo optando por entregar 
o bastão de poder para o partido, que oferece um 

melhor amanhã. Se os resultados das eleições para 
a Assembléia, recentemente realizados nos estados 
de Délhi, Mizoram, Rajastão, Madhya Pradesh e 
Chhattisgarh são qualquer prova, a cavalgada da 
política indiana começou a se mover nessa direção 
positiva. Quando esses cinco estados foram para as 
pesquisas no ano passado, ele estava sendo visto 
como um teste decisivo para avaliar a direção 
para as Eleições Gerais de 2014. No entanto, o 

crescente
A consciência
O eleitorado hoje está fazendo escolhas criteriosas e falando de maneira 
clara e aberta sobre o processo eleitoral. Ele está ficando cada vez mais 
envolvido na política em busca de um governo e um futuro melhor

redação    Sanjeev Bhar

OpiniãO
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aspecto mais importante foi o grande número 
de eleitores de primeira viagem optando por 
exercer o seu direito de voto. Isto, por sua vez, 
tornou-se a razão para o alto resultado de votos 
consultados, um fato atestado pela Comissão 
de Eleição da Índia. Enquanto 65% das pessoas 
votaram em Délhi, Mizoram testemunhou 
81% de votação de eleitorado. O percentual 
ultrapassou a marca de 70% em Madhya 
Pradesh. Chhattisgarh e Rajasthan registraram 
mais de 75% da votação, ultrapassando os 
números anteriores por grandes margens. 

Dessas, uma grande porcentagem eram 
eleitores de primeira viagem. Indo pelas 
estimativas da Comissão Eleitoral, do eleitorado 
total de 725 milhões em 2014, cerca de um 
quinto seria os jovens adultos na faixa etária 
de 18-23. Portanto, para as próximas eleições 
gerais de 2014, dirigindo-se a preocupação da 
juventude, rural ou urbana, tem tomado uma 
posição chave enquanto partidos políticos 
ansiosos por criar estratégias para seus planos e 
prometem atrair esse grande percentual de suas 
respectivas dobras. 

Estas eleições para a Assembleia teve outro 
primeiro em que o eleitor tinha mais um poder 
sobre a ponta do dedo, a opção de selecionar 
“nenhum dos candidatos” listados nas urnas 
eletrônicas (EVMs) através da opção “Nenhum 

dos acima” (NOTA). Isso significava que os 
eleitores tinham a opção de rejeitar todos os 
candidatos. Surpreendentemente, as pessoas 
não pensavam muito sobre esta opção. Os 
resultados também mostraram que o percentual 
de NOTA estava perto de insignificante.   

Délhi foi o mais satisfeito dos cinco estados 
com habitantes colocando os polegares para 
baixo para NOTA completamente. Na verdade, 
a razão para não escolher NOTA mesmo 
depois de estar insatisfeito com o governo do 
Congresso incumbente foi a presença de uma 
nova opção na forma de Aam Aadmi Party que 
fragmentou os votos. 

Efetivamente falando, uma alternativa 
credível é  que as pessoas vão procurar 
e a NOTA, assim, utilizadas ou não, vai 
continuar a agir como um meio para julgar 
os sentimentos de pessoas com as opções 
existentes de candidatos e partidos como os 
seus representantes em potencial. Portanto, 
a participação de NOTA irá previsivelmente 
manter-se inversamente proporcional ao 
número de candidatos em um eleitorado 
de Assembleia particular. Tudo dito e feito 
permanece o fato de que quanto mais o 
número de pessoas, especialmente os jovens, 
que tiverem interesse na política indiana, o 
melhor são as perspectivas de futuro do país.
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Grande Guerra
A Índia e a

Cavalaria Indiana com metralhadora Hotchkiss em ação na França, 1916

redação    Sq Ldr (Retd) Rana TPS Chinna

A Primeira Guerra Mundial foi um acontecimento ímpar na história 
política do movimento de libertação no subcontinente indiano

História
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APrimeira Guerra Mundial (1914-
1918), também conhecida como a 
grande guerra pela civilização naquele 
tempo, foi um acontecimento ímpar 
na história. Os eventos do conflito 

alteraram o mapa social e político do mundo 
para sempre. Suas repercussões 
reverberaram através do tempo e um 
número de conflitos contemporâneos, 
particularmente no Oriente Médio, 
tem suas raízes diretamente ligadas às 
consequências da guerra.

Embora fosse uma colônia Britânica 
naquela época, a Índia apoiou 
ativamente o esforço da guerra 
na tentativa de ganhar status de 
autoridade. A maioria esmagadora 
do eixo principal da opinião política 
em 1914 era unânime no ponto de 
vista de que se a Índia desejava uma 
maior responsabilidade e autonomia 
na política, ela deveria estar disposta 
também a partilhar o peso da defesa 
Imperial. 

Como resultado, a Índia contribuiu imensamente 
para a guerra, tanto em termos de homens quanto 
de material. Seus soldados serviram com crédito e 
honra em numerosas batalhas ao redor do mundo: 
na França e na Bélgica, em Aden, Arábia, África 
Oriental, Gallipoli, Egito, Mesopotâmia, Palestina, 

Pérsia, Tessalónica, na Rússia, e até mesmo na 
China. No final da guerra, cerca 1.100.000 Indianos 
haviam servido no exterior, ao custo de cerca de 
60.000 mortes. A eles foram concedidos mais de 
9.200 condecorações por bravura incluindo 11 
Cruzes Vitória. Estes números incluem os das 

tropa do Serviço Imperial do exército 
dos estados principescos indianos 
semiautônomos. 

As primeiras tropas, inicialmente 
previstas para o serviço no Sudão 
e Egito, foram empurradas mais 
para o oeste para fornecer reforços 
extremamente necessários para a tão 
pressionada Força Expedicionária 
britânica que combatia duramente 
para conter o implacável avanço 
alemão na França e Flandres. Estas 
divisões indianas, ainda vestidas com 
seus uniformes de verão tropical, 
foram jogadas na linha no Outono 
de 1914 e contribuíram para impedir 
que os alemães invadissem através 

dos portos do canal. Até o final de 1914, a Índia 
tinha expedido seis forças expedicionárias para o 
serviço no exterior. Além disso, a Índia contribuiu 
com equipamentos e abastecimentos no valor 
de mais de £80 milhões para o esforço de guerra 
aliado. Ela também deu £146,2 milhões em termos 
de contribuição monetária direta de suas receitas 

No final da 
guerra, cerca 

1.100.000 
Indianos haviam 

servido no 
exterior, causando 

cerca de 60.000 
mortes. A eles 

foram concedidas 
mais de 9.200 

condecorações 
por bravura 
incluindo 11 

Cruzes Vitória.

Infantaria Indiana atacando o inimigo na África Oriental Alemã, 1914
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até 1920. Como é difícil de calcular o seu valor 
financeiro relativo atual, o site oficial da Comissão 
Commonwealth War Graves estima que, usando 
a parte do PIB como indicador, no contexto da 
Grã-Bretanha: £100 em 1917 seriam equivalentes a 
£34.000 hoje.

A grande guerra teve um profundo impacto na 
Índia, tanto do ponto de vista social quanto político. 
Foi a primeira vez que tropas indianas 
foram implantadas na Europa e muitos 
foram grandemente influenciados pelas 
suas experiências em países ocidentais. 
Um soldado da cavalaria escreveu do 
campo para Sir Chhotu Ram, editor 
do diário oficial “The Jat Gazette” em 
junho de 1918, expressando o desejo de 
que a guerra continuasse por muito mais tempo, já 
que ela estava dando aos indianos em primeira mão 
a oportunidade de experimentar um mundo maior. 
Os indianos, Les Hindous, foram recebidos com 
entusiasmo pelo povo da França e da Bélgica e a sua 
interação com os cidadãos rurais da Europa ajudou 

a quebrar a barreira cuidadosamente construída 
da supremacia racial defendida pelas autoridades 
coloniais na Índia.

Como mencionado anteriormente, a participação 
da Índia na guerra foi apoiada pela opinião política, 
para a surpresa das autoridades coloniais que 
esperavam problemas e estavam preocupados que 
os agitadores políticos pudessem se aproveitar do 

diminuído exército Europeu. Mahatma 
Gandhi foi um dos fervorosos 
defensores do esforço de guerra. Foi 
só quando se tornou evidente para 
os dirigentes políticos indianos que 
os britânicos não iriam cumprir com 
as promessas que tinham feito no 
andamento da guerra mundial, que 

houve uma mudança nas demandas políticas, a 
partir de governados sob o Império Britânico para 
a total independência da Grã-Bretanha. A Primeira 
Guerra Mundial foi um acontecimento ímpar na 
história política do movimento de libertação no 
subcontinente indiano.

Grupo ferido de soldados Jat no Hospital Militar indiano em Brighton

A participa-
ção da Índia 
na guerra foi 
apoiada pela 

opinião política

História
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O MINISTéRIO DAS RELAçõES EXTERIORES cELEBRA O 
cENTENáRIO DA gUERRA 

À luz do enfoque global para marcar o centenário 
da guerra que mudou o curso da história moderna, 
a Instituição do Serviço Unido da Índia, a mais 
antiga reflexão estratégica da Índia (fundado em 
1870), juntamente com o Ministério das Relações 
Exteriores, foi elaborado um plano para salientar a 
excelente contribuição do Exército indiano para o 
estabelecimento da paz no mundo, com destaque 
para o papel da Índia no conflito.
Enquanto o otimismo internacional que anunciava 
o fim da guerra foi infundado, o conflito colocou em 
movimento determinadas forças que provaram ser úteis 
para uma paz maior um século depois das armas da 
“guerra para pôr fim a todas as guerras” calarem-se. A 
Índia de hoje pretende dialogar com todos os antigos 
beligerantes num espírito de comemoração e 
de reconciliação; para trabalhar com nações 
parceiras em busca de um futuro brilhante 
e melhor, decorrente dos fantasmas 
sagrados de um passado conflitante. A 
Índia e o Projeto da Grande Guerra visam, 
portanto, ser intrinsecamente colaborativa 
em execução e intenções. O objetivo é 

envolver-se com um vasto leque de parceiros no projeto, 
desde os governos nacionais, instituições educativas 
e culturais, organizações, tanto governamentais 
como não governamentais, bem como indivíduos 
para promover um maior contato entre as pessoas. 
O objetivo do projeto é construir pontes através de 
uma maior compreensão e apreciação de um passado 
partilhado com base no papel da Índia na Grande 
Guerra. As atividades planejadas são estruturadas 
para reunir estudiosos, especialistas, governos e 
instituições para capturar o espírito da comemoração do 
centenário. O tema da contribuição da Índia na Primeira 
Guerra Mundial será analisado de uma variedade de 
perspectivas: tática, estratégica, política nacional, 
sociedade e cultura, arte do período da guerra, ficção 
e literatura, gênero e identidade, histórico médico e 
do trabalho. Através de uma série de interações sobre 
estas diversas facetas, o projeto espera abrir novas 
perspectivas sobre o engajamento da Índia na Grande 
Guerra, gerando novos conhecimentos sobre áreas mais 
convencionais da consciência pública e do discurso. Os 
procedimentos do projeto foram planejados para formar 
uma imagem abrangente do tema “Índia e a Grande 

Guerra”, em uma escala sem precedentes e realçar 
várias interpretações e perspectivas que se revelam 
por 100 anos desde o início da guerra.

O autor é um historiador militar e secretário, Instituição do Serviço Unido da Índia - Centro de Investigação histórica das Forças Armadas, em Nova Deli

Acima infantaria indiana na Mesopotâmia, Fevereiro de 1917. Abaixo Lewis gun vigiado por tropas indianas
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mudou a Índia
A marcha que

Para protestar contra a introdução de imposto sobre o sal pelos 
ingleses, Mahatma Gandhi e 78 satyagrahis partiram a pé para a vila 
costeira de Dandi em Gujarat, mais de 390 km do ponto de partida 
em Sabarmati Ashram em 12 de março de 1930. Nós refazemos a 
viagem do Março Salgado, também chamado de Rio de fluxo branco, 
enquanto as pessoas que se juntaram à procissão usavam khadi branco

História
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1. Em 12 de Março às 6h30 da manhã, Gandhi partiu em sua viagem de 
Sabarmati Ashram a Dandi com alguns satyagrahis escolhidos. 
Milhares de seguidores inspirados se juntaram a ele no caminho.

2. O primeiro dia de marcha de 21 km terminou em Aslali. 
Voluntários coletaram doações, registraram novos satyagrahis e 
receberam pedidos de demissão de funcionários da aldeia que optaram 
por encerrar a cooperação com o governo britânico.

3. Em 13 de Março, Gandhi fez um discurso em Bareja e convidou os 
moradores - muitos deles cristãos e muçulmanos - para dar as mãos 
para apoiar a causa da liberdade da Índia.

4. Em seu discurso em 14 de Março Vasana, Gandhi perguntou à 
plateia se eles iriam acreditar nele, se ele fizesse uma previsão de que 
logo os britânicos iriam se desculpar com os indianos. 

