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Eventos próximos 
em toda a Índia

Potpourri

Festival la darcha

Este festival foi celebrado desde 1980 como uma 
demonstração da cultura única e vibrante dos 
distritos do Himalaia. Começando a estreitar as 
relações comerciais entre as regiões fronteiriças, 
o festival tornou-se um motivo para promover a 
amizade e a compreensão social entre as pessoas 
que vivem na região dos Himalaias. 
ONde: Kaza, Himachal Pradesh 

15De agosto De 2019

eid-al-adha

Uma das maiores celebrações dos calendários 
islâmicos, Eid-al-Adha celebra o espírito de sacrifício e 
benevolência. O festival também envolve a distribuição 
de doces e refeições entre amigos e familiares
ONde: Mundialmente

11
/ 12 agosto De

2019

teej  

Dedicado à deusa Parvati, o festival é comemorado durante os 
meses de monções e celebra a estação das chuvas, juntamente 
com o casamento do senhor Shiva e da deusa Parvati
ONde: Em toda a Índia

De agosto De 2019

3
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dia da iNdepeNdêNcia

Celebrado com entusiasmo em todo o 
país, o dia marca a independência da 
Índia do domínio britânico depois que 
o Parlamento do Reino Unido aprovou 
a Lei da Independência da Índia em 
1947.  
ONde: Em toda a Índia

15De agosto De 2019

ONam

Originalmente iniciado como 
um festival da colheita, Onam 
é um dos maiores eventos 
do sul da Índia. Os principais 
destaques incluem Vallam 
Kali (regatas), Pulikali (danças 
de tigre) e Pookkalam (arranjo 
de flores).
ONde: Do outro lado Kerala

1 a 13 De setembro De 2019

rakshabaNdhaN 

O festival popular é comemorado 
em muitos estados da Índia e 
envolve objectos que simbolizam 
o vínculo de cuidado, proteção 
e responsabilidade com seus 
irmãos.
ONde: Em toda a Índia 

De agosto De 2019

15

gaNesh chaturthi

O festival é comemorado para celebrar o 
nascimento de Lord Ganesha. Os ídolos do 
deus são colocados em casas em todo o 
estado e o festival de dez dias termina com os 
ídolos imersos em um corpo de água.
ONde:  Maharashtra, Gujarat e Karnataka

setembro, 
2019

2
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Como milhões de indianos se uniram para votar no que foi corretamente chamado, um dos 
maiores festivais da democracia, analisamos o que os resultados definidores desse mandato 
maciço podem significar para uma governança estável e transparente. Em seguida, viajamos 
para Osaka, no Japão, o local da cúpula do G20 de 2019, para entender a posição resoluta e a 
abordagem inovadora que apresenta a imagem nova e aprimorada da Índia para a comunidade 
diplomática global. Também analisamos como a política externa do país conseguiu adaptar-se 
a um cenário diplomático multilateral em rápida mudança no século XXI.

A associação da Índia à arte decorre de uma herança artística que remonta há muitos séculos, 
uma herança que foi quase perfeitamente preservada, pois foi cuidadosamente passada de uma 
geração para a outra. Uma herança que conseguiu capturar a atenção global, pois é habilmente 
curada e exibida pelo Pavilhão Indiano na bienal de Veneza em 2019. Em seguida, viajamos para 
casa para experimentar a bela ancestralidade cultural de Calcutá; a herança Lucknawi da capital 
bengali é uma prova de Wajid Ali Shah, o Nawab de Awadh e deixamos o tataraneto do Nawab, 
Shehenshan Mirza, nos guiar pelo mini-Lucknow de Calcutá.

Revisitamos as várias os espétaculos teatrais e cinematográficas que fizeram de Girish Karnad, 
ator, escritor e dramaturgo o campeão do povo, e depois viajamos para Nova York para o Festival 
de Cinema Indiano anual que exibia o brilho cinematográfico da Índia no mundo.

Para a nossa seção de fotos, fazemos uma pequena viagem ao redor do mundo por ocasião 
do Dia Internacional do Yoga e experimentamos os muitos tons de sua observância global. 
Em seguida, acompanhamos a chef Sarah Todd, que permite que a comida deliciosa assuma o 
controle e a guie através de um delicioso passeio pela bela e vibrante cidade de Ahmedabad, 
Gujarat. 

Revisamos a jornada de um tecido tradicional chamado Mashru, que, ao longo dos anos, foi 
redescoberto como um tecido gracioso que abrange o conforto do algodão e a elegância da 
seda. Em seguida, analisamos os recentes avanços e conquistas da juventude indiana na arena 
global de tiro com o nêspera olímpico de bronze Gagan Narang.

Por fim, conversamos com alguns dos maiores empreendedores que impulsionaram o 
crescimento econômico da Índia por seus ideais visionários e ambição insaciável. Também 
entendemos como a mentalidade de design de todo indiano é diferente e, no entanto, tão 
semelhante. Como uma das civilizações mais antigas, tentamos entender como séculos de 
avanços intelectuais definiram ‘desenhos indianos’.

Raveesh Kumar

PreFáCio
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forte e
equilibrada

Índia Em Osaka:

Dos regulamentos sobre comércio digital e 
anticorrupção e políticas ambientais aos avanços 
econômicos, a Índia adotou uma posição forte 
na Cúpula do g20 de osaka. o ex-embaixador 
bhaswati mukherjee destaca alguns pontos-chave

Concebido como um 
mecanismo internacional 
de governança da 
economia global, o 
G20, que inclui todas as 

principais economias, evoluiu ao longo 
do tempo para um dos mais poderosos 
agrupamentos econômico-financeiros. 
Formalmente conhecido como “Cúpula 
dos Mercados Financeiros e da Economia 
Mundial” e representando mais de 80% 
do PIB global, o G20 tem feito esforços 
contínuos para alcançar um crescimento 
econômico global robusto. Na cúpula 
recente, o foco mudou para incluir uma 
ampla gama de questões globais, incluindo 
mudanças climáticas e energia, saúde, 
combate ao terrorismo e migração.

equilíbriO perFeitO
A Cúpula do G20, realizada em 28 e 29 
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Chefes de estado na 
cúpula do G20 de 
2019 países membros 
em Osaka, Japão

de junho de 2019, em Osaka, Japão, foi 
a primeira a ser realizada pelo Japão sob 
o primeiro ministro Shinzo Abe. Oito 
temas foram selecionados para discussão, 
incluindo “Economia Global”, “Comércio e 
Investimento”, “Inovação”, “Meio Ambiente 
e Energia”, “Emprego”, “Empoderamento 
da Mulher”, “Desenvolvimento” e “Saúde”. 
Embora a cúpula tenha sido ofuscada pela 
guerra comercial EUA-China, a Índia marcou 
fortes sucessos diplomáticos. De posição 
firme diante da pressão dos EUA, resistindo 
às mudanças no comércio digital apoiadas 
por mais de 50 países e destacando a 
questão da corrupção, o primeiro-ministro 
Narendra Modi emergiu como 
uma voz forte. O que também 
foi notável foi seu perfeito 
equilíbrio, quando se tratava de 
compromissos bilaterais com 
grandes superpotências. O PM 

Modi realizou uma série de reuniões com 
líderes mundiais, individualmente e em 
grupos, à margem da cúpula. O primeiro-
ministro manteve reuniões com os 
presidentes da China e da Rússia e com 
o presidente dos EUA, Donald Trump, e o 
primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe

FOcO da íNdia
As perspectivas da Índia foram 
destacadas pelo “sherpa” da Índia para 
o G20, o então ministro do Comércio da 
União Suresh Prabhu, em sua interação 
com a mídia após a cúpula. Um “sherpa” 
refere-se a um representante pessoal de 

a Cúpula do g20 em 2022, a ser realizada 
pela Índia, marcará o surgimento da Índia 
como uma importante potência global
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abaixo (da esquerda para a 
direita): o presidente dos EUA, 

Donald Trump, com o primeiro-
ministro do Japão, Shinzo Abe, 
e o primeiro-ministro da Índia, 

Narendra Modi, durante uma 
reunião trilateral; O presidente 

turco, Recep Tayyip Erdogan, 
com o primeiro-ministro 

indiano Narendra Modi antes 
da reunião

um chefe de estado que prepara terreno 
para ele em reuniões internacionais. 
As preocupações da Índia incluíam 
a importância da infraestrutura de 
qualidade e do financiamento global para 
o compromisso de aplicar os padrões da 
Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) 
recentemente alterados para ativos 
virtuais. As medidas anticorrupção em 
nível global foram sublinhadas. Sobre as 
mudanças climáticas, a Índia abordou a 
questão da mitigação e da adaptação. 
A migração, que é um desafio humano, 
foi amplamente discutida. Finalmente, 
o primeiro-ministro Modi destacou 
o papel da nova inovação da Índia 
(“Sabka Saath, Sabka Vikaas”) em fazer 
mudanças de uma maneira que beneficie 
a todos. O Comunicado de Osaka atende 
amplamente a essas preocupações-
chave, incluindo a complicada questão 
das mudanças climáticas. Um parágrafo 
separado foi inserido na Declaração de 
Osaka para trazer os EUA a bordo. Afirma, 
inter alia: “Os Estados Unidos reiteram 

sua decisão de se retirar do Acordo de 
Paris porque prejudicam trabalhadores e 
contribuintes americanos”.

impasse cOmercial digital
Outra questão controversa foi a 
iniciativa do Japão de distribuir um texto 
do tipo “leva-ou-deixa” sobre o comércio 
digital para todos os países do G20 
que procuram a aprovação da trilha de 
Osaka para promover a plurilatralidade 
entre as negociações entre os 50 países 
sobre o comércio digital. A intenção 
era introduzir regras abrangentes para 
facilitar a remoção de fluxos de dados, 
remoção de proibições de localização 
de dados e computação em nuvem, 
entre outros. Estas negociações 
sobre o comércio digital nunca foram 
aprovadas pela Organização Mundial do 
Comércio (OMC). A Índia, juntamente 
com a África do Sul e a Indonésia, 
boicotaram os Osaka

Track. Essas economias emergentes 
achavam que a trilha de Osaka iria 

No final da cúpula do G20 
em Osaka, o primeiro-
ministro Narendra 
Modi tinha mais de 20 
compromissos. Entre eles, 
nove bilaterais (Austrália, 
Brasil, Alemanha, Indonésia, 
Japão, Coréia do Sul, Arábia 
Saudita, Turquia e Estados 
Unidos), dois trilaterais 
(Japão, Índia, EUA e Rússia, 
Índia, China) e também uma 
reunião informal dos líderes 
do BRICS.

Maior 
alcance
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acima (da esquerda para 
a direita): o primeiro-
ministro Narendra 
Modi encontra-se com 
Mohammed Bin Salman 
Al Saud, príncipe herdeiro 
da Arábia Saudita, à 
margem da cúpula do 
G20; O presidente russo 
Vladimir Putin, o primeiro 
ministro indiano Narendra 
Modi e o presidente 
chinês Xi Jinping posam 
para uma foto de grupo

Um ponto importante para a Índia foi a aprovação do g20 à 
sugestão da Índia de que “a luta contra a corrupção deve ser 

realizada em todos os níveis por todos os países do g20”

minar fundamentalmente os princípios 
fundamentais da OMC para chegar a 
decisões baseadas em consenso. Em 
vez disso, um texto de compromisso foi 
colocado. 

pela Índia e África do Sul. Os 
líderes do G20 concordaram com 
uma Declaração sobre “Inovação: 
Digitalização, Fluxo Livre de Dados com 
Confiança”. Isto garantiu que o G20 
incorporasse as demandas da Índia e da 
África do Sul para “alcançar um objetivo 
inclusivo, sustentável, uma sociedade 
segura, confiável e inovadora através da 
digitalização e promoção da aplicação de 
tecnologias emergentes”.

A Índia e a grande maioria dos países 
em desenvolvimento insistiram em 
inserir a linguagem no “papel crítico 
desempenhado pelo uso de dados, como 
facilitador do crescimento econômico, 

desenvolvimento e bem-estar social”. 
Os países em desenvolvimento 
expressaram o seu medo de que lhes 
seja negado o “espaço político” para 
a sua industrialização digital por meio 
do acordo plurilateral proposto sobre 
o comércio digital. A forte posição 
adotada pela Índia e por outras nações 
em desenvolvimento garantiu que, na 
declaração final da cúpula, a linguagem 
aprovada notasse: “Afirmamos nosso 
apoio à necessária reforma da OMC para 
melhorar as suas funções”

Outra questão controversa foi a 
iniciativa do Japão de distribuir um 
texto do tipo “pegue ou largue” sobre 
comércio digital para todos os países 
do G20 que buscam a aprovação 
da trilha de Osaka para promover 
negociações plurilaterais entre 50 países 
sobre comércio digital. A intenção era 



Parceria

ÍND IA  P E R S P E C T I V A S |  10  |

inclusiva, sustentável, segura, confiável 
e inovadora através da digitalização e 
promoção da aplicação de tecnologias 
emergentes”. A Índia e a grande maioria 
dos países em desenvolvimento insistiram 
em inserir a linguagem no “papel crítico 
desempenhado pelo uso efetivo dos 
dados, como facilitador do crescimento 
econômico, desenvolvimento e bem-estar 
social”. Os países em desenvolvimento 
expressaram seu medo de que lhes seja 
negado o “espaço político” para sua 
industrialização digital através do acordo 
plurilateral proposto sobre comércio 
digital. A forte posição adotada pela Índia 
e por outras nações em desenvolvimento 
assegurou que, na declaração final da 
cúpula, a linguagem aprovada notasse: 
“Afirmamos nosso apoio à necessária 
reforma da OMC para melhorar suas 
funções”.

abaixo: (da esquerda) 
O presidente chinês Xi 
Jinping, o presidente 
russo Vladimir Putin, 
o presidente brasileiro 
Jair Bolsonaro, o 
primeiro-ministro da 
Índia Narendra Modi e o 
presidente sul-africano 
Cyril Ramaphosa apertam 
as mãos enquanto posam 
durante uma reunião 
de cúpula do BRICS na 
cúpula do G20 em Osaka

introduzir regras abrangentes para facilitar 
a remoção de fluxos de dados, remoção 
de proibições de localização de dados e 
computação em nuvem, entre outros. 
Essas negociações sobre comércio digital 
nunca foram aprovadas pela Organização 
Mundial do Comércio (OMC). A Índia, 
juntamente com a África do Sul e a 
Indonésia, boicotou a pista de Osaka. 
Essas economias emergentes achavam que 
Osaka Track minaria fundamentalmente 
os princípios fundamentais da OMC para 
chegar a decisões baseadas em consenso. 
Em vez disso, um texto de compromisso 
foi apresentado pela Índia e pela África 
do Sul. Os líderes do G20 concordaram 
com uma Declaração sobre “Inovação: 
Digitalização, Fluxo Livre de Dados com 
Confiança”. Isso garantiu que o G20 
incorporasse as demandas da Índia e da 
África do Sul para “alcançar uma sociedade 
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desaFiO 5g
Outra questão em foco estava relacionada à 
tecnologia 5G, no contexto da demanda dos EUA 
de que os países proíbam a rede 5G da principal 
empresa chinesa de telecomunicações da Huawei. 
No briefing oficial dos mídia, foi declarado que 
a Índia e os EUA alavancariam “a capacidade da 
Índia em desenvolvimento tecnológico em start-
up e design e no Vale do Silício, e seu papel no 
desenvolvimento da tecnologia 5G para benefício 
mútuo”. Após uma discussão bilateral entre os 
presidentes Trump e Xi Jinping, pareceu ter surgido 
uma iminente guerra comercial entre EUA e China, 
juntamente com o relaxamento da proibição 
americana à Huawei. Se isso levaria a um acordo 
final entre EUA e China estaria claro na próxima 
Cúpula do G20. Enquanto isso, uma breve reunião 
foi realizada à margem da cúpula entre o presidente 
dos EUA, Donald Trump e o primeiro-ministro 
Modi. O briefing pós-reunião do secretário de 
Relações Exteriores da Índia, Vijay Gokhale, deu a 
impressão de que o primeiro-ministro indiano se 
manteve firme. A Índia não se comprometeu com 
o pedido do governo Trump de proibir o plano da 
Huawei de lançar o 5G no país. A Índia disse que sua 
decisão será tomada considerando os interesses 
comerciais e de segurança da nação. Sugerindo 
que a corrupção seja eliminada da sociedade, a 

delegação indiana disse: “o combate à corrupção 
deve ser feito em todos os níveis por todos os 
países do G20, combatendo e garantindo que cada 
G20 país tem uma lei para aplicá-lo ”. A Declaração 
de Osaka, portanto, incorpora as preocupações 
da Índia em todas as principais questões. Destaca 
que a nova diplomacia hiperenergética da Índia 
está resultando em uma presença global cada 
vez maior para o país. Essa transição, aparente 
em Osaka, não é apenas uma expressão da maior 
autoconfiança da Índia, mas também impulsionada 
pela ambição de ser um legislador, não apenas um 
legislador. Enquanto a nova confiança da Índia 
em se posicionar em assuntos internacionais foi 
vista pela primeira vez na cúpula do G20 de 2018, 
realizada em Buenos Aires, na Argentina, este ano, 
essa posição foi fortalecida. A Cúpula do G20 em 
2022, a ser realizada pela Índia, concluirá essa 
transição e marcará o surgimento da Índia como 
uma importante potência global.

