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A Yakshi 

Século 11, de Gyaraspur, Madhya Pradesh,  
Museu arqueológico, Gwalior 

 

- Uma Viagem à 

Índia 
(Abrir caminhos e 

construir pontes 

na 

Joalharia 

Contemporânea) 
 
 

 

 
Introdução 

 

A prata teve sempre um valor simbólico 
para muitas culturas. A Índia não é uma 
excepção, antes pelo contrário: 
qualquer joalheiro ou ourives trabalha 
ainda muito artesanalmente, com 
técnicas e processos rudimentares, no 
fabrico da maior parte dos trabalhos 
artesanais que tenham a prata como 
componente principal. 
Mas não são só as técnicas tradicionais, 
as formas de construção e a arte de 
trabalhar diversas matérias que me 
interessam; é sobretudo questionar a 
Joalharia, compreender os elos de 
ligação cultural entre Ocidente e 
Oriente, ter acesso a outra experiência 
humana da ornamentação, contribuir 
para a compreensão do “Outro”, 
relacionar os valores simbólicos e 
espirituais deste e do nosso património 
cultural, ampliando e comunicando a 
expressão pessoal da Universalidade do 
corpo ornamentado. 
A Índia, com o seu mosaico e fusão 
étnica, em particular a presença do 
Islão e o Hinduísmo, oferece pontes de 
contacto com o legado muçulmano na 
Península Ibérica, legado este que me 
tem servido de inspiração. 
O trabalho teve a duração de dois 
meses e onze dias, tendo como suporte 
a recolha fotográfica, desenhos e a 
escrita; o local de trabalho decorreu em 
Pune. 
Visitei também as cidades de Miraj e 
Kolhapur, ambas a 5 horas de autocarro 
de Pune, no interior do estado de 
Maharashtra.
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O trabalho artesanal da Joalharia na Índia:  

o espaço oficinal 
 

                                      
Oficina em Pune 

 

O espaço oficinal é um local exíguo onde trabalham diversos artífices, chamados 
“karagir”. Geralmente não existem cadeiras, pois o trabalho é realizado sentando-se o 
executante no chão, atapetado e com uma pequena almofada. Assim, as mesas são 
baixas, tendo o artífice perto de si as ferramentas básicas e as peças em construção. 
Outros apetrechos e máquinas encontram-se nas proximidades. Por vezes, a oficina 
tem artífices especializados em aspectos da produção, como a cinzelagem, fabrico de 
pulseiras, ou filigrana, esmaltes, e cravação de pedras; estes executantes podem 
elaborar independentes. Algumas oficinas funcionam como unidades produtivas 
artesanais especializadas; na mesma rua observei uma que faz o corte de pequenas 
peças, pelo peso da prensa e molde, outras fazem a composição desses elementos, 
vazando sobre eles uma fina camada de gesso líquido – “plaster of Paris” –, 
permitindo, depois de seco, virar a composição e uni-la através da soldadura. Outras 
lavam os objectos, depois do polimento, e dão os banhos electrolíticos; outras fazem 
os acabamentos das peças. 
O mestre da oficina recebe a encomenda, rascunhada num papel, e tem de converter o 
desenho na linguagem plástica da arte; essa tarefa é digna de referência, pois obriga-o 
a ter em si – na memória e em suporte papel – uma série longa de elementos 
estéticos, e saber jogar/construir com qualidade e gosto. Para tal, passa aspectos da 
obra a outros artífices, convertendo-se a oficina numa intensa escola informal; aliás, 
foi nesse meio oficinal que o actual mestre evoluiu da condição de aprendiz – que 
começa após a escola primária, ou seja, pelos 12-14 anos de idade – até atingir uma 
mestria que lhe demorou uns 20 anos de prática intensa; tal sistema oficinal era o 
vigente no Ocidente até recentemente. Trabalha-se geralmente 6 dias por semana (o 
dia de descanso pode não coincidir com o domingo), das 10 às 20h, com intervalo para 
o almoço; o horário da produção pode prolongar-se para satisfazer encomendas. 
Muitas vezes, o local de oficina é também a habitação dos artesãos, ou estes vivem 
noutras casas. As refeições são trazidas de casa em marmitas metálicas, ou chegam de 
restaurantes das imediações. 
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Observação das técnicas e ferramentas 
            

 

              
                                                                         Loja de ferramentas em Kolhapur

 
 

Em Kolhapur, a loja das ferramentas fica numa paralela à rua dos joalheiros, a “Saraf 
Bazaar”. Além da diversidade de ferramentas – em “design” diferente daquele que 
estou habituada -, a loja possui diversos livros/catálogos de joalharia tradicional. Esta 
documentação permite entender que muitas formas e estéticas são copiadas, 
repetidas e recriadas por toda a Índia – este enorme país revela a sua própria 
globalização, significando mais comércio, mas maior concorrência face ao uso dos 
modelos regionais de joalharia. 
A loja importa também alguma maquinaria industrial, vinda de Bombaim. Durante a 
tarde da minha visita, não faltou clientela para todo o tipo de ferramentas de 
joalheiro. 
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Tal como na minha oficina – e em todas do Ocidente –, as ferramentas básicas 
que se encontram na mesa de trabalho são: maçarico de boca e mão, bigorna, 
armação de serra, limas, alicates diversos, pinças, tesouras, martelos diversos, 
adrastas, balanças, embutideira e embutidores, tais de frisos, compassos, 
réguas de aço, as pequenas lâminas de solda, e o liquido para soldar. Todas elas 
fazem parte do universo diário de uma oficina na Índia; incluo os laminadores 
de fio e de chapa, os motores de polir, os bancos de puxar fio e os vários perfis 
de fieira, que se encontram geralmente, nas proximidades da mesma oficina.
As técnicas artesanais e tradicionais básicas - como limar, serrar, fazer 
perfurações no metal, recozimento do metal, as uniões com a soldadura, 
laminar, fazer fio -, constituem processos constantemente aplicados no 
decorrer do trabalho; depois as argolas, a cinzelagem, o polimento, a 
estampagem e a incrustação de pedras proporcionam avançar de forma mais 
específica na construção de algumas peças. Fui observando, tirei fotografias aos 
aspectos que mais me interessaram, tomei notas e fui assimilando alguns 
procedimentos.

