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Introdução

SusanaTrovão e Marta Vilar Rosales
Faculdadede CiênciasSociaise Humanas
UniversidadeNova de Lisboa
CEMME/CRIA

Vinte milhões de pessoasé o quantitativoestimadopelo Governoda
Índial para as múltiplas diásporascom origem indiana (Lal 2006: 10).
Não obstantetenhamosnotícia do movimento de pessoasdo sub-comtinente indiano para a Ásia, Africa e Europamuito antesdo séculoXIX, só
a partir das primeirasdécadasdo séculoXIX e ao longo do séculoXX assistimosa fluxos substanciais,bem como à formaçãode redese comunidadesde origem indianaque atravessamo mundo.
Duas grandes fases têm vindo a ser contempladas(Jayawardena
1973): a primeira, duranteo séculoXIX e princípios do séculoXX, condicionadapelas^administrações
coloniais,ao longo da qual muitos milhares de indianos'foram recrutadose transportados,enquantotrabalhadores assalariados,para vários territórios coloniais (franceses,holandeses,
ingleses,nomeadamente);
a segunda,num contextopós-colonial,caractemas aindapelos
rizadapela migração"livre" de populaçõesheterógeneas
percursosmigratóriosdos descendentes
de indianosestabelecidosem tert

Nu últi-a década,a implementação de formas de reconexão com populações
diaspóricas de origem indiana, bem como de dinamização de investimentos
inffa e inter diásporas,têm constituído um aspecto impoÍante da agendapolítica do Governo da India.

o terno "indiano" para referenciar sujeitos com origem e/ou genealo'Utiliru-or
gicamente ligados no subcontinenteindiano (quer de religião hindu, muçulmana, sikh ou católica). Tomaremos em conta, no entanto, autodefiniçõesproduzidas pelos próprios interlocutores, bem como os modos como estas se transformaram em função de complexosprocessossócio-históricos.
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pelos processosde descoritórios sobjurisdição colonial, desencadeados
lonização,independênciae desenvolvimentosocio-económicoe político
que entretantose geraramnessesespaços.
SegundoClarke, Peache Vertovec (1990ae 1990b)quatrotipos migratórioi caracÍerizarama viagem indiana pelaskalapani ao longo do século XIX e primeirasdécadasdo séculoXX:
(i) A que resultoudo sistemade recrutamentode trabalho accionado
por várias administraçõescoloniais,após a aboliçãoda escravatura,conducente ao deslocamentode milhares de indianos para as plantações
coloniais onde trabalhavampor um período determinadode tempo (frequentementeprorrogado por mais um ou dois contratos) durante o qual
recebiam salário mínimo, alojamentoprecário, alimentaçãoe, supostamente,algumasfacilidadesmédicas,bem como, dependendodo contexto
colonial em questão,uma passagemde retorno à India'. Maioritariamente
oriunda de regiõesdo Norte do subcontinenteindiano (Bihar, Uttar Pradesh, etc.) e de religião hindu (ceJcade 85Yo),esta populaçãoexperienciou processosdiferenciadosde reconstruçãosocio-cultural e religiosa
(Lal 2006, Vertovec 2000, Ballard 1994, Van der Veer 1991, Benoist
1998, Desroches1996, Dabydeene Samaroo 1996, Singaravélou1998,
específicasdas suasrespec1990 etc.)acondicionadospor características
dos fluxoss, a
tivas sociedadesde acolhirnento.A sobre-masculinidade
profissionaise rituais, bem como de idiomas
ausênciade especializações
e relaçõeshierárquicasentre migrantes(incompatíveiscom o regime das
plantações),a perda da comunicaçãoprogressiva(e após 1917 quase
total) com os contextos de origem levaram à desintegraçãodos sistemas
3

De acordo com as estatísticasdisponíveis,esta possibilidadesó foi usufruída
por cerca de um terço da população imigrada'
o
A pt.o"upução com o olhar dos grupos dominantesem cada contexto migratóriotornoú-se premente,interpelandoa redefiniçõesculturaise religiosas(homogeneizaçãoe èstandartizaçãocom apagamentode diversidadeslocais e de casta;
ietradicionalização e retomo a tradições textuais; evacuaçãode tradições popu-
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A partir de 1850 constata-seuma correlação significativa entre a composição
ern termos de casta dos homens e das mulheresrecrutadoso que tem levado alguns autoresà hipótese de que as mulheres integradasnestesfluxos, embora em
número muito reduzido, tivessem relações familiares e comunitárias com a populaçãomigrantemasculina(Brennan1998).