O primeiro-
ministro Narendra 
Modi é recebido 
pelos membros da 
diáspora indiana 
em Osaka durante 
a sua visita ao 
Japão para a cúpula 
do G20 de 2019

Bhaswati Mukherjee foi Embaixadora da Índia 
na Holanda de 2010 a 2013. Ela também foi 
Delegada Permanente da Índia na UNESCO 
de 2004 a 2010. Ela dá palestras no Instituto 
de Serviços Estrangeiros e em diferentes 

universidades sobre questões que variam de política externa, 
desarmamento e assuntos estratégicos.
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século 
21

a pOlÍtiCa ExtErna 
da Índia nO

À medida que a ordem mundial muda, o país está 
traçando um novo curso inclusivo em suas relações 
diplomáticas, diz o ex-embaixador anil Wadhwa

a 
política externa da 
Índia no século XXI 
foi dominada pela 
busca de criar um 
ambiente favorável em 

sua vizinhança e no mundo, o que 
permite que sua economia cresça, 
sua sociedade se desenvolva e seu 
poder brando floresça - como este 
país de 1,3 bilhão de pessoas procura 
seu lugar de direito na comunidade 
das nações. Após quase três décadas 
de reformas e abertura ao mundo 
exterior, a Índia enfrenta novos 
desafios à sua segurança e à exigência 
de um aumento do fluxo de capital, 
tecnologia, idéias e inovação para a 

sua transformação acelerada. Níveis 
crescentes de comércio, fluxo de 
trabalho e tecnologia, em um mundo 
cada vez mais interconectado, 
asseguraram que a Índia necessitasse 
garantir seu suprimento de energia, 
adquirir recursos naturais vitais para 
o desenvolvimento, manter vias 
de comunicação abertas no mar, 
buscar oportunidades de comércio e 
investimento no exterior enquanto 
se abria. para o mundo exterior e 
trabalhar através de instituições 
multilaterais para garantir uma 
ordem baseada em regras e um 
regime liberalizado de comércio e 
investimento.
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O primeiro-ministro 
Narendra Modi (terceira 
fila da esquerda) 
com outros chefes 
de estado na cúpula 
da Organização de 
Cooperação de Xangai 
em Bishkek, Junho 2019

A última década viu o mundo 
mudar de caráter - o domínio da 
única superpotência - os Estados 
Unidos foram desafiados por uma 
nova distribuição de poder no 
sistema internacional, e a China se 
tornou um desafiante ao domínio dos 
EUA. As novas áreas de conflito são 
baseadas no domínio da tecnologia 
e na capacidade de se desenvolver 
exponencialmente nos poderes 
de inteligência artificial, Internet 
das Coisas, aprendizado de 
máquina e robótica, mesmo 
quando as mudanças climáticas, 
a insegurança alimentar e o 

terrorismo ameaçam atrapalhar o 
progresso da humanidade.

A Índia sempre se concentrou em 
sua vizinhança e periferia imediatas 
para garantir um ambiente estável 
para seu crescimento. O sul da Ásia, 
em particular, tem um lugar especial 
na política externa da Índia. A Índia 
está trabalhando para construir 
relações mais fortes com o Sri Lanka, 

Índia, China, Japão, nova Zelândia e Coréia do sul, 
juntamente com a asean, estão envolvidos na 
Parceria regional global de Cooperação econômica
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abaixo: O primeiro-
ministro Modi sai 
de Colombo após 
a conclusão bem-
sucedida de sua visita de 
um dia ao Sri Lanka em 
junho de 2019

Bangladesh, Butão, Nepal, Mianmar, 
Maldivas e Paquistão. A Índia também 
está tentando manter um equilíbrio 
em seus laços com a China. Na frente 
bilateral, o impasse de Doklam com a 
China foi anulado após a reunião de 
cúpula entre as duas lideranças no ano 
passado, e é provável que o processo de 
encontrar ajustes cooperativos com a 
China continue.

Nos últimos anos, houve renovados 
laços com a ASEAN (Associação 
das Nações do Sudeste Asiático), 
concentração em projetos de 
conectividade - físicos, digitais e 
culturais. Os laços de defesa da Índia 
com Cingapura, Vietnã, Malásia, 
Indonésia e Filipinas tiveram um 

progresso notável. O conceito de Indo-
Pacífico ganhou dinheiro e o Quad 
surgiu como um agrupamento informal 
dos EUA, Japão, Austrália e Índia - 
democracias com idéias semelhantes 
que desejam manter o estado de direito, 
a liberdade de navegação e sobrevôos, 
a paz e a estabilidade. na região. O 
conceito da Índia do Indo-Pacífico 
coincide com o da ASEAN - que o Indo-
Pacífico é um conceito inclusivo, não 
busca isolar nenhum país do interesse 
de ninguém, que a ASEAN permanece 
central no conceito e que busca arranjos 
cooperativos para o desenvolvimento 
e prosperidade de todos na região. Os 
laços da Índia com a ASEAN progrediram 
de forma constante e a Índia conseguiu 
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parte superior: 
Participantes da 21ª 

Reunião de Altos 
Funcionários da 

ASEAN-Índia (SOM), 
realizada em abril de 
2019 em Nova Délhi

a Índia sempre se concentrou em sua vizinhança e 
periferia imediatas para garantir um ambiente estável 

para o crescimento geral

estabelecer uma série de acordos no 
campo da conscientização do domínio 
marítimo. A Índia, juntamente com a 
ASEAN, China, Austrália, Nova Zelândia, 
Japão e Coréia do Sul, também está 
atualmente envolvida na negociação 
do Acordo de Parceria de Cooperação 
Econômica Global Abrangente (RCEP) 
que, se concluído com sucesso, será um 
desenvolvimento de longo alcance na 
região.

A parceria Índia-África está a 
caminho de alcançar maiores alturas, 
com base nos 10 princípios orientadores 
delineados pelo primeiro-ministro 

Narendra Modi. Em sua vizinhança 
estendida ao oeste, a Índia tem enormes 
participações no suprimento de energia, 
sete milhões de diáspora que vivem e 
trabalham lá, além de laços comerciais, 
de investimento e de segurança 
com a região, que todos viram um 
aumento. A Índia tem um interesse 
vital na estabilidade da região e, 
portanto, desconfia de uma escalada de 
conflitos entre os EUA e o Irã, que afeta 
diretamente sua segurança energética 
e conectividade com os países da Ásia 
Central. Além da periferia da Índia, o 
país também expandiu seus círculos 
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da interação, começando pela Ásia 
Central, onde agora é um participante 
ativo da Organização de Cooperação 
de Xangai (SCO) e está trabalhando 
para um acordo econômico com a 
Comunidade da Eurásia; Europa, onde 
estabeleceu laços estreitos com países 
como Alemanha, França, Espanha, Itália, 
Reino Unido, etc; e América Latina, com 
quem o comércio e os investimentos 
floresceram e os recursos naturais se 
tornaram uma nova área de colaboração. 
A Rússia continua a ser um parceiro de 
defesa confiável e de longa data, mas 
os dois lados estão explorando novos 
caminhos para revigorar a parceria 
econômica, após uma reunião de cúpula 
no ano passado em Sochi, entre as duas 
lideranças. Os relacionamentos com 
Israel, Coréia do Sul e Austrália também 

Topo: O vice-presidente 
Venkaiah Naidu e Dang 
Thi Ngoc Thinh, vice-
presidente do Vietnã 
mantêm conversações 
em nível de delegação no 
Palácio Presidencial de 
Hanói, Vietnã

À esquerda: o primeiro-
ministro Narendra Modi 
chega a Bishkek em 
sua visita de dois dias à 
República do Quirguistão 
para participar da Cúpula 
da SCO 2019
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tiveram expansão. O relacionamento 
da Índia com os Estados Unidos 
assumiu um caráter multi-vetorial. 
Defesa, ciência e tecnologia, contatos 
pessoais e comerciais e investimentos 
tornaram-se pilares importantes desse 
relacionamento.

Na arena multilateral, a Índia se 
esforçará para obter uma adesão 
permanente ao Conselho de 
Segurança da ONU, que merece com 
base em sua contribuição para as 
operações de manutenção da paz, seu 
histórico de apoio à paz e segurança 
internacional e devido à sua grande 
população.

A Índia emergiu como uma 

nos últimos anos, houve renovados laços 
com a asean, concentração em projetos de 
conectividade - físicos, digitais e culturais

 Topo (direita para a 
esquerda): O ministro 

de Relações Exteriores S 
Jaishankar se reúne com o 

xeque Abdullah Bin Zayed Al 
Nahyan, ministro de Relações 

Exteriores e Cooperação 
Internacional dos Emirados 

Árabes Unidos em Nova 
Délhi; Presidente Ram Nath 

Kovind encontra Patrice 
Talon, Presidente do Benin

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

Kong, China e Suíça e trabalhou para a Organização para a 
Proibição de Armas Químicas (OPCW) em Haia.

defensora das mudanças climáticas, 
energia limpa e lidera a aliança 
internacional solar. Está trabalhando 
com organizações regionais como a 
IORA (Associação da Orla do Oceano 

Índico) para desenvolver 
a economia azul na região 
e sempre defendeu uma 
convenção abrangente sobre 
o combate ao terrorismo, 
em nível internacional. 
Ele assumiu a liderança na 
reforma da governança 

global - seja a ONU, instituições 
financeiras internacionais ou o G20 
e está pronto para presidir o G20 em 
2022. Em última análise, a política 
externa da Índia está sendo moldada 
nos requisitos de seu constituintes 
domésticos, seus programas de 
desenvolvimento e seu desejo de 
trazer tecnologia e capital para seu 
progresso econômico e científico.
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Com 900 milhões de eleitores registrados, um processo eleitoral 
na Índia é definitivamente uma tarefa hercúlea. Uma vitória 

retumbante aponta para a confiança demonstrada pelo eleitorado 
na visão do governo para uma nova Índia

feito por Patanjali Pundit

o mandato
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sem dúvida, maio de 2019 será 
lembrado como um momento 
decisivo na história da política 
indiana. Na história eleitoral da 
Índia, é apenas a terceira vez 

que um partido político consegue vencer 
dois mandatos consecutivos com maioria 
plena. Isso também faz do primeiro-ministro 
Narendra Modi o primeiro e único primeiro-
ministro nascido após a independência da 
Índia a ganhar dois mandatos consecutivos. 
Durante a campanha eleitoral, o primeiro-
ministro liderou de frente, falando sobre a 
visão, realizações e políticas de seu governo. 
A campanha se concentrou em uma postura 

política agressiva em relação ao terrorismo, 
uma imagem limpa e trabalhadora e uma 
visão narrativa para a Índia como uma 
superpotência forte e crescente que ressoava 
com um trabalho jovem e aspiracional que 
buscava a Índia atravessando divisões de 
casta, gênero e religião.

Mas estes são apenas fatos secos. O que 
isso significa para o homem na rua é uma 
melhor governança, uma economia dinâmica 
e um futuro melhor.

Hoje, liderada por um líder forte, apoiado 
por um governo majoritário, a Índia está 
pronta para embarcar em uma nova jornada. 
Com um governo estável, uma economia 

Primeiro-ministro Narendra Modi e membros 
de seu gabinete recém-formado durante a 

cerimônia de posse, em Rashtrapati Bhavan
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em rápido crescimento e uma demografia mais 
jovem (15 milhões de eleitores que participaram 
das eleições gerais para formar o 17º Lok Sabha 
tinham entre 18 e 19 anos), a “nova Índia” 
está no limiar de correndo para a frente.

estabilidade e ecONOmia
Enquanto a Índia ia às urnas nas eleições gerais 
recentemente concluídas, especialistas em 
política financeira estavam orando por um 
governo unipartidário forte. Um governo de 
partido único, como comprovado anteriormente, 
agiliza o processo de formulação de políticas do 
país. Desde mudanças administrativas, projetos 
de infraestrutura e defesa a finanças, uma forte 
liderança simplifica o processo de tomada de 
decisão nos setores.

Embora a espetacular vitória do primeiro-
ministro Modi possa não ser uma panacéia dos 
desafios econômicos da Índia, os especialistas 
dizem que isso certamente tapará os buracos 
que estão forçando a economia do país a 
desacelerar. Os resultados já começaram a 
aparecer. Dentro de um mês da posse do 

novo governo, várias empresas e investidores 
internacionais que estavam segurando seus 
cavalos iniciaram o processo de investimento 
no país. A rupia está a ganhar força, alimentada 
pelas políticas estáveis sendo discutidas, 
gerando maior atividade econômica e, por 
sua vez, criando mais oportunidades de 
emprego. Como vimos no Orçamento da União, 
apresentado pelo Ministro das Finanças da 
União Nirmala Sitharaman, políticas econômicas 
mais fortes foram discutidas, tendo em mente o 
ambiente propício para uma implantação suave 
das reformas.

O Orçamento deixa clara a intenção do 
governo de aderir à disciplina fiscal, purifica 
o sistema de corrupção e evita decisões 
que alimentam a mentalidade populista, 
continuando assim com seu plano de 
crescimento sustentável e inclusivo.

Concentrando-se em áreas críticas como 
a infraestrutura - estradas, eletricidade, 
abastecimento de água etc. - o Orçamento 
também impõe muita força em setores 
essenciais, como educação, empreendedorismo, 

esquerda: S Jaishankar, um ex-secretário de Relações Exteriores que foi 
empossado como o novo Ministro de Relações Exteriores da Índia na quinta 
conferência do Dia Internacional da Ioga

acima: Nirmala Sitharaman, Ministra de Finanças e Ministra de Assuntos 
Corporativos da Smriti Irani, Ministra das Mulheres e Desenvolvimento 
Infantil e Ministro de Têxteis no gabinete recém-formado
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acima: Nusrat Jahan e Mimi Chakraborty, os recém-eleitos deputados de Bengala Ocidental, chegam para sua 
primeira sessão no Parlamento, representando a próxima geração da Índia; abaixo: Ex-jogador de críquete e primeiro-
deputado de Nova Délhi (Leste), Gautam Gambhir chega para participar de sua primeira sessão no Parlamento

Liderada por um líder forte, apoiado por um governo 
majoritário, a Índia está pronta para embarcar em 
uma nova jornada com um governo estável

infraestrutura e tecnologia on-line, 
pagamentos digitais e facilidade de 
negócios, entre outros.

a asceNsãO dO pOder das 
mulheres
O novo governo também é 
representativo da visão do primeiro-
ministro Modi de uma sociedade 
neutra em termos de gênero, focada na 
igualdade de status para todos. Com 
78 parlamentares de 716 nomeações 
de mulheres - a mais alta já registrada 
no Lok Sabha - o empoderamento das 
mulheres será, sem dúvida, central para 
as políticas do novo governo eleito. O 
próprio Primeiro Ministro confirmou 
isso em seu discurso de vitória no 

Salão Central do Parlamento, quando 
disse: “As mulheres, nesta eleição, 
tiveram um desempenho igualmente 
bom, se não melhor.” O primeiro-
ministro indiano exaltou ainda mais 
o poder da mulher como um “raksha 
kawach ”(armadura de proteção). Vários 
portfólios importantes no governo de 
PM Modi estão sendo chefiados por 
mulheres líderes: Nirmala Sitharaman 
como Ministra das Finanças, Smriti 
Irani como Ministra de Têxteis e 
Mulheres e Desenvolvimento Infantil e 
Harsimrat Kaur Badal no Ministério de 
Processamento de Alimentos.

FOrtalecer a creNça
Durante o mandato anterior do 
primeiro-ministro Modi em 2014, os 
esquemas lançados por seu governo 
desempenharam um papel crucial na 
sua reinserção como primeiro-ministro 
em 2019. Programas de destaque social 
de destaque, como a Missão Swachh 
Bharat e Beti Bachao Beti Padhao, 
direcionados a instigar uma mudança 
de comportamento nas pessoas. 
pensamento, recebeu apoio maciço 
de todos os cantos da massa terrestre 
indiana. Desde Ayushman Bharat (um 
sistema de saúde) até o PM-AWAS (um 
esquema geral de habitação) yojana 
e o PM-KISAN (apoio econômico a 
pequenos agricultores) yojana, os 
esquemas foram direcionados a todas 
as seções da sociedade e conseguiram 
formar uma consolidação positiva 
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Uma imponente 
escultura em areia 
do PM Narendra 
Modi criada pelo 
artista indiano de 
areia Manas Sahoo 
na praia de Puri em 
Odisha

e consolidada. imagem do governo. Os 
esquemas de seguro para os setores 
econômicos mais fracos da sociedade, com 
prêmios quase inexistentes, impulsionaram 
o lema do governo “Sabka Vikas 
(Crescimento para todos)”.

De fato, o principal esquema do 
governo, o primeiro-ministro Kisan Samman 
Nidhi Yojana, que promete garantia de 
renda aos agricultores, recebeu elogios da 
Austrália e da UE na Organização Mundial 
do Comércio recentemente. Tanto a 
Austrália quanto a UE disseram que esses 
esquemas deveriam ser expandidos na Índia 
para cobrir mais produtos.