5. Em seu discurso em Dabhan em 15 de Março, ele pediu que 
os aldeões boicotassem os trabalhos do governo, apoiassem khadi, 
rejeitassem mercadorias estrangeiras, abandonassem o álcool e se 
juntassem ao exército de satyagrahis salgados.

6. Em 17 de Março em Anand, Gandhi pediu aos alunos para saírem 
dos estudos até que a campanha do Satyagraha salgado atingisse seu 
objetivo.

7. No dia 21 de Março em Gajera, Gandhi se recusou a falar com 
as 4.000 pessoas que se reuniram lá até que eles permitiram que os 
intocáveis se juntassem a eles. 

8. Em 26 de Março, 28 de Março e 29 de Março, Gandhi falou em 
Ankleshwar, a margem do rio e Keem Bhatgam, respectivamente. 
Em Bhatgam, Gandhi condenou a indulgência e extravagância. 

9. Dirigindo-se aos comerciantes de pano de Bombaim (atual Mumbai) 
que assistiam seu discurso na Sandihiyer em 30 de março, Gandhi 
disse que o envolvimento da classe comerciante na luta de Satyagraha 
significa o seu compromisso com a causa da luta da Índia pela 
liberdade.

10. Em 1º de abril Gandhi falou ao povo de Surat sobre como o 
imposto sobre o sal era “bestial, desumano e uma lei satânica ‘.   

11. Em 5 de abril, Gandhi dirigiu-se à imprensa associada a Dandi. Ele 
agradeceu ao governo por sua não interferência absoluta, enquanto ele 
estava em sua marcha. Em 6 de abril, Gandhi, na praia Dandi, violou 
as leis de sal britânicos. Ele fabricou sal fervendo-o em água do mar. Ele 
pegou um punhado de sal e lama e conclamou seus seguidores a violar a 
lei do imposto de sal britânico ao fabricar sal ao longo da costa do mar.

1
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Ruas, parques e espaços 
mais abertos estão cheios 
de foliões de manhã 
cedo, muitos deles 

acompanhados por percussionistas, 
prontos com as mãos cheias de gulal 
(pó colorido) e pichkaris (armas de 
água) para cumprimentar amigos 
e inimigos com igual 
fervor. Transcendendo 
a casta, bem como credo, 
Holi promete a um e 
a todos um momento 
alegre. Como a maioria 
das outras celebrações 
indianas, há também 
uma lenda por trás de 
Holi. Holika, a irmã 
má do rei demônio Hiranyakasipu, 
tentou matar seu filho Prahlad 
pois ele protestou contra os maus 
caminhos de seu pai, e sua fé no 
Todo-Poderoso. Então, usando um 
xale à prova de fogo, Holika sentou 
com ele em uma pira, mas os deuses 

consideraram o contrário. Uma 
rajada de vento soprou o xale a 
distância e colocou sobre Prahlad, 
protegendo-o, enquanto sua tia 
queimava até a morte. Depois disso, 
o Senhor Vishnu apareceu e matou 
Hiranyakashipu. 

Hoje, Holika Dahan (queima) é 
re-promulgada um 
dia antes do Holi. 
Uma grande fogueira 
é acesa e as pessoas 
cantam e dançam 
em torno dela. Holi 
é comemorado no 
próximo dia dessa 
vitória simbólica 
do bem sobre o mal 

através de uma profusão de cores. 
O festival é celebrado no último 
dia de lua cheia do mês lunar, 
Phalgun (em fevereiro / março). O 
festival também anuncia a chegada 
da primavera, comemora a boa 
colheita e despede-se do inverno.

Vibração, a vitória do bem sobre o mal 
e cores... Pode haver várias maneiras de 
descrever a alegria desta celebração. Principais 
artistas indianos nos dão a sua interpretação 
única do festival de cores e explicam o que isso 
significa para eles

Tons de 
Holi

Holi, o festival 
das cores, é 

comemorado no 
último dia de 

lua cheia do mês 
lunar

Baixe o AR para seu 
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um filme relacionado 
a este artigo.
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NILADRI PAUL

Holi é sempre um dia especial 
para todos, é um momento 
para apenas se divertir e ser 
feliz em todas as misturas 
de cores que espalham a 
alegria infantil. Coloquei cores 
nas minhas telas durante 
todo o ano, e é exatamente 
um dia, quando os meus 
amigos e vizinhos se tornam 
minhas telas e eu me divirto 
colorindo cada um deles. 
Meus acrílicos sobre tela são 
todos sobre cores positivas 
e vidas vibrantes com ritmo 
e sinfonia. Uma celebração 
de alegria e felicidade, assim 
como Holi.
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NARESH KAPURIA

Holi é cheio das cores da vida. 
Promove uma conexão onde o velho e 
o jovem comemoram juntos. É sobre 
amizade, amor, carinho e dedicação. 
Cores da Terra são usadas e cada cor 
tem uma história. Verde significa a 
sombra de uma árvore, o vermelho 

significa deixar a raiva ir ao  arremessá-
la no ar e o amarelo significa bhakti 
(devoção). Eu expressei meus 
sentimentos neste trabalho, acrílico 
sobre tela, que eu criei, especialmente 
para a India Perspectives. Algumas 
pessoas aplicam chandan (pasta de 
sândalo) uns sobre os outros, o que 
significa shanti (paz).

Celebrações
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SEEMA KOHLI 

Holi faz-me lembrar do Senhor Krishna 
e seus consortes (gopis). O portador da 
flauta, como ele também é conhecido, 
quase pode ser considerado o 
“pioneiro” de Holi ... Braj ki Holi, perto 
de Vrindavan, em Uttar Pradesh, a 
terra natal de Krishna e Radha, está 

entre os mais famosos. Holi significa 
também amar uns aos outros, apesar 
das diferenças. Eu especialmente gosto 
da idéia de usar cores. Visualmente, 
é um dos festivais mais interessantes 
na Índia. Nesta pintura, eu usei mídia 
mista, juntamente com 24 quilates 
de ouro e folha de prata sobre tela, 
retratando a minha visão de Holi ..
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VED NAYAR 

Faço parte da herança cultural que 
criativamente assimilou com o jogo 
de cores como um festival associado 
com a mudança das estações - a nossa 
é uma sociedade criativa. Joguei Holi 
com duas crianças recentemente e 
registrei a alegria e criatividade nele 
por meio da fotografia.

SUDIP ROY
 
Holi é um festival que permite a máxima diversão. Ele traz 
felicidade na vida de todos, uma vez que unifica as pessoas, 
independentemente de sua religião. Gosto da unificação de 
diferentes matizes que nós começamos a experimentar durante o 
festival de cores.

Celebrações
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Cozinha
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Hilsa
Tradição

A iguaria mais amada na Bengal Ocidental, hilsa é 
também o peixe nacional de Bangladesh

redação    Jahnavi Sarma

Se há uma coisa que pode levar os 
apreciadores de frutos do mar à Índia, 
Bangladesh e, a extensão, no Paquistão, 
em um rapto de êxtase, é o amor pelos 
os peixes tropicais, hilsa. Esta é uma 

iguaria que realmente transcende nacionalidade, 
religião e cultura.

Hilsa é um dos peixes mais deliciosos no Sudeste 
Asiático, especialmente em Bengala Ocidental, na 
Índia. É igualmente popular em Odisha, Assam, 

Tripura e Gujarat, na Índia meridional oeste. De 
fato, enquanto Mumbai recebe o seu fornecimento 
de hilsa de Bharuch cidade de Gujarat, nas margens 
do Narmada, o mesmo é exportado para vários 
países. Hoje, hilsa é um nome familiar na Índia. 
Delícias preparadas usando este peixe ocupam um 
lugar de destaque em todos os restaurantes em 
Bengali ao redor da Índia  e a maioria dos amantes 
de peixe têm um certo prazer na arte de lidar 
com os seus pequenos ossos. Na verdade, ele foi 
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nomeado o peixe nacional de Bangladesh. 
Durante a maior parte de sua vida, hilsa vive no 

mar, mas viaja a montante através de rios de água 
doce no Sudeste Asiático para colocar ovos. Em 
seguida, nada de volta para o mar, que é quando 
é pego. Tradicionalmente, é pego em rios, pois o 
hilsa de água doce é mais delicioso. Pode-se ver 
enormes capturas de hilsa nos rios Padma, Meghna 
e Jamuna em Bangladesh, que desembocam na 
Baía de Bengala. 

Na Índia, as melhores capturas 
são dos rios Brahmaputra, Ganges, 
Mahanadi, Narmada e rios Godavari. 
O peixe também é pego do mar. Estes 
não são considerados tão saborosos 
como os do rio. Não é de admirar que 
eles não tenham um bom preço.

A melhor coisa neste peixe é que ele 
pode ser preparado de várias maneiras. 
Na Bengala Ocidental e Bangladesh, 
Shorshe Ilish, hilsa preparado com 
sementes de mostarda, é um deleite 
para a alma. E Bhappa Ilish ou hilsa no 
vapor não é menos popular. Na verdade, pode-se 
saborear esse peixe defumado, cozido, frito, cozido 
no vapor e no curry ou pode ser misturado com 
qualquer vegetal de sua escolha. 

Em Bangladesh, o curry Tetul apimentado e 
agridoce (hilsa em um curry de tamarindo) é 
amplamente saboreado. Este óleo de peixe é uma 
fonte rica para os ácidos graxos ômega 3 essenciais 
e experimentos recentes têm demonstrado que o 
consumo regular deste peixe pode diminuir o 
colesterol, bem como os níveis de insulina. 

Outro fato interessante sobre este peixe é que 
nenhuma parte nunca é desperdiçada. O óleo 
usado para fritar o peixe absorve o seu sabor e 

pode ser saboreado com arroz cozido 
no vapor e pimentões verdes.

Independentemente da sua 
nacionalidade, a reverência dos 
bengali para este peixe é evidente 
a partir de suas tradições sociais 
e religiosas. Durante o Ano 
Novo Bengali, as celebrações são 
incompletas sem iguarias feitas a 
partir deste peixe, com pessoas de 
todas as camadas da sociedade e 
da religião, incluindo-os em sua 
refeição. Um par de hilsa oferecido 

durante as cerimônias religiosas na maioria das 
famílias bengalis de Assam, Tripura e Bengala 

Ocidental é considerado auspicioso. 
Infelizmente, a pesca 

Pode-se saborear 
esse peixe 
defumado, 

cozido, frito, 
cozido no vapor 

e com curry, 
ou pode ser 

misturado com 
qualquer vegetal.
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indiscriminada levou a um declínio acentuado 
da sua população. Anteriormente, este peixe 
não era pescado durante os meses de inverno, 
quando eles colocam seus ovos. Mas, graças ao 
aumento do poder de compra das pessoas, esta 
regra não escrita é desrespeitada, hoje, por causa 
do lucro. A pesca indiscriminada e o esgotamento 
gradual dos criadouros reduziu a população 
de hilsa a um grau em que os ambientalistas 

temem que este peixe esteja caminhando para a 
extinção. Agora Bangladesh está gradualmente 
assistindo a um aumento do número de hilsa 
após a introdução de uma série de medidas de 
conservação. A quantidade de hilsa em Bengala 
Ocidental diminuiu drasticamente nos últimos 
anos. A menos que sejam tomadas medidas 
fortes, os amantes desta iguaria delicada podem 
ser privados de seu peixe favorito.

ESfORçOS PARA cONSERVAçãO
A Índia e Bangladesh estão conjuntamente tentando salvar o hilsa da 
extinção. Bangladesh identificou quatro santuários para os peixes. 
Como um incentivo para não pescar nessas águas durante a época de 
reprodução, os pescadores são recompensados com 30 kg de arroz 
e crédito para iniciar pequenos negócios alternativos. A pesca aqui é 
proibida entre a lua cheia e lua nova em outubro-novembro para garantir 
que a reprodução não seja perturbada.  
Seguindo esse exemplo, o governo de Bengala Ocidental também 
notificou cinco santuários Hilsa. Trechos do rio Hooghly de Diamond 
Harbour para Nischindapur no Sul 24 Parganas, Katwa para Hooghly 
Ghat (cobrindo Burdwan, Nadia, Norte 24 Parganas e Hooghly) e Lalbagh 
para Farakka Barrage em Murshidabad e Malda foram identificados 
santuários Hilsa pelos departamentos de pesca, juntamente com 5 km² 
ao redor da areia em Matla, Raimangal e rios Thakuran nos Sunderbans. 
A pesca de hilsa no mar já é proibida em setembro e outubro. Os 
governos de ambos os países estão conscientizando os consumidores 
através de panfletos e propagandas audiovisuais.
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em meu prato
Flores
Culinária indiana, uma das mais abundantes no mundo, tem 
uma história antiga do uso de flores para dar sabor e nutrição 

redação    Aarti Kapus Singh

Embora as flores tenham se tornado o 
novo ingrediente encontrado por chefes 
de cozinha no Oeste, estas há muito 
tempo têm sido usadas na culinária 
indiana para fornecer sabor, aroma e 

cor. Elas podem ser parte de um prato principal, uma 
salada, uma sobremesa ou adicionadas como uma 
cobertura. Algumas são secas e usadas como ervas 
de culinária também. Por exemplo, pétalas de rosa 
secas são usadas em sobremesas indianas tais como 
kheer e kulfi. Gulukand, o famoso produto feito de 
pétalas de rosa, possui muitos benefícios - é usado 

para dar sabor meetha paan (folha de bétel digestiva) 
e contém cálcio, vitaminas A, C, K e complexo-B. 
Age como um agente refrescante também. O extrato 
da flor de pandanus, conhecida como kewra, tem 
uma fragrância frutuosa inebriante e é adicionada 
a pratos para fornecer aroma. Os bulbos são usados 
para infusão ou triturados como um tempero, seu 
sabor potente e distintivo usado no arroz e iguarias 
indianas baseadas em refeições. 

