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Caro leitor, cara leitora,

Junto com Sílvia, jovem espanhola e estudante de 
medicina, vamos mergulhar em uma viagem à Índia 
contemporânea.

Nessa jornada, você conhecerá um pouco mais 
desse país distante e de sua cultura milenar. Conhe-
cerá também personagens fascinantes e acompanhará 
as angústias, dúvidas, amizades e amores da protago-
nista. 

O estágio voluntário de Sílvia a ensinará muito – 
será uma viagem de transformação. 

Certamente, essa narrativa cativante vai te trans-
formar um pouco também!

Vamos à leitura?

Os editores
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12 a terra dos 300 mil deuses

Existe um país na Ásia Meridional onde, em meio a 
contrastes impressionantes, florescem o lótus, a sabedo-
ria, a alta tecnologia e os grandes mistérios. Suas costas, 
com mais de 7 mil quilômetros de extensão, banham-se 
nas águas do oceano Índico, do mar da Arábia e da baía 
de Bengala; ao norte é protegido pelas montanhas do 
Himalaia. Nele habitam um bilhão e duzentos milhões 
de pessoas, falando cerca de 50 línguas e mais de 100 
dialetos. É o segundo país mais populoso do planeta, 
atrás apenas da China. Nele, 300 mil deuses são cul-
tuados, vacas impassíveis transitam por vias públicas 
congestionadas, elefantes servem como meio de trans-
porte, macacos brincam nos templos e tigres ainda se 
ocultam nas florestas. Esse país é a Índia, hoje a décima 
economia do mundo. Uma sociedade complexa, fasci-
nante, com elevado grau de desenvolvimento científico, 
inclusive no campo da energia nuclear e dos programas 
espaciais. Mas onde metade da população ainda não se 
libertou da miséria e de suas horríveis irmãs, a desnu-
trição e as doenças. 

Esse país é também o cenário da história que você 
vai ler.

“A Índia é poderosa. Ela muda as pessoas. Dos pés 
à cabeça”. A protagonista, Sílvia, uma jovem de 19 anos, 
estudante de medicina, vai experimentar a verdade 



13dessas palavras durante suas poucas semanas de tra-
balho voluntário em um hospital da região de Mysore, 
no sul do país. É quando, além de começar a desvendar 
aspectos de uma cultura milenar, faz uma transforma-
dora viagem interior, de autodescoberta.

Como se explica o poder que a Índia exerce sobre 
os mais diferentes seres humanos, e sua influência 
sobre escritores, místicos, artistas, músicos do mundo 
inteiro – incluindo os Beatles? 

Será porque ela foi o berço de uma das mais antigas 
civilizações humanas? Nascida entre 2500 e 1900 a.C. 
na região oeste da Índia e no atual Paquistão, a civili-
zação do Vale do Indo testemunhou uma das primeiras 
manifestações da vida urbana no planeta, na mesma 
época em que outras cidades também se erguiam no 
Egito, Oriente Médio e China. 

Ou será porque o sonho e a necessidade de alcançá-
-la, por via marítima, impulsionaram as Grandes Nave-
gações, que, entre os séculos XV e XVI resultaram na 
descoberta do Novo Mundo? Afinal, os primeiros habi-
tantes das Américas continuam sendo conhecidos como 

“índios”, como os chamou Cristóvão Colombo, acredi-
tando ter chegado à Índia.

Talvez o poder de atração da Índia sobre tantos 
corações e mentes venha também do fato de terem sido 
hindus os criadores de obras clássicas, cujo inestimável 
valor espiritual e literário continua sendo reconhecido 
até hoje. A palavra “veda”, que significa “conhecimento”, 



14 dá nome aos Vedas, quatro textos escritos em sânscrito 
por volta de 1500 a.C., que representam a mais antiga 
criação literária em língua indo-europeia e trazem os 
princípios básicos do hinduísmo. Os Upanixades, uma 
série de 123 livros, surgiram como comentários sobre 
os Vedas, tentando, muito antes dos antigos gregos, res-
ponder a questões filosóficas como: “O que faz pensar 
a minha mente?”, “A vida tem um propósito, ou ela 
é somente governada pelo acaso?”, “Qual é a causa do 
cosmo?”. Livros épicos como o Ramayana (primeiro 
século d.C., escritos em versos com base em tradições 
orais de seis ou sete séculos a.C., do qual faz parte o 
Baghavad Gita) e o Mahabarata (entre 540 e 300 a.C.) 
e que continuam presentes em manifestações artísticas 
em teatro, dança e cinema. Nem é preciso mencionar o 
Kama Sutra, um guia da vida virtuosa, sensualmente 
prazerosa e cortês para casais, atribuído a Vatsyayana, 
que viveu entre os séculos IV e VI a.C. 