No cenário urbano, o PM Modi disse 
muitas vezes que iniciativas como o PM 
Awas Yojana e Smart Cities transformaram 
a paisagem indiana. O Primeiro Ministro 
afirmou que as políticas formuladas 
pelo governo Modi liderado pelo BJP 
em seu primeiro mandato resultaram 
em uma mudança de paradigma no 
desenvolvimento urbano na Índia, que 
acabou transformando milhões de vidas. 
Acrescentando que as iniciativas registraram 
investimento recorde, velocidade, uso 
de tecnologia e participação do público. 
“Estamos comprometidos em melhorar 

ainda mais a infraestrutura urbana. 
Nenhuma pedra será deixada sobre pedra 
para realizar o sonho de fornecer moradia 
para todos, o que dará asas a milhões de 
aspirações ”, disse o primeiro-ministro 
Modi. Se em 2014, Swachh Bharat (Índia 
limpa) e o foco em melhorar os meios 
de subsistência na zona rural da Índia 
fosse o ponto focal, em 2019, a iniciativa 
continuaria sem obstáculos. O Orçamento 
propôs vários novos esquemas de 
assistência social, incluindo uma bolsa 
de valores social, que, por meio de uma 
plataforma eletrônica de captação de 
recursos, deverá ajudar empresas sociais 
e organizações voluntárias, e o “Gaon, 
Gareeb aur Kisan” (vila, alívio da pobreza e 
agricultor.) programa. O foco do orçamento 
para fornecer conexões de gás e suprimento 
de energia para todas as famílias até 
2022, por meio do esquema Ujjwala e do 
Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana, 
respectivamente, está nessa linha. O mesmo 
ano também foi definido como uma meta 
para o governo construir e entregar 19,5 
milhões de casas na zona rural da Índia. O 
esquema mais comentado, no entanto, é 
o Jal Shakti Abhiyan, que se concentra em 
“Har Ghar Jal” (água para todas as casas) e, 

cada membrO dO 
prestigiadO lOk 
sabha represeNta, 
em média, 150 mil 
pessOas. se NãO 
pOdemOs NOs 
deleitar cOm a 
glória dO círculO 
eleitOral que 
represeNtamOs, 
NuNca pOderemOs 
tOrNar 
parlameNtares 
bONs, eFicieNtes e 
eFicazes

amit shah
Ministro de Assuntos Internos
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para isso, o governo já identificou 1.592 blocos 
em 256 distritos da Índia que são críticos 
para a água.

a estrada adiaNte
Quando o primeiro-ministro Modi anunciou 
recentemente sua visão de quase dobrar 
o tamanho da economia indiana para US 
$ 5 trilhões em cinco anos, aumentando a 
renda per capita, aumentando o consumo 
e a produtividade, os céticos levantaram 
as sobrancelhas. Mas, como ele explicou, 
com determinação e trabalho duro, não é 
impossível.

A visão do governo exigirá, sem dúvida, 
reformas consideráveis, pois terá de enfrentar 
e superar os fortes ventos contrários no futuro 
econômico previsível. O governo planeja tomar 
medidas concretas para enfrentar os crescentes 
ativos não produtivos no setor bancário, 
aumentando as exportações, combatendo 
qualquer forma de crise agrária e aumentando 
o investimento público no desenvolvimento 
de infraestrutura sem sacrificar a prudência 
fiscal. Isso exigirá a racionalização da estrutura 
tributária para melhorar a facilidade de 

negócios e garantir uma rede tributária mais 
ampla, planos para os quais já foram acionados 
a lei GST (Good and Services tax), agora 
aprovada.

Com um milhão de assembleias de voto, 
2,33 milhões de urnas, 1,63 milhão de unidades 
de controle, 1,74 milhão de VVPATs (trilhas de 
auditoria em papel verificáveis pelos eleitores) 
e 11 milhões de eleitores e quase 729 milhões 
de mulheres eleitorais, as eleições gerais 
indianas de 2019 podem ser denominadas 
como maior exercício eleitoral já realizado. Um 
mandato de definição de época foi concedido 
ao Primeiro Ministro Modi. Mas as políticas 
financeiras e de bem-estar social anunciadas 
recentemente, juntamente com a positiva 
posição diplomática internacional da Índia no 
encontro do G20 em Osaka, revelam que o 
governo já está no caminho certo, pois o país 
procura criar uma nova Índia à medida que se 
aproxima dos 75 anos de independência.

 (esquerda para a direita): O 
Primeiro-ministro do Butão 

Lotay Tshering, Presidente do 
Sri Lanka Maithripala Sirisena, 

Presidente do Quirguistão 
Sooronbay Jeenbekov, 

Presidente do Bangladesh Abdul 
Hamid, Presidente da Índia Ram 
Nath Kovind, Primeiro Ministro 
Narendra Modi, Presidente do 
Mianmar Win Myint, Primeiro 
Ministro da Maurícia Pravind 

Jugnauth, Primeiro Ministro do 
Nepal KP Sharma Oli e Enviado 

Especial da Tailândia Grisada 
Boonrach na cerimônia de posse

Patanjali Pundit é formado pela Universidade da 
Colombia e pela Escola de Economia de Londres. 
Atualmente, trabalha nas indústrias de defesa e 
infraestrutura e contribui regularmente para várias 
publicações diferentes.
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Vários estudos mostraram como a customização é um 
forte requisito para o consumidor indiano, e até magnatas 
internacionais perceberam a necessidade de uma abordagem 
de design que incorpore ‘todas as Coisas Índia’

feito por Prabhu rajagoPal

por design
Índia
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Como uma das civilizações 
mais antigas do mundo, 
a Índia tem uma longa 
história de realizações 
culturais e excelência nas 

artes e nas ciências. As requintadas 
esculturas, pinturas e artefatos alojados 
em complexos de templos antigos são 
maravilhas da imaginação humana, 
planejamento e execução prática.

A literatura indiana também fala de 
avanços feitos nos tempos antigos em 
áreas como matemática, linguística, teoria 
musical e astronomia. Por exemplo, as 
contribuições de Panini, o grande linguista 
indiano, que escreveu um tratado sobre 
gramática sânscrita do século 6 ao 5 
aC, sobre a linguagem, influenciaram 
fortemente a lingüística moderna em todo 
o mundo, como reconhecido por Johan 
Frederik Staal ou Frits Staal, um das lendas 
modernas das línguas e cultura asiáticas, 
e do linguista e filósofo americano Noam 
Chomsky, entre outros.

Existem vários outros exemplos de 
realizações antigas da Índia, como os 
avanços da ciência e da engenharia, como 
registrado, por exemplo, em Samarangana 
Sutradhara, uma obra enciclopédica sobre 
arquitetura indiana clássica, escrita pelo 
rei Paramara, Bhoja, datada de 1000 dC. 
Isso inclui um capítulo sobre autômatos 

a abordagem indiana vê todos os objetos 
no interior de uma consciência unitária

esquerda: um gráfico 
representando a missão 
orbital de Marte na Índia 

abaixo: Tata Nano é 
uma representação do 
minimalismo indiano 
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mecânicos, que se refere a mecanismos 
que podem imitar a ação motora humana, 
precursora dos robôs modernos. No entanto, 
a invenção do motor a vapor e a subsequente 
Revolução Industrial na Europa parecem ter 
superado a engenharia e o artesanato indianos 
tradicionais, e os bens e o design europeus 
reinaram nos mercados. Como observado 
amplamente agora, a contribuição da Índia 
para o PIB mundial caiu de 24% no século 

18, chegando a 3% em 1947. Somente nas 
últimas décadas é que um indiano revigorado a 
economia começou lentamente a redescobrir 
seu gosto por engenharia, artes e ofícios, bem 
como novos empreendimentos em vários outros 
campos. Hoje, ônibus, tratores, motocicletas 
e até carros fabricados por empresas indianas 
encontram grandes mercados em países 
emergentes em todo o mundo, especialmente 
na África e no leste da Ásia. Os tanques de 

artilharia ‘Made in India’, armas de 
assalto e até vagões ferroviários 
devem estrear em todo o mundo, 
estabelecendo a aceitação da 
teoria do design indiano.

“Fazer na Índia” pode ser descrito como uma 
expressão da busca da Índia por encontrar 
autoconfiança em uma era da globalização

Os modelos em escala dos veículos de lançamento indianos são exibidos pela Organização Espacial e de Pesquisa da Índia (ISRO) em um 
festival de tecnologia realizado no IIT Mumbai
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swadeshi, Ou O 
weltaNschauuNg iNdiaNO
O weltanschauung indiano (visão de 
mundo) desde os tempos antigos 
converge para os ideais de uma 
consciência unitária ou estado 
fundamental subjacente a todos os 
fenômenos. E ainda hoje, a filosofia 
indiana de design não acredita em 
tecnologia fechada, importada ou 
transplantada de outro lugar. Desejamos 
liberdade de idéias, buscamos nossas 
próprias respostas aos desafios globais 
e o swadeshi (fabricado na Índia) 
continua a prosperar e até impulsiona 
até muitas inovações da próxima 
geração na Índia. essa busca da Índia 
para encontrar autoconfiança em uma 
era da globalização.

O Swadeshi leva-nos a buscar 
materiais localmente, procurar 
tecnologias indígenas e, o que é mais 
importante, resolver problemas de 
importância nacional crítica. Por 

exemplo, a Organização Indiana de 
Pesquisa Espacial está entre as poucas 
no mundo cujo foco principal é 
realmente usar a pesquisa espacial para 
melhorar a subsistência das pessoas 
através da previsão do tempo e também 
para telecomunicações e gerenciamento 
de desastres.

teOria dO miNimalismO
A teoria indiana do design favorece o 
minimalismo extremo e utilitário ou o 
que é conhecido coloquialmente como 
“jugaad”, adequadamente definido 
pelo dicionário de Oxford como 
“abordagem flexível para a solução de 
problemas que utiliza recursos limitados 
de uma maneira inovadora”. O que, 
em termos simples, significa que a 
custos minimizados, os benefícios de 
um produto são maximizados. Jugaad 
é frequentemente elogiado como 
o último instinto de sobrevivência 
indiano, refletindo a teoria indiana 

(de cima para baixo) 
Técnicos montam um 

veículo elétrico criado 
pela Ather, startup do 

IIT Madras; Uma seção 
do trem de força (um 

sistema em um veículo 
a motor que conecta 

a transmissão aos 
eixos de tração) de um 

veículo elétrico
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do minimalismo, nossa expressão do 
frugalismo e até o brutalismo - função 
maximizadora (benefício racionalizado 
em relação ao custo). Esse minimalismo se 
manifesta em tudo - desde os fãs Khaitan 
e o carro Tata Nano até exemplos mais 
recentes, como a bicicleta elétrica S450 
e o ROV subaquático Beluga (veículo 
operado remotamente), fabricado pela 
IIT-Madras Startups Ather e Planys, 
respectivamente. O minimalismo é visto 
também nos programas espaciais e 
nucleares indianos. Muitos comentaristas 
ocidentais ficaram impressionados com o 
fato de Mangalyaan, a missão indiana em 
Marte, custar menos do que o orçamento 

os ideais do swadeshi, jugaad e rasa 
lançaram as sementes de uma revolução 

indiana do design, que deve invadir o mundo

de um filme de sucesso de bilheteria típico 
de Hollywood, e ainda assim teve sucesso 
em sua primeira tentativa de lançamento.

estética iNdiaNa
A teoria indiana da estética tem um desvio 
radical da estética ocidental: a teoria 
indiana sustenta que “a beleza está no 
estado da mente” e existem nava rasas ou 
nove estados emocionais reconhecidos. 
A abordagem indiana vê todos os objetos 
no âmbito de uma consciência unitária 
(ou por negação, nada) - e, portanto, os 
objetos devem “sincronizar” com o nosso 
estado de espírito, e as criações devem 
fluir perfeitamente de dentro para fora. 

Essa é a razão por trás do uso 
exuberante da cor na Índia - talvez 
os produtos indianos modernos 
tenham se desconectado desse 
aspecto, mas onde a tradição 
ainda tem influência, como 

(e-d): Os especialistas 
em design Nilesh 
Walke, Arvind Sahu 
e Vinay V. exibem 
“Purak”, a prótese 
vestível do membro 
superior projetada e 
desenvolvida por eles 
durante o “Ripples 
2018” no Instituto 
Indiano da Ciência em 
Bengaluru
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O Dr. Prabhu Rajgopal é professor do 
Centro de Avaliação Não Destrutiva do 

Departamento de Engenharia Mecânica do IIT Madras. Ele é 
especialista em inspeções estruturais remotas. Um vencedor 
do Prêmio de Design Nacional (2016)

têxteis, artesanato e arte de templos 
-, encontramos o brilhante uso da cor 
que pode corresponde a todo estado 
de espírito e, portanto, apela a todas as 
pessoas.

a NOva era 
Os ideais do swadeshi, jugaad e rasa, 
lançaram as sementes de uma revolução 
indiana do design que está prestes a 
invadir o mundo. As configurações 
filosóficas do gandhianismo e do sueco 
também têm implicações mais amplas 
no zelo de minimizar o desperdício e 
promover a reciclagem, além de apoiar 
materiais, tecnologias e processos 
ambientalmente amigáveis. Verificou-
se frequentemente que o cliente 
indiano valoriza a facilidade de uso e a 
durabilidade dos produtos, além de gerar 
retornos máximos para um determinado 
investimento.

esquerda e parte superior: o veículo operado remotamente (ROV) 
Beluga submarino pelas instalações de inicialização do IIT Madras
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moda

empoleirado à beira da extinção, o luxuoso tecido mashru foi quase 
esquecido, até ser descoberto pelas principais grifes de moda

revivido
feito por ishita goel

Um tECidO

Uma tradição viva de 500 
anos que conta a história da 
engenhosidade dos tecelões 
de outrora. Uma metragem 
luxuosa que se esconde em 

todas as histórias de reis e comunidades, de 
reis e comunidades, de batalhas travadas e 
reinos perdidos. Essa é a herança do mashru, 
um têxtil tradicional tecido à mão vibrante 
que floresceu em Gujarat. Uma mistura 
especializada de fios de seda e algodão, 
mashru, era uma vez a favorita da realeza e 
da elite da região.

Oferecendo o brilho de seda por fora, o 
mashru tem algodão por dentro, fazendo 
com que o usuário se sinta confortável. 
Conhecido por suas cores de jóias e listras 
arrojadas, o mashru era um tecido popular 
para a confecção de roupas nos 
seus auge.

Encontra uma fortaleza 
no estado de Gujarat, onde 
foi amplamente tecida em 
áreas ao redor de Patan e 

Mandavi. Usado para criar kurtas, sarees 
e lehengas, o mashru tem uma história de 
ouro que desapareceu com o tempo. Hoje, 
no entanto, o têxtil simples e elegante 
está sendo trazido de volta aos holofotes, 
revivido pelos esforços de alguns estilistas.

um passadO glOriOsO
Durante o século XVI, o poderoso 
império otomano, espalhado pelo Oriente 
Médio, negociou extensivamente com 
comerciantes em Gujarat. Juntamente com 
especiarias, grãos e mercadorias diversas, a 
mercadoria mais valiosa trocada era a seda. 
Seu brilho hipnotizante tornou popular 
entre a nobreza islâmica do império. No 
entanto, muitos deles acreditavam que a 
seda não deveria tocar sua pele.

tecida numa ampla gama de cores 
brilhantes, como verde, vermelho, amarelo e 
índigo, a mashru já foi um símbolo de luxo
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Uma modelo, 
vestida com um 

saree mashru, 
caminha pela rampa 

do primeiro desfile 
da estilista Sanjay 

Garg na Amazon 
India Fashion Week 

em 2016
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moda

Além disso, era um tecido 
desconfortável para vestir no calor de 
suas terras áridas. Criando uma solução 
para esse desafio, os engenhosos tecelões 
criaram o mashru, um tecido que permitia 
que as pessoas honrassem suas crenças 
e se sentissem confortáveis enquanto 
vestiam o brilho da seda.

Mashru usa fios de seda em sua teia 
(fios verticais) e algodão na trama (fios 
horizontais) fab-ric. O nome mashru, 
derivado do persa, significa permitido ou 
permitido. Alguns dizem que é derivado 
da palavra sânscrita mishru, que significa 
mista. Tecido em uma ampla gama de 
cores brilhantes como verde, vermelho, 
amarelo e índigo, o mashru acabou se 

tornando um símbolo de luxo.
À medida que as dinastias opulentas 

daquela época desmoronavam, suas artes 
e ofícios também foram perdidos no 
tempo. No meio, os tecelões começaram 
a tecer tecidos simples de mashru para 
mulheres tribais locais, que costumavam 
costurá-los em chaniya-cholis (saia com 
uma blusa). Mas isso também declinou, 
à medida que os tecidos artificiais mais 
baratos se tornaram populares. Hoje, a 
tecelagem de mashru em teares manuais 
é praticada por muito poucas famílias que 
vivem em Patan, Gujarat. Hasan Kaka, é 
um dos poucos artesãos que ainda estão 
tecendo mashru em um tear manual.

FiOs de cOr
Dentro da oficina mal iluminada 
de Hasan Kaka, o trabalho começa 
todos os dias ao amanhecer. Ele é 
ajudado por seus três filhos, todos 
com o objetivo de tecer pelo menos 

 esquerda: Um tecelão anexando nova urdidura à antiga; acima: Um 
tecelão unindo os fios quebrados
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oferecendo o brilho de seda por fora, o mashru 
tem algodão por dentro, fazendo com que o 

usuário se sinta confortável
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3 m de tecido em um dia. “Existem vários 
tipos de tecidos de mashru. Embora a 
kataria mashru tenha listras coloridas 
obtidas usando diferentes fios da urdidura, 
o danedar é um padrão pontilhado no 
qual quatro eixos extras são adicionados 
ao tear ”, explica Muhammad Zubain, 
filho de Kaká.

“Demora cerca de um mês e meio 
para concluir um trecho de tecido”, diz 
Hasan, 72 anos, acrescentando que um 
saree pode levar até três meses para ficar 
pronto! “O trabalho é tedioso e o dinheiro 
que recebemos é muito pequeno”, diz ele, 
uma razão pela qual reluta em deixar seus 
filhos seguirem o ofício. Em comparação 
ao cenário de hoje, quando quase não há 
25 a 30 tecelões em Patan, o imagem de 
algumas décadas atrás, quando quase 
400 tecelões trabalhavam no ritmo para 
produzir tecidos coloridos no deserto, 
parece difícil de acreditar. Yunus bhai é o 
proprietário da Gamthivala, uma pequena 
loja colorida situada em frente a Rani-
no-Hajiro, um popular ponto turístico 
de Patan. “Durante o tempo do meu 
avô, nossa família fez fortuna vendendo 
mashru. De uma pequena loja, expandimos 
para três lojas macias, tudo graças à 
demanda do tecido. Hoje, no entanto, 
ninguém pede. Mas tenho medo de que, 
se o cenário não melhorar, em alguns anos, 
o mashru será visto apenas em museus.”
 

