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AS  
OUTRAS  
ÍNDIAS 

 

Curso livre sobre a Índia Contemporânea 

Museu do Oriente, Janeiro a Junho de 2009 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Com quase um sexto da 
população mundial, 
berço das grandes 
religiões asiáticas, e 
uma diversidade 
cultural ímpar, a Índia 
sempre suscitou uma imensa curiosidade no 
Ocidente. Em contraste, porém, com esta 
imensa, exótica e histórica Índia espiritual, 
assiste-se agora à emergência paralela de 
uma nova Índia – moderna, materialista, 
confiante e competitiva.  

Este curso introduz os participantes não só 
nestas duas mas também em várias outras 
Índias contemporâneas que só raramente 
são abordadas de forma aprofundada em 
Portugal. Com recurso a uma selecção de 
leituras e à projecção de materiais 
audiovisuais, bem como à experiência 
pessoal de oradores convidados, as seis 
sessões mensais abordam doze dimensões 
(duas por sessão) essenciais para 
compreender as novas tendências sociais, 
culturais, económicas e políticas que 
movimentam a Índia de hoje em direcção ao 
futuro. 

 

COORDENADOR 

Constantino Hermanns Xavier é pós- 

graduado (M.A., 2006) e Mestre (M.Phil., 
2008) em “International Politics” pela 
Universidade Jawaharlal Nehru, Nova Deli, 
onde a sua tese de investigação incidiu 
sobre a nova política externa indiana para a 
diáspora. 

Licenciado em Ciência Política a e Relações 
Internacionais pela Universidade Nova de 
Lisboa (2003), residiu entre 2004 e 2008 em 
Nova Deli, onde foi bolseiro do Governo 
indiano (Indian Council for Cultural 
Relations). 

Foi correspondente do semanário Expresso e 
da Rádio Renascença na Índia (2004-2007), e 
colunista da revista mensal Atlântico e do 
semanário goês Goan Observer. Entre 2007 
e 2008 colaborou com a Embaixada de 
Portugal em Nova Deli nas áreas da 
assessoria de imprensa e comunicação. 

É actualmente conferencista do 
Departamento de Estudos Políticos (FCSH-
Universidade Nova de Lisboa) e investigador 
no Instituto Português de Relações 
Internacionais (IPRI-UNL). 

 

BLOGUE 

Alargando o curso para 
além das sessões 
mensais, foi criado um 
blogue colectivo As 
Outras Índias, acessível 
em 
http://asoutrasindias.
wordpress.com. 
Munidos do username e 
password indicados na 
primeira aula, os 
participantes poderão 
entrar no sistema e escrever os seus 
comentários, informações, notícias e 
opiniões sobre a actualidade indiana. Com a 
moderação assegurada pelo coordenador, o 
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blogue serve assim de espaço de interacção 
e diálogo constante entre os participantes.  

 

E-BOOK 

De forma a criar um “souvenir” final, todos 
os participantes são convidados a 
escolherem e trabalharem um aspecto 
específico que suscite o seu interesse 
especial na Índia contemporânea. Pode ser 
em forma de texto livre, poema, opinião, 
desenho, etc. desde que não ultrapassando 
o tamanho de uma página A4. No final serão 
compiladas todas as contribuições e 

formatadas num e-book em formato pdf 
para circulação livre. 

Os participantes interessados devem enviar 
a sua contribuição, bem como uma breve 
biografia em 50 palavras e fotografia, por e-
mail para o coordenador, o mais tardar até 
22 de Junho. 

 

CERTIFICADOS 

Serão entregues certificados de presença a 
todos os participantes numa sessão de 
encerramento final, com orador, data, local 
e horas a confirmar.  

 

 

 

PROGRAMA GERAL 

 

SESSÃO I – 31 DE JANEIRO 

Abertura com a presença de S. E. Primrose R. Sharma, Embaixadora da Índia em Portugal, João 
Amorim (Fundação Oriente) e Constantino H. Xavier, coordenador do curso. 

Apresentação e introdução ao curso 

 

Aula 1:  
A “ideia da Índia” e suas trajectórias, do passado ao futuro  

Resumo: Há quem diga que “a Índia não tem história” porque é um país 
relativamente recente. Nesta primeira aula, procuraremos descortinar o 
imenso passado que se esconde por trás da milenar “ideia de Índia”. 
Aproximando-nos do século XX, exploramos depois o conceito de “Swaraj”, 
que guiou o movimento pela independência indiano, para sublinhar a 
diversidade de “ideias de Índia” subjacente à fundação do país em 1947 e 
que, desde então, se encontram em diálogo e tensão permanente. 

