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EDITORIAL
Quando a Latitudes foi criada, em 2003, sabíamos que 

a indústria turística como um todo sofreria uma grande 

mudança pela rápida expansão da internet no setor de 

serviços. Para nós era claro que alguns serviços ditos 

mais “commodities” iriam ser ofertados diretamente aos 

consumidores como reserva de hotéis, carros, sem falar 

de compras de espetáculos e entretenimento. Isso nos 

motivou a criar uma espinha dorsal para a empresa, de 

forma que ela tivesse um conceito claro e formado, para 

não entrarmos diretamente em uma competição contra 

serviços oferecidos online. Mais do que tudo, esta 

definição é o nosso propósito, aquilo que nós gostamos 

de fazer, com o que nos identificamos e temos um 

prazer real de trabalhar. A expressão japonesa para  

isso é Ikigai ou a “razão para viver”, aquilo que faz 

você acordar todos os dias. 

O coração que nos move aqui são as Viagens de 

Conhecimento, viagens que transformam informações 

em conhecimento através do humano, com especialistas 

em temas específicos e guias locais diferenciados, 

viajantes com o mesmo interesse e dispostos a 

aprender e interagir. Tudo isso agregado a um roteiro 

cuidadosamente preparado e uma forma totalmente 

diferente de viajar em grupo. O resultado não poderia 

ser melhor: as viagens geram grupos unidos, que 

seguem viajando juntos ano após ano e constituem 

grandes amizades. Essa é, sem dúvida, uma das 

melhores formas de conhecer pessoas novas.

Mas nem sempre queremos viajar em grupo, pelo contrário, 

há mais viagens que fazemos com nossas famílias, com 

nossas esposas e maridos ou mesmo amigos apenas. 

E isso sempre foi algo importante aqui. Nas viagens 

individuais aliamos todo nosso expertise em determinadas 

regiões que conhecemos muito bem, a alguns dos melhores 

guias locais que se tornaram amigos, um entendimento 

da infraestrutura local e as experiências que podemos 

oferecer para uma viagem fora do comum. Durante anos 

temos aprimorado isso e esta publicação é uma amostra 

desse empenho. Viajamos a esses destinos ano após ano, 

com o objetivo de aprimorar mais e mais a experiência dos 

nossos viajantes por lá. Isso é o que nos move, e ver a 

plena realização de cada viagem é a nossa mais certeira 

contribuição para nossos clientes, e que muito nos alegra.

Além disso, a rede de especialistas e parceiros que a 

Latitudes teceu ao longo dos anos permite que possamos 

oferecer, sempre que possível, experiências de conteúdo 

diferenciadas antes da viagem ou mesmo in loco, como 

aulas, bate-papos exclusivos e encontros que vão criar 

uma conexão mais profunda entre você e os destinos.

Somos felizes em poder oferecer algo diferente, dentro 

daquilo que nos propusemos fazer, desde sempre. E não 

é à toa que permanecemos sempre buscando aprender e 

aprimorar. É a nossa fome de conhecimento que faz com 

que nos levantemos todos os dias com a vontade inerente 

de realizar. Esperamos que gostem!

Alexandre Cymbalista e Dedé Ramos
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A ÍNDIA E A LATITUDES 
Por Alexandre Cymbalista

 Para os apaixonados por viagens, a Índia é um universo inesgotável a ser explorado. Como diz  

o filósofo Indiano Rabindranath Tagore, “Mesmo que um copo d’água baste ao sedento, o rio se 

oferece todo. Por isso ele canta!” 

 A Índia é esse rio imenso e caudaloso, que envolve e vira a gente de ponta cabeça a cada viagem. Não 

há um único ano, em toda nossa história, que a Índia deixou de fazer parte de nossos roteiros de grupos 

e, mais ainda, que deixou de ser frequentada por alguém da Latitudes. Viajamos para lá todos os 

anos, inexoravelmente, explorando cada canto, buscando conhecer esta cultura rica, distinta e 

ampla em tantos aspectos que sentimo-nos compelidos a voltar e voltar e tentar entender. 

 No fim não há o que entender. A Índia é uma relação de amor de alma, temos que deixar nosso 

conhecimento de lado e buscar outros recursos dentro de nós. É um lugar para experimentar cada 

camada, cada tecido que compõe os costumes, a espiritualidade, os ritos, o cotidiano, os símbolos 

e os olhos profundos de um povo que não se revela facilmente. E isso mistura nossas emoções, nos 

agita internamente e demoramos, às vezes meses, para absorver tudo pelo que passamos por lá.

 Vivemos nosso amor à Índia desta forma, como uma aura perene e presente mesmo estando longe, 

que revisitamos sempre ansiosos e felizes sabendo que iguais, certamente, não iremos voltar. 
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WELCOME TO Índia
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Colcha de RETALHOS

  alar sobre a Índia é, antes de mais nada, um desafio  

  e um encantamento, ao mesmo tempo. É preciso  

  fazer um constante exercício de enxergar o 

presente e regressar na história, de buscar referências 

e capturar um movimento novo. E, acima de tudo, 

despir-se se paradigmas e estereótipos, pois qualquer 

julgamento pelas lógicas ocidentais não encontrará 

encaixe nessa vasta colcha de retalhos. 

A sacudida inicial é entender que, na Índia, para cada 

afirmação, o contrário também é verdadeiramente 

válido. Em um país com pouco mais de 1,3 bilhões 

de habitantes certamente não perduraria uma única 

verdade nem uma única linha de pensamento. Há 

muito a entender: algumas das maiores fortunas 

herdadas dos marajás convivem com as condições 

ainda precárias de vida de grande parte da população. 

Em meio a esses dois extremos mais simbolicamente 

conhecidos, existe uma volumosa quantidade de 

pessoas que vive de forma muito semelhante à classe 

média brasileira, que batalha muito para ter tímidos 

avanços econômicos e sociais, e toca a vida em frente 

sem muitos apelos religiosos. Ainda assim, a evidência 

de certos antagonismos chama atenção: a tecnologia 

pulsante de Bangalore, o chamado “Vale do Silício 

indiano”, convive com as mais rudimentares técnicas 

de subsistência nos campos e nas cidades mais 

afastadas; a espiritualidade convive com o materialismo 

e a democracia convive com o estigma das castas. 

E assim a Índia se apresenta, como um turbilhão de 

contradições que, somente uma cabeça e um coração  

abertos e livres de verdades absolutas podem entender  

e, então, encontrar um sentido na teia quase invisível 

que une tantas referências e forma um todo magnífico. 

As sucessivas invasões que a Índia recebeu ao longo 

da História deixaram marcas que, fortes ou mais 

amenas, acabaram sucumbindo a uma permanência 

inabalável de seus próprios costumes e tradições. 

Diga-se, de passagem, que essa capacidade de não 

se abalar, ao primeiro olhar, é uma característica das 

mais admiráveis desse povo. No entanto, a convivência  

mais aprofundada com os indianos nos ensina que não 

é exatamente assim. Não se trata de não se abalar e 

sim de uma profunda resiliência que provoca a mente 

do viajante que está apenas de passagem.

A ideia de movimento é um bom caminho para criar 

projeções mentais sobre a Índia em nosso inconsciente. 

Pouco mais de 3 milhões de quilômetros quadrados 

concentram 18% da população mundial e, embora 

mais da metade da população viva em áreas rurais, 

o país vem se urbanizando rapidamente à revelia das 

ainda precárias condições dessas cidades. Depois da 

África, a Índia é o território com a maior diversidade 

cultural, linguística e genética do planeta. Ainda que 

sejam muitos os ícones e simbolismos indianos mais 

conhecidos no Ocidente e das mais variadas naturezas 

como o Taj Mahal, o Yoga, a culinária temperada, as 

mulheres de sari, religiosos se banhando no Ganges 

e uma infinidade de deuses e rituais, eles são apenas 

traços, pequenas partes de um todo muito maior e 

mais complexo dentro de uma cultura milenar onde 

nada é em pouca quantidade.

F
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MULTIDÃO DIVERSA 
 emontar às origens dos indianos não é tarefa simples,  

 mas o exercício de conhecer e compreender a influência 

      de tantas civilizações, acontecimentos históricos 

e referências culturais que fundamentaram as bases 

desse país tão diverso é bastante esclarecedor. 