O iNteresse em mashru vem cresceNdO Na última década. O relaciONameNtO da 
raw maNgO cOm mashru é prOFuNdameNte estratiFicadO, NOssa reiNterpretaçãO 
iNtrOduziu um NOvO deseNvOlvimeNtO dO tecidO em baNaras, iNcluiNdO um 
iNteresse reNOvadO eNtre a cOmuNidade de tecelagem e a iNdústria

sanjay Garg
Desenhista
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página de frente 
(em cima e em 
baixo): Um 
tecelão mashru 
trabalhando em 
Patan; um close 
do tecido no tear 
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moda

Uma modelo 
usando um 

vestido mashru 
da coleção Raw 

Mango

enquanto os padrões e os tons do 
mashru se baseiam fortemente 

na herança do tecido, os cortes e 
estruturas são contemporâneos

um raiO de esperaNça
No entanto, nem tudo está perdido, 
pois os clientes, especialmente na 
Índia urbana, estão lentamente 
reconhecendo a magia do mashru. 
Alguns designers locais começaram 
a experimentar desenhos e cores e 
também complementam o tecido base 
com desenhos de gravata e tintura e 
impressão em bloco, muito apreciados 
nos mercados locais.

Um dos designers mais populares 
que experimentam mashru é Sanjay 
Garg, da gravadora Raw Mango. Seu 
trabalho com “o tecido mais luxuoso 
do mundo que foi usado pela realeza” 
agradou muitos compradores e está 
trazendo essa jóia da herança para os 
holofotes.

Em Délhi, os conhecedores de 
moda sentaram-se e perceberam 
quando Garg exibiu mashru kurtas, 
le-hengas e até calças contemporâneas 
na edição de primavera-verão 2016 da 
Amazon India Fashion Week (AIFW). 
Exemplificando o que a mulher 
indiana moderna quer, suas modelos 
andavam pela passarela envoltas em 
trajes lindos que tinham a graça da 
tradição, mas eram mais fáceis para 
não deixá-los agitados. O fato de o 
algodão tornar o tecido mais usável 
não passou despercebido pelo público 
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impressionado. Mashru pontuou com 
o comprador indiano em três aspectos 
importantes: facilidade de uso, 
simplificação de projetos ocupados e 
sua maravilhosa fluidez.

Falando sobre o futuro do mashru, 
Garg diz: “O futuro do mashru está 
no interesse das comunidades dos 
tecelões e está crescendo nas últimas 
décadas. De todas as minhas coleções, 
o mashru é o mais próximo do meu 
DNA pessoal, especialmente o Abha 
kurta que eu reviso de vez em quando 
em busca de inspiração. ‘’

Garg desenhou os padrões e 
os tons fortemente da herança do 
tecido, dando cortes e estruturas 
contemporâneos, tornando as peças 
de mashru raras e mais atraentes. o 
fab-ric em 2001. “Nossos vendedores, 

artigos de decoração e roupas 
masculinas são vendidos em toda a 
Índia e até para países estrangeiros”, 
diz Raju Thakor, porta-voz. “Mashru é 
um tecido muito rico. São necessárias 
sete etapas complexas para produzir 
uma peça perfeitamente brilhante e, 
mesmo que uma delas seja perdida, 
você não pode obter a melhor 
qualidade. A fabricação de mashru é 
um processo tão fascinante quanto o 
produto final. ”Conforme as peças de 
mashru voam da prateleira, parece que 
esse tecido histórico está subindo mais 
uma vez.

Ishita Goel é uma jornalista de Nova 
Délhi. Depois de uma breve passagem 
pelo Indian Express, ela tem escrito 
ativamente sobre disciplinas da herança 
indiana e assuntos atuais

Um close-up de 
tecido mashru
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O portão de entrada 
de Sibtainabad 
Imambara capturado 
de dentro
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Quando Wajid ali shah, o último nawab de awadh, foi exilado 
em bengala pelos britânicos, ele criou um mini-Lucknow na 
Cidade da alegria. seu bisneto shahenshah mirza recorda a 
glória dos dias passados

feito por ayandrali dutta 
fotoGrAfiAS por santanu ChaKraborty

dos nawab
O CalCUtá

Quatro décadas atrás, quando 
o diretor vencedor do Oscar 
Satyajit Ray se hospedou na 
imambara em Metiabruz, nos 
arredores de Calcutá, para 

filmar extensivamente em seu icônico filme 
Shatranj Ke Khiladi (que foi lançado em 1977), 
provavelmente não foi uma escolha aleatória. 
A imambara em Metiabruz, no sudoeste de 
Calcutá, era onde Wajid Ali Shah, décimo 
e último Nawab de Awadh, deposto pelos 
britânicos, vivia no exílio. Era o local perfeito 
para o filme, que representava sutilmente o 
declínio do governo deste nawab e de seu 
reino. Hoje, tudo o que resta mostrar dos 
31 anos que Wajid Ali Shah passou aqui em 
1856, é o imenso imambara, o Shah Masjid, 
uma esplêndida mesquita que ele construiu 
quase uma década após o início do exílio e as 
lembranças de sua grande neto Shahenshah 
Mirza. Ao banir o nawab de Lucknow, os 
britânicos retiraram não apenas seu conforto, 
mas também confiscaram sua terra e seu 
tesouro. Mas o rei resiliente não deveria ser 

derrotado. Ele construiu uma réplica de sua 
cidade favorita em Metiabruz - ele levou 
Lucknow para Calcutá. Ele construiu um 
zoológico, apresentou pipa, cozinha Lucknowi, 
gharana de música e dança Lucknowi e 
o chikankari de bordado de Lucknow. Os 
bengalis de elite ficaram impressionados com o 
esplendor cultural do rei e, assim, começaram 
a associação de Bengala com a herança real 
de Lucknow.

O baNgalô
Em Calcutá, ele fez do Bungalow 11 em 
Metiaburz sua residência. Era uma vez a 
residência do então juiz chefe da Suprema 
Corte, Sir Lawrence Peel. Quando o nawab 
se mudou para a casa, ele o renomeou como 
sultão Khana e a transformação da localidade 
começou em um “duniyabi jannat” ou o paraíso 
na terra. Hoje, o bangalô é chamado BNR House 
e é a residência do gerente geral da South 
Eastern Railway. A entrada para o edifício é 
restrita, mas os passeios podem ser organizados 
com permissão da South Eastern Railway.
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pequeNa luckNOw
Durante o tempo do nawab, membros de 
sua casa e da corte que acompanhavam 
a comitiva real e se estabeleceram em 
Metiaburz espalharam o uso de castas 
urdu, conjuntos como sherwanis, 
churidar, salwar kameez, sharara-gharara, 
esportes como brigas de galos, pipas 
, luta livre e mushairas organizadas 
(simpósios de poesia) como fariam em 
sua cidade natal. Os governantes de 
Awadh eram grandes conhecedores de 
comida e a mesma paixão se refletia 
em Metiabruz. “A tradição real de 
kabootarbaazi (luta de pombos) surgiu 
durante esse período, com o próprio 
Nawab possuindo cerca de 24.000 
pombos. Pratos de dar água na boca e 

exóticos como murg mussalam, biryani, 
bater (perdiz), nargisi koftas, mutanjan, 
sheermal e zarda foram preparados 
na cozinha real pelos chefs de Awadh, 
que haviam seguido o nawab até 
Bengala. Convidados de elite de Calcutá 
receberam deliciosos banquetes ”, diz 
Shahenshah Mirza. No entanto, com a 
morte do nawab, a fase gloriosa também 
desapareceu. No momento de sua morte, 
a propriedade de Wajid Ali Shah incluía 
257 bighas (um antigo método de medir 
terrenos) com cerca de 20 edifícios. Hoje, 
apenas as mesquitas permanecem.

shahi masjid - estrada dO 
pOrtãO de FerrO
Como o nome sugere, o portão da 

acima: A Casa BNR, a 
primeira residência de 
Nawab Wajid Ali Shah. 

Agora serve como 
residência do gerente 

geral da South Eastern 
Railway
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bait-uN-Nijat imambara 
A Bait-un-Nijat Imambara (casa de 
alívio) fica na Garden Reach Road, perto 
de Kamal Talkies. É também chamado 
de Hussainia, Ashurkhana ou Imambara 
e é um salão de congregações para 
cerimônias religiosas. De fato, o 
nawab o construiu em 1863 para 
comemorar Muharram com sua família. 
Este edifício de um andar tem arcos 
recortados, portas com persianas 
verdes e grades de ferro fundido. 

sibtaiNabad imambara
 Traços do amor dos nawab pela 
opulência podem ser vistos em 
Sibtainabad Imambara, que abriga sua 
tumba. Uma réplica da Bada Imambara 
de Lucknow, embora em escala muito 
menor, foi construída em 1864. Sua 
opulência é visível em seus pisos de 
mármore polido, luminárias de vidro 
belgas e têxteis ornamentados trazidos 

é precisO muitO 
diNheirO e esFOrçO 
para restaurar a 
heraNça de calcutá, 
mas é bOm. apOiO 
qualquer prOjetO 
desse tipO, cOmO O 
Festival metiabruz, 
que celebra a 
culiNária que Os 
Nawab trOuxeram 
para a cidade

shahenshah mirza

Iron Gate Road (estrada do portão 
de ferro) é feito de ferro. Marcava 
a entrada da propriedade do rei. 
Nesta estrada fica a Shahi Masjid ou 
Mesquita Real, que foi construída 
por volta de 1856-57. Provavelmente 
foi a primeira estrutura que o nawab 
construiu para seu uso pessoal. 
Conta a história que ele convidou 
qualquer pessoa que não tivesse 
perdido nem uma das cinco orações 
diárias a se apresentar e lançar a 
pedra fundamental. Quando ninguém 
avançou, ele fez isso sozinho. A 
estrutura não tem cúpulas ou 
minaretes e tem uma fonte que não 
funciona. Agora, ele é usado para o 
wazu (limpeza antes da oração). 

acima: Shahenshah Mirza; esquerda: Shahi Masjid ou 
Mesquita Real
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Uma vista panorâmica 
da área de Garden Reach 

com o Vidyasagar Setu 
e a ponte Howrah sobre 
o rio Hooghly ao fundo. 

Garden Reach é onde 
o nawab montou seu 

mini-Lucknow

“Durante os meus anos de 
crescimento, vi essa cidade se 

gabando de chineses, armênios, 
judeus, anglo-indianos, afegãos, 

iranianos e zoroastrianos. 
Sempre foi um exemplo perfeito 
de uma amálgama multicultural. 
Crescemos viajando em bondes, 

que se moviam a um ritmo 
suave, e riquixás puxados à 

mão, que assumiram grande 
importância durante as 

monções. A cidade de carros 
embaixadores, Fiats e alguns 

jipes teve sua marcha única. Os 
taxistas eram principalmente 
sikhs confiáveis. Nossos dias 

foram cheios de assistir críquete 
no Eden Gardens, saboreando os 

pães mais saborosos do Nizam 
(um restaurante) e assistir filmes 

nos cinemas Lighthouse, Elite, 
New Empire e Globe. ” chef por 

opção - explorar novos terrenos, 
livros, chá e adda resume 

Ayandrali. Sua curiosidade pelas 
coisas é o que a mantém indo e 

explorando. 

Shahenshah Mirza

Oh 
Calcutá!

Os interiores bonitos 
e arejados do 
icônico Sabtainabad 
Imambara
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de Lucknow pelos nawab. Sobre a 
entrada principal está o brasão Awadh 
e sobre ela uma palma aberta, chamada 
“mão hamsa”, um símbolo que se 
refere às cinco pessoas mais sagradas 
do Islã. As paredes são adornadas com 
versos da poesia do nawab e imagens 
do folclore islâmico. Uma vitrine 
contém uma variedade de recordações, 
incluindo um Alcorão que se diz ter 
sido copiado pelo próprio nawab.

begum umda mahal 
imambara
A Imambara de Begum Umda Mahal foi 
construída para uma das esposas dos 
nawab de Bengala. Localizado ao oeste 
de Sibtainabad Imambara, o exterior 
deste imambara está em mau estado. 
Os interiores, embora deteriorados, 
são surpreendentemente bonitos. 
Embora quase nada do Lucknow do 

nawab permaneça, a maioria das peças 
da realeza foi destruída, roubada ou 
exibida em algum museu. “Após sua 
morte, o famoso estado dos nawab foi 
desmontado e as coisas começaram a 
tomar uma forma diferente”, diz Mirza. 
No entanto, a esperança sobrevive. 
“Kolkata percorreu um longo caminho. 
Muitos trabalhos de restauração estão 
acontecendo na maioria dos edifícios 
históricos da cidade e talvez a glória 
dos nawab também seja trazida à vida,” 
acrescenta ele.

acima (da esquerda para 
a direita): uma mesquita 

pitoresca na área de 
Garden Reach; os interiores 

ornamentados do Sabtainabad 
Imambara; Brasão de Nawab 

Wajid Ali Shah 

 abaixo: Uma cadeira 
decorativa que costumava 

servir como seu trono 
enquanto ele morava em 

Calcutá

Uma viajante por paixão, escritora 
por profissão, uma chef de cozinha 
por opção - explorando terrenos 

mais recentes, livros, chá e adda praticamente resume 
Ayandrali. A sua curiosidade pelas coisas é o que a 
mantém indo e explorando.
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os empresários estão criando novas oportunidades e alimentando o 
crescimento econômico da Índia. traçamos as histórias de sucesso de três 

dessas personalidades: Pawan goenka, nitin Paranjpe e amitabh Kant

sim, todos nós podemos

feito por rashmi bansal

a 
Índia é uma terra de pensadores 
ousados. Estou impressionado com 
a ambição e aspiração visíveis até no 
menor vilarejo do país. Há esperança 
e otimismo, apesar das dificuldades. 

Muito disso é alimentado por novas perspectivas 
abertas pelas políticas e programas do governo. 
No entanto, a fonte mais importante de inspiração 
são os líderes empresariais, os ícones, que 
entendem o coração e a mente dos índios. Eu 
chamo esses líderes de intraempreendedores: 

homens e mulheres resilientes e engenhosos, 
criando transformação nas organizações para as 
quais trabalham. Um empreendedor tem a visão; 
intraempreendedor é aquele que traduz a visão do 
empreendedor em realidade.

hOmem mOtOr
“A Mahindra eleva as diretrizes de investimento 
para o próximo ciclo de 3 anos em INR 3.000 
crore”, destacou um diário de negócios divulgado 
em maio deste ano. Muitos descartariam isso 
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como uma notícia muito rotineira, mas isso 
chamou minha atenção por uma razão. Em 
maio de 2019, logo após as eleições gerais, 
os jornais cor de rosa estavam cheios de 
relatórios sobre a queda nas vendas de 
automóveis. E o “triste estado” da economia 
indiana. Para entender isso, precisamos 
voltar a 1993, quando o Dr. Pawan Goenka, 
ex-aluno da IIT Kanpur e da Universidade 
Cornell, deixou a General Motors em 
Detroit para ingressar na modesta divisão 
de P&D da Mahindra & Mahindra, uma 
empresa familiar de cinco décadas. Anand 
Mahindra acabara de assumir o cargo e o 
jovem formado em Harvard tinha a visão 
de ir ousadamente aonde poucas empresas 
indianas haviam ido antes.

O Dr. Pawan Goenka reuniu a equipe 
que alcançou o impossível - implante 

um SUV “Made in India (Feito na Índia)” 
chamado Scorpio, em um período de quatro 
anos e um orçamento de INR 550 crore 
(uma quantia modesta pela magnitude do 
projeto). O carro ganhou muito com sua 
declaração de estilo forte, motor potente 
(o primeiro a atravessar 100 cv na Índia) e 
ótimos preços. “Sinto que havia mais um 
fator que funcionou para Escorpião. O que 
era um orgulho entre os índios, o fato de 
uma empresa indiana ter feito isso ... ”, diz 
Goenka. Em 2009, a Mahindra lançou um 
SUV chamado Xylo, que não atingiu suas 
metas de vendas. A empresa registrou uma 
perda no 4º trimestre daquele ano. No 
entanto, foi nessa época que o Dr. Goenka 
levou uma proposta ousada ao conselho 
- investir INR 5.000 milhões de rupias em 
uma nova fábrica de ponta perto de Pune. 

Para atender à demanda que virá 
10, 20, 30 anos adiante. Foi um 
risco bem assumido e explica 
por que a Mahindra continua a 
investir, independentemente do 
que possa ser uma desaceleração 

Pawan Goenka 
Presidente do 

Presidente dos 
setores automotivo 
e de equipamentos 

agrícolas da 
Mahindra & 

Mahindra

intrapreneurs é um grupo importante 
para quem deseja investir na história de 

crescimento da Índia e colher resultados ricos
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no momento atual. “O trabalho do CEO 
não é criar estrelas, nem se tornar uma 
estrela, mas formar uma equipe comum 
e obter resultados extraordinários. E isso 
acontecerá se o CEO não agir como se 
soubesse tudo ”, explica Goenka.

taNque de peritOs
Intraempreendedores também podem ser 
encontrados no setor governamental. Os 
burocratas estão mudando em uma nova 
Índia, onde os funcionários do estado 
devem demonstrar dinamismo, previsão 
e capacidade de resolver problemas. 
Amitabh Kant é um bom exemplo de um 
oficial cuja carreira foi extremamente 

impactante, exatamente por essas 
razões. No final dos anos 80, como 
colecionador de distrito de Calicut, 
Kant iniciou um esforço liderado 
pela comunidade para financiar o 
aeroporto internacional de Calicut. 