Orador convidado: João Teles e Cunha (Instituto de Estudos Orientais, Universidade Católica de 
Portugal), sobre “Uma perspectiva panorâmica da História da Índia, de 711 a 1857”. 

Experiências cruzadas: Pedro Gomes (ex-bolseiro de língua hindi da Fundação Oriente na 
Índia); e Shiv Kumar Singh (bolseiro do Instituto Camões, estudante de português e leitor de 
hindi na Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa). 

 

Aula 2: 
“India 2020”: do nacionalismo e do sonho de superpotência do século XXI 

Resumo: Terminámos a viagem histórica com o futuro: que ideia prospectiva de Índia é que 
orienta os indianos de hoje? Nesta aula identificamos os elementos de confiança e euforia que 
marcam presentemente a sociedade indiana, especialmente entre as gerações mais novas, bem 
como os indicadores de um nacionalismo fervilhante, dedicado a tornar um país outrora 
cronicamente subdesenvolvido numa superpotência do século XXI.  
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SESSÃO II - 28 DE FEVEREIRO 

Aula 3: 
“Boom Bangalore”: de subdesenvolvimento crónico a economia emergente 

Resumo: Como é que um país que, ainda há duas décadas, era visto como um bastião da 
pobreza e miséria mundial se torna numa economia moderna, pujante e cobiçada por 
investidores de todo o mundo? Nesta aula analisamos os factores que levaram a esta “grande 
transformação”, bem como as oportunidades que oferecem aos interesses empresariais 
portugueses. 

Orador convidado: Eugénio Viassa Monteiro,(AESE, Escola de Direcção e Negócios, e Presidente 
da Associação de Amizade Portugal-Índia), sobre “O papel decisivo da Iniciativa Empreendedora 
e da Formação”. 

Perspectivas empresariais: Ana Almeida, directora da Tata Consultancy 
Services Portugal (TCS, Grupo TATA), e Rahool Pai-Panandiker, da Boston 
Consulting Group (Lisboa/Índia). 

 

Aula 4: “Bollywood”, “Cricket” e “Times of India”:  
a grande classe média indiana 

Resumo: A súbita mudança da “Hindu growth rate” para valores de 
crescimento económicos próximos dos 10% na última década tiveram um 
profundo impacto social, despoletando transformações socioeconómicas sem precedentes na 
Índia moderna. É a emergência de uma nova classe média urbana que mais suscita a nossa 
atenção nesta aula, em que abordamos este novo fenómeno de uma perspectiva sociológica. 

Perspectiva: Zélia Breda (Universidade de Aveiro, doutoranda no Departamento de Economia, 
Gestão e Engenharia Industrial, sobre a indústria de turismo de Goa)  

 

 

SESSÃO III – 21 DE MARÇO 

Aula 5: Castas, religiões e espiritualismo:  
como sobrevivem ao capitalismo 

Resumo: Como é que um magnata industrial pode acreditar na bolsa Sensex 
de Bombaim e, ao mesmo tempo, em Rama e nas reincarnações? Para além 
de uma introdução ao sistema de castas e ao Hinduísmo, iremos nesta aula 
procurar compreender a formidável capacidade indiana de transcender a 
assumida dicotomia entre tradição e modernidade.  

Oradora convidada: Rosa Maria Perez (Departamento de Antropologia, 
Instituto de Ciências do Trabalho e da Empresa, ISCTE), sobre “A Índia e o 
sistema de castas: Notas etnográficas”. 

Perspectiva do terreno: Cláudia Pereira (Departamento de Antropologia, ISCTE, doutoranda 
sobre os Gaudde, considerados os primeiros habitantes de Goa). 

 

Aula 6:  
As infinitas Índias subalternas:  
do mundo rural às minorias religiosas e sexuais 

Resumo: São estas as outras Índias verdadeiramente desconhecidas para quem observa o país ao 
longe. Não é só a perspectiva económica da “Índia da carroça”, rural e subdesenvolvida, em 
tensão constante com o frenesim e desenvolvimento urbano. É a Índia religiosa, com a maior 
minoria muçulmana do mundo; é a Índia social, com os eternamente marginalizados “dálitas” 
(intocáveis); e é também a Índia sexual, com os hijras. No imenso e sempre atraente mosaico 
sociocultural indiano, quais são as partes que brilham menos? 
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SESSÃO IV – 18 DE ABRIL 

Aula 7: 
Megalópoles, transportes e dióxido: do planeamento, da 
sustentabilidade e do ambiente 

Resumo: A maior (Bombaim), bem como sete das cinquenta maiores 
cidades do mundo encontram-se na Índia. Todos os dias milhares de novas 
pessoas fixam nelas residência, vindas do hinterland rural. Até que ponto é 
que o actual modelo de desenvolvimento indiano é sustentável? Nesta aula 
iremos submergir nas grandes estruturas urbanas e de transporte da Índia, 
e avaliar o catastrófico preço ambiental que a “nova Índia” está a pagar 
para crescer a curto prazo. 

