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Sistema, que existe hámais de 2mil anos, foi determinado nas escrituras sagradas do hinduísmo

Intocáveis buscam
budismocomo
fugadas castas

Apesardaproibição,castasaindadividempaís

Hari Pippal, que pertence à casta mais baixa do país, lutou contra o preconceito e tornou-se ummilionário

Renata Miranda

Hari Pippal é um empresário
indiano que conseguiu ganhar
seuprimeiromilhãodedólares
montandoumafábricadesapa-
tos.Suahistóriapoderiaserco-
mumaqualqueroutradesuces-
soempresarialna Índiadehoje
não fosse um pequeno detalhe:
Pippal, de 58anos, éum intocá-
vel. Ele pertence ao patamar
mais baixo do sistema de cas-
tasdasociedade indiana,ospá-
rias ou dalits (leia abaixo), o
que torna sua escalada social
incomum e um exemplo a ser
seguido. “Eu sou um intocável
e tenho orgulho de ser quem
sou. Sempre trabalhei muito
para conseguir chegar ao to-
po”, disse Pippal, por telefone,
aoEstado.
No hinduísmo, os párias são
discriminados por não terem
uma casta específica. Eles são
chamados de “intocáveis” por-
que são vistos como sujos. Bas-
ta o contato com eles para tor-
nar impuro um integrante de
uma casta superior. Os dalits
têm esse estigma por exerce-
rem trabalhos considerados
“imundos” pela sociedade, co-
mo lavar roupa, limpar banhei-
ros ou recolher o lixo. A discri-
minação com os intocáveis ain-
daémuitoforte,porissoatraje-
tória de sucesso de Pippal no
mundo dos negócios é tão inco-
mum.
O indiano conta que o início
de sua vida não foi fácil. Aos 16
anos, o pai do empresário – que
era sapateiro – sofreu um aci-
dente e ficou paralisado. Sem
tercomotrabalhar,opaipediua
Pippal para que ele suspendes-
seseusestudosparatrabalhare
ajudarasustentarsuamãe,oito
irmãoseseisirmãs.Mesmosem
ter completado a escola, Pippal
fala seis idiomas–entre eles, in-
glês, russo e alemão. “Um dos
meus hobbies é estudar. Gosto
de aprender sozinho.”

Elecontaquedecidiuserem-
presário há 30 anos. “Eumora-
vaemumacasaalugadadecer-
ca de 12metros quadrados jun-
tocomminhamulher,meuscin-
co filhos e minha filha.” Segun-
doele,oespaçoeratãopequeno
queele tinhadedormirnochão.
“Foiaíqueviquetinhadetraba-
lhar muito e investir principal-
mentenaeducaçãodosmeus fi-
lhos.” Decidido a mudar de vi-
da, Pippal conseguiu um em-
préstimo em um banco para
dar início a sua fábrica de sapa-
tos. Hoje, ele é dono de quatro
empresas – uma revendedora
de carrosHonda, uma exporta-
dora, uma fábrica de sapatos e
um hospital na cidade de Agra,
onde fica o Taj Mahal – e tem
seupatrimônioavaliadoemcer-
ca deUS$ 4milhões.

PRECONCEITO
NaÍndia,pessoasdecastasdife-
rentessãonormalmente identi-
ficadaspelosobrenome.Assim,
quandoPippal abriu sua expor-
tadora decidiu dar o nome de
People’s Export (Exportadora