Inhodução

de castalocais de referênciae à concomitantesubstituiçãoda comunidade de castapor outrosreferentesidentitários.
(ii) A que derivou de outros sistemasde recrutamento(o sistemade
maistry em Burma, por exemplo,ou o sistemakangani na Malásia) utilizadosno SudoesteAsiático e no Ceilão (Sandhu1969,Tinker 1990) que
conduziram igualmente milhares de indianos, oriundos sobretudo do
espaçolinguístico e cultural Tamil e Telugu (no Sul Aa ÍnAla; para fora
dos seuscontextosde pertençamas cujo contrato,de menor duraçãoe de
carácter quase sazonal, concomitante com a proximidade geográfica
entre o local de partida e de trabalho migratório, permitiram a manutenção de laçosmais frequentescom as suasorigens.
(iii) A que acompanhouo crescimentocapitalista,urbanoe administrativo dos territórios sobjurisdição colonial, possibilitandoa reconfiguração de diásporas comerciais de origem indiana (Lombard e Aubin
1988, Salvadori 1989,Blanchy 1990,Twadle 1990,Gregory 1993, etc.\6,
que renovavam periodicamente as ligações (económicas, familiares,
rituais, etc.) com as suas localidadesde partida.Na sua maioria de origem Gujarate e Punjabe (de religião hindu, muçulmana e sikh), estes
migrantese os seusdescendentes
reconstruíramgeralmentea referênciaà
castae à comunidadede casta.os recursossocio-económicosconsolidados e a posição de "minoria étnica intermediária"(Bonacich 1973, Turner e Bonachi 1980, Cohen 1971, 1981) que ocuparamnas diversas
sociedadescoloniais onde desenvolveramprocessos de reunificação
familiar e etno-comunitáriajustificam, em grandemedida,reconstruções
culturais e religiosasrelativamentemais impermeáveisa elementoscontextuais mas também menos homogénease estandartizadas(Salvadori
1989). Independentementede alguns autores enfatizarema sua "cristalização comunitâria", invis ibi Ii dade e posicionamento predominantemente
apolítico e de outros, pelo contrário, sublinharemos seus investimentos
nacionalistase a relevânciada suaposturapolítica, pré e pós independência (Mangat 1969, Gregory 1971,Twadle 1990),os processosde descolonizaçãotrouxeram-lhesperíodosde grandeinsegurançasocio-económica e identitária, condicionandoos seuspercursose padrõesmigratórios
subsequentes.
(iv) A que decorreu da utilização, por parte das autoridadescoloniais, de determinadossegmentosde origem indiana para ocuparemcargos administrativose/ou desempenharem
profissõesliberais nos territórios coloniais (tanto no SudesteAsiático, como no Leste Africano e na
o

Estreitamenterelacionadascom os mercadosinternacionais,não surpreendeque
tais diásporastenham sido afectadaspor períodos de expansãoe depressãoda
economiamundial colonial.
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A segundafase dos fluxos migratóriosde pessoasgenealogicamente
ligadas à-Índia adquiriu maior visibilidade depois da SegundaGuerra
úndial. Articuladó com o recrudescimentode oportunidadesde trabalho na economiabritânica,um primeiro fluxo, entremeadosda décadade
compreendeusobretudohocinquenta e princípios dos anos sessenta,,
(pertencentes a famílias
Índia
da
mens adultos oriundos directamente
detentoras de alguns recursos e relativamente urbanizadas da zona do
Punjabe,Gujaratee Syllet, no Bangladesh)bem como das caraíbas(descenãentesdê assalariadosnas plantaçõescoloniais, com habilitações
educacionaise profi ssionaisdiferenciadas).Numa percentagemsignificativa muitos desies homens transformaram-segradualmenteem migrantes
permanentes,procedendo ao chamamento de familiares e conterrâneos
(nacnu 1985, Ballard 1994, Baumann 1996, Bauman, 1998, Gardner
2002, etc.).