 

 
Perfuração de superfícies                               Polir                                                               Serrar                                          

 
                                             

 
 

    
                                    Limar – corrigir imperfeições, reduzir o tamanho da peça 
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                               Recozimento do metal                                         Incrustação de pedras      
                    

 

                                                                                   
Técnica de soldar – processo de unir o metal entre si de uma forma sólida 

 
 

   
                Laminar chapa de prata                                              Cinzelagem 
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A fundição  
 
A fundição é um dos recursos básicos para fazer a ligação do metal. 
Não encontrei muitas oficinas a fazerem fundição; nesta oficina em Miraj o metal é 
fundido e vazado para uma lingoteira para se obter fio. 
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Laminagem 

 
Antes de começar qualquer trabalho de Joalharia, é indispensável compactar os 
lingotes fundidos. Quase todas as oficinas têm laminadores – eléctricos e manuais, de 
chapa e de fio; o metal é laminado até se obter a espessura necessária à sua execução. 
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A trefilagem do fio é feita em muitas oficinas, usando um meio 

artesanal/arcaico de alavanca e fieira, no chão, e com a ajuda da força dos braços e 
pés. Este suporte não é utilizado no Ocidente, tal como vemos nas imagens; 
normalmente é um banco de puxar fio. Depois de obter o fio de metal precioso no 
perfil desejado, este é utilizado numa grande variedade de trabalhos. 
 

 

     
  

 

 

Trabalhos com fio 
(Construção de virolas em prata) 
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Observei esta técnica simples de soldar argolas sobre uma chapa de prata (imagens em 
baixo); a quantidade de argolas soldadas serve para a posterior incrustação simples de 
várias pedras; estas servem de base de ornamentação de brincos. 
 

  
Sobre uma chapa de ouro previamente laminada, recozida e limpa, colocam-se várias argolas de fio redondo. 
 

 
O fundente e as pequenas lâminas de solda (ao lado) 
são colocadas sobre a união. Aquece-se a peça com 
o maçarico até esta adquirir um tom alaranjado, a 
solda fluir e a união produzir-se. 

 
 
 

 
Depois de soldadas, estas pequenas virolas são 

recortadas. 
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O aspecto da virola depois de recortada                                    Posteriormente esta virola é soldada sobre  o brinco 

 
 

                                                             O aspecto final antes de ser colocada a pedra        

 

Cinzelagem 

 
Um dos aspectos mais salientes é a cinzelagem. Esta técnica é empregue sobre chapa 
de prata e em peças tridimensionais, isto é, em escultura. 
O que pude observar em Kolhapur permite-me, de novo, entender a projecção e 
demanda de obras tradicionais, de cariz religioso. Uma oficina tinha, logo no chão da 
entrada, uma chapa de prata com cerca de 1 por 2 metros. A encomenda veio de um 
templo Jaina do norte, tratando-se de um desenho com o aspecto final do painel, com 
templos, paisagens e pessoas. A oficina elaborou o desenho no tamanho final, e este 
foi riscado, nas suas linhas gerais, na chapa. Com o uso de cinzéis não-afiados, os 
artífices passaram à cinzelagem; o alto-relevo exigiu a solda de mais chapa. Outros 
cinzéis foram usados para criar diferentes texturas nos motivos. Como sempre, o 
trabalho é realizado no chão, por vezes com placas de pasta negra de pez, sobre a qual 
são repuxados os motivos. A par de outras encomendas para o próximo festival do 
deus Ganesh, o trabalho exigia muito tempo, e a oficina labutava até às 3 horas da 
noite. 
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Junto ao templo de Mahalaxmi, uma outra oficina tinha artífices esculpindo um rosto 
de divindade. Anteriormente, foi realizado um molde em barro e, a partir dele, obteve-
se o negativo em gesso. O metal diluído foi vazado nesse molde, e, depois de 
arrefecido, foi retirado, passando à cinzelagem; esta técnica visa dar mais vida e 
expressividade à escultura religiosa. Além dos cinzéis em diferentes linhas, encontrei 
punções ornamentais, também em metal. A peça tridimensional assenta também na 
pasta negra de pez. Esta oficina realiza outras peças escultóricas, como bustos e corpos 
em tamanho natural. 
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A estampagem 
 

  
Cunhos ou moldes para fabrico de peças de Joalharia 

 

A estampagem artesanal consiste em imprimir e marcar um metal exercendo pressão, 
com uma ferramenta de maior dureza e resistência, como, por exemplo, martelo ou 
prensa; para tal, é necessário ter um cunho/matriz. É um método de fabrico muito 
utilizado, pois a maior parte das peças para uso ornamental do corpo é obtida 
mediante este processo. A estampagem é usada com frequência sobretudo na 
produção de jóias em série, pois com este processo obtém-se espessuras muito finas, 
além de um metal mais resistente e rijo.  
A estampagem pode, portanto, ser manual, quando se usa o martelo. Assim, a chapa 
fina de metal é recozida e colocada em cima do molde “intaglio”/cavado com o 
desenho; coloca-se uma placa de chumbo e uma chapa sobre o metal precioso. A força 
do martelo leva a que o chumbo pressione o metal, e este obtenha, em alto-relevo, o 
desenho da matriz. Impressa, a chapa fina é recortada e soldada a outra lisa, ganhando 
maior resistência. 
O uso da prensa mecânica pode permitir obter chapa finamente texturada; nesse caso, 
a chapa fina de ouro ou prata passa entre rolos. Outro tipo de prensa funciona em 
pressão vertical, cortando a chapa em diversas formas relevadas. 
A cultura indiana tem imensas matrizes ornamentais – florais, estilizadas, figurativas –, 
o que permite realizar uma infinidade de conjugações estéticas.  