O Açafrão ou kesar é apreciado por sua cor única 
e sabor e aroma de mel-amargo. Seus estigmas 
secos e laranja amarronzado profundo são usados 

Flores frequentemente formam a parte da raita, uma comida de acompanhamento

cozinha
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em quantidades pequenas no arroz (pulao/biryani), 
guisados, carne, peixe e sobremesas. Os Cordões 
de Kesar são colhidos à mão a partir de flores e é 
necessário mais do que 75,000 flores (cada com três 
cordões) para fazer 450 gramas de tempero. Essas 
são subsequentemente esmagadas em forma de pó 
fino com mistura e pilão. Antes de ser adicionado 
a um prato, o açafrão é geralmente torrado e em 
seguida, encharcado em leite quente para liberar 
seus sabores e coloração.  

A Flor cocksomb, também conhecida 
como moaval, celosia ou flor de lá, é 
usada para fazer rista, umaalmôndega 
de curry em Kashmir. Suas folhas e 
raízes jovens e com inflorescência são 
usadas para fazer ensopado. Suas folhas 
têm uma textura macia e gosto de 
espinafre suave. As adições de pimenta, 
alho, limão fresco e óleo de palma 
vermelho, fornecem um delicioso 
acompanhamento.

A cultura indiana antiga tem venerado o lótus 
por seu fator medicinal e de cura potente e é usado 
para tratar a diarreia, cólicas abdominais e doenças 
cardíacas. Suas sementes, phool makhana, são 
torradas e comidas ou usadas para fazer sobremesa 
de arroz (kheer) enquanto suas flores são usadas 
como um enfeite. Estames de lótus são usados para 
um chá saboroso enquanto as raízes podem ser 
cozinhadas para fazer um molho curry delicioso.

Kachnar ou montanha de ébano é usada em 
vários molhos no subcontinente indiano. É uma 

erva popular que pode curar hemorragias internas, 
hemoptise, hemorroidas, dispepsia e flatulência. 
O curry kachnar tradicional é preparado usando 
galinha, flores de kachnar, iogurte e temperos. Seus 
botões são usados para fazer um prato seco assim 
como a raita (prato de acompanhamento à base de 
coalhada).  

A flor Mahuwa (também chamada de árvore 
de mel ou árvore de manteiga) é bem popular 
entre os tribais em Chhattisgarh, Odisha, Andrha 

Pradesh e Maharashtra, Santhals de 
Santhal Paraganas (Jharkhand) e os 
tribais Koya do Nordeste. A torta, 
sabor cramberry de hibiscos ou flor 
sapato (hibiscos rosa sinensis) famosa 
entre os Bengalis como jabakusum, é 
usada para fazer compotas e geleias. É  
uma boa fonte de vitamina C, potássio 
e flavonoides. 

No popular sul indiano, agalinha 
Chettinad, 25 pimentas diferentes são combinadas 
com os mais importantes temperos sendo o maratti 
mokku ou vagens de flores secas que adiciona um 
sabor delicado de tempero. O Jasmim perfumado é 
usado para fazer mallipoo sadam, um refrescante 
pulao. Esta flor contém flavonoides essenciais junto 
com vitaminas A e C. 

No entanto, para assegurar que tenham o melhor 
sabor, as flores devem sempre estar frescas. Flores 
desbotadas e murchas e os botões não abertos das 
espécies podem ser desagradáveis e podem adicionar 
um sabor amargo indesejável para o prato.

A cultura 
indiana antiga 
tem venerado o 
lótus por seus 

poderes de cura 
e medicinais

Cordões de Kesar, transmitem um sabor único para o kheer Indiano Cockscomb vai bem com camarões
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em um poteSaúde
Com uma mudança de escolhas na forma de vida, medicinas 
tradicionais derivadas de raízes, folhas e caules hoje encontram novos 
seguidores por todo o mundo. No entanto, a Índia tem estado no 
coração de todo este movimento há séculos

redação    Lakshmi Balakrishnan

Baixe o AR para seu 
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passe o scan nesta 
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um filme relacionado 
a este artigo.
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Índia é frequentemente chamada de jardim 
botânico do mundo. Cerca de 6.000 das 
45.000 mil espécies de plantas conhecidas 
na Índia são utilizadas para produção de 

medicamentos tradicionais. De acordo com o 
Centro Nacional de Ciências Biológicas, o uso de 
medicamentos à base de ervas da Índia remonta 
ao 2º milênio A.C. . 

Um passeio pelo corredor de qualquer 
supermercado narra a história desses super-
ingredientes, derivados de raízes, folhas ou 
extratos de plantas que curam “naturalmente”. 
De fato eles estão cada vez mais presentes nos 
produtos utilizados para nutrição 
e beleza. Muito antes da rota das 
especiarias abrirem as riquezas da 
Índia para o ocidente, viajantes, 
filósofos e físicos estavam olhando 
para o seu conhecimento e 
desenvolvendo a compreensão no 
campo da saúde e da medicina. 
Referências da medicina tradicional 
indiana são encontrados na Charaka 
Samhita e Sushruta Samhita, as mais 
antigas escrituras do Ayurveda.

Considerado um dos sistemas 
mais antigos do mundo da medicina 
Ayurveda, os primeiros escritos se focaram 
em encontrar a origem de uma doença para 
proporcionar uma cura saudável com base em 
elementos que acredita-se criarem o equilíbrio 
para um corpo humano saudável. Esta continua 
a ser a base do processo de cura da Ayurveda até 
hoje. Enquanto a Ayurveda encontra notoriedade 
na história da antiga medicina Indiana com o 
aumento do comércio e as influências culturais, 
a região também testemunhou a prática da 
Unani, Sidha e Sa-Rigpa que influenciou e foi 
influenciada pela filosofia Ayurveda.

O Unani se origina da escola de pensamento 
de Hipócrates, na Grécia antiga. E tal como a 
Ayurveda, Unani dá ênfase ao equilíbrio criado 
pela harmonia de certos elementos fisiológicos 
em nosso organismo.

O uso de plantas medicinais é encontrado 
em textos mitológicos indianos incluindo o 
Ramayana. Nos dias finais da guerra contra 
Ravana, Hanumana foi solicitado a encontrar 
ervas sanjeevanipara ajudar a trazer um ferido 
Lakshmana voltar à vida. No entanto, os 
botânicos ainda não estão convencidos de que 
uma planta pode ter qualidades para salvar vidas.

Até hoje, a medicina tradicional 
continua se utilizando de 
milhares de plantas para curar. 
Por exemplo, aloe vera, cada vez 
mais usada em cosméticos hoje, 
foi vista durante muito tempo 
pela Ayurveda como uma planta 
medicinal devido à sua capacidade 
para curar queimaduras, hidratar 
a pele e até mesmo tratar doenças 
hepáticas como icterícia. A canela 
é amplamente utilizada na cozinha 
Indiana e não apenas como um 
tempero que dá sabor aos pratos, 

mas também como um ingrediente que ajuda na 
digestão. Da mesma forma, a árvore neem tem 
uso extensivo na Índia para fins medicinais. 
Conhecida por suas qualidades anti-sépticas e 
anti-virais, é muito útil tanto na manutenção 
da saúde pessoal quanto comunitária e na 
agricultura biológica. A população tribal da 
Índia é conhecida por utilizar medicamentos à 
base de ervas por anos, e essa prática permanece 
até hoje. O conhecimento que eles possuem das 
plantas e suas propriedades, na verdade, teve 
um papel essencial nos primeiros trabalhos da 

Pelo menos 6.000 
das 45.000 mil 

espécies vegetais 
registradas na 

Índia são usadas 
pela medicina 
tradicional. E 
continuam a 

curar até hoje...

com os avanços na pesquisa clínica, 
medicamentos à base de ervas têm 
gradualmente ganhado vantagem sobre 
o método principal da ciência médica na 
prevenção e tratamento”

Dr Shashibala , consultor HOD, Hospital Moolchand Ayurveda, Nova Deli
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cHITRA-VIcHITRA MELA
Comunidade tribal da Índia que possui o conhecimento 
de quase 9.000 espécies de plantas. Proporcionando um 
vislumbre da cultura tribal de Gujarate esta a Chitra-Vichitra 
Mela, uma feira anual realizada no início da primavera. A 
maior feira tribal do estado, é realizada na aldeia Gunbhakari 
, em Sabarkantha no distrito de Gujarate, Índia. Ela 
está localizada tendo como cenário a Triveni Sangam,o 
entroncamento dos rios Sabarmati, Akul e Vyakul . Além 
dos moradores e turistas, centenas de tribais das áreas 
adjacentes participam da feira. Uma atmosfera eletrizante é 
criada por milhares de tribais que se reunem vestidos com 
trajes coloridos e dançam seguindo a batida de tambores 
realizada por cada tribo. É uma ótima oportunidade para 
experimentar a cultura única e os costumes locais.

A estação de trem mais próxima para a feira fica a 32 km de 
distância de Khed Brahma . Também pode se chegar ao local 
pela estrada.

TESOURO
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aloe vera
esta suculenta é popular há mais de 
5.000 anos. Cheia de vitaminas, minerais, 
aminoácidos e ácidos graxos, é uma das 
poucas plantas que tem a vitamina B12. 
Sendo um adaptógeno, auxilia na digestão. As 
propriedades curativas da Aloe vera são ideais 
para tratar queimaduras. Está disponível em 
essência e utilizada em produtos de beleza.

canela
Amplamente utilizada na cozinha indiana, a 
canela ajuda na digestão, reduz colesterol e os 
níveis de açúcar no sangue. O óleo de canela 
também é conhecido por suas qualidades anti-
bacterianas e é utilizado em chás ou em outras 
formas de alimento. Ela ajuda a combater gripe 
comum. Suas propriedades antioxidantes são 
ótimas para a pele.

a cúrcuma (aÇaFrÃo-da-índia)
Esta poderosa planta é tão importante pelo 
seu valor nutritivo quanto pelo sabor que 
traz para a cozinha indiana. Um copo de leite 
com uma pitada de açafrão-da-índia e uma 
colher de mel é um excelente remédio contra 
resfriado comum e tosse, passado de geração 
a geração. Pesquisas recentes comprovam 
também sua capacidade de reduzir as chances 
de acidente vascular cerebral.
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medicina como Charaka Samhita..
Diversos estudos realizados ao oeste do 

Himalaia revelam que os moradores locais 
usavam plantas na ausência de medicamentos 
para tratar males como problemas oculares, 
dores, cálculos renais e até mesmo infecções do 
trato urinário.

Um estudo recente, chamado 
Uso tradicional de Plantas 
Medicinais entre as comunidades 
tribais do Chhota Bhangal, 
Western Himalaia, revela que 
35 variedades de plantas foram 
utilizadas pela comunidade para 
tratar enfermidades comuns. A 
maior parte desse conhecimento foi 
passado para as gerações seguintes 
através do boca a boca.

Uma variedade de plantas medicinais fazem 
parte da vida cotidiana na Índia. Embora sua 
utilização como ingredientes na cozinha tenha 
sido uma maneira de nossas diversas comunidades 
conseguirem incorporar plantas medicinais, 

eles encontraram um lugar importante nos 
tratamentos de beleza também. Henna e shikakai 
têm sido utilizadas no subcontinente para colorir 
os cabelos e torná-los mais brilhantes. Amla, 
uma rica fonte de vitamina C, é encontrada em 
produtos para os cabelos devido a sua capacidade 

de fortalecer a raíz dos cabelos Da 
mesma forma, a laranja e o pepino 
têm sido utilizados há muito tempo 
para fazer máscaras faciais por 
causa de sua habilidade natural para 
remover as rugas. Água de rosas 
e óleo de rosas são importantes 
ingredientes nos produtos de 
beleza devido às propriedades anti-
inflamatórias. Portanto, não é difícil 
entender por que razão uma série 
de modernos produtos cosméticos 

usam o poder das ervas naturais Compreender 
suas qualidades medicinais podem ajudar-nos 
não apenas a usá-los melhor em sua forma 
original, mas também na escolha dos produtos 
certos na prateleira.

Laranja e 
pepino têm sido 

utilizados há 
anos em más-
caras faciais 
por mulheres 

para melhorar 
a pele e remover 

rugas
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o manjericÃo e o gengiBre
Sua xícara de chá quente é rica em 
antioxidantes. Quando feitas com tulsi ou holy 
basil, ajuda a curar resfriado comum e dor 
de garganta. O gengibre, uma raíz, também 
pode ser adicionado já que é conhecido por 
facilitar a digestão, aliviar a dor e melhorar 
a circulação. Esmagar o gengibre com mel 
também é útil quando você tem um resfriado.