Introdução
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boom do petróleoem meadosde setentaestimuloufluxos paravários países do Médio Oriente. Concomitantemente,engtossaramos fluxos de
profissionaisaltamentequalificadospara os EstadosUnidos, Canadáe
Austrália,nomeadamente.
A complexidadedestasegundafase, decorrenteda heterogeneidade
das motivações,recursos,estratégiase modos de incorporaçãoenvolvidos, dificulta caracterizaçõesunívocas. Não obstante, e salvaguardando
inúmeras excepções,algumas dinâmicas emergem como relativamente
frequentes nos fluxos migratórios gue se desenvolverama partir do pós-gueÍra:entre elas,a ligaçãocom a India (e/ou com contextosmigratórios
anteriores), sobretudo na chamada "primeira geraçáo"', a ocorrência de
processosmigratóriosreversos,de migraçãointernacionalcirculatóriaou
ainda de condiçõesmais ou menospermanentesde vidas transmigrantes;
a acentuaçãode diferenciais económicosno seio e entre comunidades
diaspóricas;um recrudescimentodo investimentomaterial (em tempo,
dinheiro, trabalho, consumos,etc.) mas também em processosde representação e de celebração por parte daqueles que nelas participam em
diferentes arenas, intra-grupais e públicas; bem como a importância dos
fluxos transnacionais e das comunìdadesestabelecidasfora da Índia na
construçãocontinuadade nacionalismosculturais e religiosos,tanto na
origem como nas diásporas(Van der Veer 1994,Rajagopal 1997,Vertovec 2000, Allievi e Nielsen 2003, Werbner2004,Lal 2006, etc.)
Muito emboranão contemplemtodasas fasese tipologiasda diáspora indiana,os estudosde caso apresentados
nestelivro procuramreconstruir e analisarprocessosde reconexãotransnacional,a partir de um conjunto de lentes analíticas diferenciadas:a relação entre processosde
transnacionalização,reterritorializaçáo e de identificação nacional com
sociedadescoloniais e pós-coloniaisde acolhimento;a politização dos
fluxos migratóriose os "nacionalismosde longa distância";as estratégias
de relacionamentointer-culturaldesenvolvidaspor comunidadestransnacionais estabelecidas;a importânciada cultura material, bem como dos
consumose performancesassociadosà músicae à dançano entendimento das vivências transnacionais,bem como das identificaçõese posicionamentosface aos contextos de origem e aos de integraçãomigratória.
Recusandoa deshistorizaçáoquer do "presente" quer do "passado",
SusanaTrovão começapor discutir algumasantinomiasconcepfuaise, no'A comunicação com outros significativos (a muitos kilómetros de distância) é
diária e quaseinstântanea.Concomitantemente,multiplicam-se pressõesplurilocalizadasque exigem negociações(não necessariamenteaconflituais). A bibliograha disponível não fornece uma respostacabal sobre se este nível intensivo
de comunicaçãoe pressãoglob4l permanecenas geraçõesposteriores.
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e consolidaçãode velhos e novos gruposde migrantestransnacionais.
Em O Verdadeiro caril Moçambicano, Marta vilar Rosales explora

com quem partilharamessamesmaêxperiência'
José Mapril aponta para as dimensõespolíticas do transnacionalismo indiano uò fo"u. os nacionalismosde longa distâncialevadosa cabo

BangladeshcontemPorâneo.