Um artigo publicado no jornal The Hindu em 2017 

reacendeu um debate sobre a origem dos povos 

na Índia. Como toda linha de pensamento, há seus 

defensores e opositores: o artigo trouxe a público 

as evidências científicas coletadas por algumas séries 

de exames de DNA que comprovariam a teoria de que 

povos indo-arianos teriam migrado para a Índia por 

volta de 2.000 a.C. A teoria alternativa, defendida 

pelos opositores com base na Rigveda, uma das 

escrituras religiosas mais antigas do Hinduísmo, 

sugere que os arianos são nativos do subcontinente 

indiano. O fato é que todos os povos indianos são, 

sem exceção, miscigenados. 

UMA LONGA HISTÓRIA

OS HARAPPAS (3.500 a.C.)

De Rakhigarhi se expandiram para o vale do Rio Indo 

e Sarasvati (hoje seco) e para os atuais Paquistão, 

parte da Índia e Afeganistão. A civilização de Harappa 

apresentava aspectos avançados de engenharia e foi 

a primeira do mundo a desenvolver um projeto urbano 

com saneamento e captação de água.

OS ARIANOS (1.500 a.C.)

Provenientes das tribos nômades da Ásia Central, 

chegaram ao noroeste da Índia (hoje Punjab). No 

caminho, estabeleceram povoados e modo de vida 

agrícola e pastoril. Trouxeram crenças religiosas e 

hierarquia social - as origens do sistema de castas, e o 

Sânscrito, raiz linguística do hindi. Os Vedas - base do 

atual Hinduísmo - são 4 livros sagrados escritos pelos 

religiosos e xamãs daquele tempo. 

OS ÉPICOS MAHABHARATA E RAMAYANA
Esses épicos escritos nos últimos estágios do processo 

de sedentarização dos Arianos descrevem eventos que 

marcaram um estágio crucial na consolidação moral e 

material das comunidades Arianas no subcontinente 

(Índia, Paquistão e Bangladesh). 

O APARECIMENTO DO HINDUÍSMO
Ao redor do ano 500 a.C. a estrutura social, política e 

filosófica no norte da Índia havia mudado, e o aparecimento 

de governos regionais foram acompanhados de uma 

nova moral. Os Brâmanes, tradicionalmente líderes 

espirituais das comunidades, ampliaram suas reflexões 

do mundo e da vida após a morte. Essas reflexões 

foram incorporadas em uma nova literatura chamada 

de Brahamanas e Upanishads, nas quais apareceram 

os temas centrais do Hinduísmo, os conceitos sobre 

Brahman, Atman, Moksha, Dharma, Sansara e Karma. 

BUDA (566 a.C)

Em um tempo onde as classes dominantes seguiam 

uma visão de mundo bramânica, o príncipe Siddharta, 

do clã dos Sakya (daí o nome Sakyamuni), percorreu 

a planície Gangética em busca de uma nova ordem 

moral. Durante suas reflexões em Bodh Gaya ele 

atingiu a iluminação. Seu primeiro sermão foi realizado 

em Sarnat, perto de Varanasi, e os indianos da época 

foram atraídos pelo Budismo, uma vez que alcançar 

dignidade, respeito e conhecimento numa sociedade 

bramânica determinada pela estratificação social era 

uma impossibilidade.

ASHOKA E OS MAURYAS
Com a partida de Alexandre, o Grande, da Índia, criou-se 

um vácuo de poder, que foi preenchido pelos Mauryas 

em 321 a.C. Eles ampliaram sua esfera de influência a 

partir da capital em Patna e sob o governo do imperador 

Ashoka o império expandiu até que todo o Subcontinente 

estivesse sob seu governo. Após testemunhar um 

grande massacre, Ashoka se converteu ao Budismo 

e para promover a paz social,  difundiu a lei moral 

dessa nova filosofia. Durante seu governo, a arte e  

a escultura floresceram e ainda hoje encontramos 

muitos vestígios da grandiosidade desta época, como 

as estupas e pilares decorados com esculturas de 

leões ou touros. Durante o reinado de Ashoka foram 

enviados inúmeros mensageiros aos países vizinhos, 

levando a palavra de Buda. O império Maurya entrou 

em declínio após a morte de Ashoka, no ano 232 a.C, 

e teve seu fim em 184 a.C.
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OS GUPTAS
Após um período onde vários impérios rapidamente 

se sucederam, em 319 d.C. Chandragupta II fundou 

o Império Gupta. No início dessa era o Budismo e o 

Jainismo (religião minoritária com preceitos semelhantes 

aos Budistas) floresciam, mas ao redor do ano 600 d.C. 

o Hinduísmo estava renascendo. Essa mudança pode 

ser acompanhada através das cavernas de Ajanta e 

Ellora, próximas a Aurangabad, em Maharashtra. No 

final do período Gupta, começam as representações 

de deuses e deusas hindus com formas humanas, 

tendo como consequência a construção de templos 

para abrigar esses deuses e o aparecimento de uma 

arquitetura Hindu. Alguns exemplos mais refinados 

de arquitetura Gupta são encontrados em Kajuraho, 

onde os templos têm perfeitas proporções. No 

século IX, por conta do aumento de poder de chefes 

regionais e a invasão dos Huns o império fragmentou-

se em pequenos reinos Hindus governados por chefes 

regionais conhecidos por Rajputs.

AS INVASÕES MUÇULMANAS
Fruto da então expansão islâmica no Oriente Médio, 

por volta do ano 1.000 d.C. os árabes atacaram o 

Subcontinente num esforço para difundir a palavra do 

Corão e aumentar suas riquezas. Esses ataques iniciais 

eram atos de banditismo contra os príncipes Rajputs, que 

tinham uma fraca tecnologia bélica. Em 1192, o poder 

muçulmano chegou de forma permanente quando a 

cidade de Ajmer foi conquistada, seguindo-se então o 

ataque a Varanasi e finalmente Delhi. 

Durante os séculos XIII e XIV, a Planície Gangética 

foi dominada pelos muçulmanos, criando o que se 

chamou de “Sultanato de Delhi”. No século XVI, o  

Sultanato foi derrubado por Babur (que tinha vindo 

do atual Uzbequistão) e com isso começou o que se 

chama de Período Mughal. Na realidade, o início desta 

dinastia pode ser atribuído a seu neto, o grande Akbar, 

que reinou de 1556 a 1605. A primeira parte do seu 

reinado foi gasta na consolidação do poder, mas uma 

vez atingido esse objetivo, ele começou a complexa 

construção da infraestrutura econômica, social e política 

do grande império. Talvez o maior mérito de Akbar tenha 

sido a opção de chamar os Rajputs para ajudá-lo na 

administração, ao invés de combatê-los. Além disso, 

Akbar era um grande amante da filosofia e das artes e 

acreditava na tolerância religiosa. Esse fato estabeleceu 

a coexistência pacífica do Islamismo e Hinduísmo.

A maior parte da grande arquitetura que vemos hoje 

na Índia são exemplos da incrível habilidade na 

engenharia e nas artes dos Mongóis. Também é desta 

época a criação de um estilo de pintura chamado 

Miniature Painting, uma mistura de tradições locais 

e persas. Esse tipo de arte foi praticada nas cortes 

de Agra e Delhi e também nas cortes Rajputs, sob 

influência Mongol.

OS COLONIZADORES INGLESES
Então, por que um império tão forte acabou sendo 

colonizado? A resposta está nas tensões que sempre 

estiveram presentes na estrutura política indiana. O 

peso dos impostos nos pequenos agricultores levou a 

revoltas que contribuíram para a quebra da estrutura 

política. Também a ineficácia dos últimos imperadores 

Mongóis contribuiu para a dissolução do império, a 

criação de novo vácuo político e o progressivo aumento 

da influência econômica e política das companhias de 

comércio européias, principalmente a Companhia das 

Índias Orientais inglesa. Em 1825, os ingleses tinham 

a Índia praticamente sob seu domínio e, finalmente, 

em 1858, a coroa inglesa assumiu o controle do país 

enquanto colônia. A maior razão para a colonização, 

pelo menos a princípio, foi a exploração das riquezas 

locais. Posteriormente, com a revolução industrial 

inglesa, a Índia se tornou um enorme mercado para 

os produtos industriais. A Inglaterra passou a proibir 

que a Índia continuasse a manufaturar produtos 

que competissem com os produtos da matriz. Outra 

motivação dos ingleses foi o caráter civilizador da 

colonização, onde os padrões morais, éticos e até 

religiosos eram colocados como superiores aos 

padrões de conduta local. Durante o período colonial a 

Inglaterra estabeleceu uma infraestrutura de serviços, 

estradas de ferro, sistema de correios e telégrafos, 

jornais de circulação nacional, possibilitando a 

união do país. A partir disso brotou um sentimento 

nacionalista, principalmente entre a nascente classe 

média. A pobreza generalizada também gerou um 

sentimento anti-imperialista. Esses sentimentos foram 

usados por Gandhi para unir pobres e ricos contra a 

dominação inglesa. A era do colonialismo inglês teve 

seu fim à meia noite de 14 de agosto de 1947.