Outra fonte de poder da Índia pode ser a admira-
ção gerada pela forma como o povo do país enfrentou 
e se libertou do antigo Império Britânico, que o domi-
nara entre 1858 e 1947, após uma luta social pela inde-
pendência liderada por Mahatma Gandhi (1869 - 1948), 
um advogado leitor dos Upanixades, que colocou em 
prática os princípios da resistência não violenta e da 
desobediência civil. Gandhi se tornou o símbolo maior 
da Cultura de Paz, ao demonstrar que é possível res-
ponder de formas pacíficas à violência – e vencê-la. 



15Talvez seja porque, das grandes religiões pratica-
das no planeta, pelo menos três sejam originárias da 
Índia. Ideias, crenças e práticas do hinduísmo – reen-
carnação, karma, meditação, vegetarianismo, ioga – es- 
tão incorporados ao cotidiano de milhões de pessoas, 
que na maioria das vezes não têm ideia de sua proce-
dência. Antes de serem disseminados pelo cristianismo, 
os conceitos de simplicidade, não violência e desapego 
já estavam presentes no budismo e no jainismo.

O hinduísmo, religião tão antiga quanto o judaísmo 
– tem cerca de 4000 anos de história –, é praticado por 
mais de 70% dos hindus, estando presente em vários 
países do mundo, como Inglaterra e Estados Unidos, 
dentre outros. Inclui a crença em uma alma mundial, 
um espírito universal, Brahman, do qual uma infini-
dade de deuses menores são aspectos ou manifestações, 
destacando-se a trindade: Brahma, o criador; Shiva, o 
que mantém; e Vishnu, o que destrói e transforma.  
O hinduísmo está profundamente enraizado na cultura 
da Índia, e justifica o sistema de castas, que ainda per-
siste no país, dividindo as famílias em grupos rigoro-
samente regulamentados, definidos pelo nascimento, 
entre os quais não há mobilidade: desde os brâmanes, 
no topo da pirâmide, até as castas inferiores e despre-
zadas. Até meados do século XX, os párias ou into-
cáveis eram considerados impuros. Atualmente são 



16 chamados dalits (“oprimidos”), e há políticas governa-
mentais para acabar com essa discriminação milenar. 

O budismo é baseado nos ensinamentos atribuídos 
a Siddhartha Gautama, o Buda (“Iluminado”, em sâns-
crito), que nasceu e viveu no nordeste do subcontinente 
indiano, entre 400 e 483 a.C. O budismo, amplamente 
difundido em todos os continentes, especialmente 
Ásia, Europa e Américas, diz que o sofrimento é ine-
rente à vida (já que todos têm de passar por doença, 
velhice e morte), mas a libertação pode ser alcançada 
quando, por meio de uma vida sem apegos, pautada 
por compreensão, intenção, esforço, fala, pensamento, 
concentração e ação corretos, escapamos do ciclo do 
renascimento e alcançamos o nirvana, a iluminação. 

O jainismo, fundado por Mahavira (599-527 a.C.), 
fundamenta-se em quatro princípios: não violência 
(ahimsa), veracidade, honestidade e desapego dos bens 
materiais – além de afirmar que toda verdade é incom-
pleta e unilateral, variando de acordo com a perspectiva 
de quem a enuncia. Tanto o budismo como o jainismo 
nunca aceitaram o sistema de castas. Assim, há mui-
tos dalits entre seus seguidores, que também aderem ao 
islamismo e ao cristianismo, também presentes no país.

Mas talvez o poder de fascínio da Índia não tenha 
relação com nada disso. Talvez não importem os por-
quês. “A rosa não tem porquês. Ela floresce porque flo-



17resce”, disse Angelus Silésius. A Índia fascina porque 
fascina. Para nós, ocidentais e cristãos, como Sílvia, a 
personagem central de Batendo à porta do céu, pode ser 
o encontro com uma civilização diferente, a aterrissa-
gem em um outro planeta, cuja imensidão e diversidade, 
riqueza e miséria, nos desconcertam e assombram. Pode 
ser também o reencontro com verdades muito profun-
das, trancadas no fundo de nossa alma, e que encontram, 
na Índia, portas por onde sair. 

“Felicidade é quando o que você pensa, o que você 
diz e o que você faz estão em harmonia.” (Ghandi)

Madza Ednir
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Quando fazes uma escolha, mudas o futuro. 

(frase de um papel de bala, Medellín, Colômbia)



21Tinham falado que ela começaria a aprender antes 
mesmo de aterrissar.