Calicut se tornou o primeiro aeroporto do 
país a cobrar uma Taxa de Desenvolvimento 
do Usuário (UDF), um modelo 
posteriormente replicado em todo o país. 
Como secretário da Kerala Tourism, Kant 
conseguiu aumentar significativamente as 
chegadas ao estado durante seu mandato 
por meio de parcerias público-privadas. Ele 
trouxe o mesmo pensamento inovador para 
o nível nacional com a campanha Incredible 
India, que mostrou o potencial turístico do 
país, como nunca antes.

Kant assumiu o cargo de secretário 
conjunto do Ministério do Turismo em 
2001, pouco antes dos ataques terroristas 
de 11 de setembro nos EUA. O turismo 

Amitabh Kant, CEO 
da NITI (Instituição 

Nacional de 
Transformação da 

Índia) Aayog e autor 
de Branding India - An 

Incredible Story

Um empreendedor tem a visão; um 
intraempreendedor é aquele que traduz 

essa visão em realidade
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foi afetado em todo o mundo. O ataque 
ao parlamento indiano em dezembro de 
2001 assustou ainda mais os turistas. No 
entanto, foi exatamente nesse momento 
que a campanha Índia Incrível foi lançada. 
No final do primeiro ano, o impacto era 
visível, com um aumento de 16% nas 
pegadas de turistas no país. Kant agora 
dirige o NITI Aayog, o think tank do 
governo que mostra a direção e o ritmo da 
mudança na Índia. Kant define seu mantra: 
“Porque você enfrentará muita oposição ... 
você deve ser capaz de criar contrapressão 
em favor da mudança. Essa é a única 
maneira de obter sucesso. ”

de cOraçãO
A mesma estratégia foi empregada por 
Nitin Paranjpe, que assumiu o cargo de 

Nitin Paranjpe, diretor 
administrativo e diretor 
executivo da Hindustan 

Unilever Limited, 
subsidiária indiana da 

empresa sediada em 
Londres e Roterdã

CEO da Hindustan Unilever (HUL) em 2008. 
Diante de uma crise econômica global, ele 
poderia simplesmente levantar as mãos 
e dizer que “as circunstâncias estão fora 
do meu controle”. Em vez disso, ele usou 
a desaceleração como uma oportunidade 
para lançar as bases para o crescimento 
futuro. Na época, a HUL tinha cerca de 1 
milhão de pontos de venda em todo o país, 
adicionando 10 a 15.000 pontos de venda 
por ano. Em 2009, Paranjpe estabeleceu 
uma meta de adicionar 500.000 pontos 
de venda no próximo ano. No começo, as 
pessoas estavam em choque, mas depois 
houve um choque de emoção. Seguido de 
pensamento e inovação prontos para uso.

“Muitos de nós negociamos metas 
mais baixas por um motivo: medo de 
fracassar”, diz Paranjpe. Se, de alguma 
forma, esse medo puder ser eliminado, o 
poder do potencial humano poderá ser 
desencadeado. Nos dois anos seguintes, a 
HUL adicionou um milhão de novos pontos 
de venda e, à medida que a economia se 
recuperava, as vendas dispararam. “O que 
eu pedi para eles (equipe) fazerem é manter 
a mente racional de lado e abraçar a meta 
do coração. Porque a mente usará sua 
lógica e razão para impedir você ”, diz ele.

O ponto principal é que nem todos 
podem ser um empreendedor, mas cada 
um de nós pode pensar e agir como um. 
E torne-se um agente de mudança, no 
âmbito de um trabalho. É a necessidade 
da hora. Nosso dever para com a nação e 
o mundo.

Rashmi Bansal é um escritor indiano de 
não-ficção, empresário e especialista em 
jovens. uma ex-aluna do Instituto Indiano 

de Gerenciamento, Ahmedabad, trabalhou pela primeira 
vez como gerente de marca do Times of India
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alguns estão chamando de ressurgimento moderno, enquanto outros 
dizem que talvez seja um despertar consciente; mas, o yoga parece 
ter se tornado a melhor prática para uma existência mais saudável 
e consciente. Viajamos ao redor do mundo para experimentar 
os benefícios da antiga prática védica por ocasião do quinto Dia 
internacional do Yoga (iDY), comemorado em 21 de junho de 2019

excelência
asanas pOr
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Facing page:  Página em 
frente: Centenas realizando o 
icônico Surya Namaskar, 
perto da Torre Eiffel em Paris

 Topo : Uma escultura em 
areia criada pelo artista de 
areia, Sudarshan Pattnaik, no 
Dia Internacional do Yoga em 
Puri, Odisha
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 abaixo: Entusiastas em um 
acampamento do Yoga Day 
organizado em Abu Dhabi, 
Emirados Árabes Unidos

página em frente: Vários 
participantes praticando 
asanas diferentes em Dhaka, 
Bangladesh

página em frente, abaixo: 
Pedestres observam os 
entusiastas a celebrarem a 
IDY em Kiev, Ucrânia

o “ioga sutra”, um tratado de 2.000 anos de idade 
sobre a filosofia yogue do sábio indiano Patanjali, 

é um guia sobre como dominar a mente, 
controlar as emoções e crescer espiritualmente
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página em Frente: 
Participantes no dia 
internacional da Ioga em 
Damasco, Síria

topo: Alpinistas se 
aquecendo com ioga no 
acampamento Base do 
Everest no Nepal

abaixo: Moradores 
participam das 
comemorações do IDY em 
Pequim, China
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 direita: Um acampamento 
de ioga organizado para 

comemorar o dia 
internacional do Yoga em 

Cingapura

  abaixo: Centenas 
participam das 

comemorações do dia do 
yoga no centro da cidade 

de Haia, Holanda
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existem seis formas de yoga amplamente aceitas, que podem 
ser praticadas dependendo da necessidade, são elas: Hatha Yoga, 

raja Yoga, Karma Yoga, bhakti Yoga, Jnana Yoga e tantra Yoga 

acima: Um vislumbre 
do acampamento de 
ioga organizado na 
bela cidade de Sofia na 
Bulgária
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página em frente: 
Celebrações do ia do Yoga 
organizadas em Brasília

no topo: Celebrações do 
5º Dia Internacional da 
Yoga 2019 em Hanói, 
Vietname

abaixo: O 5º dia 
internacional das 
celebrações do Yoga em 
Thimphu
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Os atiradores indianos 
Anjum Moudgil (A) e Ravi 
Kumar (A) participam dos 
10m de qualificação de rifle 
de ar misto na Copa do 
Mundo da ISSF
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Jovens atiradores indianos brilharam na 
prestigiada Copa do mundo da Federação 
internacional de tiro esportivo, provando 
que chegou a hora de os jovens canhões 
do país alcançarem o céu e muito maisFome feito por gagan narang

Os JOgOs da

Os recentes avanços na arena 
esportiva apresentaram à Índia 
indivíduos talentosos que buscam 
o sucesso e não param de nada 
para alcançar seus objetivos. A 

Copa do Mundo da Federação Internacional de 
Tiro Esportivo (ISSF), concluída recentemente 
(realizada no início deste ano), pode ser 
observada como um excelente exemplo da jovem 
Índia se estabelecendo por conta própria. O 
contingente indiano, que disputava manter o 
primeiro lugar pelo segundo ano consecutivo, 
conquistou um total de quatro medalhas: três 
ouros e uma prata, garantindo cinco cotas para 
as Olimpíadas de Tóquio em 2020. A equipe 
indiana era formada principalmente por atletas 
que haviam acabado de se formar na primeira 
equipe (Seniores). Mas, na maioria das vezes, 
o sangue fresco traz consigo uma nova fome 
de realizações, um desrespeito aos recordes 
previamente estabelecidos e uma perseverança 
surpreendente para dar tudo de si. Isso foi 
comprovado novamente na Copa do Mundo 
Júnior da ISSf, realizada em julho de 2019 em 
Suhi, na Alemanha, onde Aishwarya Pratap 
Singh Tomar deu um desempenho estelar no 
caminho para ganhar o ouro. A equipe indiana 
de tiro terminou o campeonato ganhando 10 
medalhas de ouro! Curiosamente, a Índia sediará 
a Copa do Mundo Combinada ISSF do próximo 
ano em Nova Délhi, de 15 a 26 de março. A Copa 
do Mundo Combinada envolve eventos de rifle, 
pistola e espingarda.
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o tiro é um dos desportos que mais crescem na Índia e 
está crescendo a uma taxa mais rápida do que qualquer 

outro país do mundo

entre ativistas experientes como 
Heena Sidhu, Anjum Moudgil e Apurvi 
Chandela. Um nome que surgiu durante 
o torneio foi Divyansh Singh Panwar, 
que, apenas um dia depois de ganhar 
sua primeira medalha internacional 
sênior no evento de equipes mistas 
no rifle de 10 m masculino, conseguiu 
garantir uma cota olímpica em Tóquio 
2020. As estrelas adolescentes Bhaker e 
Chaudhary também conquistaram seu 
segundo ouro consecutivo na equipe 
mista de pistola pneumática de 10m, 
depois de subir ao pódio em Nova 
Délhi. Cada atirador tem possibilidades 
de ganhar muito no Japão - enquanto 
alguns têm a cota, outros estão se 
esforçando.

apaNha-Os NOvOs
Um dos fatores que alterou 
drasticamente o desempenho da Índia 
no cenário global é o investimento 
maciço no nível júnior. Esse 
desenvolvimento veio da constante 
perseverança para tornar o tiroteio 
inclusivo no país. Duas décadas atrás, 
o acesso a equipamentos e uma 
abordagem científica em relação ao 
esporte não eram fáceis de encontrar. 
Somente quando alguém se tornou 
um bom atirador, houve a chance 
de obter equipamentos de classe 
mundial. Queremos equipar as crianças 
com tecnologia desde o início, uma 
razão pela qual eu comecei a Gun For 
Glory (GFG), uma academia de tiro 
baseada em Pune que visa fornecer um 
programa holístico de desenvolvimento 
para jovens e aspirantes a atiradores 

no topo: os atiradores indianos Manu Bhaker (D) e Saurabh Chaudhary (E) conquistaram o ouro na final 
da pistola de ar mista de 10m na Copa do Mundo da ISSF; abaixo: Gagan Narang com os jovens artistas na 
Copa do Mundo ISSF na China

eNtre as estrelas
A Copa do Mundo foi introduzida pela 
ISSF em 1986 para estabelecer um 
sistema definitivo de qualificação para as 
competições olímpicas de tiro. O evento 
é composto por quatro competições 
anualmente para todas as categorias de 
tiro. Os melhores desempenhos dessas 
categorias competem nas finais para 
garantir uma vaga olímpica. Um número 
impressionante de 919 atletas de 98 países, 
reunidos em Munique para competir por 
17 vagas disponíveis para as Olimpíadas 
de Tóquio em 2020, além da cobiçada 
medalha da Copa do Mundo da ISSF. Para 
as finais de 2019, a Índia registrou um 
contingente de 35 membros. Os seletores 
confiaram em Saurabh Chaudhary, Mehuli 
Ghosh, Elavenil Valerivan, Abhishek Verma, 
Shazar Rizwi, Manu Bhaker e Rahi Sarnobat 
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da Índia. O que também está ajudando 
os jovens é como a sociedade vê uma 
carreira no esporte. No início, era 
apenas críquete, mas agora, depois de 
atiradores, velocistas, tenistas e outros 
indianos ganharem ouro em torneios 
internacionais, incluindo as Olimpíadas, 
o foco também está voltado para outros 
esportes. Os pais estão se abrindo para a 
idéia de seus filhos praticar esportes como 
uma proposta de carreira. Um impulso 
institucional veio da iniciativa “Khelo 
India” do governo da União para incentivar 
o esporte entre os jovens. De acordo com 
o programa, 1.000 atletas estão sendo 
identificados nos esportes para receber 
bolsas anuais de INR 5 lakh cada por 
oito anos.

esquerda: As estrelas do 
grupo jovem na academia 
de tiro Guns for Glory, em 

Pune

direita: Espectadores 
vistos aplaudindo durante 
a final do carabina de 10m 

para homens na Copa do 
Mundo ISSF 2019

OlhOs NO prémiO
Com os avanços na tecnologia de 
treinamento, os sonhos de vários atiradores 
iniciantes estão se tornando realidade. O 
talento em todo o país agora tem os meios 
para atingir o máximo no cenário global. 
Enquanto eu frequento minha academia 
na Índia, outras estão chegando. As 
autoridades locais conseguiram chegar ao 
ponto zero, conduzir a busca de talentos 
e ajudar a descobrir talentos reais. O tiro é 
um dos esportes que mais crescem na Índia, 
está crescendo a uma taxa mais rápida do 
que qualquer outro país e o recente sucesso 
no cenário global é uma prova dos esforços 
de todas as autoridades envolvidas em todo 
o país. Gagan Narang é medalhista olímpico 
de bronze (fuzil de 10 metros masculino) 
dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. 
Ele também foi o primeiro indiano a se 
qualificar para o evento. Ele é o fundador 
do Guns for Glory, uma academia de tiro 
de classe mundial que começou a ajudar 
jovens atiradores de todo o país.

Gagan Narang é medalhista olímpico de 
bronze ( fuzil de 10 metros masculino) dos Jogos 
Olímpicos de Londres em 2012. Ele também 
foi o primeiro indiano a se qualificar para o 
evento. Ele é o fundador do Guns for Glory, uma 

academia de tiro de classe mundial que começou a ajudar jovens 
atiradores de todo o país.
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feito por sarah todd

a primeira cidade do Patrimônio mundial da UnesCo na Índia e a 
maior de gujarat, ahmedabad é um paraíso para turistas. Com seus 
monumentos elegantes, mercados vibrantes e uma cena culinária 

eclética, oferece experiências inesquecíveis

ahmedabad
sabOrEs dE

posso ouvir as águas do rio 
Sabarmati borbulhando à 
medida que flui à distância. 
Acima de mim, em um galho 
alto, dois pássaros começam 

a cantar uma rajada de vento, trazendo 
a promessa de chuvas. Estou de pé 
nos pacíficos jardins verdes do Ashram 
Sabarmati em Ahmedabad e nunca 
estive mais em paz. Aqui, eu não ouço a 
cacofonia da cidade, nem estou cercado 
pela nuvem de atividade frenética com 
a qual me acostumei na minha cozinha. 
Em vez disso, passo pelas exposições 
do museu que documentam a vida, 
o tempo e as filosofias de Mahatma 
Gandhi. Os Seus humildes aposentos, 
imaculadamente preservados aqui, me 
dão um vislumbre dos ideais em que ele 
acreditava. É fácil passar algumas horas 
no ashram, localizado na margem oeste 
do rio. De 1917 a 1930, durante a luta 

pela independência da Índia, o ashram 
serviu como sede de Gandhiji. Sabarmati 
Ashram é um dos primeiros pontos 
turísticos em Ahmedabad ou Amdavad, 
como é conhecido localmente, que visito 
e, quando saio, está quase na hora do 
almoço. As cidades da Índia podem ser 
identificadas por seus alimentos. Sul 
da Índia por idlis, dosas e appams, e 
norte da Índia por parathas recheadas, 
matar paneer e choley kulchey. Embora 
você possa saborear o melhor de todas 
essas tarifas em qualquer lugar do país, 
Ahmedabad é uma cidade onde todas 
essas e outras opções são saboreadas da 
melhor maneira. De dhoklas derretendo na 
boca e tentador Gujarati kadhi a xaropes 
de jalebis - sou mimado pela escolha.

Aceito um elaborado thali Gujarati 
(espalhar) de maneira tradicional, em 
utensílios pital (latão). Antes de servir 
a comida, me oferecem uma tigela 

Uma viagem a ahmedabad é incompleta sem uma rodada de 
compras. não perca os tecidos bandhani de tirar o fôlego, criados 

usando técnicas antigas
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A bela galeria num 
templo situado no 
centro histórico 
da cidade de 
Ahmedabad



Viagens

ÍND IA  P E R S P E C T I V A S |  62  |

no sentido horário, 
da esquerda: 
os recursos 
arquitetônicos de 
Adalaj Stepwell, 
localizados em 
Ahmedabad; Ruínas 
de Kamani Masjid no 
Parque Arqueológico 
de Champaner-
Pavagadh

pequena para lavar as mãos, com 
água derramada de uma panela de 
metal que, segundo me disseram, 
é um costume antigo. Lentamente, 
meu prato está cheio de pequenas 
porções de deliciosos produtos locais, 
começando com uma variedade de 
picles e chutneys, como chutney 
dhaniya (coentro) e pundina (hortelã) 
e gajar mirch achaar (picles de cenoura 
e pimenta). Estes são servidos em uma 
folha que é colocada no prato. “A folha 
é para garantir que o khatta (ácido) 
do picles não reaja com o latão”, 
explica o garçom. Depois entram os 
pratos principais - ringana batata nu 
shak (berinjela cozida com batata), 
chora nu shak (molho de feijão preto e 

Com texturas e sabores contrastantes, o gujarati 
thali deixará você intrigado em tantos níveis e 

desejando mais

aromático), Gujarati khatti mithi daal 
(sopa de lentilha agridoce), undhiyu 
(vegetal misturado com espinafre) 
pasta), bhindi sambhariya (caril de 
manjericão), Gujarati kadhi (um molho 
doce e fino preparado com iogurte 
e farinha de grama), arroz e khichdi 
(um prato indiano que consiste 
principalmente de arroz e leguminosas) 
juntamente com uma variedade de 
pães como bajri e makai no rotlo (roti 
ou pão achatado feito com farinha de 
milho e milho bajra) e puran poli (pão 
adoçado). Gosto de cada mordida, e de 
vez em quando me oferecem conselhos 
culinários sobre como saborear um 
thali de Gujarati da maneira certa. A 
tigela de halwa, por exemplo, deve 
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bun maska e Chá 
masala
O lanche perfeito, Bun Maska 
(pão torrado com manteiga) e 
chá Masala é um lanche básico 
nas ruas de Ahmedabad.

daandiya 
Raas ou Dandiya Raas é a forma 
tradicional de dança folclórica 
de Gujarat. É a forma icônica de 
celebração durante os vários 
festivais de Navratri e Holi. É 
apresentado como uma forma 
de dança com cassetetes de 
cores vivas.