 
 

          
1. Recoze-se a chapa de metal                       2. Esta chapa é colocada em cima do molde 
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3. É colocado uma chapa de chumbo por cima e uma chapa para proteger  sobre esta. 

 

   
              4.A pressão de um golpe de martelo sobre o metal fará com que o metal mais macio e fino fique impresso 

 

 
5.A forma é recortada com muito cuidado e posteriormente usada para ornamentação de alguma peça

 

           
Estampagem utilizando prensa mecânica 
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Matrizes para prensa mecânica com os elementos estampados (recorte e alto-relevo) 

 
 
 

 
Construção de tiara                                                      Diversas peças estampadas que podem  
                                                                                                intervir na construção de uma jóia 

 
 

               
                   Montagem das várias formas                                                        Tiara para o Deus Ganesh 
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Acabamentos e Polimento 

 
O acabamento inclui uma limpeza das peças em bacias plásticas no chão da oficina; o 
líquido de banho é uma mistura de água com amoníaco, ou com detergente; alguns 
fabricantes usam ainda um banho electrolítico, recorrendo a aparelhos com corrente 
eléctrica, sobretudo para revestir de ouro as peças feitas em prata, ou em prata um 
outro metal não-precioso. 
Outro processo de acabamento utiliza uma espécie de semente, denominada “ritha” 
que, demolhada em água, produz uma espuma de limpeza; neste caso, o artífice usa 
um estilete de metal para retirar riscos e abrilhantar as peças, molhando-as repetidas 
vezes nesse líquido.  
O polimento manual realizado com o motor de polir é bastante utilizado porque 
confere uma maior qualidade no acabamento final das peças. 
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As minhas visitas às manufacturas em Pune começaram umas semanas antes do 
festival anual do deus Ganesh. Mesmo sendo vincadamente Hindu, o Festival anual de 
Ganesh funciona como união de várias fés. Os jornais diários explicitam a participação 
de muçulmanos e cristãos, mesmo na organização das actividades públicas, em bandas 
musicais, ou como voluntários; as ornamentações florais e o trabalho de prata usada 
para coroas, relicários e pulseiras nas imagens devocionais do Deus Ganesh também 
recebem executantes de outros credos. 
 
 
 

 
 
 
 
A maior produção das oficinas em Pune – zona de Moti Chowk – resulta de 
encomendas de cariz religioso: tiaras para serem colocados no Deus Ganesh – o deus 
de cabeça de elefante –, colares, braceletes, anéis, estatuetas, painéis e criação de 
peças a usar na adoração dos outros deuses; o catálogo, apresentado numa parede, 
possui uma infinidade de pequenos elementos – discos, flores, imagens de Deuses –, 
em alto-relevo. Reparei que as pequenas e arcaicas oficinas não tinham mãos a medir, 
obrigando a prolongar a produção, devido às horas de corte parcial de corrente 
eléctrica que ocorriam na cidade. Muitas vezes aconteceu estarem às escuras das 12 
da manhã até às 5 h da tarde; durante este tempo os artífices ficavam na oficina sem 
fazer nada, a conversar; por vezes iam a casa e depois regressavam.  
Quando a luz voltava, trabalhavam até muito tarde, às vezes pela noite dentro. 
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 Oficina de Witty Collections, 

 
 
 
 
Outro local de produção desenrola-se em torno de um bairro mais abastado, 
denominado Koregaon Park. A produção das oficinas em torno desse bairro resulta, 
em maioria, de encomendas feitas pelas diversas lojas de artesanato na zona. 
Executam sobretudo anéis, brincos, colares e pendentes, com muito pouca marca do 
tradicional; são, na maioria, peças de carácter esotérico, pretendendo reclamar-se de 
uma energia positiva que reforça os vários “chakras” do corpo, por força do carácter 
das pedras utilizadas. A existência destas peças deve-se à continuidade de uma 
Comunidade espiritual/Ashram nesse bairro, iniciada nos anos de 1970 por Bhagwan 
Rajneesh. Muitas vezes os donos das lojas funcionam como intermediários entre os 
desejos do cliente e o produtor. A diversidade de modelos é mais sentida nas pedras 
incrustadas ou no tamanho dos exemplares. Essa zona de Pune é bastante turística e 
cara, e os clientes das lojas de artesanato são, sobretudo, ocidentais. Algumas lojas 
vendem em quantidades apreciáveis, e essas peças são, posteriormente, 
comercializadas no Ocidente, proporcionando um outro negócio para o revendedor. 

 
 
 

 

      
                                                                          Oficinas de Pune 
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Encomendas de clientes do Ocidente 
 
 

 

     
 

O “Saraf bazaar” em Laxmi Road, Pune 
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Visita a Miraj – uma breve descrição da importância 