E era verdade.
Encostada na janelinha do avião, com o deslum-

bramento de principiante, contemplou a amplidão de 
Bombaim e seus contrastes, perceptíveis de maneira 
direta e contundente, já à primeira vista. Contrastes 
como o do campo de golfe, visto de pequena altura 
enquanto voava na manobra de aproximação da pista, 
em que apenas uma cerca viva separava o abismo entre 
os dois mundos. De um lado, homens elegantes, corre-
tamente vestidos para a situação, jogavam, com sorrisos 
perfeitos e olhos claros estampados no rosto. O verdor 
da relva era puro naquele espaço aberto e cuidado. 
Do outro lado da cerca viva, ao contrário, a miséria se 
estendia em moradias mínimas, se é que o termo não 
era apenas um eufemismo, já que eram apenas meros 
refúgios encostados na sebe, construídos com papelão 
e restos de outros materiais amontoados em simétrico 
caos. Serviam apenas para proteger os que ali estives-
sem, desde que ficassem deitados quando estivessem 
dentro. Dezenas de pessoas moviam-se no entorno ou 
aproximavam-se agora pelas aberturas frontais para 
ver chegar o enorme jumbo procedente de um mundo 
desconhecido e irreal para eles. Um mundo tão dis-
tante como a lua em relação à Terra.

Foi tudo muito rápido.
Com esse primeiro choque na retina, depois da 

aterrissagem, desceu e deu de frente com o segundo, já 
esperado.



22 Os odores.
“Tudo ali é diferente, especialmente as cores e os 

odores”, tinham lhe falado.
Encheu os pulmões e deu os primeiros passos pela 

Índia.
O trajeto até o hotel aumentou seu atordoamento 

inicial. O sono, pela mudança de fuso horário, a como-
ção, a adrenalina disparada em suas veias e em seu cére-
bro, o despertar e a primeira imersão naquela cultura 
multicolorida. Viu os outdoors dos novos filmes produ-
zidos por Bollywood, com atores e atrizes sorridentes 
cantando em silêncio na altura. Viu as primeiras vacas 
soltas no meio de algumas ruas daquela grande capital. 
Surpreendeu-se com a mistura de seres humanos medi-
dos por um padrão comum, mas que era uma mostra da 
extrema versatilidade ambiental do país.

– First visit to India? – perguntou o taxista, em um 
inglês arrastado.

– Sim... yes.
Seu primeiro indiano, olhos brilhantes, bigode 

preto, sorriso aberto.
O Taj era impressionante. O maior e mais luxuoso 

hotel em que já estivera. A última concessão à como-
didade antes de partir no dia seguinte rumo ao seu 
destino, primeiro, de avião, depois, de carro. Frente ao 
hotel, a Porta da Índia, com sua monumentalidade, a 
saudou da mesma forma que saudava os visitantes que, 
outrora, chegavam à cidade pelo mar.

Foi a última sacudida.



23No momento de fechar a porta do quarto e ficar 
sozinha, lembrou de Bill Murray em Encontros e De- 
sencontros 1. Aquela cena inicial, em que o personagem,  
sentado na cama, olhava para o vazio, sentindo-se tão 
perdido em Tóquio como ela estava agora.

No filme era só um plano de poucos segundos.
Para ela seria a noite toda.
E não era senão o começo da aventura.
Desandou a chorar, cheia de medo, incertezas, soli-

dão, perguntando-se mais uma vez se, longe de fazer o 
que devia e o que sentia, não estaria fugindo de tudo.

Até de si mesma.

1. Filme norte-americano lançado em 2003. Título original: Lost in Translation.
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A diferença entre a pobreza e a riqueza são 8 horas 

de voo e 50 anos de história. 

(Tomás Martí Hughet)



27capítulo um

Quando o carro entrou na reta final, em direção ao edi-
fício de governo, tocou a buzina apenas uma vez. Foi su- 
ficiente para que a doutora Roca, vestida de uniforme 
branco, viesse para fora, uma mancha de pureza naque- 
le contorno formado pela cor ocre da terra e a exube-
rância da vegetação ao redor.

Sílvia a observou com curiosa atenção.
Tinha ouvido falar dela, e muito, e agora, final-

mente, ela estava à sua frente. Um breve olhar foi sufi- 
ciente para perceber que as palavras eram apenas páli-
dos reflexos de uma realidade. Sua fama a precedia, mas 
só precisou ver os olhos e as mãos dela. Olhos determi-
nados. Mãos de luta.

Elisabet Roca era uma senhora mulher, no maior 
e melhor sentido do termo. Teria entre quarenta e 
cinco e cinquenta anos. Talvez cinquenta mesmo. Alta, 
robusta, forte, queixo quadrado, olhos limpos, cabelo 
meio grisalho recolhido em uma trança simples, corpo 
firme. Inspirava força. Dava credibilidade ao conjunto 
de pequenos edifícios que formavam o centro, depois 
daquele longo caminho de carro pela Índia mais pro-
funda. Quase parecia que, de repente, sem aquela pre-
sença, tudo aquilo fosse apenas um cenário irreal.