Loja de artesanato
A cidade é famosa pelos 
padrões de cores vivas e 
caleidoscópicos que revestem 
os muitos bazares vibrantes ao 
redor de Ahmedabad.

Tem de
Experimentar
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ser servida com a refeição e não como 
sobremesa! Com texturas e sabores 
contrastantes, isso me deixou intrigado 
em muitos níveis.

Fome saciada, visito o Adalaj Vav. 
Aninhado na pitoresca vila de Adalaj, 
localizada a aproximadamente 18 km 
do centro da cidade, este magnífico 

vav octogonal de cinco 
andares do século XV, 
impressiona. Dizem que 
este vav foi construído 
não apenas como um 
espaço cultural e utilitário, 
mas também como um 
refúgio espiritual que 
os moradores da cidade 

visitavam diariamente e ofereciam 
orações às figuras de deuses esculpidas 
em suas paredes. E é legal por dentro. 
Não vejo devotos por perto, mas 

encontro muitos visitantes aqui - 
alguns locais, outros turistas. Estou 
hipnotizado por sua arquitetura 
intrincada que possui influências indo-
islâmicas e observo com admiração de 
olhos arregalados o jogo harmonioso 
de intrincados padrões florais islâmicos 
que se fundem perfeitamente ao 
simbolismo hindu e jainista. Aproveito 
o máximo que posso deste lugar 
encantador antes de dar adeus e voltar 
para a cidade.

As noites pedem chá e lanches e 
as ruas de Ahmedabad convidam-o 
você com aromas deliciosos de chai 
fumegante (chá doce feito com leite), 
vendedores de rua fritando dal pakora 
(bolinhos feitos de pasta de lentilha) 
e várias outras delícias. Opto pelas 
especialidades da cidade - chai, pão 
de maska   (pãezinhos fofos tostados 

na verdade, eu criei uma versão 
de um khakra vegano usando 

cenoura cozida, couve-flor em 
conserva e tofu aioli gelado

O Gujarati completo 
se espalhou” with “O 
Gujarati completo 
espalhou-se
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com manteiga) e dalvada (bolinhos de 
pasta de lentilha). Ahmadabad sabe como 
satisfazer o paladar daqueles que desejam 
comida gujarati - como eu. Na verdade, eu 
amo tanto a cozinha que, na verdade, criei 
minha versão de um khakra vegan (um 
lanche tradicional de Gujarati, feito com 
farinha de trigo e óleo), usando cenoura 
assada, couve-flor em conserva e tofu aioli 
gelado. Qualquer pessoa familiarizada 
com o meu trabalho sabe que eu amo 
criar alimentos vegetarianos que vão 
além de ingredientes como cogumelos 
e paneer (queijo cottage). Eu gosto de 
dar uma reviravolta nos alimentos locais 
e torná-los meus. No entanto, gosto de 
iguarias Gujarati exclusivas, como dhokla, 
handvo, soro de leite coalhado, fafda, 
seval, dhebhra, thepla, mohan thaal, entre 
outras que restabelecem, uma e outra vez, 
que a comida gujarati é uma combinação 

perfeitamente equilibrada de doce, salgado 
e picante sabores.

Uma viagem a Ahmedabad é 
incompleta sem uma rodada de compras, 
e eu não pude resistir em pegar alguns 
tecidos bandhani de tirar o fôlego que 
são criados usando as antigas técnicas 
de gravata e tintura. Escusado será dizer 
que é indígena deste estado e ocupa um 
lugar muito especial na rica indústria têxtil 
indiana. Por mais que eu queira passear 
pela cidade, vendo suas vistas, sons e 
cheiros, minha aventura é interrompida 
pelo trabalho. Mas não saio antes de fazer 
uma anotação mental do meu retorno.

O belo Templo do Sol 
perto de Mehsana, 
maravilhosamente 
iluminado durante 

a noite

Sarah Todd começou a sua carreira como modelo 
na Inglaterra antes de aparecer na Masterchef 
na Austrália. Sua jornada culinária começou com 
vários programas de viagens e culinária pela 
Índia. Autora do ‘The Healthy Model Cookbook’, 

ela é agora uma restauradora de sucesso com três restaurantes 
prósperos em Mumbai, Goa e Nova Délhi.
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estes pequenos pacotes de nutrição e sabor são utilizados na culinária 
indiana desde as idades. Hoje, eles estão a ser redescobertos como um 
superalimento. Chefs experientes compartilham a sua visão

bem-estar
feito por madhuliKa dash 

sEmEntEs dE
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Caril de frango 
decorado com 

sementes de 
cânhamo e arroz 

Gobindobhog do 
restaurante Lavaash 

por  Saby

Uma colher de pasta de 
sementes de abóbora em 
um curry. Uma pitada 
de manjericão em uma 
limonada. Um toque de pó 

de semente de papoula em uma massa. 
Uma pitada de sementes de kalaunji 
(nigella) em um pão ... a lista pode ser 
infinita. Assadas, moídas ou embebidas 
em água, as sementes indígenas fazem 
parte integrante da culinária indiana 
desde os tempos antigos. Agora, chefs 
e nutricionistas estão aprofundando 
seus benefícios de uso e saúde. O chef 
celebridade Sabyasachi Gorai (diretor 
de culinária, Grid), que trabalha com 
sementes há mais de uma década, 
os chama de “mestre do gosto”. A 
nutricionista Kavita Devgan os chama 
de impulsionadores da nutrição. “As 
sementes comuns encontradas na Índia 
são ótimas fontes de nutrição, incluindo 
fibras e minerais. Eles também contêm 
gorduras monoinsaturadas saudáveis e 
vitaminas. Eles são fáceis de adquirir e 
consumir e fazem uma adição saborosa à 
dieta ”, explica Devgan.

variedade e versatilidade
A chef Sharad Dewan, do hotel Park, em 
Calcutá, que tem trabalhado para trazer 
as sementes à tona da culinária indiana 
experimental, diz: “A beleza das sementes 
está na versatilidade de seu sabor e 
textura. Com isso, quero dizer não apenas 

a textura e o sabor que os tornaram parte 
integrante do nosso repertório culinário, 
mas também em termos de nutrição. ”Ele 
explica que as sementes precisam não 
apenas ser usadas como enfeite ou purê, 
mas também podem ser um alternativa 
emocionante para trabalhar com pratos 
novos e antigos.
A terapeuta nutricional Sveta Bhassin diz 
que as sementes são, de fato, o pacote 
essencial de gordura e proteína que 
funciona muito mais efetivamente do 
que qualquer suplemento processado. 
Não é de admirar que as receitas 
indianas mais antigas tivessem uma boa 
quantidade de sementes adicionadas a 
elas em vários estágios. Até ke laddoo 
(bolas doces de sementes de gergelim) 
são um bom exemplo. Essa sobremesa 
milenar é servida no inverno para manter 
o corpo quente e o intestino em forma 
o suficiente para combater doenças 
sazonais. Tradicionalmente, as sementes 
de ajwain (carambola) e nigella eram 
adicionadas para tornar o rotis (pão 
indiano assado) mais crocante e manter o 
intestino saudável. A prática de adicionar 
chaar magaz (uma mistura de semente de 
abóbora, semente de melão almiscarado, 
semente de melão d’água e semente de 
pepino) a um curry também remonta a 
esse pensamento.

“As sementes podem ser usadas para 
replicar todos os elementos do paladar. 
Nigella, por exemplo, dá um sabor 

o fato de as sementes fazerem parte da herança 
da culinária indiana facilita a adaptação dos chefs 

contemporâneos
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amargo, a erva-doce está do lado mais doce, o gergelim 
é rico em óleo e a mostarda é picante. O coentro pode 
ser usado como doce e salgado e combina perfeitamente 
com pães em camadas como o taftan ”, diz Akshraj 
Jodha, chef executivo do ITC Windsor Bengaluru. O 
mesmo acontece com alsi ou teesi (linhaça), que pode 
adicionar trituração e um sabor agridoce.
Outro exemplo de como as sementes funcionam 
maravilhosamente são as tacos de beterraba do chef 
Vikas Seth, de Bengaluru, servidos com sementes de 
amaranto. “Introduzir sementes em um prato não é 
apenas criar um contraste na aparência e no sabor, mas 
também melhorar o sabor”, diz Seth.

A tradição de adicionar sementes a um prato, explica 
Jodha, não era apenas para torná-lo mais rico . “É uma 
falácia que o chaar magaz seja a alternativa de um homem 
pobre à pasta de caju. Essas sementes absorvem minerais 
e vitaminas e embalam gorduras saudáveis ”, diz Jodha. O 
chef Shantanu Mehrotra, do restaurante Indian Accent, 
favorece o uso de sementes na culinária diária. “Pegue o 
caso de carambola. Como ajuda na digestão e adiciona 
um sabor único, ainda é usado ”, diz Mehrotra.

usO cOrretO
O chef Balpreet Singh Chadha, diretor de Operações 
Culinárias da AnnaMaya em Délhi, diz que na maioria 
das culturas culinárias, incluindo a Índia, as sementes 

melancia: baixa em calorias e rica em 
nutrientes, ácidos graxos, proteínas 
vitais e muitos minerais, essas sementes 
também são excelentes fontes de 
vitamina B. Elas são embaladas com 
magnésio, ferro e folato e são boas 
para o coração e a imunidade. Eles 
podem fortalecer os ossos, controlar 
o diabetes, aumentar o metabolismo, 
fazer o cabelo e a pele brilharem. Eles 
podem ser assados a seco e como 
lanche ou em pó para caril.

pepino: Embaladas com fibras e 
minerais, as sementes de pepino 
podem ser consumidas para controlar 
problemas relacionados à digestão e 
para obter cabelos e pele saudáveis.

abóbora: Embaladas com uma ampla 
variedade de nutrientes, variando 
de magnésio e manganês a cobre, 
proteínas e zinco, as sementes de 
abóbora são potências nutricionais. 
Eles também contêm compostos 
vegetais conhecidos como fitoesteróis 
e antioxidantes de eliminação de 
radicais livres, que podem dar à sua 
saúde um impulso adicional.

papoila: Extremamente nutritiva e 
com sabor a nozes, essas sementes 
podem prevenir doenças comuns 
como tosse seca e insônia. Mas 
estes, em porções controladas, como 
qualquer outro ingrediente, devem 
ser adicionados à dieta após consulta 
com um médico. Eles podem ser 
usados em curry de legumes, sopa ou 
macarrão. As sementes de papoula 
esmagadas podem ser adicionadas 
como espessante.

sementes de sabja ou manjericão: 
são pretas e em forma de lágrima e 
são frequentemente confundidas com 
chia. Ricos em antioxidantes, fibras, 
proteínas, carboidratos e gorduras boas, 
são muito eficazes para perda de peso. A 
nutricionista Shefali Gurung diz: “Sabja 
pode ajudar no controle do diabetes 
e, em uso regular, pode melhorar a 
qualidade da pele e do cabelo”. Essas 
sementes são difíceis de mastigar e é 
melhor impregná-las em água.

Benefícios para 
a Saúde

Meetha Achar 
Entrecosto com manga 
seca ao sol e sementes 
de cebola tostada do 
restaurante, Sotque 
Indiano
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são geralmente consumidas cruas, torradas 
levemente ou, na melhor das hipóteses, na 
forma de um molho leve. O chef Jodha diz 
que as sementes devem ser adicionadas 
no final e cozidas apenas o suficiente para 
que o calor libere o sabor e ative a nutrição. 
Um excelente exemplo disso é uma receita 
de maas protegidas, um prato de carne 
de carneiro, na qual ele adiciona a pasta 
chaar magaz no final para dar um sabor 
rico. A pasta, diz o chef, é feita primeiro 
pela imersão do chaar magaz em água e 
triturada em uma pasta grossa. É a mesma 
técnica seguida por Chadha, para dar um 
sabor distinto de gergelim ao suji ka halwa 
(pudim de sêmola) ou a Sharad, quando ele 
faz sua popular semente de abóbora raita 
(coalhada) para seu haleem de abóbora (um 
prato de carneiro).

O fato de as sementes fazerem parte 
da herança da culinária indiana facilita a 
adaptação dos chefs contemporâneos. A 
chef Megha Kohli, do restaurante Lavaash By 

Saby, diz: “Fui apresentado 
a cozinhar com sementes 
quando criança e adorava 
usá-las como enfeite, 
sem perceber como era 
adicionado a um prato. 

Foi a familiarização com as sementes que 
me permitiu usá-las para criar uma peça 
interessante no paladar. No restaurante, 
usamos sementes para não apenas 
enriquecer nossos pratos, mas também 
acentuamos os teatros de um prato, como o 
pão Matnakash Claypot (pão macio e sabor 
rústico), feito com sementes de chironji 
(amêndoa). ”

À medida que os chefs descobrem os 
benefícios de se aprofundar nas raízes da 
culinária indiana, descobrindo benefícios 
exclusivos para a saúde dos ingredientes, as 
sementes nativas da Índia estão sendo vistas 
como os novos heróis dos sabores naturais e 
do bem-estar!

Madhulika Dash é uma famosa escritora 
de alimentos e hospitalidade e colunista 
de alimentos. Ela contribuiu para várias 

publicações, incluindo Yahoo, Sify, Swarajya, Hotelaria da Índia, 
Way2Hotel, Indian Express e Forbes Life.

acima (esquerda para 
a direita): tacos de 

ragi com feijão frito e 
abóbora recheada com 
amaranto; Arroz friável 

picante, servido com 
sementes de abóbora

as sementes são o pacote essencial de gordura 
e proteína necessário que funciona muito mais 

efetivamente do que qualquer suplemento processado
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enfrentando o ceticismo social e superando as restrições 
financeiras, estes grupos de dança das ruas de mumbai estão 
subindo palcos em todo o mundo

feito por PrOMItA Mukherjee

um palco
O mUndO é
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Kings United a 
apresentar-se 
na competição 
World of Dance 
em Los Angeles, 
Califórnia

Chame de mayanagri, a cidade 
dos sonhos ou Mumbai 
- o charme da capital do 
entretenimento da Índia 
não desaparece. Todos os 

dias, centenas de artistas aspirantes, com 
grandes esperanças de chegar à ribalta, 
chegam à cidade para perseguir seus 
sonhos. Embora abrigue as ambições 
de milhares, é o lar orgulhoso de alguns 
grupos de dança - grandes e pequenos - 
que não só conquistaram adulação, títulos 
e elogios internacionais, mas também 
criaram um nicho para a Índia no cenário 
global da dança. Veja o Kings United, 
por exemplo. Popularmente conhecido 
como “The Kings”, o grupo de hip-hop, 
liderado por seu fundador Suresh Mukund, 
teve o primeiro sucesso quando voltou 
para casa com o troféu Boogie Woogie 
(um reality show de dança indiano) em 
2009. E isso foi apenas o começo. Nos 
anos que se seguiram, conquistaram as 
primeiras posições em programas como 
Entretenimento Ke Liye Kuch Bhi Karega 
(2010) e Got Talent da Índia (2011). Eles 
acertaram o prestígio no caixão quando 
derrotaram algumas das melhores equipes 
de dança contemporânea do mundo para 
vencer a terceira temporada do reality 
show americano World of Dance em 2019.

Mas a história de sucesso desse grupo 
de dança que Mukund co-fundou com 
Parth Vyas tem sido tudo, menos um 
canteiro de rosas. Os membros da trupe 
enfrentaram não apenas ceticismo sobre 

suas ambições, mas também tiveram que 
lidar com restrições financeiras. “A dança 
era a única fonte de fuga para muitos 
membros do nosso grupo, oriundos de 
famílias não tão financeiramente bem-
sucedidas. Fizemos shows e os benefícios 
que recebemos nos ajudaram a servir 
nossas famílias ”, diz Mukund. Para o Kings 
United, a vida mudou completamente 
após o sucesso internacional. “Isso nos 
abriu inúmeras oportunidades e estamos 
constantemente viajando para vários 
eventos em diferentes países. Acabamos 
de realizar nossos primeiros workshops 
internacionais nos EUA e planejamos 
visitar o Canadá e a Europa em breve. 
Recentemente, também fizemos nossa 
primeira filmagem internacional nas 
Filipinas. Este é apenas o começo; ainda 
temos um longo caminho a percorrer”, 
diz Mukund, cuja jornada inspirou o 
filme do dançarino e coreógrafo de 
Bollywood Remo D Śouza, Qualquer 
corpo pode dançar em 2015. E a última 
pena no boné de Mukund? Uma indicação 
para um Emmy na categoria “Programa 
de Coreografia para Variedades ou 
Realidade”!