integraçãO,CerCadOSmOdOS"CertOS"e "errados" de viVer em SociedadeS
nruú"umiuis e pluri-religiosas.Tal como no passado,a produçãodiscursiva analisadaconstrói novas realidades(identitárias ou de uso identitário)
do próprio sistema-mundoe das relações entre Estados-Nações,visando
efeiios de diferenciaçãoe distinçãointra-diaspóricos'
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rios coloniais e pós-coloniais percorridos ao longo dos processos
migratórios são negociados e recombinados de modo a produzir
identidadesmarcadaspor formas de hibridez e pelo jogo das pertenças
múltiplas.
Apoiado numa etnografiamultisituadafocada nos hindus-Gujaratis
portugueses,Pedro Roxo mostra como a circulação transnacionalde
génerosmusicaise coreográficosserveprocessosde renegociaçãoidentitâria intra e inter-grupais em diferentes contextos socio-históricos.O
consumoda músicaassociadaao cinemasul asiáticono Moçambiquecolonial, por exemplo,aproximoudiferentescomunidadesde genealogiaindiana, contribuindo em simultâneopara a produçãode "práticas signifiparalelas"(Larkin I997) às prácativas" que constituíram'omodernidades
ticas de dominaçãocolonial. Similarmente,a performancede novas formas popularesde música e de dançaproduzidasno Gujaratetem potenciado não apenasa produçãode identificaçõese de discursosem torno de
noções de "autenticidade" cultural, como viabilizado a exibição de divergênciase tensõesinternas,como aconteceuem Portugale em Inglaterra, nos anosmais recentes.
Estruturados enquanto reflexões independentes,os textos que compõem este livro ambicionam constituir mais do que um conjunto de trabaindianos.Na medida em
lhos agregadosem torno dos transnacionalismos
que abordam problemáticas diversas, mobilizam uma multiplicidade de
dimensõesanalíticas,observame discutemterrenos,movimentos,políticas,
pertençase práticas várias. A nosso ver, constituem também contributo
paraa problematizaçãode duas linhas estruturantesdas migraçõescontemporâneas: a complexidade e extensão das suas implicações na presente
ordem social mundial e a diversidadeintrínsecaàs suasexperiências.
Desafiandoquer perspectivasimobilistas,quer abordagensexclusivamente centradasna fluidez e descentramentodos processosmigratóanálisesalternativas.Sublirios, os diferentestrabalhosapresentam-nos
especificidadeshistórie
das
suas
dos
contextos
a
centralidade
nhando
movimento(s) e os
o(s)
e
assumindo
sociais
cas, políticas, económicas,
dos mesmos,déestruturantes
fluxos, rotas e intensidadescomo variáveis
pertenças
e estratégias
mos prioridade aos posicionamentose estratégias,
de identificaçãoenunciadaspelos sujeitosem estudo.
Esperamos,por isso, que das discussõesacercados processosde estruturaÇãode diferentesmodalidadesde transnacionalismoe de gestão
territorial colonial e póscolonial(Trovão, Malheiros), da reinvindicação
de uma prírtica alimentar generalizadae naturalizada (Rosales), da produção e circulaçãode um génerosperformativosespecífcos(Roxo e Trovão), assim como dos seus usos enquantoferramentasde confirmação
identitária na relaçãocom o.outro, ou das estratégiasde posicionamento
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e relaçãocom sistemasde poder e políticasde legitimaçãodiversas(Trovão, Mapril, Malheiros, Roxo) se abramvias para um maior entendimento do detalhe,da especificidadee, sobretudo,da originalidadeque marcam e estruturamas migraçõestransnacionaisindianas.