QUE IDIOMA É ESSE?
A Índia possui cerca de 17 idiomas nacionais, sendo que o hindi (derivado do sânscrito) e o inglês são os oficiais. No entanto, 

existem mais de 1.800 dialetos regionais, o que mais uma vez comprova tamanha diversidade que forma esse país.

O inglês foi estabelecido como um dos idiomas oficiais em consequência da colonização inglesa. Atualmente 

é ensinado nas escolas, mas como a taxa de alfabetização no país é muito baixa, é mais falado nos grandes 

centros urbanos (Delhi, Mumbai, Bangalore). Também é o idioma usado no Parlamento e embora o domínio ainda 

seja bastante elitizado, nos últimos anos a fluência da língua vem aumentando em função da globalização e do 

crescimento econômico.

As línguas do sul do país são chamadas de Dravidianas e pertencem a outra raiz linguística totalmente diferente. 

Outros idiomas reconhecidos como oficiais no país são assamês, bengali, bodo, caxemira, concani, dogri, guzerate, 

maithili, malaiala, meithei, marata, nepali, oriá, panjabi, sânscrito, santalli, sindi, tâmil, térlugo e urdu.

Apesar da diversidade de línguas e dialetos, os indianos fazem de tudo para se comunicarem com os estrangeiros 

e empenham-se até a pessoa ser compreendida.
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ARROZ DE FESTA 

 A  Índia é um dos países mais festivos do mundo.  

   E, como tudo na Índia é em proporções  

     excêntricas, com o calendário não poderia 

ser diferente. O termo “calendário hindu” ´significa, 

na verdade, uma junção de 30 calendários regionais 

diferentes que existiam no país até 1957, e representa 

oficialmente o calendário nacional indiano. Nele constam 

as festas hinduístas, budistas, islâmicas e jainistas. 

Embora ele coincida com o nosso calendário 

gregoriano na contagem dos dias e nos anos bissextos, 

ele conta o tempo a partir da Era Saka, que corresponde 

ao ano 79 da Era Cristã. Ele segue o ano lunar, que 

corresponde a 12 meses lunares, sendo que 1 mês 

lunar tem duas quinzenas, correspondendo sempre 

a um período que, para nós adeptos do calendário 

gregoriano, fica entre um mês e outro. Por exemplo: o 

1º mês do calendário anual deles (chaitra) corresponde 

a março-abril no gregoriano, e assim por diante. 

Imagine que cada estado, religião, deus, estação do 

ano ou animal, entre tantos outros motivos, são razão 

de celebração na Índia. Ainda assim, é comum haver 

uma variação na maneira de celebrar e até mesmo no 

nome da festa, dependendo do estado. Dentro desse 

caldeirão, é possível identificar um ponto em comum: 

a grande maioria deles celebra o triunfo do bem 

sobre o mal, ou o sucesso de um esforço dedicado. 

Destacamos aqui os três maiores festivais do país, que 

reúnem grandes multidões:

HOLI FESTIVAL
Conhecido também como o Festival das Cores, é uma 

festa das mais divertidas, comumente comparada 

ao Carnaval brasileiro. Ele simboliza a chegada da 

primavera e leva milhares de pessoas às ruas para 

festejar esse renascimento pós-inverno. Nuvens 

coloridas cobrem multidões de pessoas de todas 

as idades que se inebriam com a alegria que os pós 

coloridos, típicos dessa celebração, causam ao serem 

jogados uns nos outros ou lançados no ar, deixando 

a paleta de cores dos cabelos e rostos muito mais 

excêntrica que o comum. 

Os Festivais Indianos

A
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sua consorte, Sita, o povo da cidade recebeu Rama 

com milhares de lâmpadas acesas. Trata-se de uma 

celebração que vibra pela felicidade, prosperidade, boa 

sorte e força da união divina que ilumina cada um. 

KUMBH MELA
Esse festival não é somente o maior festival hindu da 

Índia, mas também o maior festival religioso do mundo. 

Ele ocorre quatro vezes a cada doze anos, rodando por 

4 cidades: Allahabad, Ujjain, Nashik e Haridwar. Uma 

vez que aquela cidade recebeu o festival, ele só voltará 

a acontecer ali 12 anos depois. Mas é em Allahabad, 

no norte do país, que ocorre a sua versão em maior 

potência, e milhões de devotos se unem para um banho 

de purificação no Sangam, local de encontro dos rios 

sagrados Ganges, Yamuna e Saraswati. Suas últimas 

edições chegaram a reunir cerca de 100 milhões de 

pessoas. Seu significado está baseado em uma lenda 

na qual deuses e demônios entraram em guerra por 

causa de um pote que continha o néctar da imortalidade. 

Algumas gotas do néctar caíram em quatro cidades na 

Índia: Allahabad, Ujjain, Nasik e Haridwar.

DIWALI
Conhecido como Festival das Luzes, o Diwali, Deepavali 

ou Deepawali acontece uma vez ao ano e dura cerca 

de 5 dias nos meses de outubro ou novembro.

A celebração acontece na noite mais escura do outono, a 

noite de Lua Nova, e marca a transição da Lua Minguante 

para a Crescente, passagem das trevas para a luz. 

Tradicionalmente pequenas lâmpadas de argila com óleo são 

acesas para representar a vitória, indicar o caminho, celebrar 

o sucesso das forças do bem sobre as forças do mal. 

Muitas lendas são associadas ao Diwali. Uma delas 

marca a vitória do senhor Rama, herói do épico hindu 

Ramayana, sobre o demônio Ravana. Ao retornar a 

Ayodhya após 14 anos lutando bravamente para salvar 

Visitar a Índia na época de seus maiores 

festivais é como visitar o Brasil no Carnaval.

Oportunidade única de vivenciar a cultura indiana 

com intensa profundidade, entender as raízes de suas 

crenças e a forma como expressam suas devoções.
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   erra de notável diversidade, é impossível  

   compreender toda a natureza, paisagens e  

   cenários que podem ser explorados na Índia 

em uma só viagem. É comum associar a Índia com 

um desenvolvimento em meio ao caos. E isso não 

deixa de ser verdade, porém, a Índia também tem um 

lado permeado por tranquilidade e beleza natural, que 

beira o inimaginável. Paisagens naturais primorosas 

se contrapõem às multidões onde a natureza impera e 

nunca deixa de surpreender.

NORTE 
Aninhada entre os Himalaias e a subcordilheira Pir Panjar 

no norte do país, a Caxemira é sinônimo de beleza alpina 

e vistas de tirar o fôlego. Conflitos políticos têm mantido 

essa região pouco visitada durante muitos anos, porém 

a paz foi estabelecida em grande parte da região e 

apesar de ser uma área militarizada, já é seguro visitá-

la. O Lago Dal é conhecido como o coração pulsante de  

Srinagar, com o remo manso dos barcos coloridos.

Ainda no norte do país, em um canto do estado de 

Himachal Pradesh, a uma altitude de 3.350 metros, 

estão os distritos montanhosos de Lahaul e Spiti. 

Cativante pela cultura, crença e arte budista, glaciares 

e montanhas distinguem Lahaul enquanto a cultura 

tibetana fascina visitantes em Spiti. A beleza natural 

dos lagos Chandra Tal, Suraj Tal e Dashir oferecem 

águas sagradas para contemplar em meio a templos, 

vilas e picos. Spiti é lar do raro leopardo da neve, a 

ovelha azul do Himalaia e o veado almiscarado. O local 

também é um centro importante de plantas medicinais.

A 4.800 metros de altura, o Ladakh traduz-se em 

distintos vales, lagos celestes e montanhas majestosas 

cobertas de neve. Conhecido como “pequeno Tibet”, 

este é um local não só para fazer trekking, mas também 

para aprofundar-se na cultura tibetana e vivenciar o 

modo de vida tranquilo dos monges. 