Folhas de curry
Utilizadas para decorar e também como 
chutneys na cozinha do sul da Índia, as folhas 
de curry são um leve laxante e ajudam a 
fortalecer o fígado. São conhecidas por ajudar 
com complicações intestinais e diarréia. Estas 
plantas fáceis de se cultivar também são ricas 
em vitamina A e ajudam a fortalecer os olhos 
se consumidas regularmente. 

hortelÃ
Rica em antioxidantes, nutrientes e 
fitonutrientes, a hortelã ajuda a fortalecer 
imunidade e melhora a digestão. Mastigar 
algumas folhas de hortelã fresca pode ajudar 
na saúde bucal, razão pela qual é muitas vezes 
encontrada em produtos de higiene bucal. 
Folhas de hortelã podem ser usadas frescas, no 
chá ou em molhos picantes e saladas.
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vital importância 
para a Índia?

Por que olhar para o Centro-Oeste é de

redação    Rajeev Sharma 

Agora que a Índia embarcou em 
seu mais ambicioso e único maior 
esquema de bem-estar do mundo, 
conhecido como Lei de Segurança 
de Alimento Nacional da Índia, 2013 

(também Direito para Lei Alimentar), deve ficar 
claro de antemão que a região do Centro-Oeste é 
a fonte principal de fosfato e outros fertilizantes e, 
portanto, um grande fator de segurança alimentar da 
Índia. Além disso, esta região é uma fonte de 
aproximadamente 60 por cento de óleo 
indiano e requisito de gás e, portanto, 
crítica para a segurança de energia 
da Índia também. Dos 5 maiores 
exportadores de petróleo da Índia, o 
país tem quatro nos países do Golfo. 
O maior fornecedor de LNG está nos 
países do Golfo para a Índia.

No momento, há 7 milhões de indianos 
no Golfo. Essas pessoas são grandes recursos 
humanos as quais a Índia forneceu para os países com 
deficiência de recurso nesta região. Esses expatriados 
indianos enviam enormes remessas de volta para casa. 
Do relatório do Banco Mundial de USD 70 bilhões de 
remessas anuais que a Índia recebeu o ano passado, 

uma parcela grande veio dos seis países do Conselho 
de Cooperação do Golfo (GCC).

Uma porcentagem significante disto veio unicamente 
de Kerala desde que os expatriados deste estado indiano 
meridional contribuem com mais de USD 35 bilhões em 
remessas a cada ano. Algumas estimativas são de que 
mais de 20 por cento do GDP da Kerala é dependente 
do Golfo. Ainda, outro importante e relevante fato é que 
a economia geral da Índia assim como envolvimento 

comercial com o Golfo está por volta de 
USD 160 bilhões por ano e que a Índia 

ainda não forneceu recursos humanos 
a esses países. Apenas em Dubai, 
temos quase 12 bilionários indianos, 
demonstrando o tipo de riquezas que 
temos ganhado de trabalhos com 

países do Golfo.
O Golfo é praticamente a única região 

restante que recebeu enorme superávit 
investível.  Isto significa muito para um país 

como a Índia que requer investimento de mais de US$ 
150 bilhões dentro dos próximos anos para tonificar a sua 
infraestrutura. Este dinheiro pode ser gerado somente de 
países como esses no Golfo que tem recebido superávits 
investíveis. 

Após olhar para o Leste por mais de duas décadas, a Índia está agora 
olhando para o Centro-Oeste e com razão. O Golfo é a vizinhança 
estendida da Índia e acoplada com a região Ásia Oeste-África Norte 
(WANA em sua sigla em inglês), esta parte do mundo do Irã até a Síria é 
de vital estratégia e importância econômica

OPINIÃO
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EAU

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) vêm à mente 
como o exemplo apropriado neste contexto. É um 
fato pouco conhecido que o comércio da Índia com 
os EAU está no marco de USD 75 
bilhões, muito mais do que o comércio 
da Índia com a China que está pairando 
entre USD 60-65 bilhões. Isto é apesar 
da enorme diferença nos tamanhos dos 
países e as suas economias. Além disso, a 
maneira que o comércio bilateral Índia-
EAU tem galopado pontos recentes a 
enormes possibilidades que existem para 
os dois lados. O comércio bilateral Índia-
EAU nos anos 70 foram meros USD 
180 milhões. A parte mais promissora 
na narrativa da EAU para Índia é que 
o anterior tem um dos maiores fundos 
de riqueza soberana - mais de USD 750 bilhões. Esta 
é a Autoridade de Investimento de Abu Dhabi. A 
autoridade de investimento de Dubai também tem um 
fundo similar, com quase USD 500 bilhões. Os laços 

extremamente vibrantes entre a Índia e os EAU são 
refletidos pelo fato DE que há 700 voos diretos por 
semana entre vários destinos na Índia e nos EAU.

Em 23 de Abril de 2013, a Jet Airways e a Etihad 
Airways assinaram um contrato de USD 
8 bilhões onde a Etihad alega investir 
USD 379 milhões na Jet Airways por 
uma participação acionária de 24 por 
cento. Não é como se apenas a EAU 
está e vai investir na Índia. É uma rua 
de duas vias e bem ocupada. Os indianos 
também emergiram como investidores 
importantes dentro do EAU e a Índia 
surgiram como um importante destino de 
exportação para os bens manufaturados 
da EAU. 

O FDI total da EAU para a Índia é 
estimado em ser USD 2.36 bilhões (pelos 

números de Novembro de 2012) com o EAU sendo 
o 10º maior investidor na Índia em termos de FDI. 
Os investimentos da EAU na Índia são concentrados 
principalmente em cinco setores: Energia (15 por 

É um fato pouco 
conhecido que 
o comércio da 
Índia com os 
EAU está no 

tom de USD 75 
bilhões, mais do 
que o comércio 

da Índia com 
a China que é 
de USD 60-65 

bilhões
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O Ministro das Relações Exteriores dos EAU Sheikh Abdullah Bin Zayed Ali Nahyan e o Ministro das Relações Exteriores da Índia Shri Salman Khurshid 
assinando a Promoção de Investimento Bilateral e Acordo de Proteção em Nova Délhi
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centro), indústrias metalúrgicas (12 por cento), 
desenvolvimento de construção (11 por cento), 
o setor de serviços (10 por cento), software de 
computador e hardware (5 por cento). 

Algumas das proeminentes empresas da EAU tais 
como DP World, EMAAR e RAK têm investido 
significantemente em vários setores da economia 
indiana. Várias empresas indianas grandes privadas 
e do setor público e bancos também estão operando 
na EAU. Principais empresas indianas tais como 
L&T, ESSAR, Dodsal, Engineers India Ltd, Punj 
Lloyd têm sido capazes de obter vários contratos 
na EAU. 

Índia e os EAU também têm uma robusta 
cooperação de defesa desde que os dois lados 
assinaram um Acordo de Cooperação de 
Defesa em Junho de 2003. Áreas potenciais de 
cooperação bilateral no campo da defesa são 
produção e desenvolvimento de equipamento 
de defesa; exercícios conjuntos das forças 
armadas, particularmente exercícios navais; 
compartilhamento de informação em estratégias e 
doutrinas e cooperação técnica em respeito de Jet 
Trainer Intermediário. 

Arábia Saudita e Kuwait

Deve-se olhar para a Arábia Saudita também. No 
entanto, nenhum número oficial está disponível 
agora mesmo, entende-se que os sauditas estão 
posicionados sobre enormes fundos investíveis 
valendo aproximadamente USD 500 bilhões e a 

OPINIÃO
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Acima: Ministro do Estado para Relações Exteriores da Índia Shri E Ahamed 
encontrando com o Primeiro Ministro HRH Prince Khalifa bin Salman Al-Khalifa
Topo esquerdo: Ministro das Relações Exteriores dos EAU Sheikh Abdullah Bin 
Zayed Al Nahyan e o Ministro das Relações Exteriores da Índia Shri Salman 
Khurshid 
Topo direito: Primeiro Ministro da Índia Dr. Manmohan Singh com o Rei do 
Reinado de Barein Sua Majestade Rei Hamad bin Isa Al Khalifa em Nova Délhi

IP BOOK_MARCH-APRIL'14_Portuguese.indb   54 11/03/14   3:56 PM



Índia aparece no topo da lista Saudita por causa dos 
enormes retornos em investimentos na Índia irão 
provavelmente render. Na década passada, a Índia 
atraiu um FDI no valor de USD 175 bilhões. Mas 
este número pode bem ser ofuscado nos próximos 
anos ou mesmo antes. Muito deste investimento 
provavelmente virá para a Índia a partir da região 
do Golfo. O Kuwait é outro país nesta região que 
necessita ser analisado de perto. Também tem um 
fundo de riqueza soberana de USD 350 bilhões que 
está diminuindo por USD 25 milhões a cada ano. Os 
kuwaitianos são conhecidos por sua prudência fiscal 
e planejamento futuro e eles têm decidido que para 
as futuras gerações cinco por cento de suas rendas de 
petróleo serão colocadas em um fundo especial, Fundo 
para Gerações Futuras, aproximadamente traduzindo-
se em USD 25 milhões.

Importância Estratégica

É de máximo interesse para a Índia que esta região 
permaneça estável e pacífica. Enquanto vários países 
do Golfo testemunham movimentos populares, 
apenas seis: Tunísia, Egito, Líbia, Síria, Iêmen e Barein 
têm visto levantes de larga escala que desafiaram 
os regimes. Os países na região reconhecem a 

importância da Índia em direção à sua meta e assim, 
têm sido estáveis e consistentes visitas de alto nível 
indo e vindo. O Secretário Geral da Liga Árabe Nabil 
Elaraby esteve recentemente na Índia e o Ministro de 
Relações Exteriores da Índia Shri Salman Khurshid 
pagou uma visita bilateral para os estados Norte-
Africanos do Sudão, Marrocos e Tunísia, sendo todos 
fontes importantes de fosfatos e energia.
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O escritor é um colunista de Nova-Délhi e um analista estratégico

Acima: Vice-Presidente da Índia Dr. Hamid Ansari encontra com o Secretário Geral 
da Liga dos Estados Árabe Right Shri Khurshid e Dr Nabil Elaraby na Assinatura 
dos Acordos em Nova Délhi
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aventura elevadaEm uma
Archana Sardana ousa viver a vida em sua plenitude. Ela possui 
recordes por ser a primeira mulher paraquedista e praticante de 
BASE jumper da Índia

redação    Neharika Mathur Sinha

EMPREENDEDOR

  5 6    M a r ç o - a b r i l  d e  2 0 1 4

No sentido horário do canto superior direito: Em 
queda livre a partir de 3900 metros em Palm, Dubai; 
Desenrolando a bandeira Nacional da Índia enquanto 
saltava de 3900 metros nos EUA (ela finalizou mais 
de 335 saltos); Com a bandeira Nacional da Índia 
enquanto mergulhava em Port Blair; Pronta para 
saltar da Torre de Kuala Lumpur na Malásia.

ESPEcIAL DIA DAS MULHERES
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aventura elevada

Archana agora 
quer assumir 

o desafio 
de saltar 

do Evereste 
onde ela vai 

saltar de uma 
altura de 9100 

metros.

 “Mergulhar foi um desafio 
porque eu tinha muito medo de 
água. Mas com meus filhos, foi 
muito divertido”.

“Eles adoecem da calma que conheceu a tempestade. Ser radical é 
viver, o resto é esperar!” Este é o lema de vida de Archana Sardana. 
Não é de se surpreender que ela é a única indiana a ter desenrolado 
a bandeira indiana enquanto saltava de 3900 metros de paraquedas 
nos EUA, saltando da Torre de Kuala Lumpur na Malásia e 
mergulhando de Neil Island em Port Blair, ilhas 
Andaman & Nicobar a 30m. “Eu queria mostrar 
ao mundo que a mulher indiana pode fazer até 
melhor o que outros pelo mundo têm feito,” ela 
diz. Nascida e criada em uma família de negócio 
em Jammu em Jammu & Kashmir, a paixão dela 
por aventura começou após o seu casamento com 
um submarinista da Marinha Indiana quando ela 
foi até a sua lua de mel em Darjeeling. Foi um 
roteiro de aventura no Instituto de Alpinismo 
do Himalaia, ela diz. Mais roteiros de alpinismos 
a ajudaram a melhorar as suas habilidades. Ela 
aprendeu a nadar com seus dois filhos, que são os mergulhadores 
mais jovens da Índia. Hoje, ela é uma treinadora de mergulho 
profissional e abriu sua própria escola. Como é uma pessoa de 
desafiar os próprios limites, Sardana também se envolveu em 
bungee jumping junto com jockey de disco e bateria. 
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Mosteiro de Phugtal em Zanskar na cidade de Ladaque, Índia 

INSTANTÂNEOS
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& espiritualidade
Tesouros artísticos

Profundamente filosófica e entre as melhores do mundo, aqui 
estão algumas jóias raras da herança budista de todo o país

redação e fotografias    Benoy K Behl
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No sentido horário a partir do topo. Santuário, Templo Mahabodhi em 
Bodhgaya, Bihar; Stupa, cavernas Junnar em Pune, Maharashtra; cavernas 
Nashik em Maharashtra e Dhamek Stupa em Sarnath, Uttar Pradesh.