 

Aula 8:  
“Break-out session”: da música, das artes e da cultura indiana 

Resumo e convidados: Chegados a meio do curso, e deixando os 
powerpoints e os livros de lado, iremos deixar guiar-nos nesta aula por 
quem em Portugal melhor vive a Índia contemporânea de forma 
alternativa, no campo da música e das artes. Falam-nos e ensinam-nos 
(por confirmar) Paulo Sousa (sítar), Tarikavali (dança clássica), Ana 
Tamen, João Pedreiro e Vera Castel-Branco (Viagem de estudo pelo 
teatro no sul da Índia – Bangalore, Pondichérry, Kerala, Honnavar e Goa), 
e Bruno Pelletier Sequeira (Revisitando a Índia, dez anos depois, por via 
da fotografia). 

 

 

SESSÃO V – 23 DE MAIO 

Aula 9:  
A Diáspora: um lóbi de vinte e cinco milhões de embaixadores globais. 

Resumo: Com mais de vinte e cinco milhões de indianos cidadãos ou de origem a residir nos 
cinco continentes do mundo, a Índia está a desterritorializar-se rapidamente. Nesta aula o 
coordenador partilha a sua investigação de quatro anos na Índia sobre como o Governo indiano 
procura reincorporar e atrair a diáspora que por tantos anos negligenciou, e sobre como a 
diáspora se apresenta como um pilar essencial para o projecto de uma “Índia superpotência”. 

Orador convidado: Jorge Macaísta Malheiros, sobre “Trajectórias transnacionais: as 
comunidades de origem indiana em Portugal” 

Perspectivas diaspóricas: Jovens portugueses das várias comunidades de origem indiana 
discutem o seu reencontro com “a nova Índia”. Virech Maugi (da Comunidade Hindu) e outros 
por confirmar. 

 

Aula 10: 
De Gandhi e Nehru a Advani e Mayawati: as novas ideologias e 
movimentos políticos. 

Resumo: Em paralelo às transformações socioeconómicas, o sistema 
político indiano também se encontra em mutação acelerada. Com os 
recentes governos de coligação liderados pelos nacionalistas do Bharatiya 
Janata Party, o Partido do Congresso deixou de ser a força dominante, e 
assiste-se a uma progressiva fragmentação do sistema partidário, com o 
aparecimento de inúmeras forças regionais. Que novas figuras surgiram e 
como fazem elas a política de hoje na Índia?  
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SESSÃO VI – 20 DE JUNHO 

Aula 11:  
Goa, Damão e Diu: o que realmente resta da herança colonial e o seu potencial 

Resumo: Embora haja hoje em Portugal um renovado interesse pelas ex-colónias portuguesas na 
Índia, mantêm-se ainda enraizadas as imagens anacrónicas que temos daqueles territórios. 
Nesta sessão revisitamos a antiga Índia Portuguesa de forma a descortinar até que ponto 
poderão servir de obstáculo ou de catalisador para o desenvolvimento das relações luso-indianas. 

Perspectiva fotográfica: António Júlio Duarte, sobre uma “outra Goa” 

Orador convidado: Sérgio Mascarenhas de Almeida, sobre “A Índia para além do Estado da Índia. 
Passado e futuro, complementares ou antinómicos?” 

Perspectivas indo-portuguesas: Mónica Reis (doutoranda da Universidade do Algarve, com 
investigação sobre Damão), Sidh Mendiratta (doutorando em arquitectura na Universidade de 
Coimbra, investigador do projecto “Bombay Before the British”) e Rita Cachado (doutorada em 
pelo CIES-ISCTE, com um trabalho sobre a diáspora hindu-gujarati de Diu). 

 

Aula 12:  
Geopolítica da Ásia do Sul:  
a eterna Caxemira e a nova ameaça do terrorismo urbano 

Resumo: Terminamos o curso com uma perspectiva política 
internacional, contextualizando a Índia na sua vizinhança 
regional, em que é crescentemente cercada pela China e 
minada por instabilidade, conflitos e violência. O enfoque 
incidirá, para além do eterno conflito indo-paquistanês à volta 
de Caxemira, sobre a segurança interna nas grandes urbes 
indianas. Como vivem e sobrevivem os indianos ao crescente 
flagelo do terrorismo?  

 

SESSÃO DE ENCERRAMENTO 

Palestra final (data, local e orador por confirmar) 

Lançamento de E-Book e entrega de certificados  