Mukund e o seu apaixonado grupo 
de dançarinos não são os únicos que 
enfrentaram adversidades para beijar 
o sucesso. A Equipe de Modo B.E.A.ST 
(Nascido em Habilidades Éticas nas Ruas) 
fica em segundo lugar. De b-boying e 
house a dougie, e de popping and locking 
a litefeet, e mais algumas - existem muito 

enquanto elvis conquistou o ouro na categoria solo, 
namrata se tornou-se o segundo vice-campeão na categoria 

estilo livre na World salsa summit 2018 em miami
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poucas ‘danças de rua’ nas quais esse 
talentoso grupo não possui experiência. 
Os fatores que levaram à formação do 
modo BEAST em 2013 é uma história 
interessante, muito parecida com a sua 
jornada até agora. “Nós [dançarinos Ninja, 
Mik 62 e Sonic] estávamos retornando 
para Mumbai de Bengaluru quando fomos 
roubados de todos os nossos pertences. 
Sobrevivemos graças à companhia um 
do outro e de alguma forma chegamos 
em casa. Percebemos então que, se 
conseguirmos superar essa situação 
juntos, conseguiremos superar qualquer 

coisa. E isso levou à formação dessa equipe 
que possui não apenas garotos b, mas 
também garotas b, hip-hop e dançarinos 
de rua ”, diz Sonic do grupo. No entanto, 
o caminho a seguir era longo e cheio de 
incertezas, mas nada impedia a busca da 
perfeição pela equipe. “Não tínhamos 
estúdio, então ensaiamos do lado de fora 
de uma loja na Nagardas Road, em Andheri 
East. A loja fechava às 20h e, às 20h30, 
nos reuníamos e começávamos a ensaiar. 
Enfrentamos vários desafios na forma de 
fortes chuvas, vizinhos que se opuseram e 
muito mais,” acrescenta Sonic.

À direita: Elvis 
Mascarenhas e 

Namrata Wittike, 
que representaram 

a Índia na Cúpula 
Mundial da Salsa 

em 2018

página em frente: 
Suresh Mukund, 

do grupo de dança 
Kings United
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Mas, como eles dizem, ‘busque 
algo com uma paixão inabalável e você 
terá alturas que você nunca imaginou 
que seria capaz de escalar’ - essa 
equipe não apenas criou um nome 
para si no circuito de dança nacional 
e internacional, mas também possui 
um Registro Limca em b-boying! Mas 
o evento que cimentou o talento e a 
experiência dos membros foi o título 
da Copa do Mundo de Dança de Rua 
Keep on Dancing (KOD), que eles 
trouxeram para casa em 2017. Para 
os iniciados, o KOD é dança de rua 
e hip-hop, o que a Copa do Mundo 
é cricket. O B.E.A.ST Mode não só 
venceu as eliminatórias da Índia desta 
competição de renome mundial que 
começou em Pequim em 2004, mas 
também representou o país nas finais 
da competição na Coréia do Sul e 
ainda mais na vitória! De fato, em 
2020, eles estão participando como 
campeões da defesa.

A dupla de salsa Elvis Mascarenhas 
e Namrata Wittke também não estão 
muito atrás. Em 2018, eles viajaram 
das ruas de Mumbai até Miami, EUA, 
para representar a Índia na Cúpula 
Mundial da Salsa. A viagem custou 
cerca de 8 INR, mas eles não pensaram 
duas vezes antes de reunir tudo o 

a daNça era a úNica FONte de Fuga para muitOs membrOs dO NOssO grupO, 
OriuNdOs de Famílias NãO tãO FiNaNceirameNte bem-sucedidas. FizemOs 
shOws para susteNtar NOssas Famílias

suresh mukund
Co-fundador, kings united, vencedor do Mundo da Dança 2019
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direita: Membros 
do grupo de dança 

B.E.A.ST

página em frente: 
Kings United 

apresentando-se na 
competição World 

of Dance em Los 
Angeles, Califórnia
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que tinham. Na verdade, Namrata, que 
deixou seu emprego como produtora de 
televisão para seguir sua paixão pela dança, 
quebrou seus depósitos fixos e mergulhou 
em suas outras economias para chegar lá. 
Elvis também gastou as últimas economias 
para financiar sua passagem para Nova 
York. E seu trabalho duro e sacrifício deram 
frutos. Enquanto Elvis conquistou um 
ouro na categoria masculina solo chamada 
Rising Star, Namrata se tornou o segundo 
vice-campeão na categoria estilo livre. 
“As finanças foram uma das maiores lutas. 
Viajar para representar o país com seu 
próprio dinheiro não é fácil. A dança como 

carreira não é consistente na Índia. 
Temos que gastar dinheiro em 
treinamento e também não há muito 
apoio na forma de patrocínios. Mas 
viajar para um palco internacional, 
unicamente nas asas da dança, é 

algo que todo dançarino aspirava fazer. 
É muito humilhante ser reconhecido 
globalmente e ter meu estilo apreciado ”, 
diz Elvis, que é inspirado por nomes como 
Prabhu Deva, Michael Jackson e Tight Eyez, 
entre outros.

Promita Mukherjee é uma jornalista sênior 
que trabalhou como editora de estilo de vida 
para vários jornais e escreveu sobre vários 
assuntos, variando de comida e moda a 

viajar para várias publicações nacionais, incluindo inúmeras 
revistas de viagens, estilo de vida e moda

os Kings United criaram a história quando 
participaram do Campeonato mundial de Hip Hop 
Dance em Las Vegas em 2019 e finalmente venceu
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a arte do  assunto

Um visitante experimenta a 
instalação do artista Jitish Kallat 
numa sala enegrecida na Bienal de 
Veneza. Intitulada Covering Letter, 
a instalação apresenta uma carta 
escrita por Mahatma Gandhi a Adolf 
Hitler em julho de 1939, semanas 
antes da invasão alemã da Polônia, 
marcando o início da Segunda 
Guerra Mundial. Na carta, Gandhiji 
apelou a Hitler pela paz e o exortou 
a resistir à “redução da humanidade 
a um estado selvagem”
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o pavilhão indiano na 58ª bienal 
de Veneza foi classificado entre 
os 10 melhores, reforçando o país 
como uma força internacional a ser 
reconhecida no campo da criatividade 
contemporânea

a arte do  assunto
feito por georgina maddox

mahatma Gandhi nunca 
viajou para Veneza. 
Somente em 2019, quando 
artistas indianos viajaram 
para a eternamente 

romântica cidade italiana com obras 
inspiradas na filosofia de paz e não-violência 
de Gandhiji. Este ano, após um hiato de oito 
anos, a representação da Índia na Bienal 
de Veneza, a maior e mais conceituada 
extravagância de arte do mundo, está a 
ser saudada não apenas por pensamentos 
criativos, mas também pela sua filosofia 
Gandhiana. O fato de ter sido listada entre os 
10 principais pavilhões de países, de um total 
de 90 pelo Financial Times e pelo principal 
site de arte artsy.net, ao lado dos EUA, Suíça, 
Polônia e o país de estréia Gana, diz muito 
sobre a nossa criatividade apoiada pelos 
pensamentos de Gandhiji.

Há oito artistas indianos, como Nandalal 
Bose, MF Husain, Jitish Kallat e Atul Dodiya, 
no Pavilhão da Índia oficial na 58ª Bienal 
de Veneza (até 24 de novembro). Além 
deles, artistas contemporâneos como Gauri 
Gill, Shilpa Gupta e Soham Gupta, que 
receberam elogios da crítica global com os 
seus trabalhos, estão representados como 
parte da principal exposição da Bienal, 
com curadoria de Ralph Rugoff, curador 
americano e o homem por trás da edição do 
evento de 2019. A Índia estreou na bienal, 
com um pavilhão nacional em 2011, quase 116 
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anos após o início do evento! Em 1931, 
Gandhiji visitou Roma e, numa carta a 
um amigo, escreveu que considerava 
Mussolini (o primeiro-ministro italiano 
Benito Mussolini) um enigma. Gandhiji 
também escreveu uma carta sobre 
Adolf Hitler. É esse pedaço de história 
que o artista Jitish Kallat traz à vida na 
sua imersiva instalação Covering Letter 
(Carta de Abertura), uma das principais 
exposições do pavilhão indiano na 
Bienal de Veneza. A carta desenrola-se, 
projetada numa tela enfumaçada onde 
as palavras e a assinatura de Gandhiji 
são rabiscadas, tornando o espectador 
uma testemunha na história.

O Pavilhão da Índia foi o resultado 
dos esforços conjuntos da Galeria 
Nacional de Arte Moderna, atuando 
como comissário, e do Ministério 
da Cultura, Governo da Índia, com a 
Confederação da Indústria Indiana (CII) 

como parceiros. Foi comissariada por 
Roobina Karode, a curadora principal 
do Museu de Arte Kiran Nadar (KNMA). 
“Não concebi a exposição como uma 
representação literal de Gandhiji 
num formato de documentário, ou 
ressuscitando-o dos arquivos,” diz 
Karode. Além disso, “a imagem/
presença de Gandhiji não é fixa no 
tempo e no espaço. Ele continua 
voltando à consciência pública em 
períodos de crise ou desespero. Ele não 
é um sujeito que repousa apenas em 
sentimentos ou nostalgia. Antes, ele é 
o objeto da reflexão contemporânea. 
Eu estava mais inclinado a olhar para 
aspectos de sua prática. E também 
a idéia de artesanato, dignidade do 
trabalho e ênfase na autoconfiança. ”

A participação da Índia na Bienal 
deste ano é um alívio bem-vindo 
e servirá de ímpeto à fraternidade 

Este ano, a Índia exibirá sete 
obras de arte, incluindo o 

Haripura Panel de Nandalal 
Bose (1938), encomendado pelo 

próprio Gandhiji. Representa a 
população rural da Índia. Uma 
obra sem título de Shakuntala 

Kulkarni (2010-12) compreende 
duas esculturas de cana, sete 

fotografias e acessórios do 
projeto “de corpos, gaiolas e 

armaduras”. Este trabalho está 
vinculado às plataformas de 

bambu de Gandhiji, das quais 
ele se dirigiu ao povo da nação. 

Kulkarni também mostra o 
material como uma armadura 
para várias mulheres na Índia, 

que ganham a vida fazendo 
artesanato de bambu. Sem título 

(2019) de Ashim Purkayastha, 
acrílico sobre tela com escultura 

em pedra, fala sobre a pedra 
como uma ferramenta de 

violência e proteção e o caminho 
da paz de Gandhi.

Artistas da 
Índia na 

bienal

a miNha 
iNstalaçãO 
é iNtitulada 
Naavu, uma 
palavra em 
kaNNada 
que sigNiFica 
hum, Ou em 
iNglês, juNtOs. 
é simbólicO 
de quaNdO 
estamOs 
tOdOs uNidOs 
e maNtemOs a 
sOlidez pOr uma 
causa

Gr iranna

GR Iranna posa com suas obras de arte, apresentando centenas de padukas ou chinelos sagrados. Os padukas são usados 
por monges e outros acólitos sagrados e refletem o princípio de paz e não-violência
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artística indiana, que há muito tempo 
lamentou a presença esporádica da 
Índia em eventos artísticos globais. 
“É um momento emocionante para a 
Índia, que está a ser representada em 
museus internacionais como o MET 
Breuer em Nova York, por exemplo, 
documenta, é uma exposição de arte 
contemporânea que acontece a cada 
cinco anos em Kassel, na Alemanha, 
e agora em Veneza. Bienal,” observa 
Shanay Jhaveri, curadora assistente 
da seção de arte do sul da Ásia no 
Museu Metropolitano de Arte (MMA) 
de Nova York. Jhaveri tem promovido 
artistas indianos e o MMA realizou 
uma retrospectiva do falecido 
artista indiano Nasreen Mohamedi 
e atualmente está realizando um 
espetáculo solo do escultor Mrinalini 
Mukherjee.

Desde que o Pavilhão da Índia 
aconteceu apenas uma vez antes, a 
equipa de curadoria deliberou uma 
representação substancial de oito 
artistas indianos num terreno de 530 
m² de área. “Optamos pela fluidez do 
espaço, evocando ressonâncias através 
das obras expostas, mantendo o 
temperamento do pavilhão meditativo 
para pausar e refletir. Eu escolhi não 
ter um design simétrico do espaço, 
desejando mais arestas estranhas e 
encontros incomuns,” diz Karode.

Jitish Kallat revela a história por 
trás de seu trabalho da Covering Letter 
(Carta de Abertura). “Todo o visitante 
traz diferentes experiências pessoais, 
sociais e históricas para o trabalho, 
alterando seu significado”, diz Kallat. 
A Carta de Abertura, bem como os 
seus três trabalhos de Edital, reflete 

A instalação de Atul 
Dodiya, Broken 
Branches, inspirada 
nos armários da casa 
de Mahatma Gandhi 
em Porbandar

eu siNtO que é um 
tema adequadO para 
a íNdia apreseNtar 
aO muNdO e seus 
espectadOres - 
gaNdhi e a sua 
FilOsOFia de 
amOr e de NãO-
viOlêNcia aiNda sãO 
impOrtaNtes para Os 
artistas iNdiaNOs NO 
muNdO iNtOleraNte e 
viOleNtO de hOje

atul dodiya
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sobre um enunciado da história que 
pode ser reaproveitado para repensar o 
presente. Ele diz-nos que o trabalho é 
um pedaço de correspondência histórica 
lançada sobre uma cortina de nevoeiro 
atravessável; uma breve carta escrita 
por Gandhiji a Adolf Hitler em 1939, 
instando o líder alemão a reconsiderar 
seus meios violentos. “Existe uma 
sensação de perplexidade na maneira 
como Gandhiji expressa seu endereço; 
como o principal proponente da paz 
desde um momento histórico,” reflete 
Kallat. “Como muitos dos gestos de 
Gandhiji e suas experiências de vida, 
essa correspondência parece uma carta 
aberta destinada a viajar além da data de 
entrega e do destinatário pretendido - 
uma carta escrita para qualquer pessoa, 
a qualquer hora e em qualquer lugar,” 
explica ele.

Karode e sua equipa de curadoria 
escolheram os galhos quebrados do 
artista Atul Dodiya porque tocou um 
“acorde universal” e gira em torno do 
diálogo da violência. “O que talvez seja 
triste é que esse meu trabalho ainda seja 
relevante hoje e a violência continue,” 
observa Dodiya. A instalação consiste 
em nove armários de madeira com 
fotografias emolduradas coloridas à 
mão, membros protéticos, ferramentas, 
objetos encontrados e outras 
recordações.

Na mesma linha, o artista GR 
Iranna revisita o seu trabalho de 2010 
com padukas ou chinelos sagrados. 
“A instalação é intitulada Naavu, uma 
palavra em Kannada que significa 
hum, ou em inglês, juntos. É simbólico 
de quando estamos todos unidos e 
solidários por uma causa,” diz Iranna. O 

Na série Ganhi/O Homem 
Sem Especificações, o 
artista Ashim Purkayastha 
recriou selos de receita 
com os retratos de 
Mahatma Gandhi, mas 
sem os óculos

NãO deve ser uma 
prerrOgativa de 
alguNs iNtelectuais 
de ser capaz 
de discutir a 
relevâNcia dOs 
priNcípiOs de gaNdhi

ashim purkayastha



as armaduras 
ressOam cOm a 
resistêNcia de 
gaNdhi. miNhas 
armaduras sãO 
resistêNcia às 
atrOcidades NO 
cOrpO FemiNiNO e 
meu trabalhO NãO 
tem NaciONalidade

shakuntala Kulkarni 
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trabalho apresenta centenas de padukas, 
exibidos numa pilha, e também pregados 
na parede como se as pessoas estivessem 
atravessando as paredes e o teto juntos. Na 
Índia, os padukas são usados   por monges 
e outros acólitos sagrados e refletem 
o princípio da paz e da não-violência. 
Anexado a cada um dos calçados, há 
um pequeno objeto que indica uma 
profissão ou religião, como uma tesoura. 
“Isto representa a sua individualidade e 
indica que, enquanto estamos juntos, 
continuamos a manter a nossa identidade 
única,” diz Iranna. Grãos de areia grudados 
nos padukas indicam que o calçado é 
usado por pessoas que andam perto do 
mar e isso faz alusão à marcha de Gandhiji 
para Dandi para protestar contra uma regra 
draconiana imposta na Índia Britânica.

O falecido Rummana Hussain é 
representado por uma de suas obras 
mais importantes: Fragmentos. Consiste 
num pote quebrado ou “tumba” e fala de 
perda, de silêncio; exposto em espelhos. 

Enquanto outro Husain de Maqbool Fida 
Husain, é representado através da sua 
pintura, Zameen. Uma obra histórica 
que reúne ruminações sobre a natureza 
sincrética da Índia do passado da Índia.

O pavilhão torna-se ainda mais 
relevante quando a Índia comemorou 
o aniversário de 150 anos de Gandhiji 
no ano passado e a relevância das suas 
filosofias parece verdadeira no mundo 
violento de hoje. “A exposição tenta avaliar 
a relevância dos valores gandhianos no 
mundo contemporâneo,” diz Karode, 
acrescentando: “é lamentável, mas é 
verdade que, ainda hoje, precisamos das 
suas experiências com a verdade para 
nos guiar!”