INSTANTÂNEOS
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Além da ilusão

Mesmo que eles tenham sido criados 
no século três e após ele, locais e 
arte Budista na Índia continuam a 
inspirar. Até o século dois AD, os 
locais criados deram uma sublime 
mensagem de amor e autodisciplina. 
Já o Budismo nasceu de uma visão 
filosófica da vida. Podemos ver a arte 
que foi criada para esta fé, uma arte 
preenchida com a dignidade de seres 
humanos e outros seres envolvidos 
na conduta. É também uma arte que 
reconhece a alegria e a abundância 
fértil da natureza. O budismo lida 
com o mundo material que nos 
rodeia como maya, uma ilusão. O 
grande objetivo da vida (e da arte, 
tal como referido no antigo tratado 
sobre a arte de fazer) é levantar os 
véus da ilusão, para ajudar-nos a ver 
além. A magia de maya é poderosa 
e difícil de superar. Ficamos presos 
a este mundo ilusório, cheio 
de desejos. O poder de maya é 
plenamente reconhecido nesta arte 
que mostra a ordem ilusória natural 
em torno de nós. De fato, a primeira 
divindade budista e arte Indiana  é 
Maya, vista sob a forma de yakshas 
e yakshis. Conforme yakshi toca a 
árvore acima dela, irrompe em flor 
e fruto: essa é a magia de maya. Esta 
arte provavelmente está entre as 
melhores obras do mundo. Stupas 
lembra arupa, o eterno ser sem 
forma. Portais impressionantes 
se posicionam diante do stupas. 
E grandes grutas talhadas na 
pedra viva trazem diante de nós 
a majestade do espírito que existe 
dentro de nós.
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À direita: Fachada do Karle Chaitya-griha 
do 1º século A.C. em Maharashtra 
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Alegria Estética

Lá pelo século cinco, beleza e 
graça encontraram lugar na arte 
budista para elevar-nos através 
da alegria da experiência estética. 
Seres aperfeiçoados, cheios de 
sublime compaixão, foram pintados 
e esculpidos. E eles, olhando 
internamente, nos guiaram a uma 
viagem interior. A mensagem do 
Buda foi de autodisciplina. Ele 
chamou a atenção para o fato de 
haver dor em nossas vidas por causa 
dos nossos desejos. Para escapar da 
dor, nós tivemos que acabar com os 
nossos desejos, deixar para trás as 
ilusões do mundo material e atingir 
o Buddhahood. No primeiro milênio 
AC, em vários estabelecimentos 
Budistas no leste da Índia e na 
Caxemira, muitos intelectuais 
trabalharam sobre a criação de um 
caminho lógico que nos levaria para 
a obtenção deste conhecimento. Os 
estilos de arte, que nasceram em 
grandes universidades como Nalanda 
e na Caxemira, são muito diferentes 
da simples e compassiva arte do 
Budismo dos tempos antigos. Aqui, 
o foco mudou para a inteligência 
dinâmica que analisa proposições 
filosóficas, a fim de criar um caminho 
para a verdade irrefutável.

INSTANTÂNEOS
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À esquerda: Mahaparinirvana na Caverna 26, 
feita no século seis em Ajanta. (Detalhe) 
casal urbano esculpido em Panigiri em 
Andhra Pradesh. 
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No sentido horário 
a partir da esquerda. 
As cavernas Ajanta, 
Chaitya-griha com 
teto em textura 
do século sete 
AD na caverna 10, 
Ellora e Caverna 
19, profundamente 
esculpida em 
Ajanta, todas em 
Maharashtra 
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Acima: Detalhe da Mandala, mural feito por um pintor da Caxemira no Mosteiro de Nako em Spiti, Himachal Pradesh.
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Paz interior

Lá pelo século quatro, nos 
centros budistas da Caxemira, 
se desenvolveu a escola de 
pensamento Yogachara. Diz-se que 
a forma mais eficaz de alcançar a 
verdade, é através da meditação ou 
da yoga. Mandalas também foram 
concebidas na prática budista e vistas 
a partir do século cinco. O caminho 
para a iluminação foi visto como 
um movimento através dos vários 
níveis de crescimento espiritual 
- para o Buddhahood. No século 
dez, Abhinavagupta na Caxemira, 
levou a filosofia Indiana da estética 
a um raro nível de desenvolvimento 
muito alto. A beleza do mundo que 
nos cerca foi considerada um reflexo 
da glória divina. Nos vastos e ermos 
desertos do Tibete e da Índia trans-
Himalayas, templos budistas são 
como Oasis coloridos. A arquitetura, 
a escultura e a pintura são todos 
parte de um plano unificado e 
sagrado. Seu objetivo é transportar-
nos das preocupações do mundo 
material, para a paz interior. A dança 
Cham dos lamas significa a vitória 
do saber sobre a ignorância. As 
máscaras são importantes. Em solo 
sagrado, os lamas têm de esquecer-
se de si mesmos como indivíduos 
para se tornarem a divindade que 
irá dançar. As máscaras apresentam 
as qualidades de deidades dentro 
deles - pacífica ou irada. Ambas 
as expressões simbolizam o vazio 
da natureza definitiva de todas 
as aparências.

Benoy K Behl é um conhecido cineasta, historiador de arte, fotógrafo e autor

Acima: Chorten Gorsen stupa no distrito 
de Tawang, Arunachal Pradesh Middle 

Cham, mascarado faz dança monástica 
de lamas em Ladaque. (Parte Inferior). 
Santuário Dukhang, Alchido século 11 

em Ladaque 
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Ambos tiveram que esperar por um longo tempo até poderem trazer a justiça ao seu povo

Baixe o AR para seu 
iPhone/ Android e 
passe o scan nesta 
página para assistir 

um filme relacionado 
a este artigo.
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Foi depois que eu fui para a África do 
Sul, que eu me tornei o que sou agora”, 
Mahatma Gandhi teria dito em seu 
retorno da África do Sul à Índia. O 
famoso historiador Ramachandra 

Guha citou em uma de suas entrevistas a mídia, 
“ Os sul-africanos lembram os indianos que a 
Índia enviou o Senhor Gandhi para a África 
do Sul; a África do Sul o devolveu 
como Mahatma”. A África do Sul 
tinha todos os motivos para estar 
tão maravilhada pelas realizações do 
“pai” Gandhi. Afinal, foi na sua terra 
que Gandhi iniciou a fundação de sua 
heróica existência ... uma vida que 
continua a inspirar não só os indiano, 
mas muitos sul-africanos também. 
Um deles foi Nelson Mandela, talvez 
o último nobre estadista que neste 
planeta teve a honra de ver.   

Mandela, um dos homens do povo 
mais afamado do mundo, liderou a resistência 
contra o regime do apartheid da África do Sul 
com uma democracia racial. Ele ganhou o Prêmio 
Nobel da Paz em 1993 e, assim como Gandhi, ele 
foi preso. Ambos tiveram que esperar por um 
longo tempo até poderem trazer a justiça ao seu 
povo. Ambos tinham consciência de que liberdade 
não era o fim de sua luta e que haveria muito mais 

depois, portanto, eles nunca falaram sobre suas 
conquistas e focaram no futuro. Assim, quando 
Mandela faleceu, muitas pessoas sentiram como 
se Mahatma Gandhi tivesse morrido pela segunda 
vez, desta vez em Johanesburgo. Não foi só na 
morte que os dois líderes foram pensados como 
sendo um... já que eram da mesma ideologia.  

Dalai Lama, Mikhail Gorbachev, Martin Luther 
King, Aung San Suu Kyi, Lech Walesa 
e Madre Teresa afirmaram ter inserido 
as filosofias de vida de Gandhi em 
suas vidas, lutas e sobrevivência, mas 
Mandela foi o mais forte portador 
das mensagens do santo. Desde 
a morte de Gandhi e ascensão de 
Mandela, as pessoas de todas as 
classes sociais tem travado diálogos 
infindáveis sobre como o guerreiro 
da paz influenciou tão fortemente os 
Africanos em sua luta pela igualdade. 
No entanto, assim como em todas as 

outras discussões, essa também nunca encontrou 
uma conclusão objetiva de como estes dois 
homens tão fascinantes, apesar de serem ícones 
da harmonia, que viveram em épocas diferentes, 
lutaram contra inimigos diferentes e tinham 
diferentes interpretações da liberdade. Enquanto 
que o desejo final de Gandhi não era apenas a 
independência política, mas também espiritual, 

Mandela 
liderou a 

resistência 
contra o regime 

do apartheid 
da África do 
Sul com uma 
democracia 
multi-racial

Herdeiro do Santo?
Mandela:

O que a cara e a coroa são de uma moeda, Mahatma Gandhi e Nelson 
Mandela são para a humanidade, a liberdade e a igualdade. Há tantas 
semelhanças entre esses dois lendários homens que uma conversa sobre 
qualquer um deles é incompleta sem uma referência ao outro

redação    Sumantha Rathore
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Mandela, muitas vezes referido por alguns 
como o herdeiro de Gandhi, era mais focada 
em uma transformação política. Ele não era 
um seguidor tão fervoroso da não violência 
quanto Gandhi, e acreditava que algum tipo de 
violência era necessário contra os opressores. 

Ainda que Mandela nunca tenha perdido a 
chance de declarar seu profundo amor pelas 
ideologias de Gandhi. Em um artigo para a 
revista Time, ele observou que, enquanto 
a South African National Congress (ANC) 

foi alimentada com a ideia de não violência 
e manteve-se uma instituição orientada à 
paz na maior parte de sua existência, eles 
acrescentaram uma ala militar após 69 
manifestantes serem mortos no massacre 
de Sharpeville em 21 de Março de 1960. Ele 
escreveu, “Gandhi manteve o compromisso 
de não violência; Segui a estratégia de Gandhi 
enquanto pude, mas, chegou um ponto em nossa 
luta em que a força brutal de nosso opressor 
não poderia mais ser combatida somente 
através de resistência passiva. Nós fundamos 
a Umkhonto, Sizwe, braço armado da ANC, e 
acrescentou uma extensão militar a nossa luta. 
Mesmo assim, optamos por sabotagem porque 
não implica em perdas de vida...”. 

Se você já foi ao museu ao lado da Corte 
da Constituição de Joanesburgo, você sabe o 
quão popular ele é não apenas pelos objetos de 
importância histórica, mas por uma mensagem 
de Mandela gravada em todas as paredes, “o 
espírito de Gandhi pode muito bem ser a chave 
para a sobrevivência humana no século 21.” Este 
museu foi outrora a Prisão Constitucional, onde 
esteve preso o Mahatma Gandhi e o Gandhi da 
África do Sul em épocas diferentes. Quando 
Mandela iniciou a sua busca para acabar com 
o duro sistema do apartheid, ele queria lutar 
pelos direitos de uma parte da sociedade, mas 
foi por insistência das ideologias de Gandhi 
que ele decidiu lutar por cada alma oprimida.  

Gandhi disse certa vez que alguém na África 
iria adotar suas ideias e, em 2007, quando o 
Prêmio Nobel da Paz e líder africano premiado 
não apenas disse que as ideias de Gandhi 
tiveram um papel crucial na transformação da 

África do Sul em um país livre e próspero, 
mas que foi com a ajuda dos ensinamentos 
de Gandhi que o apartheid foi posto para 
fora do caminho da África do Sul. Quando 
o Mahatma marcou sua presença na luta 

pela liberdade indiana, não tinha certeza 
sobre a magnitude da discriminação racial no 
país, mas ele nunca fez decisões precipitadas. 
Ele queria atingir a liberdade, aproveitando a 
força das pessoas e desafiando o Raj Britânico 
e assim fez Mandela. Assim como Gandhi, 
Mandela estava pronto para sacrificar sua vida 
para criar uma sociedade onde todos são iguais.
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no tempo...
Um ponto
Os entalhes complexos do famoso monumento Mughal Saheb Ka 
Imambarade na cidade de Lucknow inspiraram a real arte de chikankari. 
Hoje em dia, esse bordado recebe traços das tendências mais recentes, 
mantendo seu encanto exclusivo

redação    Lavanya 

Quando a atriz britânica Judi Dench 
passou pelo tapete vermelho do 70º 
Festival Internacional de Filmes 
de Veneza no ano passado em 

um vestido marfim com bordados chikan da 
conhecida dupla de designers indianos Abu Jani-
Sandeep Khosla, marcou a chegada desta antiga 
forma de arte na arena internacional. 