desta experiência para o meu trabalho  
 
A vida social desta cidade é regulada pela existência de um Morábito/Mausoléu de Pir 
Sayed Mira, místico muçulmano do século XV. O Mausoléu é venerado tanto por 
Hindus como por Muçulmanos, existindo nesta cidade em percentagens semelhantes.  
Além disso, encontra-se o túmulo de Abdul Karim Khan, músico falecido em 1937. 
Ambos são venerados, em particular durante o Festival de Música –Qawali e Clássica -  
que acontece todos os anos em finais de Julho. Este acontecimento, denominado 
Dargah Urs, traz a Miraj centenas de peregrinos e devotos, e provoca em torno do 
Mausoléu uma feira, parque de diversões e oportunidade de vendas de utilidades 
diversas para os residentes e visitantes. 
O Mausoléu nunca encerra, e é o centro de orações, prostrações e rituais individuais e 
colectivos. O calçado fica no exterior, e todos caminham no mármore e na terra batida, 
que rodeia o monumento central. As mulheres realizam prostrações, marcando o 
próximo passo com um pau que possuem numa mão; por vezes vêem assim de casa, 
quando vivem perto. As condições do piso – mármore e terra batida, geralmente 
húmida ou molhada pelas chuvas da época – tornam este acto fisicamente chocante. 
Como mausoléu muçulmano, a sua entrada está vedada às mulheres, e estas rezam no 
exterior, ou junto às portas gradeadas laterais. 
O morábito recebe ofertas diversas – flores, incensos, cocos –, e está pintado, nas 
paredes e tecto, com frases do Corão. Junto à escadaria que conduz à entrada principal 
está um enorme incensário fumegante, que também recebe os peregrinos e crentes; 
os odores são rodeados pelas mãos, que se elevam à testa, como se o devoto fosse 
benzido. Coincidindo com estas actividades, desenrola-se o festival de música durante 
cinco longas noites – das 22h até ao nascer do dia –, com entrada livre. Não há 
programação, nem aplausos ou intervalos, e os músicos pagam do seu bolso a viagem 
e a estadia. As duas noites iniciais são de música devocional sufi, denominada Qawali, 
que teve a presença de dois homens-santos muçulmanos; tal como os músicos, estes 
recebem os devotos aos pares, de mãos dadas, que lhes oferecem dinheiro em 
determinados momentos da música. Alguns assistentes parecem estar em êxtase e 
inebriados com o acontecimento.  
Seguem-se três noites de música clássica; esta resulta da fusão entre a antiga tradição 
indiana e aquela trazida pelos muçulmanos ao se estabelecerem, desde o século XIII, 
em diferentes reinos no norte da Índia. Não existem cadeiras, sentando-se a 
assistência sob as colunas laterais, ou no grande tapete do pátio central do edifício. 
Esta envolvência faz parte da identidade regional e distrital da população, levando a 
modos de ver e de sentir que criam a unidade na diversidade. A minha presença, 
sempre notada e bem recebida por todos, provocou em mim um maior entendimento 
dos valores simbólicos em diferentes expressões. 
Estes encontros reforçaram as linhas de orientação que o meu trabalho criativo tem 
vindo a seguir, proporcionando-me uma maior abertura – e de forma natural – à visão 
imaginária e simbólica dos espaços sagrados, aos fenómenos de osmose que provocam 
uma sincronia de pensamento e união da herança e identidade de todas as 
diversidades culturais e espirituais. Foi em Miraj que se proporcionou contextualizar a 
minha primeira produção anterior, ou seja, as últimas peças que realizei em Portugal. 
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As oficinas e lojas que visitei em Miraj 

 

 
 

Tal como as cidades medievais do Ocidente e Oriente, nalgumas localidades da Índia 
encontrámos alguns ofícios arruados, mesmo não sendo na totalidade; é o caso de 
Miraj, com o “Saraf Bazaar” – rua dos fabricantes e vendedores de Joalharia, os “saraf” 
– gerido, como tantos outros, por linhagem familiar. Estas pequenas lojas servem 
clientes hindus e muçulmanos, na sua maioria.                                                
Na pequena loja de P.B.Bhunke & Sons foi-me mostrado uma diversidade de colares, 
braceletes e brincos; os colares mais vendidos, os “MangalSutra” (colares usados só 
por mulheres casadas e recém-casadas) são executados em prata e levam um banho 
de ouro. O cliente pode encomendar em ouro, a partir destes exemplares; um colar 
destes em ouro pode custar 25.000 rupias (aproximadamente 400 euros); em prata, 
com banho de ouro, pode custar 500 Rupias (cerca de 10 euros). A distinção entre 
Hindus e Muçulmanos faz-se pela medalha principal: meia-lua para o mundo 
muçulmano, figura de Deusa ou letra sagrada no hinduísmo.  
Há uma imensa variedade de colares MangalSutra para usar em ocasiões especiais, 
chamados os colares de cerimónia. Esta variedade está inspirada nos modelos 
fabricados no estado de Bengala; os seus desenhos são difundidos por catálogos 
ilustrados e a cores, com muitas variações; muitos destes documentos visuais servem 
de inspiração e de guia para o acabamento final das peças. 
 

     
                                          Mulheres Hindus casadas exibindo os seus colares Mangalsutra 
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Visita a Kolhapur – uma breve descrição da 

importância desta experiência para o meu trabalho 

 
Kolhapur fica situada no estado de Maharastra, a 60 Km de Miraj, e, tal como nesta 
cidade, a organização urbana segue os cânones da época medieval, tanto oriental 
como ocidental. Geralmente, em torno do templo maior, encontram-se os ofícios 
dispostos por ruas, denominadas com o nome do ofício em causa. No caso de 
Kolhapur, o centro da vida social e religiosa, venerado por Hindus, é regulado pelo 
grande templo de Shri Mahalaxmi, dedicado à deusa Laxmi, a consorte de Lord Vishnu. 
Construído no século VII, a estrutura em pedra negra está lavrada com figuras 
femininas dançando e tocando; nos corpos voluptuosos é possível distinguir os 
magníficos ornamentos de pescoço, braço, pulso e tornozelos. Numa longa rua, muito 
próxima ao templo, concentra-se a maior parte das oficinas de Joalharia e lojas de 
venda.  
Kolhapur é conhecida pela sua Joalharia tradicional; um dos grandes atractivos desta 
cidade é o colar “Saaz”, também conhecido por “Kolhapuri saaz”. 
 