Uma visitante tira fotos da instalação do artista Shakuntala Kulkarni na Bienal de Veneza. A obra sem título compreende duas esculturas de cana, sete fotografias e acessórios 
do projeto ‘Of Bodies, gaiolas e armaduras’. Este trabalho está relacionado às plataformas de bambu de Gandhi, das quais ele se dirigiu ao povo da nação

Georgina Maddox é uma escritora e curadora 
de arte sênior que permanece envolvida em 
vários projetos de artes visuais. Atualmente, 

trabalha com o The Indian Express (O Expresso Indiano) como 
editora assistente sênior
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no seu 19º ano, o Festival de Cinema indiano de nova 
York celebra filmes independentes e art house e filmes 
alternativos do subcontinente indiano

VErãO amEriCanO

Cinema 
indiano
feito por Karan KaushiK

trinta e duas exibições de filmes 
em seis dias! Entre as quais sete 
estreias mundiais, cinco estréias 
nos EUA e as demais em Nova 
York e filmes em idiomas como 

assamês, bengali, tâmil, malaiala, marathi, 
cannada, ladakhi, punjabi e haryanvi! Mas os 
frequentadores do Festival de Cinema Indiano 
de Nova York (NYIFF) não se incomodam 
com esses fatos. Porque o NYIFF, o mais 
antigo e prestigiado festival de cinema 
indiano da América, é conhecido por celebrar 
filmes instigantes, feitos por pessoas do 
subcontinente indiano em várias partes do 
globo. Curiosamente, as histórias contadas 
por esses filmes nem sempre são sobre a Índia 
ou os índios, mas têm um vínculo com o país! 
Em seu 19º ano, o festival hipnotizou a cidade 
de Nova York com uma enxurrada de filmes 
que desafiavam as fronteiras geográficas 
e políticas, e empurrou o envelope para se 
concentrar em novos pensamentos e diálogos. 
O festival, realizado entre os dias 7 e 12 de 
maio no Village East Cinemas em Manhattan, 
Nova York, realmente encapsula o poder da 

diáspora da Índia que, embora se estabeleça 
em todo o mundo, mantém o espírito de sua 
pátria próximo ao coração.

histórias NãO cONtadas
Além da variedade, o que também ganhou as 
manchetes do NYIFF deste ano foram quatro 
sucessos de bilheteria, que nem haviam sido 
exibidos na Índia: Gurinder Chadha’s Blinded 
by the Light; Rohena Gera’s Sir; Fotografia de 
Ritesh Batra e A Última Cor, de Vikas Khanna. 
O primeiro, vindo do cineasta inglês de origem 
indiana, fala sobre um adolescente asiático-
britânico dos anos 80, que encontra consolo 
na música de Bruce Springsteen. Diz-se que 
o filme foi inspirado na verdadeira história do 
jornalista Sarfraz Manzoor.

O senhor de Gera, que foi exibido no 
Festival de Cinema de Cannes no ano 
passado e recebeu dois prêmios no NYIFF 
- Melhor Filme e Melhor Atriz (Tillotama 
Shome) - captura a história de Ratna, uma 
empregada doméstica que é muito devida. 
O cineasta de Bollywood (diretor de The 
Lunchbox), o romance da nova era de Ritesh 
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O pôster do filme 
de Rohena Gera, 
Sir, estrelado por 

Tillotomma Shome 
e Vivek Gomber
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O NOssO ObjetivO é 
destacar Os Filmes 
meNOs cONhecidOs 
FeitOs pOr diretOres 
iNdepeNdeNtes 
e experimeNtais 
viNdOs de diFereNtes 
partes dO país. 
a idéia é apOiar 
e iNceNtivar Os 
ciNeastas que 
estãO FazeNdO um 
exceleNte trabalhO 
em suas regiões, 
cONtaNdO histórias 
cONviNceNtes

aseem Chhabra
Diretor da NYIFF

Batra, Photograph, participado por 
Nawazuddin Siddiqui e Sanya Malhotra, 
ganhou o prêmio de Melhor Diretor 
no festival. O filme segue a história de 
um fotógrafo de rua em Mumbai que 
procura a ajuda de uma universitária 
quando sua avó o pressiona a se casar. 
O filme de estréia do chef celebridade 
Vikas Khanna, The Last Color - baseado 
no veredicto da Suprema Corte de 2012 
que permite que as viúvas interpretem 
Holi em Vrindavan - fechou o festival 
com muita aclamação. O centro das 
atenções também foi compartilhado 
por 19 filmes regionais em bengali, 
assamês, marata, tamil e outras línguas.

Segundo o diretor do festival, Aseem 
Chhabra, houve uma forte representação 
do cinema regional da Índia, incluindo 
um filme infantil de Ladakhi-Kashmiri. 
“Estamos orgulhosos de compartilhar 
uma maravilhosa coleção de novos 
filmes da Índia. Esta seleção de títulos 
excepcionais mostra a beleza, o poder 
e a glória das histórias de filmes no 
seu melhor ”, disse ele. Concordando, 
Rakesh Kaul, vice-presidente do 
Conselho Indo-Americano de Artes 
(IAAC), o órgão organizador do NYIFF, 
disse: “O cinema regional traz à tona a 
verdadeira essência da Índia, e o público 
em Nova York viu a magnificência da 
Índia durante o festival”.

Os que Fizeram
O festival foi fundado pelo nova-
iorquino Aroon Shivdasani, que o 

acima: The Last Color do chef celebridade Vikas 
Khanna é baseado no veredicto da Suprema Corte 
de 2012, permitindo que as viúvas interpretem 
Holi em Vrindavan, 

abaixo: Rohena Gera (esquerda), diretora de Sir, 
com Til-lottoma Shome, a protagonista do filme
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administrou com sucesso por 20 anos antes de 
se aposentar no ano passado. Seus sucessores 
estão agora levando o festival para o próximo nível 
com novas parcerias. O maestro de Sarod, Amjad 
Ali Khan, é a mais recente adição ao conselho 
da IAAC, junto com o chef Vikas Khanna, que 
também foi nomeado embaixador da marca na 
IAAC. Khanna, cujo filme, estrelado por Neena 
Gupta, gira em torno de relações pungentes, disse: 
“Meu filme é sobre simbolismos, tabus sociais e, 
o mais importante, sobre aqueles que a sociedade 
considera párias. Eu sempre quis contar essa 
história e precisava do público certo para isso. 
Este festival me deu a plataforma perfeita. ”Outro 
documentário muito comentado exibido no NYIFF 
foi o sindhustan da estilista Sapna Bhavnani, que 
fala sobre a cultura sindi. Falando sobre seu filme e 

o NYIFF, Bhavnani disse: “O NYIFF foi um excelente 
cenário para a estréia mundial do meu filme de 
estréia. O público estava empolgado e solidário, e 
a exibição foi espetacular. ”

No entanto, o festival não se concentrou 
apenas em filmes alternativos. Madhumitha, 
cujo filme em tâmil KD, também fazia parte da 
programação, disse: “Geralmente há um equívoco 
entre o público indiano de que, quando um filme 
faz rodadas de festivais de cinema, é destinado 
apenas a um nicho de audiência. Pelo contrário, 
os festivais de cinema costumam misturar e 
combinar os dois tipos de filme.”
Enquanto Bollywood, a gigantesca indústria 
cinematográfica hindi da Índia, possui centenas 
de mega-orçamentos movidos anualmente, 
os cineastas de todo o país trabalham 
incansavelmente para dar vida a histórias únicas 
sob condições mais restritas. E festivais como 
o NYIFF oferecem a essas mentes criativas uma 
plataforma internacional, assim como o diretor 
do festival, Aseem Chhabra, resumiu: “O festival 
visa promover filmes que, de outra forma, não 
chegariam a Nova York ou a uma audiência global. 
Tentamos fazer com que todas as histórias sejam 
contadas, ouvidas!”

no sentido horário, de 
cima: o diretor Gurinder 

Chadha com o ator 
Amer Chadha-Patel, 

que estrelou seu filme 
Blinded by the Light; 

O cineasta Ritesh Batra 
recebeu o prêmio de 

Melhor Diretor no NYIFF 
por seu filme Fotografia; 

Batra (extrema direita) 
com Nawazuddin 
Siddiqui e Sanya 

Malhotra, os principais 
atores de seu filme

Karan Kaushik é um jornalista de Délhi. 
Um ex-aluno do Instituto Indiano de 

Comunicação de Massa, Kaushik gosta de viajar e documentar 
suas experiências em todo o país



personalidade

ÍND IA  P E R S P E C T I V A S |  86  |

O intElECtUal QUE O 
públiCO da Índia Vai 
sEntir Falta

feito por mK raina

girish Karnad

Em 1966, a Escola Nacional 
de Drama (NSD) realizou 
uma tradução em urdu de 
uma peça nunca ouvida de 
Kannada, Tughlaq, escrita por 

Girish Karnad. Foi a primeira produção 
da peça, em um idioma que nem foi 
escrito, e foi apresentada nas muralhas 
do Feroz Shah Kotla em Nova Délhi. 
Dirigido por Om Shivpuri, que também 
interpretou o papel principal de Tughlaq, 
e projetado pelo então diretor da NSD, 
Ebrahim Alkazi, tornou-se uma produção 
teatral inovadora no teatro indiano 
contemporâneo. As notícias de seu 
sucesso chegaram longe. Todo mundo 
queria saber mais sobre Girish. Girish 
não tinha nem 30 anos quando escreveu 
esta peça. Acabara de voltar do Reino 
Unido, onde estudava em Rhodes. Ele 
mal era conhecido, mesmo nos círculos 
literários de sua própria língua materna, 
o Kannada, mas Tughlaq mudou tudo. 
Ele agora era comemorado através de 
várias produções teatrais de idiomas 
regionais da peça - Marathi, Bengali, 
Hindi e em inglês. 

Após este sucesso, a NSD produziu 
outra peça de Girish, chamada Bali. Foi 
uma produção de diploma de Prerna 
Karanth. Girish logo se tornou um nome 
bem conhecido na cena teatral indiana. 
O final das décadas de 1960 e 1970 foram 
os anos mais fervorosos da comunidade 
criativa da Índia. Por toda parte, havia 
um ambiente de livre pensamento 
e questionamento. Após séculos de 
domínio colonial, o teatro indiano 
levantou questões sobre nossa própria 
identidade cultural e como era diferente 
do teatro ocidental. Para examinar essa 
polaridade, muitos experimentos foram 
realizados. Havia produções teatrais 
inovadoras sendo feitas como tamasha 
em Maharashtra e nautanki no norte da 
Índia. Com essas apresentações no teatro 
folclórico indígena, novas possibilidades 
se abriram. Incentivou os diretores de 
teatro a usar idéias e temas complexos 
em suas peças. Parecia possível 
transmitir idéias contemporâneas através 
dessas formas tradicionais de teatro. 

Esta percepção deu à comunidade 
teatral indiana uma sensação de 

o aclamado ator e dramaturgo girish Karnad deu o seu último suspiro 
no dia 10 de junho. De ser parte integrante do movimento de cinema 
paralelo no final da década de 1970 a ser um intelectual público ativo, 
a contribuição de Karnad para a sociedade indiana foi imensa
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Girish Raghunath 
Karnad foi um 

dramaturgo, ator e 
diretor de cinema 

contemporâneo
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libertação e confiança para procurar 
idéias modernas. Foi durante esse 
período que quatro dramaturgos 
destacados - Vijay Tendulkar, Mohan 
Rakesh, Badal Sircar e Girish Karnad - 
apareceram na cena do teatro nacional 
indiano. Foi uma celebração pan-
indiana de seus trabalhos, removendo 
as barreiras linguísticas. Todos esses 
escritores estavam explorando a sua 
própria compreensão do mundo, que 
os conectava à realidade indiana em 
uma Índia pós-independente. Desde 
sua primeira peça, Bali, Girish examinou 
o presente através de épicos, mitos e 
história. Como dramaturgos sânscritos, 
ele adquiriu material para suas peças 
de épicos e escrituras e, em seguida, 
como um mestre artesão, estruturou 
a narrativa de suas peças através de 
metáforas e símbolos poéticos. Sendo 
ele próprio ator e diretor, Girish sempre 
comandava os personagens, que são 
complexos, sutis e até contraditórios. 
Essa qualidade de caracterização fez 
os atores empregarem todas as suas 
energias físicas e intelectuais para 

alcançar o impossível. De Tughluq e 
Hayavadana a Rakta Kalyan e Bikre Bimb, 
a interação entre forma e conteúdo 
está sempre mudando nas peças de 
Girish. Nas décadas de 1960 e 1970, 
cineastas como Satyajit Ray e Ritwik 
Ghatak estavam fazendo filmes em 
bengali, o que lhes deu reconhecimento 
internacional. Mais tarde, no final da 
década de 1970, com o apoio da National 
Film Development Corporation (NFDC), 
vários filmes de vanguarda foram 
feitos e reconhecidos em prestigiados 

no topo: o escritor 
australiano Richard 
Flanagan e Girish Karnad 
em uma conversa no 
Festival de Literatura de 
Jaipur

abaixo: Vislumbres da 
peça Tughlaq, escrita por 
Karnad

•	 Padma Shree
•	 Prêmio Jnanpith 
•	 Padma Bhushan 
•	 Nacional de Cinema 

(NFA) por melhor 
Filme

•	 NFA por Melhor 
Direção

•	 NFA por Melhor 
Sceenplay

•	 NFA por Melhor Filme

Honrando o 
gênio
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festivais internacionais de cinema. 
Isso desencadeou o lançamento de 
uma nova energia criativa no cinema 
indiano. Agora era possível fazer 
um trabalho cinematográfico com 
orçamento limitado. Alguns dos 
cineastas que dominaram a cena do 
cinema paralelo incluem Mrinal Sen, 
Mani Kaul, Awtar Kaul, Kumar Shahani, 
Adoor Gopalakrishnan, BV Karanth, 
Shyam Benegal e Girish Karnad. 
Girish atuou e dirigiu vários filmes 
que foram, e ainda são, considerados 
marcos no movimento de cinema 
paralelo da Índia. Alguns deles incluem 
Samskara, Manthan, Kadu, Ankur, 
Nishant, Swami e Godhuli, entre 

outros. O clímax cinematográfico 
de Girish veio com Utsav (1984), 
baseado na peça sânscrita clássica de 
Shudrakha, Mrichchhakatika. Houve 
momentos em que atores e diretores 
do teatro regional passaram para o 
cinema hindi e ainda mantiveram o 
envolvimento com seus respectivos 
teatros regionais. Girish, que contribuiu 
majoritariamente nesta empresa em 
um nível multidisciplinar, sempre 
esteve na vanguarda de suas idéias 
criativas. Ele acreditava em contribuir 
liderando de frente - fosse direção, 
atuação ou escrita.

Em sua morte, a Índia perdeu um 
embaixador cultural.” with:

(da esquerda para a direita): O ex-presidente da 
Índia Pratibha Patil entregando o prêmio Ganga 

Sharan Singh a Girish Karnad; uma fotografia 
vintage do ator-diretor durante seus primeiros 

anos no teatro indiano

O que era fascinante era que, 
enquanto produzia uma obra-prima 
após a outra, ele permaneceu em 
contato com o mundo mundano. A 
sua participação nos movimentos 
democráticos e seculares continuou 
até ao fim da sua vida. Ele trabalhou 
com a elite, o mundo intelectual e as 
massas em dificuldades. A sua morte 
é uma perda insubstituível não apenas 
para o teatro e cinema indiano, mas 
também para a sociedade. Ele era o 
único intelectual público que a Índia 
sempre sentirá falta. Na sua morte, a 
Índia perdeu um embaixador cultural.

Maharaj Krishna Raina é aluno do 
NSD e tem sido associado ao teatro 
tanto como ator quanto como diretor. 

Ele se associou a vários grupos em todo o mundo e 
atuou em mais de 100 peças.

na parte posterior de sua carreira, com suas peças 
históricas, Karnad gradualmente se transformou em 
um indivíduo público e participou de lutas nacionais
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OS QUE ESCOLHEM AS MODAS
•	 A Índia é creditada com o primeiro livro sobre dança 

e música. Natya Shastra, escrita pelo sábio Bharata 
Muni entre 200 aC e 200 dC, contendo 5.569 
shlokas em 37 capítulos, acredita-se ser a base da 
dança e da música clássica indiana.  

•	 Além disso, Shantiniketan, em Bengala Ocidental, 
fundada em 1901 por Rabindranath Tagore, foi uma 
das primeiras escolas indianas a incluir a dança em 
seu currículo. 

•	 Outro fato interessante é que, comparado à  
média global de 5%, 13% dos pilotos na Índia são 
na verdade mulheres. Isso significa que, a cada  
oito vôos na Índia, um é pilotado por uma  
mulher. 

P R O B L E M A S  A  D O B R A R !
A aldeia Kodhini, no estado costeiro de Kerala, é conhecida pelos 

seus gêmeos! Sim, você ouviu direito, em comparação com a média 
global de nove pares de gêmeos para cada 1.000 bebês nascidos, 

Kodhini registra um número impressionante de 45 pares de gêmeos 
para cada 1.000 nascimentos. Atualmente, existem quase 400 

pares de gêmeos na vila e, como resultado, a vila agora é conhecida 
localmente como a Cidade Gêmea. Além disso, vários esquemas 

foram introduzidos para gêmeos, juntamente com uma associação 
gêmea dedicada de Kodhini.

Í N D I A
IMPRESSIONANTE

Conheça o seu país um 
pouco mais com estes 

fatos interessantes

há singularidade em todos os 
cantos do nosso vasto país. 

tomemos, por exemplo, o 
jornal diário noturno chamado 

the Musalman - este jornal é 
escrito à mão por quatro 

calígrafos ou katibs antes de 
ser produzido em massa por 

uma imprensa. Publicado em 
Chennai desde 1927, o jornal 

tem 25.000 assinantes e nunca 
perdeu a publicação de um dia

O primeiro jornal a ser publicado na Índia 
foi iniciado em 29 de junho de 1780 e 
chamado de Hicky’s Bengal Gazette. O 
artigo foi lançado por James Augustus 
Hicks e é sem dúvida um dos primeiros 
jornais impressos na Ásia.

C A N t O  D O s  M Í D I A

A estação Leh da All India radio 
em jammu e Caxemira, 
localizada a 11.800 pés acima do 
nível médio do mar, é a estação 
de rádio mais alta do mundo. A 
estação transmite em vários 
idiomas, incluindo tibetano, 
balti, hindi, urdu e ladakhi
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