Referências Bibliográficas
ALLIEVI, S. & Nielsen,J. S. (ed.) 2003, Muslim Networksand Transnational Communitiesin and acrossEurope,Brill, Leiden.
BACHU, P. 1985, TwiceMigrants. East African Sikh Settlersin Brìtain,Tavistock.London.
BALLARD, R. 1994,DeshPardesh:TheSouthAsiqnPresencein Britain,C.
Hurst,London.
in Colonial and Postcolonial
BASTOS,S. 2005, 'Indian Transnationalisms
Mozambique', in V. Bilger & A. Kraler (eds), African Migrations.
Historical Perspectives and Contemporary Dynamics (thematic
issue),ViennaJournal of African Studies,8, pp. 277-306.
BASTOS,S. & Bastos,J.2001, De Moçambiquea Portugal. Reinterpretações ldentitárias do Hinduísmo em Viagem,Fundação Oriente, Lisboa.
BAUMAN, M. 1998,'Sustaininglittle Indias:Hindu Diasporain Europe',in
G. Haar (ed.), Strangersand Sojourners,Religious Communitiesin
the Diaspora, Peeters,Leuven.
BAUMANN, G. 7996, ContestingCulture: Discoursesof ldentity in Multi-ethnicLondon,CambridgeUniversityPress,Cambridge.
BLANCHY, S. 1990, Karana et Banians, Les communautéscommerçantes
d' origin e Indi enne à M adagascar, L' HarmaÍlan,Paris.
BENOIST, J. 1998, HindouismesCréoles,Mascareignes,Antilles, Ed. Du
CTHS,Paris.
BONACHI, E. 1973,'A theory of middlemanminorities',AmericanSocio'
logical Review,vol. 38, pp. 583-94
BRENNAN,L. 1998,'Acrossthe Kalapani.An Introduction',SouthAsia,27,
pp.1-18.
MigraCLARKE,C., PeachC. & VeÍovec S. 1990,SouthAsiansOverseas:
tion and Ethnicity, CambridgeUniversity Press,Cambridge.
COHEN, 1971,'Cultural strategiesin the organizationof tradingdiaspo^. in C. Meillassoux (eds), The Developmentof Indigenous Trade
ras',
Markets in WestAfrica, Oxford UniversityPress,London, pp.266'84.

Introdução

l5

1981,Politics of Elite Culture, University of California Press,Berkeley.
DABYDEEN, D. et al. 1996,Across the Dark Waters:Ethnicity and Indian
London.
Identity on the Caribbean,BasingstokeÀ4acmillan,
M. 1996,Tamboursdesdieux.Musiqueet sacrificed'origine
DESROCHES,
oul
e
en Mar t ini que, L' Harmattan,Paris.
tam
GARDNER, K.2002, Age, Narrative and Migration: The Life Course and
Life Histories amongstBengaliElders, Berg, London.
GREGORY,R. 1993,SouthAsiansin EastAfrica. An Economicand Social
WestviewPress,Boulder.
History 1890-1980,
JACOBSEN,K. & Kumar, P. (eds) 2004,SouthAsians in the Diaspora, Histoires and Religious Traditions,Brill, Leiden.
JAYAWARDENA,C. 1973,'Migrants,networksand identities',New com.
munity,2,pp.353-67
LAL, B. V. 1998, 'Understandingthe Indian IndentureExpetience', South
Asìa, vol. XXI SpecialIssue,pp. 215-37.
(ed.) 2006, The Encyclopediaof the Indian Diaspora, Ed. Didier Millet, Singapura.
MALHEIROS,J. 1996,Imigrantesna região de Lisboa. Os anos da mudança - Imigração e Processode Integraçãodas Comunidadesde origem
Indiana,Colibri, Lisboa.
MANGAT, J. S. 1969,A History of theAsians in EastAfrica, Clarendon,Oxford.
MORRIS,H. S. 1969,TheIndians in Uganda,Universityof ChicagoPress,
Chicago.
NANDY, A. 1900,'Dialoguein the Diaspora',Third Text,| 1, pp. 99-108.
PAREKH,B. 1994,'Somereflectionson the Hindu Diaspora',New Community,20,pp.603-20.
PENRARD,J.C. 1988,'La présenceisma'ilienneen Afrique e I'Est', in D.
Lombard & J. Aubin (eds), Marchands et Hommes i'Affaìres Asï
atiquesdansl'OceanIndiqueet la Mer de Chine,l3e-20esiècles,Ed.
de L'EHESS,Paris,pp.221'36.
PEREZ,R. 2006, 'The Communities.PoÍugal' in B.V. t,al (ed.) 2006, The
Encyclopediaof the Indian Diaspora, Ed. Didier Millet, Singapura,
pp.354-7
RAY, A. 1995,'India on Line. Electronicbulletionand the constructionof a
diasporichindu identity', Diaspora,4, pp.3l-57 '
RAJAGOPAL,A. 1997,'Transnationalnetworks and Hindu nationalism',
Bulletin of ConcernedAsianScholars,vol.29,n.o3, pp. 45-58'