A cidade de Lucknow em Uttar Pradesh é 
lembrada não só pela cultura, etiqueta, tradição, 
delícias gastronômicas e nawabs por séculos, mas 
também pelo tradicional tesouro da chikankari, 
o delicado e complexo bordado que reflete luxo 
e extravagância em cada entrelaço. Acredita-se 
que a arte chikankari tenha sido introduzida 
por Noorjehan, esposa do imperador Mughal 

PATRIMÔNIO
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Jahangir, é um dos estilos de decoração têxteis mais 
famosos de Lucknow. O nome chikan é derivado 
da palavra Persa chakin ou chikeen, que significa 
um pano trabalhado em bordado. Na verdade, 
encontramos referências sobre chikankari nas 
narrativas de Megasthenes já no século 3 a.c. que 
falava sobre a utilização de musselina florida por 
indianos. 

Chikankari é a fina arte de bordado feito com 
fios brancos destrançados em voile, seda, chiffon, 
organza, rede e algodão com a ajuda de uma 
agulha. Os desenhos são primeiramente impressos 
no pano com tintas laváveis e então o bordado 
é feito por cima. É uma atividade feita em casa, 
realizada principalmente por mulheres artesãs e 
trabalhadores. Segundo estimativas do setor, em 
torno de meio milhão de artesãos estão envolvidos 
em chikankari na Índia de hoje.  

Em Dezembro de 2008, Lucknow deu um passo à 
frente na promoção desta forma de arte de 400 anos 
assegurando um Índice Geográfico (GI) para a arte 
chikankari. Isso permitiu que o governo a usasse 
como uma marca e ferramenta de marketing para 
promover a arte no mercado nacional 
e internacional. GI é uma invenção dos 
Direitos de Propriedade Intelectual 
relacionados com o comércio e é 
concedido aos produtos que têm uma 
origem geográfica específica.  

“A maior parte do nosso trabalho 
é exportado para o Médio Oriente. 
Antes, havia uma grande demanda 
por trabalhos baseados em algodão 
e branco dominava junto com cores 
de tom pastel, mas os tempos estão 
mudando. Hoje, temos uma grande 
variedade em termos de tecidos, cores, desenhos 
e aspecto”, diz Sanjay Gupta, uma atacadista de 
terceira geração de tecidos chikan na cidade de 
Nawabs. 

Um grande número de vendedores garante que 
ainda hoje, uma das mais famosas e aceitáveis 
formas de chikan é bordado com linha de costura 
branca sobre o pano branco de algodão. Mas o que 
tem mantido chikankari na moda é a sua elegância 
e o fato de que tanto a arte quanto os artesãos têm 
evoluído com o passar do tempo. Antes sinônimo 
de traje étnico Indiano como o saris, salwar-kurtas 
e dupattas, chikankari agora fica bonito como 

De acordo com 
estimativas do 
setor, há cerca 

de metade de um 
milhão os artesãos 

envolvidos no 
trabalho chikan, 
mesmo hoje em 

dia
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uma elegante saia formal em salas de reunião 
onde a empresária está no controle da tomada 
de importantes decisões. Adorna salas e quartos 
em forma de roupa de cama. E conseguiu ganhar 
o coração dos jovens que estão cada vez mais 
brincando com chikankari em kurtis e camisas.

“Eu me considero sortuda por estar vestindo 
o pesado sari vermelho de chikan da minha avó 
no meu casamento, ela me disse que os artesãos 
levaram meses para confeccionar. Você certamente 
não pode comparar com o artesanato de hoje”, nos 
conta a noiva animada, Soni Ahuja. “Além de nos 
pedirem para usar mais cores, os clientes agora 
estão exigindo chikan em algodão do Sul, Kota 
zari, algadão de seda, seda do Sul, seda Benarasi, e 
eles querem com trabalhos em crochê”, diz Khalida 
Jamal que vem fazendo trabalhos em chikankari 

há décadas. Muitos showrooms luxuosos agora 
têm paletas de cores para ajudar com encomendas 
personalizadas. “Nossos “potli baggs”, saias, 
corsários, palazzos e tops são bastante populares 
entre os estrangeiros”, acrescenta ela. 

E existe a Associação de Mulheres Autônomas 
(SEWA) que surgiu no início dos anos 80 para 
reviver o artesanato. Fiel ao movimento, esse 
esforço cooperativo valeu a pena e contribuiu para 
a promoção da arte. 

Chikankari conseguiu chamar a atenção do 
consumidor mundial. Além disso, com uma forma 
de produção de linha de montagem controlando 
grande parte do processo do bordado, o tempo 
gasto para fazer o traje foi drasticamente reduzido 
e desenhos mais complexos como folhas e gavinhas 
podem ser facilmente bordados.

fATOS

n O processo de criação de um 
vestido chikan tem várias etapas. 
E cada etapa envolve uma pessoa 
diferente. 

n Os artesãos trabalham com 
agulhas longas e fios usando um 
estêncil. Os quadros têm em geral 
cerca de 1,5 metros de altura e são 
usados para prender o pano. 

n Há uma enorme variedade de 
bordados usados - phanda, chana 
patti, ghaas patti, jaali, tepchi, 
bakhiya, zanzeera, rahet, banaarsi, 
kharau, keel kangan, bubul e hath 
kadi podendo todos fazer parte de 
um único vestido.
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Terminal 2, o monotrilho de Mumbai e o Bandra-Worli Sea Link 
presentearam a cidade com conforto e comodidade, juntamente com um 
toque de classe 

Mumbai
O que há de novo em
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ESTADO DE ARTE

Terminal 2 do aeroporto de Mumbai 

O suntuoso novo Terminal 2, no Aeroporto 
Internacional Chhatrapati Shivaji, que iniciou suas 
atividades em Fevereiro deste ano, abrange uma área de 
mais de quatro milhões de metros quadrados e promete 
luxo em nível mundial. O terminal, construído em 
quatro níveis, gaba-se dos 188+20 balcões de check-in, 
60 balcões para imigrantes, 124 postos de segurança, 
41 esteiras, 47 escadas rolantes e 73 elevadores para 
tornar a viagem mais cômoda e rápida. Já que todas as 
operações, inclusive internacional, nacional, carga, 
assistência em terra, de segurança e de varejo estão 
sob um único lugar, a eficiência operacional é maior. 
Outra medida de utilização inteligente: um Centro de 
controle de aeroporto anexo que abriga todas as partes 
interessadas - desde a segurança até os funcionários da 
companhia aérea. O terminal combina o estilo moderno 
com o tradicional. A ave nacional da Índia, o pavão, é a 
inspiração por trás do design artístico e representa vôo 
e beleza. Um impressionante painel artístico de 3 km 
de comprimento com vários pisos chamado Jaya He, 
iluminado por clarabóias, possui mais de 5.000 obras de 
arte e artefatos provenientes de toda a Índia. É o resultado 
de um árduo trabalho desenvolvido por uma equipe de 
designers, artistas, artesãos, arquitetos, historiadores de 
arte, antropólogos e conservadores.  

Página frontal (na parte de cima) Uma cortina de lamparinas com 10.000 
lâmpadas dá as boas vindas aos passageiros internacionais (parte 
inferior) T2 abriga mais de 5.000 obras de arte e artefatos de toda a Índia
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No sentido horário a partir 
do topo. O painel Bollywood 
próximo a uma das 41 esteiras; 
uma das instalações artísticas e 
uma escada rolante ao lado da 
parede artística

Like 
INDIAN DIPLOMACY

Follow 
@INDIANDIPLOMACY 

Add 
INDIAN DIPLOMACY
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MARAVILHA DA ENgENHARIA

Bandra-Worli Sea Link

Com seu peso igual ao de 50.000 elefantes africanos, esta ponte sustentada 
por cabos com 5,6 km de extensão, atravessa o Mar da Arábia e liga a 
periferia de Mumbai com a parte sul da cidade, é considerado um marco 
da engenharia. Todas as oito faixas da Rajiv Gandhi Sea Link (como é 
chamada oficialmente) foram abertas ao público em março de 2010. Há 
duas faixas exclusivas para ônibus. A infraestrutura é notável, com pilares 
gigantescos construídos dentro do mar. O cabo de aço utilizado na ponte 
é igual à circunferência da terra. A Sea Link diminuiu o fluxo na Mahim 
Causeway, a única estrada que ligava a periferia ao oeste de Mumbai 
que costumava transportar 125.000 veículos por dia, para uma extensão 
maior. Houve uma considerável economia no tempo de viagem (de 40 
minutos para 8 minutos) e melhoria no meio ambiente, especialmente 
em termos de redução da poluição atmosférica e sonora em Mahim, 
Dadar, Prabhadevi eWorli, áeras de Mumbai. 

Agora, existe um planejamento para se construir a Bandra-Versova 
Sea Link, uma extensão ao norte para a Worli-Bandra Sea Link , que 
representa a última parte daquela que começa em Nariman Point. Esta 
ligação de 9,9 km de comprimento deverá ser construída a 900 metros 
mar adentro.
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TRANSPORTE PÚBLIcO EM UM 
gRANDE

Monotrilho de Mumbai 

O monotrilho de Mumbai é o primeiro 
sistema de transporte público pós-
independência da cidade e é um 
marco em sua história. Este rápido 
sistema de transportes leve (LRTS) 
fornece um alívio necessário para 
a mega cidade, onde os passageiros 
enfrentam desafios diariamente 
apesar dos ônibus locais e dos serviços 
de trem. A primeira linha operacional 
do Monotrilho de Mumbai, com 8,9 
km de comprimento entre Wadala 
e Chembur entre o norte-leste, 
da cidade, foi inaugurada em 1 de 
Fevereiro de 2014. Ela reduziu o 
tempo de viagem entre essas áreas 
quase pela metade - de cerca de 40 
para 21 minutos. Quatro trens com 
uma capacidade total de cerca de 
2300 passageiros, partem a cada 15 
minutos. Além da melhoria para o 
número crescente de passageiros, o 
monotrilho também contribui para 
a responsabilidade cívica. Durante a 
viagem de teste, foi constatado pela 
Autoridade de Desenvolvimento 
Regional de Mumbai (MMRDA) que 
o monotrilho produz entre 65 a 85 
decibéis de ruído, significativamente 
menor do que os 95 decibéis de 
ruído de um BEST bus (O serviço 
de ônibus local da cidade). MMRDA 
irá operar seis trens na primeira 
fase e mais 10 serão adicionados na 
segunda. O trajeto de 19,2 km de 
Chembur para Jacob Circle Line será 
o segundo maior monotrilho depois 
do de Osaka, no Japão, cujo corredor 
possui 23,8 km de comprimento. Este 
projeto foi executado pela engenharia 
Larsen e Toubro Ltd (L&T) e pela 
empresa malaia Scomi Engenharia.   

Vagões com ar condicionado, os bilhetes 
inteligentes, elevadores e escadas rolantes em 
estações aéreas prometem uma experiência 
moderna e conveniente para os passageiros do 
monotrilho de Mumbai
Página frontal: A Bandra-Worli Sea Link 
resolveu uma série de problemas do tráfego 
em Mumbai

M a r ç o - a b r i l  d e  2 0 1 4     7 7     w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n

IP BOOK_MARCH-APRIL'14_Portuguese.indb   77 11/03/14   3:57 PM



Os artistas estão cada vez 
mais experimentando diversos 
meios e empregando uma 
enorme quantidade de novos 
materiais para criar arte 
conceitual como nunca

redação    Poonam Goel

comunicação

social
Novos meios de

Dark Side of the Moon por Saurabh Deb

INOVAÇÃO
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Aprimeira visão de quem entrou na 
Feira de Arte da Índia, realizada 
no início deste ano em Nova Deli, 
na Índia, foi uma escultura de 
3,65 metros de altura intitulada 

Agalma de Anjana Kothamachu. Mas não foi só 
o tamanho do trabalho que chamou 
a atenção. Criada a partir de cimento, 
metal, concreto, cascalho e areia, 
foi a diversidade de materiais que 
impressionou. A poucos metros de 
distância do trabalho de Kothamachu 
que retrata a relação do homem com 
seu desejo estava uma bananeira de 
aparência quase sinistra, com firmes 
e inabaláveis folhas feitas de resíduos 
de pneus e de aço. O seu criador 
Debanjan Roy recolheu pneus e tubos de carros e 
os reciclou para destacar o problema do aumento 
desenfreado de descarte de embalagens de bens de 
consumo e resíduos industriais. 

“A Revolução tecnológica tem feito ferramentas 
de novas mídias acessíveis. Caixas eletrõnicos, 
terminais de venda automáticos, sistemas de 
navegação para automóveis, monitores médicos e 
painéis de controle industriais, todos eles entraram 
em nossas vidas diárias, especialmente na última 

década. Os mais presentes são os 
handhelds como smartphones e tablets. 
Esta tecnologia também esta acessível 
para um artista. Nós respondemos e 
os usamos para nos expressarmos”, 
compartilha Kothamachu.  

Este é, na verdade, um período de 
boom na experimentação no circuito 
da arte indiana. Até algum tempo 
atrás, vídeos, animações e gráficos 
formavam novas mídias de arte, 

mas agora o termo pode abranger um número 
impressionante de materiais. E o fato deste 
gênero estar sendo comemorado por todos indica 
claramente o sucesso da sua chegada. Na verdade, 

Até mesmo 
os museus na 

Índia estão 
mudando o foco 

de apenas ser 
uma vitrine da 

arte tradicional 
e formas de arte.