 

As oficinas e lojas visitadas em Kolhapur 

 
Nesta rua principal, de grande azáfama comercial e de manufactura, teria sido 
impossível conhecer Hemant Oswal se não tivesse conhecido o cunhado de um dos 
construtores muçulmanos de instrumentos que conheci em Miraj durante o Festival de 
Música anteriormente referido. 
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A loja H.F. Jewellers fica situada no “Saraf Bazaar” de Kolhapur, com um simpático 
segurança à porta; tem a normal exigência de deixar os sapatos à porta da loja. A rua 
onde se situa é mais organizada e cuidada do que a de Miraj. O actual dono, Hemant 
Oswal, um devoto ao Jainismo, (uma das muitas religiões da Índia), disponibilizou-se a 
me mostrar uma enorme colecção de moldes, por si recolhida em toda a Índia; com 
figuras religiosas, símbolos de boa aventurança, flores, rosáceas, etc., esta colecção 
permitiu-me entrar um pouco na história da produção joalheira deste país. Este 
conhecimento irradiou muitos contactos, e tive a oportunidade de observar algumas 
técnicas e modos de trabalhar dalgumas oficinas. Constatei que, na Índia, o poder do 
ouro contínua vigente; a maioria atribui-lhe propriedades mágicas e é um sinal de 
ostentação e poder. 

 

 

 
 

A enorme variedade de moldes é impressionante. Foram retirados de uma caixa uma 
boa centena de moldes, todos eles com símbolos e significados diferentes. Hemant 
Oswal explicou-me o sistema de moldes e o princípio básico de toda a produção em 
série da joalharia na Índia.  
 

 
 

 
Peça de ouro, obtida por estampagem 

 
 

 
      Molde de medalhão muçulmano 



 25 

 
Molde e peças estampadas em ouro 

 
 

 
 
Estes moldes, matrizes ou cunhos são 
muito antigos, e integram uma vasta 
colecção de Hemant Oswal, que inclui 
muitas peças clássicas, figuras de 
divindades, e partes de arreios de 
cavalos, com uma diversidade de 
ornamentos simbólicos, florais e 
animais. 
A loja H.F. Jewellers vende joalharia 
tradicional, e também peças de linha 
contemporânea; estas, continuando 
técnicas e elementos do trabalho 
clássico, são insufladas com outras 
estéticas, sem perderem a ligação com 
as suas antecessoras. 

 
         Matriz com o desenho marcado num 

          pedaço de chumbo 
 
 

 
 
 

 
                   Matriz e uma peça estampada em ouro 
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“Kolhapuri Saaz” - Colares tradicionais de Kolhapur 
 

 

 

     
                                             

            Ornamento tradicional para cabelo (Hairbow) 
Ouro e fio de algodão, geralmente fio vermelho ou verde, e fio de ouro nas extremidades 
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                                                                                                                                     Brincos em ouro 
Colar/rosário em ouro tradicional de Maharastra 
 
 

 
 

                               

 

 

            
           

                                                                  Colar em ouro de iconografia muçulmana 
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Colar e pedras 

 
 
 

 
 
 

 

       
  Exemplos da produção contemporânea – Conjunto colar e brincos em ouro, ametista e cristal 
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                                                                                                                                            Brincos em ouro e pedras 

 
 
 
 
 

Bracelete em ouro e pedras 
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Noutro prédio perto do templo central conheci várias oficinas; alguns artífices 
trabalham, como já referi anteriormente, no mesmo espaço, realizando tarefas 
diferentes. 
Um artífice/artesão – imagem inferior - trabalha longas horas de cócoras num espaço 
mínimo, onde tem a sua bancada com a estilheira, uma balança, os seus Deuses 
protectores, um candeeiro sempre ligado (pois a iluminação é reduzida), e só faz 
gravação com buris em pulseiras. Trabalha por encomenda; o catálogo é uma caixa 
com exemplares de pulseiras com várias texturas e fundos; o cliente escolhe e depois 
executa à mão a gravação com buris; esta técnica, aparentemente simples, é delicada 
e requer precisão de mão, e anos de experiência e prática. Recordo a insistência deste 
homem para que lhe desse atenção, tal era o orgulho na sua profissão. 
 

 
Gravação realizada à mão com buris 
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                                                     Alguns exemplos de texturas e fundos realizados com buris em pulseiras 

 
 

 
No mesmo espaço, ao lado, e numa banca mais larga e alta, trabalha um outro 
artesão; este é mestre na execução e construção de pulseiras em ouro, primo de 
Pravin Mirekar, o desenhador de jóias da loja H.F.Jewellers. 
 
 

                                           
 

Vista geral desta oficina, com exemplos de pulseiras em ouro, e um artífice usando maçarico de sopro 
 
 

 
Na banca em frente estão colocadas duas mesas de trabalho, onde labutam dois 
jovens aprendizes que se dedicam em exclusivo à execução de fios, correntes e 
pendentes “Mangalsutra”. 
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     Diversas fases da soldadura de colares Mangalsutra 

 

     
Peças em ouro, em construção, fixas temporariamente à pasta em gesso – o “plaster of Paris” – aguardando 

soldadura 

 

A ligação Oficina, designer e loja 
 

Um dos aspectos dos bastidores da produção é a criação dos modelos. No caso que 
observei, um dos funcionários da loja H.F. Jewellers, em Kolhapur, de nome Pravin 
Mirekar, pertencente à casta Brahmin, tinha boa mão para o desenho, e mostrava ao 
dono os rascunhos efectuados, a lápis, com cor e apontamentos das eventuais 
incrustações de pedras ou de esmaltes. Esta actividade obriga a conhecer as 
capacidades expressivas da matéria-prima (ouro e, menos frequentemente, a prata) e 
toda uma vasta capacidade técnica e estética da tradição, por vezes adaptando-a a 
uma linguagem nova, contemporânea, que não desvirtua a longa linhagem indiana. O 
dono dá o aval, e o rascunho é levado ao mestre da oficina. Este tem de saber ler o 
desenho, e converter o rascunho numa obra única, por vezes com recurso a elementos 
estéticos tradicionais; pode usar o alto-relevo, a filigrana, a textura no metal, o 
martelado, a incrustação, a padronização minuciosa, até apresentar a peça final, cujo 
preço pode ser de muitas centenas de euros. 
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                                                                                 Desenhos de Pravin Mirekar 

 