SUL
No sul da Índia, os Montes Nilgiris têm ecossistemas 

contrastantes e uma profusão de biodiversidade, 

envelopados por uma névoa azulada. Essa área que 

se estende pelos estados de Karnataka, Kerala e Tamil 

Nadu compreende uma cadeia de parques nacionais e 

santuários, designados como reservas da biosfera pela 

UNESCO. Conhecido como “a própria terra de Deus”, o 

estado de Kerala é cenário de praias de vastas extensões 

de areia, arrozais, plantações de coqueiros nas interseções 

de canais e rios. Os serenos trechos de remansos podem 

ser percorridos de barco para conhecer a vida aldeã. 

O RAJASTÃO
Já o Deserto de Thar, que forma a identidade 

única do Rajastão no norte da Índia, alonga-se 

em quilômetros, salpicado por dunas de areia. 

Planícies e outeiros alternam-se na paisagem 

árida, decorada por casas e lagos salgados. 

Apreciar a lua cheia, que transforma as dunas em 

tons prateados, é um espetáculo, bem como um 

pôr do sol no silêncio da natureza vasta. Cidades 

que espelham a riqueza de outrora da época dos 

marajás estão aqui: Jodhpur e Udaipur são as 

mais conhecidas.

T
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TRIÂNGULO DOURADO
Epicentro de um esplendor cultural, o triângulo dourado 

indiano é composto pelas cidade de Delhi, Agra e 

Jaipur. Conectadas por uma boa rede ferroviária, as 

cidades oferecem bazares cheios de cores, obras do 

império Mogol, o Taj Mahal, a vida local nas ruas, 

mesquitas, fortes e templos.

JOIAS DA ARQUITETURA
A Índia também é um destino de rica arquitetura. 

Além do renomado Taj Mahal, talvez a construção 

mais famosa e uma das mais belas do mundo, outras 

cidades são verdadeiros museus arquitetônicos 

ao ar livre. A cidade de Chandigarh, projetada por 

Le Corbusier, expressa um design modernista que 

quebrou o passado colonial do país na década de 50, 

a convite do então primeiro ministro Jawaharlal Nehru. 

O capitólio, corte, parlamento e diversos edifícios 

do governo levam a assinatura do famoso arquiteto 

e urbanista suíço-francês. Já Ahmedabad mistura 

arquiteturas modernas e antigas, dos tempos dos 

Mughals e obras de Le Corbusier. Jaipur, a joia rosada 

indiana vangloria-se de seus fortes, palácios e templos. 

Delhi, uma mistura de diversas cidades construídas 

em diferentes eras, mostra como cada líder deixou sua 

marca de identidade arquitetônica.

PASSADO E PRESENTE SEMPRE 
CONECTADOS
Para os amantes de história, a Índia é um dos grandes 

épicos da história mundial. Durante séculos de grandes 

civilizações, invasões, nascimentos de religiões e 

cataclismos, a Índia é um grande emaranhado de 

contradições costurado por fortes laços. Diante de 

uma miríade de conflitos nasceu uma nação diversa 

e vibrante onde ainda é possível viver como um rei 

Mogol em seus palácios bem preservados. 

Um excelente local para aprofundar-se na geopolítica 

do país é na fronteira da Índia com o Paquistão. É 

nessa divisa que acontece uma cerimônia ritualística 

da troca de guardas de ambos países – uma 

mistura de dança, luta e marcha. Uniformizados, 

com acessórios emplumados na cabeça, pisadas 

e chutes sincronizados, soldados apresentam um 

grande espetáculo. Diariamente centenas de indianos 

e paquistaneses participam como torcedores para 

testemunhar qual guarda dá passadas mais largas, 

grita com mais veemência e marcha mais forte. 

PARQUES NACIONAIS
A vida selvagem presente em diversos parques 

nacionais como Ranthambore, Pench, Kanha e 

Bandhavgarh permite vivenciar a Índia descrita 

pelo escritor Rudyard Kipling, autor de “Mogli”. 

O esquivo tigre de Bengala é o protagonista deste 

ambiente natural. O melhor lugar para avistar tigres 

ainda é na Índia, onde metade da população mundial 

está distribuída em mais de trinta santuários protegidos. 

ARTES
O mundo da arte contemporânea está em alta na Índia, 

mais especificamente em Bombaim, cidade que vive 

uma transformação para Capital Cultural, onde a arte 

vem se beneficiando e uma grande quantidade de 

galerias expõem obras de artistas indianos renomados 

e estrangeiros.

A ÍNDIA SOBRE TRILHOS
Uma viagem pela Índia torna-se mais completa com 

uma jornada ferroviária. Nada se compara a transitar 

pelo país de trem, uma experiência que envolve 

uma mistura única de encanto, assombro, anseio 

e animação. Atravessar multidões, tomar um chá 

nos restaurantes de luxo, contemplar paisagens – 

tudo engloba uma amálgama de sensações. A linha 

férrea Darjeeling Himalayan Railway, patrimônio pela 

UNESCO é uma das mais importantes, porém há 

diversas outras pelo país.

RIOS E SEUS MEANDROS
Outra maneira de jornadear pela Índia é pelos labirintos 

de sinuosos rios e vastos lagos. Seja nos remansos 

de Kerala, no sagrado Ganges, no rio Brahmaputra 

em Assam, ou no Lago Dal da Caxemira, uma viagem 

de barco permite conhecer a vida local em um ritmo 

desacelerado nos vilarejos, conhecendo sua arte, a 

rotina do povo e a natureza que permeia.
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PATRIMÔNIOS 
DA HUMANIDADE
UNESCO

Índia

Delhi

Mumbai

Cochin

Chennai

DESTINO 
SAGRADO
Para os investigadores de um estilo de vida 

espiritual, a Índia é um destino completo. 

Sadhus, ou homens sagrados, peregrinos e 

exotéricos misturam-se em Varanasi, onde 

sempre há uma lição sobre vida e morte a 

beira do sagrado Ganges. Rishikesh, no norte 

do país, conhecida como capital do Yoga, 

é um local ideal para iniciar uma jornada 

espiritual. Ashrams e centros de meditação 

oferecem diversos tipos de experiências 

para estudar, praticar e descansar. 

AQUI TAMBÉM 
TEM ADRENALINA
Nos imponentes Himalaias há 

uma oportunidade de fazer 

trekking de forma desafiadora, 

imbuído na paz que reina na 

região onde está o Monte 

Everest. A parte Indiana dessa 

cordilheira épica tem vistas 

memoráveis e apresenta a 

magnitude da natureza entre 

picos nevados e desfiladeiros 

florestados. 

ACEITA 
UM CHAI?
Em Darjeeling e Assam é onde 

pode-se mergulhar no mundo 

dos chás. Plantações a perder 

de vista, degustações ou 

quem sabe até um curso de 

sommelier de chás podem ser 

vividos nesta região de cenário 

primoroso, temperaturas mais 

amenas e a vida no campo.

1. Complexo Qutb Minar (Delhi) 

2. Complexo do Red Fort (Delhi) 

3. Jantar Mantar (Jaipur) 

4. Fatehpur Sikri

5. Agra Fort

6. Taj Mahal

7. Monumentos de Khajuraho

8. Mahabodhi Temple (Bodh Gaya) 

9. Grutas de Ajanta

10. Grutas de Ellora

11. Grutas de Elephanta

12. Conjuntos Góticos e 

Art Déco de Mumbai

13. Hampi

Aeroporto Internacional
Porto de Entrada/Saída
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DAS ÍNDIAS
sabores
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  oucos países no mundo oferecem uma variedade  

  e abundância de culinária como a Índia. É difícil  

 afirmar que existe uma culinária típica no país. De 

norte a sul, existe uma pluralidade única de sabores a 

serem explorados, além dos tradicionais tikka masala 

de frango, tandoori naan, malai kofta...

O que se pode reiterar é que a gastronomia indiana é 

predominantemente uma miscelânea de especiarias 

e paladares. Semelhante à sua diversidade cultural e 

linguística, estilos culinários na Índia variam de região 

para região. Picante ou não, vegetariana ou não, em 

geral os pratos são sempre coloridos e instigantes.

A culinária de Bengal é conhecida pelo uso de 

panchphoron, um termo que se refere às cinco especiarias 

essenciais, que são as sementes de mostarda, feno 

grego, cominho, anis e cominho preto. Sabores picantes 

e doces são equilibrados nesta região.