16

Das Índias.Gentes,movimentose pertençastransnacionais

ROSALES,M. V. (2007),"Casasde África - Consumose objectosdoméstiArquivosda Memória, n." 2
cos no contextocolonialmoçambicano",
- novasérie,pp. 24-46.
SANDHU, K. S. 1969, Indians in Malaya, Cambridge University Press,
Cambridge.
SALVADORI, C. 1989, Through open doors, a view of Asian Cultures in
Kenya, Kenway Publications,Nairobi.
KenyaLtd, Nairobi.
1996,Wecamein Dhows,3 vol., Paperchase
SARDO, S. 2004, Guerras de Jasmim e Mogarim. Música, Identidade e
Emoções no Contexto dos Territórios Pós-Coloniais Integrados. O
Caso de Goa, Dissertaçãode Doutoramento,UniversidadeNova de
Lisboa.Lisboa:mimeo.
SINGARAVELOU1990, 'Indians in FrenchOverseasDepartments.Guadalupe, Martinique,Reunion', in C. Clarke, C. Peach& S. Vertovec
(eds), South Asians Overseas:Migration and Ethnicifl, Cambridge
UniversityPress,Cambridge,pp.'75-88.
1998,Les indiensde la Caraibe,3 vol., l'Harmattan,Paris.
TINKER, H. 1990, 'Indiansin the SoutheastAsia: ImperialAuxiliaries', in
MiC. Clarke,C. Peach& S. Vertovec(eds),SouthAsiansOverseas:
gration and Ethnicity, Canhndge University Press, Cambridge,
pp.39-56.
TURNER,J. & Bonachi,E. 1980,'Toward a compositetheoryof middleman
minorities',Ethnicity,7, pp. 144-58.
TV/ADLE, M. 1990, 'East African Asiansthrougha hundredyears', in C.
Clarke, C. Peach& S. Vertovec (eds),SouthAsians Overseas:Migration and Ethnicity,CambridgeUniversityPress,Cambridge,pp. 149-166.
VAN DER VEER, P. 1994,ReligiousNationalism,Universityof Califomia
Press,Berkeley.
VAN DER VEER, P. & Vertovec,S. 1991,'BrahmanismAbroad:On Caribbean Hinduism as an ethnic Religion', Ethnologt, vol XXX, n.o2,
pp.149-66.
VERTOVEC, S. 2000, The Hindu Diaspora, ComparativePattems, Routledge,London.
VERTOVEC,S. (ed.) 1991,Aspectsof SouthAsian Diaspora,Oxford UniversityPress,Delhi.
WERBNER,P. 2004,'TheorisingComplexDiasporas:Purity and Hibridity
in the SouthAsian Public Spherein Britain', Journal of Ethnic and
Migration Studies,vol. 30, n.o5, pp. 895-912.

O VerdadeiroCaril Moçambicano.
Transnacionalismo,quotidianose materialidadesgoesas
na Africa colonial

Marta Vilar Rosales
Faculdadede CiênciasSociaise Humanas
da UniversidadeNova de Lisboa
CEMME/CRIA - FCSH-UNL