Descendo do veículo, encontrou-a de braços aber-
tos, com um sorriso cordial e um colar de flores.

– Bem-vinda ao RHT – pronunciou a sigla em 



28 inglês. Em seguida, juntou as mãos, inclinou a cabeça e 
pronunciou a saudação indiana: – Namaste.

– Namaste. Obrigada.
Não lhe deu a mão. Não pôde. Viu-se envolvida 

pelos braços dela, apertada contra seu corpo. Uma pres-
são cálida e vital que lhe transmitiu, em menos de três 
segundos, toda a confiança que lhe faltava. Depois do 
abraço, reconfortou-se com o sorriso e os olhos transpa-
rentes dela.

– Cansada?
– Não – mentiu.
– Deveria estar, apesar da fortaleza dos seus insul-

tantes dezenove anos – acentuou o sorriso franco. – O 
voo de Bombaim para cá não é nada, mas todas as horas 
de carro e por essas estradas... Não ficou de cabelo em pé?

Teve que reconhecer que sim. Os veículos, em espe-
cial os caminhões, circulavam pelo centro das estradas 
estreitas. Nos dois sentidos. Nenhum diminuía a veloci-
dade até o choque parecer inevitável. Então, parecendo 
seguir uma sincronização perfeita, cada um se distan-
ciava o suficiente para se cruzar, deixando também o mí- 
nimo espaço entre eles e as pessoas que caminhavam sem  
parar pelos acostamentos, impassíveis perante o perigo.

O equilíbrio do milagre.
– Seja como for, dá na mesma – o tom era taxa- 

tivo. – Vá com calma hoje; amanhã, veremos. Sei que 
você está com vontade de começar, está disposta a  
trabalhar, o tempo é curto e... – balançou a cabeça de  
um lado para o outro com um ar de resignado cansaço. 



29– Esqueça, está bem? Isto é um choque, uma grande 
mudança. Primeiro aviso, não é conselho: calma. Você 
não vai ajudar mais por querer correr e aproveitar o 
tempo. Aqui o tempo conta na medida em que sirva 
para alguma coisa, não pela quantidade.

– Está bem.
– Acompanho você até o quarto. E olhe que digo 

quarto, não aposento – olhou para o motorista do carro 
e ordenou: – Bagagem!

Não era muita coisa. Uma mala, com o impres-
cindível, e uma bolsa de mão. Ela mesma poderia 
ter pegado tudo, mas o homem o fez, sem reclamar. 
Seguiu-as pelo chão poeirento até um emaranhado de 
casinhas e cabanas localizadas na parte mais frondosa 
e distante do caminho principal.

– Você ficará sozinha – informou Elizabet Roca. 
– Os bangalôs são geralmente para duas pessoas, mas 
estamos com pouco pessoal, e sendo sua primeira expe-
riência, prefiro que tenha um pouco de privacidade.

– Está bem – não soube o que dizer.
– À noite falaremos, na hora da ceia.
Tinham chegado. A doutora Roca abriu a porta, e 

ela se aproximou do que ia ser sua casa durante aquelas 
semanas de verão.

Quatro paredes, um colchão com o mosquiteiro 
amarrado em cima, uma estante, uma mesa, uma toa-
lha e uma cadeira.

– Fantástico, não é? – Elizabet Roca tocou-lhe  
o ombro.
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Demorou pouco para desfazer a mala e guardar a 
roupa, toda confortável, sem nenhuma peça luxuosa. E 
menos ainda com os objetos de cuidado pessoal ao lado 
da mesa. A porta não tinha fechadura. Pensou em dar 
seus documentos e dinheiro a Elizabet Roca, para que 
os guardasse, mas, no mesmo instante, achou que esse 
mero atavismo ocidental a situaria fora da realidade.

Estava ali para ajudar.
E o RHT parecia o lugar mais seguro do mundo.
Não tinha sono. Sentia-se agitada. Tinha dormido 

profundamente desde que chegara ao Taj de Bombaim. 
De manhã só teve tempo de dar um breve passeio de 
táxi, caminhar pela estação, comer alguma coisa e vol-
tar ao aeroporto para tomar o avião até Mysore. O resto, 
as mais de cinco horas de carro através do intenso sul da 
Índia, já era parte da primeira memória esculpida com 
aquela mudança radical. Queria desligar-se quanto 
antes do último vestígio ocidental, arrancar aquela pele 
que, no momento, incomodava.

Necessitava tanto ver o exterior como livrar-se do 
seu próprio interior.

Da janela dava para ver o enorme lago, tão calmo 
que refletia, como um espelho, o céu azul salpicado 
de nuvens brancas, criando um efeito de duplicidade 
mágica. À esquerda, começava a ampla curva que o 
fechava por esse lado, recortando a costa frontal em 
pouco mais de um quilômetro. À direita, prolongava-se 