PANCHPHORON
Em Gujarate, a comida é essencialmente vegetariana, 

devido ao crescimento jainista. A comida é normalmente 

servida em uma bandeja, com vários recipientes 

contendo lentilha, arroz, curry, pão, pakoras (bolinhos 

vegetais) em molho espesso, chutneys e picles. 

O arroz permanece como alimento básico na Caxemira 

(em quase todas as regiões da Índia), e é popularmente 

complementado com diversos preparos de carnes. 

Elementos da culinária persa, afegã e da Ásia Central 

estão presentes aqui, como o rogan josh, prato de 

carne de cordeiro ou cabra aromático cozido e o 

yakhni – carne de cordeiro cozido com molho de 

iogurte, acompanhados de pão bakarkhani. ensopado 

de legumes e lentilha. Existe uma imensa variedade 

de dosas como Masala Dosa, Set Dosa, Uthappam, 

Rava Dosa, Pesarattu, etc.

ROGAN JOSH
De origem dos tempos do império Mogol, a culinária 

Mughali consiste de receitas preparadas nas cozinhas 

dos imperadores. Encontrada em Delhi, Uttar Pradesh 

e Hyderabad, alguns dos pratos principais são o biryani 

– arroz com especiarias e frango ou cordeiro, mughlai 

paratha – bolinho frito recheado de verduras ou carne, 

kebabs e malai kofta – almondegas em creme de tomate.

Pratos vegetarianos e não vegetarianos compõem 

a culinária Punjabi, com o estilo tandoori – modo de 

cozinhar com fogo intenso no carvão. Pratos mais 

pesados, com molhos cremosos e amanteigados 

acompanham arroz basmati e pão naan.

Ghee, a manteiga clarificada é bastante usada nos pratos 

do Rajastão. Majoritariamente vegetariana, a culinária 

dessa região tende a ser mais apimentada, caracterizada 

por currys e doces. O típico dal baati churma consiste 

de bolinhos de farinha de trigo assados, dal apimentado 

de cinco tipos de lentilhas e churma – trigo triturado e 

adocicado, com cardamomo.

Com altas temperaturas e umidade no sul da Índia, a 

comida nesta região tende a ser mais leve. O arroz também 

é predominante, assim como a lentilha e outros pratos como 

dosa – panqueca, idli – bolinho de arroz e uttapam – outro 

tipo de panqueca, mais grossa, com verduras em cima.

TODOS À MESA

CURRY
A palavra curry é uma invenção britânica, da época 

em que regiam a Índia, uma versão anglicizada para a 

palavra kari em Tamil, que quer dizer molho. Na verdade 

curry é uma mistura de especiarias, uma versão inglesa 

da palavra masala. O curry não é um prato ou molho 

P
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molho de manteiga, creme e especiarias. Acompanha 

pães como roti ou naan ou arroz.

KEEMA
Carne ou frango moídos cozidos em masalas, 

com consistência mais seca, cozido lentamente. 

Acompanha pães chapatti ou naan, e é consumido 

no café da manhã. 

SARSON KA SAAG
Prato elaborado de diversas folhas verdes maceradas, 

incluindo espinafre e folhas de mostarda, cozidas no 

ghee (manteiga clarificada) e especiarias. Servido com 

pão de farinha de milho - makki ki roti. 

KEBABS
Enormes espetos de carne (principalmente carneiro) são 

cozidos rodando no fogo. Existe uma grande variedade, 

como o tunde ke kabab que pode ser de búfalo ou 

frango, com diversas especiarias.

ROGAN JOSH
Este aromático curry de cordeiro da Caxemira leva 

diversas especiarias, tomate, gengibre e alho. 

VADA PAV
Este lanche vegetariano, típico das ruas de Maharashtra 

são sanduíches com recheio de bolinho frito de massa 

de batata, chili e especiarias. 

DHOKLA
Bolo salgado, macio e esponjoso vegetariano feito de 

massa fermentada de arroz e grão de bico, servido com 

sementes de mostarda e coentro.

CARNE ASSADA E PAROTTA
O povo de Kerala é conhecedor de receitas com carne. 

A carne é cozida lentamente com um masala picante e 

aromático, servido com parotta, pão achatado.

O CHAI
Como o segundo maior produtor de chá do mundo 

(depois da China), a Índia é mundialmente conhecida 

pelo seu chai, com infusão de leite e especiarias, que 

vem ganhando popularidade mundo afora. O chá é a 

bebida mais consumida no país e apesar do masala 

chai ser o mais pedido, existem inúmeras variações. 

Diferentes partes do país oferecem preparos únicos, 

como o cutting chai de Bombaim, o irani chai de 

Hyderabad, o delicado kashmiri chai. 

e sim uma mistura de diversas especiarias que podem 

ser usadas em diferentes receitas. Cominho, canela, 

cardamomo, pimenta do reino e cravo estão presentes 

em vários masalas, que também podem conter semente 

de coentro, chili, louro, noz moscada e feno grego.

BIRYANI
Arroz com especiarias, aromático, que pode ser coberto 

com carne, ovos ou verduras. A receita é especial 

pois a carne e o arroz são cozidos juntos, em tempos 

diferentes. A carne normalmente é de cordeiro, com 

molho picante e iogurte.

DOSA
Uma panqueca ou crepe, que pode ser crocante 

ou macia, feita de massa de arroz e lentilha preta. 

Normalmente é servida com chutneys e sambar.

BUTTER CHICKEN/BUTTER PANEER
Frango ou paneer – queijo indiano, cozidos em um 

molho espesso e cremoso de tomate, creme de leite de 

especiarias. Acompanha arroz.

CARNES, VERDURAS E PÃES 
NO ESTILO TANDOORI
Este tipo de cozimento é feito em um forno de carvão 

ou lenha, em fogo alto, dando um sabor meio defumado 

e ao mesmo tempo deixando os ingredientes macios.

SAMOSA
Esses bolinhos são normalmente consumidos como 

um lanche. Com forma cônica e fritos, eles podem ser 

recheados com batata, lentilhas, ervilhas ou alguma carne 

moída. Acompanha chutneys como o de tamarindo.

CHAAT
Chaats são lanches salgados encontrados em carrinhos 

pelas ruas da Índia. Alguns dos mais populares são 

kachori, pani puri, bhel puri e masala puri, com base de 

arroz, ervilhas, verduras e especiarias. 

DAAL MAKHANI 
Este cozido é feito de lentilha preta e feijão vermelho com 
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  Índia pode ser um verdadeiro reino do caos ou  

  um oásis de tranquilidade. Fato é que andar, 

      comer, entrar em templos e transitar as ruas 

movimentadas de uma das maiores democracias do 

mundo exige toda uma etiqueta e regras de conduta 

culturais para evitar desconfortos, falta de respeito 

ou meras risadas e olhadas dos locais. Em uma 

cultura absurdamente heterogênea, muitas vezes 

regras básicas fazem sentido nas contradições.

FAZENDO REFEIÇÕES 
E REGRA DA MÃO DIREITA
Comer na Índia é um ato cheio de regras. Normalmente 

come-se com as mãos, o que requer um pouco de 

prática para não deixar a comida cair no prato e 

em si. A grande regra é comer com a mão direita.                                             

Em vários países asiáticos a mão esquerda está 

associada com a higiene pessoal, enquanto a mão 

direita é para comer e cumprimentar pessoas. Essa 

regra também aplica-se a passar objetos às pessoas, 

apontar para algo e receber coisas.

VEGETARIANOS ESTÃO EM CASA
Com a maior população vegetariana do mundo, é 

esperado que em alguns locais e ocasiões a refeição seja 

apenas vegetariana, sem opções de proteína animal.

CADA UM NA SUA
Ao comer e beber, não é bem-visto que mais de uma 

boca toque a bebida ou alimento. Ou seja, não morda 

um pedaço de uma comida e passe adiante ou pegue 

do seu garfo comida da mesa ou passe uma garrafa 

para outra pessoa de onde bebeu.