do Povo) porque temia que seu
negócio fosse prejudicado se
usasse seu nome. “Não queria
que minha empresa fosse vista
apenas como o ‘negócio de um
dalit’.Então,escolhiPeoplepor-
que tem o som parecido ao do
meu sobrenome”, explica.
Quandoinaugurouseuhospi-
tal, em 2004, o empresário teve
muita dificuldade em recrutar
médicos para trabalhar com
ele. “Sofri muito preconceito
por ser um pária”, conta. “Ne-
nhummédicodecastassuperio-
res queria trabalhar comigo.”
Foi então que o indiano decidiu
procurarmédicos foradeAgra.
“Eu tinha de provar para todos
que poderia ser bem-sucedido
mesmosendoconsideradoinfe-
rior pela sociedade.”
Hoje, o Heritage Hospital é
umdoshospitaismaisrespeita-
dos da região. Segundo Pippal,
agora, osmédicos de castas su-
periores o procuram pedindo
emprego. “Eu não guardo res-
sentimentos. O que não enten-
do é por que não vieram traba-
lhar comigo antes.”
Ele conta que seu hospital
tem muitos médicos dalits.
“Convidei médicos da minha
própriacastaealgunsdelessão
melhoresdoquemédicosdeou-
trascastas.”Noentanto,Pippal
afirma que seu hospital não se-
para seus pacientes de acordo
comosistemadedivisãohindu.
“Eununca penso que esse é um
hospital de intocáveis ou um
hospital de gente superior.
Amo todas as pessoas e acredi-
to que todos devam ser trata-
dos demaneira igual.”
AlémdesuasempresasnaÍn-
dia, Pippal abriu recentemente
um escritório na Alemanha pa-
ra administrar suas exporta-
ções.O indianoafirmaquequer
expandir seus negócios ao re-
dordomundo.Paraosempresá-
riosbrasileiros,eledeixaumre-
cado: “Queromandar meus sa-
patosparaoBrasilefazernegó-
cios com vocês.” ●

HaripriyaNarasimhan
Especialista em Índia da
LondonSchool of
Economics
“Há uns 2mil anos não tínhamos
tantas divisões como temos hoje”

“Antes de a Índia ser colônia, a
casta era apenas uma
característica dos indivíduos”

“Podemos determinar a casta de
umapessoa pelos alimentos
consumidos, dialetos falados e
vestimentas”

Hari Pippal
Empresário indiano
“Souum intocável e tenho
orgulho de ser quem sou”

“Nãoqueria queminha empresa
fosse vista apenas comoum
‘negócio de dalit’, então escolhi o
nomePeople porque temo som
parecido ao domeu sobrenome”

“Nenhummédico de castas
superiores queria trabalhar
comigo nomeu hospital”

“Tinha de provar para todos que
poderia ser bem-sucedido
mesmo sendo considerado
inferior pela sociedade”

“Nunca penso quemeu hospital é
de intocáveis ou de gente
superior. Amo todas as pessoas e
acredito que todos devamser
tratados demaneira igual”

AvitóriadeumintocávelnaÍndia

ApesardeaConstituição india-
na ter abolido o sistema de cas-
tashámaisde50anos,adivisão
social baseada nas crenças do
hinduísmoaindapersistena Ín-
dia, que tem hoje mais de 2 mil
castase20milsubcastas.Deter-
minada no nascimento, as cas-
tas se dividem em quatro clas-
ses, tomadas a partir da mais
“pura”emdireçãoàmenos“pu-
ra”: brâmanes (sacerdotes),
kshatriyas (guerreiros),
vaishyas (camponeses) e shu-
dras (servos).
Embora a discriminação es-

teja proibida, o antigo sistema
hindu permanece forte e ainda

causa violência nas áreas ru-
rais. O governo indiano tentou
promover alguns planos para
reverteramarginalizaçãosofri-
da pelos integrantes de castas
mais baixas, como criar cotas
nas universidades. No entanto,
o projeto causou uma onda de
protestos no ano passado.
DeacordocomHaripriyaNa-

rasimhan, especialista em Ín-
dia do departamento deAntro-
pologia da London School of
Economics, as castas foramde-
terminadas nas escrituras sa-
gradasdohinduísmo,masédifí-
cil determinar uma data exata
de quando o sistema foi adota-

do.“Ascastasexistemhámuito
tempo, mas há uns 2 mil anos
nãotínhamostantasdivisõesco-
mo temos hoje”, afirmou, por
e-mail, aoEstado.
Ahistóriadohinduísmocon-

