
14:30 às 15:30 horas - Grupo de Discussão: o Centro de Estudos Indianos convida a todos para parti-

ciparem do encontro que pretende reunir interessados nos estudos indianos. A ideia é promover um 

grupo de discussão cujos tópicos a serem debatidos estariam relacionados ao campo de atuação do CEI 

projetando novas atividades e projetos futuros. 

15:30 às 16:30 horas - Palestra 1) Canto devocional indiano: significados musical e ritualístico dos 

Bhajans - Heloísa Feichas e Daniel Augusto:

Resumo: Apresentaremos na discussão proposta o significado do Bhajan sob os aspectos musical e ritua-

lístico, mostrando também transcrições dos cantos devocionais em partitura. Os cantos devocionais 

analisados permitiram o uso da notação tradicional ocidental, na forma de “melodia e letra cifra-

das”. No entanto, as gravações que serão apresentadas neste trabalho mostram que nem todas as nuan-

ces de interpretação dos Bhajans cabem neste tipo de registro, fato que evidencia uma das principais 

características do processo de ensino e aprendizagem da música indiana: o uso predominante da orali-

dade.

Daniel Augusto: é professor de piano e musicalização na Fundação de Educação Artística.

Heloisa Feichas: é professora na Escola da Música da UFMG. 

17 às 19 horas - Palestra 2) Dança Indiana - origem, técnica e estética - Karen Veloso (Kamalaksi):

Resumo: A palestra/demonstração visa tornar conhecido ao público interessado alguns aspectos da 

dança clássica indiana do estilo Bharatanatyam, tais como sua origem, significado, aspectos técnicos, 

como se dá seu aprendizado e sua existência tanto no mundo antigo quanto no atual, dentro e fora 

da Índia, além de seu papel enquanto instrumento didático na sociedade, bem como instrumento de ele-

vação espiritual e pessoal do ser.

Karen Veloso: Praticante de Yoga desde a infância, sempre estive em contato com práticas corporais 

nas quais corpo e mente se integravam, para ir mais além. Tendo estudado diversos tipos de dança e 

teatro mas ainda sentindo falta de alguma coisa, me deparei com a dança indiana, encontrando o que 

vinha buscando. Após ter me iniciado nos estudos da dança no Brasil, principalmente sob a tutela da 

professor Eliza Pierim, mudei-me para a Índia em 2007 para me aprofundar em aspectos mais complexos da 

dança e, desde então, tenho dividido meu tempo entre a Índia e o Brasil, sempre fazendo aulas, dando 

aulas e apresentando a dança em ambos os países. Na Índia tive a oportunidade de aprender especialmen-

te com a guru B. Bhanumati de Bangalore e Anuradha Shinde em Pune, e nos EUA fui treinada pela guru 

Shivagami Vanka, de Tamil Nadu, Índia, com quem mantenho contato constante e que me guia em minhas 

práticas e, especialmente, em minha vida como professora. Em Bangalore também aprendi as técnicas de 

Mohiniyattam com Sreedevi Unni.  Para outras informações, consultar: www.kamalaksi.com e 

http://lattes.cnpq.br/9294393970182839.       
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