TEMPLOS E LOCAIS RELIGIOSOS:
ETIQUETAS SAGRADAS
É imperativo sempre demonstrar respeito a templos, 

santuários, imagens e locais de prece. Com mais de 

300 mil mesquitas ativas (mais do que qualquer país 

muçulmano) e milhares de templos, todo roteiro inclui 

uma visita a edificações sagradas. Ao entrar em um 

templo ou mesquita, tire os sapatos e deixe-os do lado 

de fora. É aceito o uso de meias para proteger os pés 

do chão quente e sujo. Alguns templos não permitem 

a entrada de mulheres no ciclo menstrual. Mulheres 

devem usar saias longas ou calça e bata longa.

Nas mesquitas, não muçulmanos normalmente não 

podem entrar durante as preces. Em templos hindus 

não se permite entrar até o santuário interno e em 

estupas budistas deve-se andar no sentido horário. 

Procissões funerárias são eventos privados e não 

devem ser perturbados. Em cerimônias funerárias 

hindus, o corpo é carregado para o local de cremação 

por parentes vestidos de branco. Muitas vezes o filho 

mais velho raspa o cabelo para a ocasião. Em Varanasi 

é permitido assistir às cremações, mas devem ser 

tratadas com respeito e não podem ser fotografadas. 

VESTIMENTA
Os indianos, em geral, são bastante conservadores 

com relação à vestimenta. Mulheres devem vestir-se 

modestamente, com pernas e ombros cobertos. Calças 

e saias longas devem ser usadas e shorts e saias curtas 

são ofensivos. Homens devem sempre usar camisa em 

público e devem evitar shorts. Em templos e mesquitas 

NA ÍNDIA É ASSIM
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essas regras são ainda mais importantes. Em templos 

Sufis ou Sikhs deve-se cobrir a cabeça como sinal de 

respeito e homens devem usar calça.

OUTRAS REGRAS SOCIAIS
A demonstração de afeto em público é extremamente 

mal vista na Índia. Em regiões mais conservadoras, fora 

das cidades grandes com fluxo de turistas, é raro ver 

casais de mãos dadas, apesar de ser comum ver homens 

de mãos dadas, como sinal de amizade e fraternidade.

Esteja sempre atento aos seus pés. Tire os sapatos ao 

entrar em templos, santuários e residências. Ao sentar, 

não aponte as solas dos pés a ninguém e a nenhuma 

imagem em locais sagrados e religiosos. Existe toda 

uma hierarquia das partes do corpo no hinduísmo.  

A cabeça é sempre superior ao resto do corpo, pois é 

onde se conecta com o divino e os pés são sempre 

vistos como inferiores e sujos. Portanto, sempre tire 

os sapatos ao entrar em uma casa. Não se deve tocar 

com os pés outras pessoas ou objetos importantes. 

No entanto, como sinal de deferência, muitos indianos 

se abaixam e tocam os pés de pessoas da maior idade 

respeitadas ou gurus.

OLHARES OBSERVADORES
O que pode ser considerado invasivo em muitas culturas 

ocidentais é um comportamento corriqueiro na Índia. 

Com uma população de 1,3 bilhões, a noção de espaço 

pessoal na Índia é bem diferente de outros países, 

assim como a privacidade. Aliado à curiosidade com 

os estrangeiros, muitos locais abordam turistas para 

tirar fotos, fazer perguntas curiosas ou simplesmente 

observá-los com olhares fixos. O ideal é não levar isso 

para o pessoal e ter tolerância com a cultura local. 

Normalmente é apenas uma curiosidade amistosa. 

Em uma conversa com indianos, eles podem achar 

alguns pontos estranhos, como por exemplo se você 

não tem uma religião, se está viajando sozinho, se tem 

idade para estar casado e não ser casado e ter idade 

para ter filhos e não ter filhos. Talvez você tenha que 

explicar algumas coisas diversas vezes durante a sua 

viagem na Índia. Aproveite e faça perguntas também 

para conhecer melhor a cultura local.

PRESENTES
Sempre ofereça presentes com as duas mãos. 

Normalmente eles são abertos na presença de quem 

ofereceu o presente. Objetos do seu país de origem ou 

objetos ocidentais são altamente valorizados.
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A espiritualidade
        NA ÍNDIA  

  A Índia é fascinante por vários motivos.  

  Tem uma cultura que remonta há milênios e até  

    hoje existem vestígios físicos, como sítios 

arqueológicos e construções inteiras de séculos anteriores 

à era cristã. Há também uma outra parte da cultura que 

continua viva e norteia a vida, o comportamento e a visão 

de mundo de todo o bilhão de habitantes que vive nesse 

país cuja área é praticamente 1/3 do tamanho do Brasil. 

Com esse impressionante número de habitantes há um 

senso de dignidade e de espiritualidade que irradiam 

em todos os segmentos e podemos afirmar que além 

de a Índia ser a maior democracia ativa do mundo, ela 

desenvolveu várias formas de viver sua espiritualidade, 

o que torna o país um local de considerável atividade 

pacífica, de tolerância e de equilíbrio. Tudo isto vem 

sendo cultivado e amadurecido ao longo de sua história.

É surpreendente saber que desde os tempos que se 

conhece a Índia, esse povo teve a boa vontade, e mais, 

o interesse em acolher as diversas formas de expressar 

o divino e o sagrado. Com a mente aberta eles recebem 

todas as vertentes que busquem entender e viver  

o que chamamos Deus em seus vários nomes, bem 

como as filosofias de vida que centrem na verdade 

e na sua prática. Nesse contexto se desenvolveram 

inúmeras tradições filosóficas e religiosas das quais 

vamos citar apenas algumas: Hinduísmo, Budismo, 

Jainismo, Sikhismo, Vedanta, Tantrismo, Yoga. Mas 

esse país também acolhe o Judaísmo, o Cristianismo, 

o Islamismo, e inspira fundamentos como a Teosofia. 

O universal e o detalhe, o macrocosmo e o microcosmo 

são o espelho um do outro, assim, se o ser humano 

Por Lucia Brandão

A

puder entender quem ele é, ele entenderá o que é 

o universo e o seu sentido. Aí está a chave que irá 

proporcionar um sentimento de plena realização e 

bem-aventurança – o sat chit ananda, em sânscrito, a 

língua usada para falar do sagrado. 

Tudo é sagrado! Não há distinção entre profano e 

sagrado, pois tudo tem algo do divino dentro de si. Essa 

noção favorece o sentimento de um viver mais pleno 

e em contínuo contato com o essencial ou Deus, na 

nossa linguagem, Brahman, na linguagem hindu. Assim, 

acordar, orações ou meditação matinal, desjejum, 

trabalhar na rua, no escritório, como vendedor de tudo 

o que se possa imaginar ou não, almoçar, descansar, ir 

ao banheiro para as necessidades fisiológicas, banhos, 

trabalhar, cultivar a família, jantar, divertir-se no cinema, 

rezar, dormir, tudo é sagrado. Porque a vida é sagrada.

Nessa lucidez, várias tradições cresceram. O Hinduísmo 

entende que valores universais e virtudes são deificados, 

e se nos conectarmos com os deuses, tornaremos 

nossa vida mais significativa. O Budismo e o Jainismo 

desenvolveram toda uma sabedoria e uma amorosidade 

pelos seres, de modo que a ação que empreendemos 

em cada instante deve ser fruto de discernimento e 

maturidade, para proteger a todos os seres e vivermos 

uma condição de vida luminosa. O Tantrismo veio inspirar 

a alegria e o prazer de alma dentro da filosofia hindu, e o 

Yoga é entendido como uma escola filosófica e também 

um estado interno de proximidade e encontro com o 

divino. Fascinante são os vários caminhos e fascinante 

é o intuito de nesta vida poder realizar o que há de mais 

especial no viver: a bem-aventurança citada acima, e 

a felicidade em sua dimensão mais ampla, que inclui 

os problemas e as tristezas, mas as transmutam em 

aprendizado e realização.  