O trabalho quotidiano e a prática religiosa 
 

                            O Deus protector dos Joalheiros -  “Vishwarkarma” 
 

 

                 
                Oficina em Kolhapur                                                                                                       Oficina em Pune 

 
 
 

Na Índia, a religião não está desligada do quotidiano. Em todas as lojas e oficinas que 
visitei em Miraj, Kolhapur e Pune, a linhagem familiar é hindu; a sua religião está 
plasmada nas figuras dos Deuses, expostas num canto da loja, recebendo “pujas” 
(orações de índole hindu onde são adoradas imagens) com incenso e rosários de flores. 
Este “puja” é habitualmente oferecido duas a três vezes ao dia, ao nascer e pôr-do-sol, 
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e, por vezes, também ao meio-dia e à meia-noite. Alguém na oficina fica responsável 
pela boa apresentação dos ícones. Os paus de incenso a arder rodopiam e percorrem 
todos os cantos da oficina, as mãos passam pelas chamas das velas acesas para 
receberem a darshana (bênção) das Divindades.  
Este ritual é o meio que permite ao artesão devoto transcender a rotina terrena e 
entrar em contacto com o Shakti (poder) dos Deuses. 
Entre o panteão hindu há que referir Vishwarkarma, a divindade que tutela o ofício de 
joalheiro; é equivalente a Santo Elói, o santo padroeiro do ofício no Ocidente. 
Vishwarkarma recebe também “pujas”, e alguns dias do ano são-lhe dedicados; nessa 
altura, o trabalho é reduzido, as oficinas são limpas e arrumadas, sendo os dias de 
festa e descanso. 
 

 

 

Aproximação ao “outro” através da Joalharia 

 
Ao recorrer à herança cultural muçulmana ibérica para a minha produção de Joalharia, 
questionei-me qual seria o enquadramento melhor e mais convincente na sua 
apresentação e mensagem; por outro lado, qual seria o interesse e reacção de 
mulheres muçulmanas orientais face à minha realidade. Nesta perspectiva, a primeira 
experiência aconteceu com uma jovem muçulmana, recém-casada com um construtor 
de instrumentos musicais. Assim, através de conhecimentos e contactos feitos 
aquando da realização do Festival de Música – Qawali e Clássica -, que falei 
anteriormente, fui convidada para almoçar em casa de um construtor muçulmano 
chamado Shahid Ali. Em conversa e mostrando o meu catálogo, perguntei se era 
possível obter algumas fotografias com a mulher dele, usando as minhas peças. A 
resposta foi positiva. 
A sessão começou com a mulher de Shahid Ali, que tem 19 anos. 
Iniciámos a sessão com uma peça que ela gostou muito – o par de brincos “Este é o rio 
e estes os seus bosques” –, seguido de mais 3 ou 4 peças. 
A sua fisionomia – cor de pele, recorte do rosto, cabelo, etc. – enquadravam-se na 
perfeição com as minhas peças. Face a tal modelo espontâneo, as peças ganharam 
vida e mais brilho. 
A sessão repetiu-se com a irmã do Shahid Ali e duas outras raparigas, também elas 
pertencentes à família, mas não tendo a fisionomia que me permitisse obter a mesma 
intensidade. 
A sessão acabou quando Shahid Ali não deu autorização para mais fotos. Não fiquei, 
por isso, com muitas imagens.   
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          Brincos “Este é o rio e estes os seus bosques”                Brincos”O céu é um jardim cheio de orvalho” 

 

 
            Brincos “Nos jardins do sonho”                                                             Brincos “Os seus brincos se agitam nas  
                                                                                                                                            perfumadas  mãos da brisa 

 
 
 

                                                    
                                     A irmã do Shaid Ali com                                A prima com os brincos “O céu é um  
os brincos”Há um caminho entre o teu coração e o meu”                       jardim cheio de orvalho”                      
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A minha segunda experiência ocorreu com a família de Mubarak Qassim, um outro 
construtor muçulmano, mais pobre, muito simpático e caloroso; ele dispôs-se a reunir 
a família (irmãs, tias e primas) para mim, o que resultou num convívio, proximidade e 
divertimento para todos. 
Fui mostrando e colocando as peças; ao princípio havia alguma timidez e reserva, mas 
tornou-se um encontro precioso, embora não tivesse resultado tanto quanto queria 
entre a Jóia e o “modelo”. 
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Nessa sessão participaram um músico famoso de sitar, e um primo do construtor. 
 
 
 
 
 
Noutra ocasião, proporcionou-se ir almoçar a casa de uma outra família de 
construtores de instrumentos musicais de Miraj.  
O meu catálogo de peças e as explicações das minhas fontes de inspiração captaram o 
interesse de uma das mulheres da casa. Em breve, as três mulheres presentes – mãe, 
nora e sobrinha – trouxeram os estojos (caixas de veludo bordeaux), onde guardam as 
jóias de ouro. Seguiram-se explicações de uso e razões de compra, ou da oferta. Além 
das contas florais e pequenos peixes, está a meia-lua na frente – este desenho vinca a 
pertença à fé islâmica, e reforça o espírito de bem-aventurança que se quer que 
acompanhe o casamento. A redução do ornamento num dos colares – cordão negro 
com duas contas de motivos florais – significa que é obra para família de parcos 
recursos económicos. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sayrabanu com o seu tesouro 
familiar 
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Em Pune, o interesse em criar uma aproximação ao “outro”, pela via da 
Joalharia/ornamentação do corpo, veio proporcionar-me, através de conhecimentos 
vários, a oportunidade de experienciar com uma rapariga nascida no Irão, estudante 
no Deccan College; a minha Joalharia foi compreendida no seu “arcaísmo” inspirador, 
e na interligação entre o passado e o presente, na divulgação da paz e da beleza 
através do ornamento. O contacto com esta rapariga, e as imagens realizadas, deram 
um maior impulso ao conhecimento do feminino, aos desejos, às águas agitadas e 
adormecidas. A vida torna-se tão mais importante como tudo à sua volta, tudo retoma 
o significado ancestral da Unidade, da Beleza e Universalidade, imagética simbólica 
esquecida no uso da jóia. 