Colagem de papel de Sachin George Sebastião papel, no
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até mesmo os museus na Índia são agora 
mudando o foco de apenas ser uma vitrine da 
arte tradicional e formas de arte. A Galeria 
Nacional de Arte Moderna, em Nova Deli, por 
exemplo, recentemente recebeu a “Everything 
is Inside”, uma das maiores exposições do 
trabalho do artista contemporâneo Subodh 
Gupta, que tem criado um público para novas 
mídias e aberto portas para muitos artistas 
experimentarem livremente e não ficarem 
presos em um formato bidimensional.  

Um dos pioneiros da arte em novas mídias 
é Nalini Malani, cujo trabalho foi apresentado 
ultimamente em duas grandes exposições 
na Índia. Malani trabalha no campo de 
performances livres, teatro, sombras, trabalhos 
em multi-projeção e vídeos. Um dos destaques 
do show na Vadehra Art Gallery, intitulada 
“Cassandra’s Gift” foi a projeção de uma 
versão de “In Search of Vanished Blood” em 
canal único, onde a poesia de Faiz Ahmad 
Faiz conversa com textos de Samuel Beckett, 
Heiner Muller e Mahashweta Devi para falar 
da violência constante que nos cerca.  

Recentemente a London’s Tate Modern 
Gallery colaborou com a Khoj Studios para 
trazer um show intitulado “Word”. Sound. 
Power. Khoj sempre adotou arte experimental 
e conceitual e esse show, que apresentou 
diferentes formas de arte digital como som 
e vídeo não foram diferentes. Mithu Sen, 
por exemplo, utilizou tanto texto quanto 
desempenho para criar uma espécie de livro 
ficcional, que transcende a linguagem. Os 
vídeos Nayi Kheti e Shabdkosh de Pallavi Paul, 
de Nova Deli, foram uma troca de diálogo entre 
o poeta espanhol Federico Garcia Lorca e o 
poeta americano Jack Spicer. Ela foi intercalada 
com imagens de Deli e o poeta político indiano 
“Vidrohi’.  

O som como forma de arte, na verdade, surgiu 
como uma das principais tendências em novas 
mídias. Um dos projetos mais comentados na 
India Art Fair foi “Listen Up”, uma exposição 
pública que utilizou a plataforma digital de 
um aplicativo de telefone celular. As pessoas 
podiam ouvir diferentes sons e conversas 
criado e produzido por artistas Indianos e 
internacionais. Nobina Gupta, de Kolkata, 
conseguiu um público grande com o seu 
trabalho baseado em som. Para a sua instalação, Topo Ray por Subodh Gupta Abaixo Svayambh de Anish Kapoor

INOVAÇÃO
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Kalpataru, ela usou os sons de uma cascata, sons 
de aves, tilintar de moedas e ruídos de construção 
para sensibilizar as pessoas para os perigos que os 
seres humanos representam para a Terra.  

Kothamachu está trabalhando em um projeto 
público de arte com som que utilizará tablets 
e um aplicativo baseado na web para gravação 
de trechos de áudio e narrativas do povo de 
Bengaluru que também será carregado 
simultaneamente na internet. “As 
novas mídias permitem aos artistas 
expressar seus interesses pessoais na 
linguagem do mundo de hoje,” diz o 
diretor Renu Modi da Gallery Espace, 
que recentemente sediou o trabalho da 
artista Tanmoy Samanta com livros 
reciclados. Na verdade faz, como ficou 
evidente pelo trabalho atual da artista 
de 36 anos de idade, Suchitra Gahlot, 
chamado “Shut Up, Internet!” Que foi 
exibido em Nova Deli pela Shrine Empire Gallery. 
Era formada por 60 jarros suspensos que continham 
40.000 e-mails datados de 1995, rasgados em 
pedaços. Dentro de cada jarro, pedaços de papel 
voavam em uma turbulência controlada. 

“Estas células aparentemente contidas do caos 
são reflexo das minhas próprias lutas com a vida 
digital. Era o único meio de mostrar pedaços do 
meu próprio e-mail que poderiam ter servido ao 
propósito,” diz Gahlot. Papel, aliás, tem sido usada 

por outro jovem artista com grande proveito. Sachin 
George Sebastian, de Nova Deli, tem trabalhado 
com o papel nos últimos cinco anos, explorando sua 
forma tanto visualmente quanto estruturalmente. 
“Levei alguns anos para fazer a estrutura do papel 
suportar e fechar corretamente. Eu ficava cortando 
papel e pendurando os resultados nas paredes onde 
eu morava,” diz ele. Em uma de suas últimas obras, 

Sebastian usou uma pilha de jornais 
para criar uma conexão entre arte 
baseada em texto e o papel.  

Na verdade, objetos vintage, 
tornaram-se fonte de grandes ideias. 
A artista Samanta Batra Mehta, em 
Nova Iorque, reuniu uma diversidade 
de objetos antigos para “The Other 
Side of Time”, sua mostra de estréia 
na Índia, e criou uma aura de tempos 
antigos, mas com uma linguagem 
contemporânea. Em uma parede na cor 

azul escuro estava um elegante conjunto de postais 
escritos em pequenas cidades e províncias da Índia 
colonial, livros de antiquários sobrepostos a plantas 
de plástico da China e da Tailândia, mapas originais 
da década de 1800 e início de 1900 enrolados em 
garrafas antigas, recortes de papéis decorativos em 
forma de tênis vintage, todos da coleção pessoal de 
Batra Mehta. Assim como a lista de materiais do 
acervo de Mehta, as possibilidades das novas mídias 
também são infinitas.

Som em forma 
de arte tem sur-
gido como uma 
grande tendên-
cia nas novas 

mídias e estava 
entre os mais 

comentados na 
India Art Fair

Abaixo à esquerda: Shut Up, Internet! de Suchitra Gahlot; Á direita: Performance da Linha Vida desenhada em argila por Anindita Dutta
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e banquete
De orações 

Com o tempo, houve mudanças na forma como a Índia observa a 
Quaresma, Sexta-feira Santa e Páscoa. Mas a fé, a sinceridade e ligação da 
família permanecem no centro de todas as cerimônias

redação    Safrina Nishad 

Festivais indianos são uma ocasião 
para a gula ou para a falta dela, 
ou às vezes ambos. No período da 
Quaresma, por exemplo, os cristãos 

(assim como os nãos cristãos) vão a um 
período sabático de 40 dias e quebram o jejum 
de um mês com um banquete. Mas essa não é 
a única coisa que simboliza a Quaresma. Cada 
dia significa uma lembrança auspiciosa. 

Mardi Gras ou terça-feira da panqueca tem 
um papel importante na preparação para a 
Quaresma. Sabe-se que as crianças devoram 
panquecas caseiras da avó e carne de porco 
ao curry, um dia antes de o jejum começar, 
para amortecer o golpe. Um banquete de 
preparação, esta refeição deixa todo mundo 
pronto para o mês de moderação. Não é à 
toa, que é carinhosamente chamada de Terça 
Gorda. 

Quaresma

Quarta Feira de Cinzas é dia de solenidade e 
oração e marca o primeiro dia da Quaresma.  
Folhas sagradas de palmeira do Domingo 
de Ramos do ano anterior são queimadas e 
trituradas para serem preservadas para esse 
dia. Indianos de todo o país aceitam uma cruz 
em sua testa do sacerdote como um lembrete 
da moralidade humana e de luto. Durante 
a época de Quaresma, muitos em toda a 
Índia, independentemente da casta ou credo, 
abandonam os prazeres mundanos, como 

Mural de Vidro - Igreja Santhome Chennai, Índia

CULTURA
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forma de arrependimento. Os três sacrifícios mais 
populares são a carne, álcool e sobremesas. Outros 
vícios que as pessoas sacrificam podem incluir 
assistir televisão, festas e até mesmo redes sociais. O 
dinheiro economizado com esta abstinência é doado 
a instituições de caridade. 

Domingo de Ramos, o último 
domingo antes da Páscoa, é gasto 
coletando folhas de palmeira 
abençoadas e decorando casa com 
cruzes feitas à mão. Quinta-feira Santa, 
celebrada como Pesaha Yasashchya 
no estado de Kerala, na Índia, é em 
memória da Última Ceia. As igrejas 
mantém uma cerimônia humilde onde 
o Cardeal lava os pés de 12 fiéis. 

Uma tradição interessante observada pelas famílias 
no sul da Índia é a encenação da Última Ceia. A festa 
apresenta pesaha paal (leite pascoal), um medley 
adoçado com açúcar mascavo leitoso e leite de côco 
e servido com appams Indri (funis). Alguns também 
colocam algumas bananas recém-maduras e outros 
doces para adicionar outra camada de sabor. Mas 
antes de devorar a refeição, a passagem da Última 
Ceia da Bíblia é lida em voz alta. O chefe da família, 
em seguida, assume o papel de Jesus e mergulha o 
appam no prato leitoso e o passa para todos na mesa. 
E no caso que não haja o suficiente para todos, pães 
de cruz quentes são servidos ao redor da mesa. Um 
banquete por conta própria, ele prepara todos para 
o dia que virá. 

Sexta-feira Santa 

O dia em que Jesus Cristo foi crucificado, os hinos 
são cantados, orações lidas e procissões 
realizadas para o enterro de ídolos em diferentes 
partes da Índia. Pessoas jejuam o dia inteiro 

ou até meio-dia. Geralmente é quebrado com 
uma refeição de carne menos simples que varia 
de lugar para lugar, mas o arroz é o básico. Os 
Mangaloreans de Karnataka quebram o jejum 
com uma khichdi branda (prato de arroz e 
lentilha). Alguns Malayalees de Kerala encontram 
consolo em um feijão vermelho com curry leve e 
alguns outros na grama verde cozida, mas todos 
eles juntam com um mingau de arroz vermelho. 
Maharastrians no oeste da Índia se alimentam com 
dal, legumes e arroz - uma condição sine qua non, 
que se estende por todo o caminho até o norte. 
Tamilenses normalmente ficam com a versão sul-
indiana de khichdi, localmente conhecida como 
Pongal, com um pouco de chutney de coco grosso. 
Alguns devotos levam as coisas um passo adiante 
e aguentam um copo de suco de abóbora amarga 
para entender uma fração da dor Jesus passou. 

Domingo de Páscoa 

O último dia da Semana Santa, 
Domingo de Páscoa é um dia de 
celebração completa, união de família 
e muita comida. As festividades 
começam com uma missa da meia-
noite de sábado, seguido de uma 
preparação a noite toda para o dia 
que virá. Diferentes culturas celebram 
este dia alegre de formas diferentes, 
mas todos se reúnem em felicidade. 

Alguns pegam um pato assado estilo família e 
alguns outros levam a família de férias. As crianças 
têm sua própria diversão: alguns coletam cascas 
de ovos e exploram o seu lado criativo pintando 
padrões intrincados sobre eles e alguns outros 
brincam de esconde-esconde pela casa em busca 
dos ovos de Páscoa cristalizados.. 

Uma das 
tradições 

interessantes 
observadas no 
sul da Índia é a 
encenação da 
Última Ceia

O pato assado é parte do banquete de Páscoa

Uma cesta de 
ovos de Páscoa 

decorados
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supremacia tribalMarcas da

Como a arte da tatuagem ganha popularidade na Índia 
contemporânea, aqui é retratada uma visão de um estilo antigo que 
era praticado pela tribo de caçadores de cabeça de Nagaland

redação    Sumantha Rathore
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IP BOOK_MARCH-APRIL'14_Portuguese.indb   84 11/03/14   3:58 PM



Junto com uma população cada vez maior de 
pessoas com a arte da tinta, o que também 
tem crescido é o número de tatuagens clichês 

       na Índia, muitos dos quais são cópias claras. Mas 
ainda há artistas que acreditam na preservação 
da rica herança da Índia. Um “homem agulha” 
é Moranngam Khaling, também 
conhecido como Mo Naga. Sua 
escola, que está ligada a um estúdio 
de tatuagem, abriu as suas portas 
em Dezembro de 2012 e situa-se em 
Guwahati, em Assam, na Índia. Ele 
cobra em torno de Rs 1,2 lakh para 
um curso de 10 semanas. 

Esse profissional do Instituto 
Nacional de Tecnologia da Moda 
(NIFT) pode ter mudado a sua 
base para a Nova Delhi na Índia, 
mas muitas vezes ele interage com as tribos 
de caçadores de cabeça espalhadas na região 
nordeste do país para aprofundar no estilo 
tribal de trabalho de agulha. Como diz a lenda, 
os caçadores de cabeça costumavam matar 
pessoas e trazer para casa suas cabeças como 
troféus. Os bárbaros pendurariam a cabeça 
para fora de suas cabanas para mostrar a sua 
supremacia sobre os outros no clã. Os caçadores 
também fariam tatuagens gravadas em seus 
peitos que simbolizavam as almas dos mortos. 
Essas tatuagens eram principalmente desenhos 
geométricos, pontos, linhas e manchas. Mas o 
cálculo era bastante simples - quanto maior o 
número de tatuagens que ostentou mais respeito 
ele ordenou. O sexo frágil também ostentou 

a arte, mas para elas, significava algo diferente 
- tatuagens feitas nessas mulheres tribais 
marcavam várias etapas da vida, como idade e 
casamento. 