Lucia Brandão dedica-se ao estudo e à prática das 
Filosofias do Oriente e, em particular, do Hinduísmo e do 
Budismo. Participou de seminários com o Dalai Lama em 
Dharamsala (Índia) e em São Paulo, e de vivências meditativas 
na Comunidade de Thich Nhat Hanh, na França. Ministra aulas 
de Prática Meditativa, Ética e Visões de Mundo, Filosofias da 
Índia e do Sudeste Asiático, Mitologia e Simbologia Orientais, 
com abordagem alinhada à filosofia do viver bem e da cultura 
de paz. Há anos acompanha grupos em viagens temáticas pela 
Índia, Nepal, Butão, Myanmar e países do Sudeste Asiático. 
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A MEDICINA milenar
Por Márcia De Luca

Ayurveda é sem dúvida o sistema de cura mais antigo do 

mundo, proveniente da Índia e datando de mais de 5.000 

anos. Esse sistema de cura pode ser dividido em duas 

partes: a medicina que cura as doenças já instaladas no 

corpo físico por médicos especializados ou a compreensão 

de hábitos de vida específicos que devem ser introduzidos 

no dia-a-dia de uma maneira leve e fluida para prevenir as 

doenças. É melhor prevenir do que remediar, não é mesmo?

  palavra Ayur quer dizer “vida” e a palavra Veda  

  quer dizer “conhecimento”. Portanto, Ayurveda quer  

   dizer literalmente o conhecimento da vida ou o segredo  

     conhecimento da vida ou o segredo da longevidade. 

Ayurveda preconiza que não precisamos esperar ficar doentes 

para nos cuidarmos. Basta seguirmos os ensinamentos 

sábios do conhecimento da vida para termos saúde e 

envelhecermos com dignidade, sem decrepitude.

A integração com a natureza se faz então necessária como 

princípio básico. Nos desconectamos dela com a chegada 

do progresso. Devemos seguir o ciclo circadiano, ou seja, os 

horários específicos do dia e da noite. Acordar com o nascer 

do sol, fazer do almoço nossa principal refeição porque “agni“, 

o poder digestivo, acompanha o movimento do sol, nos 

aquietarmos aos poucos após o por do sol. Simples assim, mas 

estamos longe disso, muito longe dessas premissas básicas. 

Segundo Ayurveda as toxinas são a causa mais importante 

das nossas doenças. Elas se acumulam em nossos canais 

sutis impedindo o fluxo natural e espontâneo da energia em 

nossa fisiologia. Essas toxinas são então captadas através 

dos cinco sentidos: alimentos com agrotóxicos, ar poluído, 

cenas de violência que nossos olhos vêem, sons decibéis 

mais altos dos que nosso sistema auditivo pode suportar, falta 

de tato. E mais importante: as emoções não metabolizadas.

Nesse momento começa o primeiro passo de qualquer 

doença que aos poucos vai tomando uma proporção maior 

e se direcionando para o local do nosso corpo onde temos 

fragilidade. O grande segredo é minimizarmos o acúmulo 

dessas famigeradas toxinas através da alimentação, uso 

de ervas e condimentos, massagens específicas com óleos 

quentes e medicados, meditação, prática do Yoga, exercícios 

respiratórios e muito mais.

Vale ressaltar aqui que a medicina ocidental muda a cada ano 

e que o Ayurveda mantém sua sabedoria há milênios. E tudo 

isso, agora, com comprovações científicas. Quero ressaltar a 

importância da meditação, que aqui no ocidente recebeu o 

nome de mindfulness. Podemos resumir da seguinte maneira: 

é o estado de consciência gerado ao focarmos a atenção em 

algo deliberadamente sem julgar mas com uma atitude de 

curiosidade e com compaixão.

Através dessa prática vamos treinando viver no aqui e no 

agora. Os sábios indianos nos dizem que o passado já foi 

e que o futuro ainda não chegou, e que a única coisa que 

temos verdadeiramente é o agora. E que o agora é um 

presente do universo para cada um de nós. Através da prática 

do aquietamento da mente começamos a entender nossas 

experiências internas e externas para termos então uma 

clareza de ambas. 

Isso nos torna seres humanos melhores a cada dia. 

Começamos a aprofundar o verdadeiro sentido da vida, 

descobrimos nosso propósito nesse planeta. Nenhum ser 

humano pode ser verdadeiramente feliz se não estiver vivendo 

de acordo com seu dharma – seu dom maior – e dedicando-o 

em benefício de toda a humanidade. 

Aprendemos também a ter um posicionamento positivo 

perante a vida, entendendo que cada coisa é como deve ser e 

que atrás de cada adversidade da vida existem sementes de 

infinitas possibilidades de crescimento. Dentro de cada um 

de nós o universo está contido. Através do aquietamento da  

mente acessamos o campo da pura potencialidade onde 

está inserido nosso potencial maior em todos os sentidos. 

Agora, que tal visitar a Índia e vivenciar toda essa 

sabedoria in loco? 

Márcia De Luca é estudiosa de Yoga, Meditação e Ayurveda há 
mais de 38 anos. Formou-se pelo The Chopra Center for Well Being e 
aprofundou seus conhecimentos nessas áreas com Dr. David Frawley 
e vários mestres indianos. Ministra também grupos de estudos para 
inspirar pessoas no caminho da evolução espiritual. É autora de vários 
livros: A idade do poder – Transformação, saúde e beleza para a mulher 
(Tornado, 2002), Ayurveda – Cultura de Bem-Viver (Cultura, 2007), 
Trilogia Yoga, Meditação e Ayurveda para a Revista Caras,  Filosofia 
de Bem-Viver (Fontanar, 2015) e Vamos Brincar de Estátua (Cia. das 
Letrinhas, 2014), que acaba de ser lançado nos Estados Unidos pela 
The Experiment. Seu mais recente projeto com a jornalista Lucia 
Barros é a criação da Bindu - Escola de Valores, que tem como 
objetivo ensinar crianças, professores, pais e avós o aprendizado de 
atenção plena e valores. Todos os anos Márcia viaja à India em busca 
de novos conhecimentos, além de levar seus alunos para vivenciarem 
in loco a sabedoria milenar desse país.
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A HISTÓRIA DO FUTURO 

  Índia passa por aceleradas transformações  

  sociais, econômicas e políticas, que a tornam  

  um dos países mais vibrantes e interessantes  

      do mundo. Somando-se isso a toda a sua 

diversidade linguística, cultural e religiosa, a Índia é 

o lugar para tomar o pulso da vida contemporânea e 

também do que o futuro nos reserva.

Ela tem algumas coisas parecidas com o Brasil: é 

uma federação dividida em 29 Estados com bastante 

autonomia, e mais de 90 partidos representados 

no Parlamento nacional, por causa da presença 

disseminada de legendas estaduais.  Div isões 

de tribos, castas, etnias e religiões influem nas 

disputas políticas. 

Por Lourival Sant’Anna

Tudo isso torna a negociação política ainda mais complexa, 

e por muitos anos causou paralisia no governo. Não mais. 

No cargo desde 2014, o primeiro-ministro Narendra Modi 

tem sido capaz de costurar uma série de acordos no 

Parlamento para promover reformas importantes.

Uma das mais ambiciosas foi a unificação das alíquotas 

do imposto sobre valor agregado. Havia 13 anos que 

se discutia essa medida. Em 2016, finalmente foi 

introduzido o Imposto sobre Bens e Serviços (GST, 

na sigla em inglês), que na prática criou um mercado 

comum de 1,3 bilhão de consumidores, antes separados 

nos 29 Estados por barreiras tributárias.

Outra medida arrojada foi a eliminação das notas de 500 

e 1.000 rúpias, que somavam 86% do valor do dinheiro 

em circulação. Seu objetivo foi induzir os indianos a se 

“bancarizar”, ou seja, depositar suas poupanças nos 

bancos, e combater a sonegação e a lavagem de dinheiro. 

Nos primeiros meses de sua adoção, em 2016, ela causou 

caos e até afetou o crescimento da economia. Mas seus 

efeitos de médio e longo prazo são modernizantes. 

Nessa mesma direção, o governo criou o “Índia Stack”, 

uma plataforma digital destinada a trazer a população 

indiana para a sociedade da informação. A plataforma cria 

uma identidade digital unificada para cada cidadão, que 

por meio dela tem mais facilmente acesso aos serviços 

públicos. As empresas podem interagir na busca de 

soluções. O Estado, por sua vez, tem mais informação, para 

orientar suas políticas e prioridades. Essa é uma tendência, 

e um país que está bastante avançado nela é a Estônia.

Natura lmente,  a  in ic iat iva tem provocado 

questionamentos sobre a proteção da privacidade dos 

cidadãos. Mas esse é um debate contemporâneo, que 

toda sociedade avançada precisa enfrentar. E a Índia 

é uma democracia — aliás, a maior do mundo —, cuja 

Justiça tem se mostrado cada vez mais independente 

dos poderes político, econômico e social.