 
 

            
Conjunto colar e Brincos 

”Invisível aos meus olhos, trago-te 
sempre no meu coração” 

 

                          
Brincos  

”Este é o rio e estes os seus bosques

                            
                      Brincos ”O céu é um jardim cheio de orvalho”                                            Pendente “Verde prado perto da fonte
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O meu trabalho prático em Pune incidiu na cravação de pedras para posterior 
aplicação dos meus desenhos, na estampagem de algumas formas que me vão 
permitir criar elementos de linhagem hindu-muçulmana e no recorte em prata de 
formas geométricas de influência muçulmana. As pedras escolhidas para as minhas 
peças foram diversas: labradorite (uma das minhas pedras preferidas), olho-de-tigre, 
ametista, cornalina (pedra usada nos rosários muçulmanos), jaspe, malaquite, 
rubizeinite, crisocola, lápis-lazúli, e incidiu naquelas que melhor expressam o 
magnetismo físico, da cor e o brilho das peças.  
A trança no cabelo é marca da cultura visual feminina da Índia; embora nas grandes 
cidades a trança não seja tão visível, porque está submissa às modas voláteis chegadas 
do Ocidente, e às novidades próprias de qualquer sociedade, para mim continua a ser 
um imaginário de uma tradição local e um extraordinário encanto visual. Executei este 
ornamento de trança para uma mulher Hindu já no final da minha estadia. 
 

 

 
Ornamento de trança em prata 
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Relacionar os valores simbólicos e espirituais 

deste e do nosso património cultural, ampliando 

e comunicando a expressão pessoal da 

Universalidade do corpo ornamentado 
 

O ornamental é também simbólico, isto é, existem motivos visuais que têm uma 
descodificação/tradução em termos mentais/espirituais conhecidos pela sociedade 
onde se inserem. A Joalharia continua a depender do sentido mágico/religioso que as 
sociedades arcaicas de base agrícola deram a motivos retirados da vida quotidiana; os 
desenhos estilizados ou figurativos, representando um animal, uma flor ou um astro, 
têm um significado de bem-aventurança e bom augúrio; ao mesmo tempo, são marcas 
de pertença a uma cultura, isto é, dão unidade à sociedade, uma identidade própria, 
funcionando integrados como que num “corpus” de regras de funcionamento e de 
relação. Mesmo com um grupo social específico trabalhando a tempo inteiro em 
diversas indústrias, passadas de pais para filhos – tal como se apresenta a indústria 
joalheira –, e com uma percentagem elevada de trabalho manual e modelos 
tradicionais, a envolvência estética mantém-se muito ligada a uma linhagem agrícola. É 
desta centenária actividade que decorrem os diversos elementos visuais, entendidos 
como uma escrita de símbolos, emanando fertilidade, sorte, união e forças – termos 
ligados ao cultivo da terra, à colheita e desejo de abundância. Nas sociedades arcaicas 
de agricultores, o sentido mágico entranhou-se com o sentido religioso, e vemos uma 
profusão de divindades representando tanto as boas colheitas, os bons negócios e 
cambiantes do clima, como a elevação da mente, a saúde, a felicidade e a cultura. 
Acrescentem-se os milénios de contactos comerciais, de partilha artística, de mitos e 
descobertas no continente indiano, e teremos uma rede complexa a entender, rede 
essa de que a Joalharia faz parte. 
Uma das pontes mentais que pretendo fazer no meu trabalho é entre a cultura do al-
Andalus – onde coexistia a Cristianismo, o Judaísmo e o Islão –, e a cultura da época 
Moghol: também na Índia, no auge cultural moghol, procurava-se, por iniciativa do 
governo, um encontro entre diversas religiões que partilhavam estas terras. Apesar de 
ser muçulmano, o imperador Akbar, século XVI-XVII, não obrigava à existência de uma 
religião de estado, antes promovia o diálogo entre a hierarquia Budista, Hindu, Jaina, 
Sikh e Cristã.  
Não posso deixar de enfatizar a actualidade desta postura de um imperador 
muçulmano na Índia, actualidade essa necessária e urgente, face à série de conflitos 
culturais e religiosos que abalam grande parte do Planeta. No extenso império Moghol, 
esta visão político-religiosa progressista era enfatizada também nas Artes: Joalharia, 
arquitectura, literatura, poesia e música receberam um forte impulso do governo, e daí 
que estes largos decénios sejam vistos como uma época de ouro da Índia. 
Para o que mais directamente me interessa, a arquitectura religiosa proporciona uma 
vasta plêiade de representações escultóricas de bailarinas, santos e divindades, todos 
eles com um leque de ornamentos florais e geométricos muito criativos. O reportório 
de formas já deu origem a vários estudos publicados, que permitem entender o 
extravagante “barroquismo” – digamos assim – desta cultura milenar; muitas formas e  
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elementos estéticos permanecem em uso na Joalharia actual, recriados e 
transformados pela vitalidade de designers e artífices anónimos. Para este 
entendimento alargado, foi-me útil pesquisar nas bibliotecas da Universidade de Pune 
e do Deccan College, da mesma cidade; ambas têm à disposição muitos estudos 
publicados na Índia, assim como outros, de produção inglesa. A nível da História de 
Arte, encontrei outras fontes visuais e escritas, revelando tradições e aplicações 
ornamentais em muitos artefactos e arquitectura. 
A par dessas representações artísticas, salienta-se a iluminura, em particular a da 
época Moghol. As figuras humanas, sejam mulheres ou homens, encontram-se sempre 
cobertos com ornamentos de Joalharia.  
 