ta que as castas foram origina-
das por meio do sacrifício de
umaentidadeespiritualchama-
da Purusha. Da cabeça de Pu-
rusha teriam saído os brâma-
nes; dos braços, os kshatriyas;
das pernas, os vaishyas; e dos
pés, os shudras.
Além dessas quatro catego-

rias, aindaexistemosqueestão
foradosistema–conhecidosco-
mo párias, dalits ou “intocá-

veis”.Ospárias sãovistos como
impuros por exercerem traba-
lhos considerados “sujos”, co-
mo lavar roupa ou recolher o li-
xo.
Segundo Haripriya, o siste-

ma só se tornou rígido durante
o período em que o país ficou
sob domínio britânico. “Antes
de a Índia ser colônia, a casta
era apenas mais uma caracte-
rística dos indivíduos da socie-
dade.” Ela explica que o signifi-
cado das castas para a socieda-
de indianamudouàmedidaque
o país progrediu.
A sociedade de castas é hie-

rarquizadaeosdeveres ebene-

fíciosconcedidosàspessoasva-
riam de acordo com a posição
na escala do sistema. Quanto
mais baixa a casta,maiores são
as restrições demovimento, de
alimentaçãoedeestudodostex-
tos sagrados.
Paraexemplificaressasitua-

ção, a antropóloga destaca que
membros de uma casta supe-
rior não podem comer alimen-
tospreparadospor integrantes
de castas inferiores, que tam-
bémdevemcederespaçoàscas-
tasmais altas em lugarespúbli-
cos.
A maneira mais comum de

diferenciarmembros de castas
diferentes é pelo sobrenome,
mas dependendo da região do
paísoutrasmaneirasdeidentifi-
cação também são possíveis.
“Podemos determinar a casta
de uma pessoa pelos alimentos
consumidos, dialetos falados e
vestimentas.” ● R.M.

●●●Vítimas de preconceito emar-
ginalizados pela sociedade india-
na, integrantes de castasmais
baixas, em especial os “intocá-
veis”, vêm recorrendo ao budis-
mo para escapar do sistema de
divisão do hinduísmo. De acordo
como professor de Ciência da
Religião da Pontifícia Universida-
de Católica de São Paulo (PUC-
SP) Frank Usarski, a conversão
de indianos para o budismo acon-
tece porque esta é uma religião
que não acredita em divisão so-
cial. “Muitos indianos procuram o
budismo porque acreditam na
igualdade e não na segregação”,
afirmaUsarski.
No entanto, ele alerta que a

conversão para uma outra crença
ainda não consegue resolver os
problemas sociais e de convivên-
cia da sociedade indiana. “Na
verdade, não existe uma escapa-
tória do sistema de castas”, dis-
se. “Só existe a esperança de
que, algum dia, essa divisão so-
cial acabe.”
Emmaio, foi celebrada uma

dasmaiores conversões coleti-
vas da história recente da Índia,
na cidade deMumbai. Cerca de
50mil pessoas, entre intocáveis
e indianos de tribos nômades,
converteram-se ao budismo. A
conversão emmassa aconteceu
meio século depois de uma histó-
rica cerimônia na qual 300mil
intocáveis tornaram-se budistas
dirigidos pelo líder Bhimrao Ra-
mji Ambedkar (1891-1956), sím-
bolo da luta contra o sistema de
castas. Ambedkar nasceu como
intocável, mas rejeitou a religião
hindu e sua condição social. Ele
se tornou um ativista político e
foi um dos pais da Constituição
indiana de 1950, que aboliu ofi-
cialmente o sistema de castas no
país. ● R.M.

CRENÇA–Cercade50mil indianos, amaioria ‘intocáveis’, emcerimôniadeconversãoaobudismoemMumbai: preconceito socialpersiste
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Os intocáveis são
assim chamados
por exercerem
trabalhos ‘sujos’

ARKO DATTA/REUTERS – 27/5/2007
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