Embora a tribo de caçadores de cabeça ainda 
exista, houve uma proibição da caça desde 1960. 

“Enquanto eles não caçam mais 
pessoas porque a lei não permite, mas 
sim, uma vez em uma lua azul, eles 
matam um búfalo ou qualquer outro 
animal grande para manter o espírito 
vivo”, diz o tatuador. Além disso, a 
maioria das tribos se converteu ao 
cristianismo, agora, matar pessoas é 
um ato pecaminoso. 

Não é assustador lidar com tal 
tribo? “Eles não estão felizes porque 
perderam sua cultura, devido à 

proibição. Isso pode acontecer a qualquer um. 
Imagine um dia você acordar e ser informado de 
que todas as tradições que você e seus antepassados 
cresceram de repente são 
ilegais. Então, eles olham 
para cada forasteiro 
com desconfiança e 
não é muito fácil de 
interagir com eles. Eu 
sou um Naga, então eles 
interagem comigo. Ainda 
assim, eles não revelam 
muito sobre sua cultura 
e isso vem no meio do 
processo de aquisição de 
conhecimentos”, diz ele.

supremacia tribal

Os caçadores de 
cabeça fariam 
tatuagens em 

seus peitos que 
simbolizavam 
as almas dos 

mortos.
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Planeta Vermelho
Missão ao

Mangalyaan ou a Órbita de Marte, a primeira espaçonave 
de sonda interplanetária da Índia, recentemente completou 
100 dias de êxito de sua longa viagem ao planeta vermelho

redação    Pallavi Thakur Bose

(Inserção) Esquerda: A Órbita de Marte
Acima: Uma fotografia tirada da espaçonave

MARCO MILIÁRIO
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Quando os russos lançaram a 
Sputnik I, o primeiro satélite 
terráqueo artificial no espaço 
em 1957, tomou o mundo de 

surpresa e acionou uma corrida espacial entre 
os países mais desenvolvidos. Índia, uma 
nação relativamente jovem até então, tomou 
o primeiro passo de entrar no campo de 
exploração espacial ao criar a Organização de 
Pesquisa Espacial Indiana (ISRO em sua sigla 
inglês) em 1969. Dr. Vikram Sarabhai, o pai 
do programa espacial indiano, convenceu o 
governo a “não competir com o mundo, mas 
para nem mesmo ficar em segundo lugar a 
qualquer nação” na pesquisa espacial. Como um 
resultado, testemunhamos a ISRO alcançando 
vários marcos miliários, iniciando com o 
primeiro satélite do país, Aryabhatta, em 1975 
até o mais recente lançamento, a Missão da 
Órbita de Marte ou Mangalyaan, em 2013 que 
está atualmente em direção a Marte.

Mangalyaan é a primeira 
espaçonave de sonda interplanetária 
da Índia e recentemente completou 
100 dias de êxito de sua longa 
viagem ao planeta vermelho. 
Lançada em 5 de Novembro de 
2013, por PSLV-C25 às 14:38 
a partir da Central Espacial 
Satish Dhawan em Sriharikota, a 
espaçonave completou aproximadamente 190 
milhões de km em 12 de fevereiro este ano, 
tudo em 100 dias. A jornada, apesar de ser 
longa, em que se estima que a espaçonave viaje 
a aproximadamente 680 milhões km em 210 
dias, tem até aqui, viajando de forma suave.   

A estação terrestre de Telemetria, 
Rastreamento e Rede de Comando da ISRO 
(ISTRAC em sua sigla em inglês), tem 
monitorado continuamente a partir de Byalalu 
na periferia de Bengaluru. E a órbita deve 
algumas correções de rumo enquanto cobre os 
restantes 490 milhões de km usando o sistema 
de propulsão pré-definido. 

Quando a primeira Manobra de Correção de 

Trajetória (TCM em sua sigla em inglês) foi 
conduzida em 11 de dezembro, a ISRO divulgou 
um comunicado dizendo: “A trajetória da 
espaçonave, até hoje, é como esperado.”Mais 
três operações TCM serão realizadas em abril, 
agosto e setembro deste ano. Subsequente a 
seis manobras crescentes de órbita ao redor da 
terra após o lançamento, a manobra Injeção 
Trans Mars (TMI) em 11 de dezembro de 
2013, forneceu o impulso necessário para a 
espaçonave começar sua jornada para Marte, 
em uma órbita héliocêntrica.

“Os parâmetros de saúde de todas as cargas 
úteis são normais e a espaçonave está, no 
momento, a um rádio de distância de 16 milhões 
de km, causando um atraso de comunicação 
de sentido único de aproximadamente 55 
segundos. Todos os cinco instrumentos na 
Órbita de Marte foram trocados para testes 
e descobertos em operar normalmente em 

6 de fevereiro. Espera-se que 
a espaçonave entre na Órbita 
Marciana em 24 de setembro 
este ano,” diz o diretor PRO da 
ISRO Devi Prasad Karnik. 

Ele acrescenta que 2013 
foi um ano notável para o 
programa espacial como a 
ISRO lançou com êxito três 
Veículos de Lançamento de 

Satélite Polar (PSLV), nos quais Mangalyaan 
é a primeira missão interplanetária do país. 
Foi o 25º lançamento da PSLV e a 24ª missão 
consecutiva com êxito da ISRO. 

Enquanto o objetivo da Mangalyaan é mostrar 
os sistemas de lançamento de foguete da Índia, 
construção de espaçonave e capacidades de 
operações, seu objetivo primário é desenvolver 
tecnologias necessárias para planejamento, 
gestão, design e operações de uma missão 
interplanetária. A espaçonave também possui 
um objetivo secundário; explorar a morfologia, 
mineralogia, características de superfície e 
atmosfera marciana no Planeta Vermelho com 
o uso de instrumentos científicos indígenas.

A espaçonave 
completou 

aproximada-
mente 190 mil-
hões de km em 
12 de fevereiro 

deste ano
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Agora com 93 anos, Ahmed Ali ainda pratica a fotografia e visita seu estúdio regularmente

CONVERSAÇÃO
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Como posso esquecer aquela tarde de 
1968, quando um rapaz alto entrou 
no meu Palace Court Studio em Kyd 
Street de Calcutá (agora Kolkata) e 
perguntou se eu poderia fazer seu 

portfólio? Ele também me perguntou se eu poderia 
conseguir para ele alguns trabalhos de modelo 
já que eu estava associado a algumas agências de 
propaganda. Eu não só fiz o portfólio dele, como 
também o aconselhei a mudar para 
Mumbai já que as oportunidades de 
modelo em Kolkata eram limitadas 
naquela época. Eu também lhe dei 
uma carta de referência que o ajudou 
a conseguir alguns papéis na indústria 
de filmes Hindus,” lembra Ahmed 
Ali, um fotógrafo legendário, em 
seu primeiro encontro com a famosa 
estrela de filmes indiano Amitabh 
Bachchan que estava trabalhando com 
uma firma de fretamento, Bird & Co. 
na época em Kolkata. 

Não somente Bachchan, Ali fotografou rostos 
nacionais e internacionais famosos como o Primeiro 
Ministro da India Pt Jawaharlal Nehru, o primeiro 
Governador-General do Paquistão Mohammed Ali 
Jinnah, o cantor famoso da India Lata Mangeshkar, 
a Rainha Elizabeth da Inglaterra, um dos primeiros 
homens a escalar o Monte Evereste, Tenzing 
Norgay, o produtor de filmes famoso da India e um 
dos mais austeros do cinema mundial Satyajit Ray... 

A lista é interminável. Considerado um decano 
entre fotógrafos, Ali tem 93 anos, mas a idade 
não diminuiu sua paixão pelo ofício que escolheu 
quando ele era um menino de 11 anos. Ele ainda 
ama fotografar “belas mulheres em roupas indianas” 
como ele fez anos atrás quando era um jovem rapaz 
alto aos 20 anos e fotografou mulheres Anglo-
indianas vestidas em adornos indianos. 

Ali ainda fala energicamente sobre câmeras 
como ele devia fazer pela primeira 
vez quando pediu aos seus pais de 
presente. “Eu estava prestes a sair 
para o internato Bishop Westcott 
em Ranchi quando meus pais me 
perguntaram o que eu queria como 
presente de despedida.Eu pedi uma 
câmera Agfa 6x9 cm e eles me deram. 
Minha mãe Nellie Saxby, uma mulher 
inglesa, me encorajou na fotografia 
e me deu uma câmera superior dois 
anos depois que eu converti para um 
ampliador,” lembra Ali, o membro 

fundador da Sociedade Fotográfica de Calcutá. 
Com isso começou a jornada de Ali no mundo da 
fotografia.  

Ali tem sido testemunha do mundo de mudança da 
fotografia, a partir das câmeras de caixa em 1930 para 
as digitais de hoje. Ele também tem visto técnicas de 
fotografia mudando do tempo em que pó de flash 
era borrifado e iluminado com uma tocha para hoje, 
quando temos câmeras em nossos telefones celulares.

Ali tem sido 
testemunha ao 
mundo de mu-
dança da foto-
grafia, a partir 
das câmeras de 
caixa em 1930 

para as digitais 
de hoje

mulheres bonitas’
‘Adoro fotografar

O grande homem da fotografia indiana, Ahmed Ali, fala sobre suas oito 
décadas de carreira e como seus pais o encorajaram a escolher 
uma câmera, quando ele tinha apenas 11 anos

redação   Rajkumari T
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“Para começar, eu comecei a fotografar 
edifícios e, mais tarde, para fazer um dinheirinho 
extra, retratos de colegas. A fotografia era uma 
proposta cara naqueles dias. Comprar rolos de 
filme, desenvolvimento e custo de impressão 
custava uma grande quantia de dinheiro. 
Mesmo que eu tenha ganhado Rs 5 por mês, em 
dinheiro, pareceu pouco quando se tratava de 
investir neste passatempo”, diz ele. A fotografia 
consumiu tanto o jovem Ali, que desenolvia seus 
rolos de filme depois que as luzes eram apagadas 
no dormitório. “Ao presenciar a minha paixão 
pela fotografia, nosso diretor me 
permitiu usar uma sala de loja 
pequena que eu converti em um 
laboratório para o desenvolvimento 
e impressão. Quando eu terminei 
a escola em 1937, eu tinha me 
tornado popular.” 

Por um breve período depois de 
ter completado o ensino médio, 
Ali brincou com a ideia de entrar 
em uma faculdade de engenharia 
ou de arte, mas a duração do curso 
(cinco anos), o desanimou. “Eu estava muito 
apaixonado por fotografia para fazer outra coisa. 
Então, por orientação de meus pais, eu mergulhei 
de cabeça na fotografia. De clicar retratos de 
famílias britânicas à fotografia empresarial de 
anúncios, eu continuei me movendo de um lado 
para outro, explorando e ganhando experiência 
valiosa no processo. Como a Índia, estava a ponto 
de libertar-se das garras dos britânicos, estava 
no processo de estabelecimento de indústrias, 

exigiu anúncios e catálogos para comercializar os 
produtos sendo manufaturados. Tudo isso criou 
uma grande oportunidade e eu pulei de cabeça 
“, compartilha Ali que estava envolvido na 
primeira campanha publicitária da Coca-Cola na 
Índia, onde ele fotografou uma mulher Bengali 
sari-clad segurando a garrafa de refrigerante. 

Ali também é conhecido por seus projetos 
fotográficos sobre as tribos em Bastar, no estado 
de Chhattisgarh da Índia. Um amigo próximo de 
George Munro persuadiu Ali para acompanhá-lo 
em Naraynpur em Bastar, onde ele estava indo a 

trabalho. Mais tarde, o trabalho de Ali 
sobre as tribos Bastar se manifestou 
na forma de um livro de mesa de 
café, Bastar: A Herança Perdida, foi 
lançado por sua igualmente famosa 
filha, a atriz indiana e ativista social 
Nafisa Ali. Assim, tão encantado o 
fotógrafo estava pela beleza natural 
de Bastar que ele começou a visitar 
o lugar uma vez por ano. “A ideia de 
capturar a vida, costumes, artefatos 
e tradições do povo de Bastar foi 

para registrá-los antes que eles desapareceram 
como fizeram os tigres que já habitaram a região 
em grande número”, diz Ali.

Ainda hoje, Ali visita seu estúdio no centro 
principal de Kolkata na Bengal Ocidental, do 
seu lar Hindustan Park quase todos os dias. 
Sobre as mudanças no campo da fotografia, 
o decano reage sutilmente, “A mudança é a 
necessidade do momento, mas eu ainda prefiro 
fazer isso do meu jeito.”

A fotografia 
consumiu tanto o 
jovem Ali, que ele 
desenvolveu seus 
rolos de filme de-
pois que as luzes 
eram apagadas 

no albergue
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