 
 

              
Detalhes de iluminuras da época Moghol, do século XVI (Imperador Akbar) e XVIII (mulher da época) 

 

                                
Figura hindu em templo de Pune 
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Conclusão: reflexão sobre este estudo e 

pesquisa deixando mensagens de 

Universalidade 
 
O meu estudo e pesquisa em Pune centraram-se no envolvimento com pessoas locais, 
que me foram abrindo caminhos em torno da produção artesanal e os diversos 
aspectos da religião integradora do Hinduísmo que, fomentando o respeito por todas 
as expressões do sagrado, se tornou uma cultura universal. Ao longo da minha estadia, 
fui construindo algumas pontes entre esta visão Universal do mundo e a minha 
necessidade de reflexão e expressão artística em torno do meu trabalho. 
Em todas as oficinas que visitei, o que observei foi que os recursos e procedimentos na 
produção de Joalharia repetem esquemas de trabalho muito semelhantes e que a 
tradição artesanal na Índia se mantém muito rudimentar e arcaica; os recursos 
empregues com frequência na realização e montagem de peças de joalharia, os 
procedimentos de construção - que requerem determinados métodos de trabalho - e o 
uso de determinadas ferramentas, são eficientes, tal é a capacidade técnica destes 
artesãos; contudo, nem sempre trabalham nas melhores condições. A compreensão 
destes métodos de trabalho está muito ligada, a meu ver, com as características de 
uma sociedade que vive da comunicação, do valor das trocas e das relações 
comerciais, das crenças e dos rituais. 
Esta experiência de estudo e pesquisa em oficinas teve, muitas vezes, um quase 
retorno a uma Idade Média artesanal onde, num mesmo tempo e espaço, trabalhavam 
todas as especialidades, numa espécie de interdisciplinaridade. 
Muitos profissionais deste ofício são pouco reconhecidos, trabalhando na sombra sem 
quaisquer regalias e privilégios. 
De qualquer modo, o que mais me fascinou na Índia é a ideia de que o Hinduísmo 
assimilou outras culturas, misturou-se com elas e criou novas formas de expressão nas 
mais diversas artes. O Islão estabelece-se na Índia a partir do século XII e atingiu o seu 
expoente máximo sob a Dinastia Mughol (1526-1707), dando origem à cultura hindu-
muçulmana; este cruzamento de culturas produziu na Joalharia uma corrente estética 
esplendorosa. 
Esta arte milenar conseguiu dar um novo fôlego à contemporaneidade e manteve 
formas antigas, não negando o tradicional. As peças mais contemporâneas respiram o 
mesmo sentimento de “indianidade”, ao contrário do Ocidente, em que as peças 
primam por uma descontinuidade com o passado. A Joalharia na Índia insinua uma 
tradição marcadamente popular, que conserva e estimula o significado da acumulação 
da tradição e experiência recebida de gerações anteriores; uma tradição que para mim 
é necessário continuar. 
A meu ver, no Ocidente, a Joalharia clássica/tradicional estagnou e entrou em 
decadência; o ornamento actual recebe a produção barata e de prazo curto, sem 
qualquer fio de ligação a esquemas estéticos antecessores, a não ser a ideia genérica 
da ornamentação do corpo. Na Índia, mantém-se um simbolismo enlaçado com a 
religião; mesmo que muitos elementos figurativos passem entre oficinas de diferentes 
estados – fruto de uma globalização dentro do próprio país – e se atenue as diferenças 
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étnicas ou de pertença a tal ou tal região, há um forte vínculo ao corpo ornamentado, 
marcante de uma posição social e crença no poder das figuras ou formas, quais 
amuletos de protecção e sorte. 
Seja antes, seja nos tempos actuais, a promoção do diálogo entre fés e culturas – 
plasmadas em objectos de uso corrente, onde se inclui a Joalharia – é um tema a 
desenvolver e a nortear acções. 
Por mero acaso, este trabalho de bolseira realizou-se no Ano do Diálogo e 
Interculturalidade, espírito esse que tento desenvolver nas minhas peças. O dia 21 de 
Setembro foi Dia da Paz em todo o mundo; nessa noite tive oportunidade em ir à 
grande mesquita de Pune, na companhia de mulheres indianas e de outros países; por 
vezes a tez das participantes nesse encontro parecia de nórdicas, tão vasta é a 
abrangência da fé e do legado cultural. 
No meu trabalho “Manufacturas do al-Andalus”-, que apela sobretudo ao Amor, à 
Beleza e Paz, -, tento compreender e reflectir sobre a actual situação no mundo, que é 
de grande conflito e desentendimento entre os povos: assistimos a um perigoso 
aumento de conflitos inter-étnicos, intolerância, fanatismo, xenofobia, racismo, etc. 
O que representou o al-Andalus nos séculos X-XI – Idade Média – poderia servir de 
modelo de convivência nas sociedades contemporâneas; o domínio muçulmano em 
Portugal fez-se durante mais de cinco séculos, o trânsito de culturas foi enorme, a 
tradição do Egipto, da Pérsia e de Bizâncio fez ligar o Ocidente e o Oriente. Temos o 
poder, a Alegria e a inteligência para nos servirmos do Passado e construirmos o 
Futuro. Ao recriar elementos inspirados na iconografia ibero-muçulmana, com todas as 
confluências artísticas e culturais da época, o meu trabalho vai-se apoiar na 
regeneração de motivos arcaicos passados entre civilizações e culturas, tentando 
compreender os elos de ligação entre Ocidente e Oriente, entre o passado e o 
presente, deixando em cada peça mensagens de Universalidade. 

 
 
 
 
 
Os meus agradecimentos à Fundação Oriente ter-me permitido, com esta Bolsa, 
aprofundar aspectos importantes da Joalharia da Índia; foi um valioso contributo para 
a minha experiência profissional, e uma oportunidade de me envolver e participar na 
construção e abertura de novas visões do conhecimento e do mundo, de que a 
Joalharia é indissociável. 
 
 
 

 

                                                                                                                  Ana Caldas 
                                                                                                                                                                                                             Novembro/2008 