Movimentos sociais e o governo — ou pelo menos 

partes dele — têm se mobilizado para enfrentar os 

grandes problemas da sociedade indiana: a pobreza, 

a desigualdade, a antiga estrutura de castas (que hoje 

é ilegal como fator de discriminação) e os conflitos 

religiosos. Os dalits, os antigos “intocáveis”, a casta 

mais pobre, têm aumentado sua representação política 

e avançado nas conquistas por tratamento igual. Os 

principais partidos disputam o seu voto. 

A economia indiana cresceu 7,5% em 2014, 8% em 

2015, 7,1% em 2016 e 6,7% em 2017. Nesse ritmo, o 

poder de compra da população vai aumentando e, com 

ele, a importância do mercado interno. Já em 2009, esse 

mercado atenuou o impacto da crise financeira global. As 

empresas deslocaram seu foco das exportações para as 

vendas domésticas, e a Índia passou melhor pela crise 

do que outros países excessivamente dependentes das 

commodities, como o Brasil. Com a industrialização, a 

economia indiana está se tornando ainda mais forte.

O governo Modi tem adotado medidas para diminuir 

a burocracia, facilitar a vida das empresas e atrair 

investimentos. Elas fizeram a Índia subir 30 posições 

no ranking do Banco Mundial sobre facilidade de fazer 

negócios. Sua posição ainda não é boa: 100.º lugar (o 

Brasil está em 125.º e a China, em 78.º).

A estratégia de Modi, expressa no seu plano “Make in 

India”, é aproveitar o aumento dos salários na China e 

atrair as indústrias para o seu país. Em abril ou maio de 

2019, Modi tentará a reeleição. Entre seus adversários 

estará Rahul Gandhi, de 47 anos, filho e neto de grandes 

líderes políticos. Rahul Gandhi tem um estilo diferente 

de Modi, mas dificilmente a Índia se descarrilará do 

rumo que vem seguindo nos últimos anos.

Com uma população mais jovem e mais pobre, a 

Índia tem muito mais espaço para crescer do que 

qualquer outro país, incluindo a China. É por isso é 

que a Índia é a grande história do futuro.

Lourival Sant’Anna é repórter e analista internacional.  

Seu trabalho está reunido no site: www.lourivalsantanna.com
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  ão sei se as pessoas na Índia são tão gentis por  

  causa de Gandhi ou se Gandhi que é gentil  

  por causa da Índia. Eu fiquei imensamente 

tocado pelo povo lindo que me recebeu como um 

membro da família ao longo de um mês em uma jornada 

de exploração e autoconhecimento que fiz no Estado de 

Gujarate entre outubro e novembro de 2017. “Visitantes 

são como Deus pra gente” eu ouvi muitas vezes. O meu 

objetivo era me inspirar, ver o mundo. A minha escolha foi a 

marcha do sal. Foram 400 km caminhando em um cenário 

rural; outrora barulhento e caótico. Meu plano era acessar 

as pessoas. Sempre elas. E ainda mal sabia como seria 

tocado com esta experiência que me mudou para sempre.

 

A marcha do sal foi uma forma não violenta que Mohandas 

Karamchand Gandhi escolheu para dizer ao mundo 

que subjugar pessoas é errado. O que é cobrado não é 

necessariamente justo. O sal era um artigo de primeira 

importância para os indianos, mas eles eram proibidos 

de extrair ou vender o próprio sal. Deveriam comprar dos 

ingleses, que taxavam este comércio com um pesado 

imposto. A marcha liderada por um homem conquistou 

milhões e ocupou um lugar acidental na história do 

século 20, mostrou ao mundo que é possível usar a não 

violência para se fazer política. Marcou a Índia entre antes 

e depois. A essa técnica de batalha Gandhi chamou de 

Satyagraha; uma palavra criada por ele para representar 

algo que não existia, uma filosofia cuja tradução literal é a 

“força da verdade” mas também pode ser compreendida 

como a “força da alma”. Ainda hoje, quando se clama por 

justiça na Índia, as ideias gandhianas voltam ao coração 

das pessoas. A única substância mineral consumida pelo 

homem é repleta de significados. O sal representa o que 

há de mais puro, imaculado e incorruptível. Representa 

a essência das coisas, a quintessência Aristotélica e a 

alma em si. Sal é vida. Assim como a água e o ar, era 

fundamental para as pessoas na Índia naquele tempo 

para conservar alimentos, para dar ao gado e até como 

nutriente para a terra, servindo de adubo. Para os milhões 

de pobres do mundo, é o único condimento que irão 

adicionar à comida. Gandhi não comia sal nas refeições 

mas sabia que era a escolha simbólica perfeita para trazer 

justiça ao seu país. A incidência de imposto sobre o sal 

representava 2% da receita anual do Império, era um 

imposto amargo e mal visto pelos trabalhadores. Gandhi 

dizia que o sal era uma dádiva interdita do oceano e as 

pessoas deveriam produzir como achassem necessário, 

sem a permissão de ninguém. A escolha estava feita, o sal 

iria se tornar o novo símbolo na luta pela independência, 

era a hora de atacar este nefasto monopólio. 

Gandhi mantinha-se em um estrito e elevadíssimo padrão 

de rigores, compromissos e tarefas. Muitas vezes isso 

levava às pessoas ao seu redor à loucura. O tempo para 

Gandhi era rigorosamente minutado. Cada segundo, ele 

dizia, era uma oportunidade de Deus para servirmos à 

humanidade. Acordava às duas da manhã diariamente 

para começar suas atividades. Tudo era cronometrado 

para fazer um dia virar três. Apenas reservava-se o 

direito de ficar calado às segundas feiras para poupar 

as cordas vocais e para ouvir sua “voz interior”. Nunca 

soube o que eram domingos, dias de folga ou muito 

menos férias. Ocupava seu dia articulando, escrevendo, 

debatendo, meditando, aconselhando, caminhando. Esta 

rotina se seguiu por toda sua vida, inclusive nos 2338 

dias que esteve preso. Ingeria as calorias exatas apenas 

para manter-se vivo. Era um improvável intelectual. De 

tudo um pouco o velho sabia. Tecia fios para sua roupa 

todos os dias e sempre limpava latrinas como forma de 

dar o exemplo. Dos pouquíssimos objetos pessoais que 

carregava, como um garfo e sua dentadura, possuía um 

pequeno relógio velho e barato da marca Ingersoll que 

trazia pendurado à cintura. Gandhi era a sustentabilidade 

em pessoa, escrevia sua cartas com um toco de lápis 

desaparecendo no meio dos dedos. Gastava o lápis até 

não poder segurar mais, porque representava o fruto 

do trabalho dos seus irmãos, e desperdiçá-lo seria um 

desrespeito ao suor alheio. 

N
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A figura da Grande Alma remontava a de um ancião 

santo que veio de um passado longínquo para salvar  

a Índia. O carisma de Gandhi residia de sua extrema 

humildade e simplicidade, sua pobreza voluntária, um 

cérebro privilegiado, uma personalidade fora do comum, 

uma eloquência inesgotável, cuja grandeza e altruísmo 

remetem à Jesus Cristo e Buda.

Uma estrada longilínea e monótona me conduziu ao 

momento mágico em que concluí esta caminhada de 

400Km e cheguei à praia de Dandi em 18 de novembro 

de 2017. Após muitos anos sonhando com este dia, lá 

estava eu em uma manhã de sábado naquele maciço de 

areia marrom castigado pelo Oceano Índico. Dandi se 

parece com qualquer outra praia do mundo, com famílias 

hindus e muçulmanas se banhando. Mas de algum 

modo, é diferente de todas as outras. É um local de 

memória, glória, devoção e esperança. Tirei os sapatos 

e relaxei, caminhando pela areia com água nas canelas, 

enquanto experimentava uma sensação magnífica de 

missão cumprida. Um enorme monumento dedicado 

à marcha do sal está sendo erguido ali pelo governo 

indiano. Fui às lágrimas ao me recordar de uma carta que 

Jawaharlal Nehru, o primeiro líder da Índia independente, 

escreveu para Gandhi logo após o término de sua longa 

caminhada “Devo parabenizá-lo pela nova Índia que você 

criou com seu toque mágico. O que o futuro trará não sei, 

mas o passado fez a vida valer a pena. E nossa prosaica 

existência criou algo de grandeza épica”.

Érico Hiller é fotógrafo documental. É autor do livro  

A MARCHA DO SAL, que será lançado em 18 de outubro de 2018, 

com as memórias fotográficas desta linda jornada pela Índia. 
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