O texto que se apresentaresulta de uma investigação realizada entre
2002 e 2006, no decorrerda qual se trabalhoua cultura material e as práticas de consumodomésticasde um número de famílias de origens goesa
e europeia com uma particularidadebiográfica: uma longa experiência
vida em Mogambique durante o período colonial, seguidade um êxodo
para Portugal após a independência.De acordo com o quadro específico
do livro, procurar-se-áaqui discutir as dimensõesmais relevantesque se
prendemcom os modos como as coisase os consumos"de casa" constituem um campo significativo para a caracterizaçãoe entendimento das
vivências transnacionaisdas famílias de origem goesa,particularmente
no que respeitaao modo como se posicionarame geriram essesmesmos
posicionamentosface à origem e à sociedadecolonial moçambicanaque
integraram durante longos anos.
A relação entre a cultura material e a generalidadedos processos
migratórios terâ, até muito recentemente,sido observadapelas ciências
sociaiscomo relativamentesecundáriaface a uma série de outrasdimensões consideradasmais significativas para o entendimento e caracterização de ambas.No entanto,e como chamama atençãoSimon Coleman e
Paul Basu na introdução de um número recente de Mobilities (2008),
todos os movimentos(humanos),na medida em que envolvemprocessos
de expropriação e apropriação, desejo e expectativas face a objectos,
estão necessariamente
imersos em materialidade.No decorrer do texto
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procurar-se-áprecisamentecontribuir para explorar as intersecçõesentre
movimento e materialidadea partir de uma perspectivaque elucide o
modo como 'the itinerariesof people and things are mutually constitutive" (Basu e Coleman 2008: 317). De acordo com o enunciadoproposto
pelos autores,o movimento interferecom a materialidade,não só porque
por vezes implica a transferênciade objectos e práticas de uma localização geográfica paÍa outra afectandousos e utilizadoresmas igualmente
porque diferentes movimentos resultam em diferentes "materialidades
migrantes", uma vez que objectos e produtos idênticos podem assumir
posicionamentose significaçõesdiferenciadas,dependendodas trajectórias percorridas,dos seuspontosde partidae dos contextosde chegada.
Privilegiar os consumose as culturasmateriaisenquantocampo de
análisede um processocomplexocomo o que aqui se apresentae discute
resulta da sistematizaçáoe integração progressivas de um conjunto de
pressupostosteóricos que apontam no sentido das potencialidadesdo
mesmo no quadro das ciênciassociais,em geral e da antropologiacontemporânea, em particular. Muito embora não constitua uma ârea de
estudosrecente, as décadasde 80 e 90 testemunharama afirmação de
uma série de trabalhos (Bourdieu 1979, Douglas e Isherwood 1979,
Appadurai 1986, Miller 1987) centrais para a afttmação dos estudos
sobre o consumo e a cultura material contemporâneos.Sublinhandoas
suascapacidadesexpressivase constitutivas,sobretudoao nível das práticas, estescontributosrepresentamno presenteum quadro teórico reconhecidamenteválido que, em síntese,propõe um entendimentodas relações entre pessoase coisas como uma modalidade de relacionamento
social,validandoo princípio do "consumidoractivo", isto é, a capacidade
dos sujeitos para se apropriarem estrategicamentede objectos com a finalidade de produzir significados e marcar posicionamentos,gerir e estruturar determinadasdimensõesidentitárias.
Consumir,ou seja,relacionar-see apropriaras coisasque povoam e
circulam pelos diferentescontextosque enquadraramvivênciasquotidianas implica, assim,mais do que o escrutíniodos princípios organizadores
dos processosde aquisiçãode bens e serviços.Envolve necessariamente
observar o que acontecequando estessaem da esfera do mercado e integram as esferasprivadas das vidas dos sujeitos.Os processosde apropriação, ou domesticação,correspondema tarefas que, mediadaspelas
especificidadespróprias dos contextos espaciais,temporais e culturais
que integram,se traduzemem práticascriativasde utilização e reutilização de "coisas" as quais vêem os seus significadosajustadose renegociados por via dos mesmos (Appadurai 1986, Kopytoff 1986, Miller
1987, 1998, Warde 1996). Embora formalmente sujeitos a diferentes
a diferentesatribuiçõesde significado
apropriaçõese, consequentemente,
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e de valor, os objectos não são elementos"neutros" nestesprocessos,
pelo que devem ser perspectivadoscomo entidadesque participam nos
relacionamentosque estabelecemcom o sujeito sendo,nessesentido,co-responsáveispela produção dos contextosnos quais "habitam" (Miller
1987,1998,Warde 1996,Silverstonee Hirsch 1994).Objectose sujeitos
trabalham, se bem que na maior parte das vezes com intensidadese
intençõespróprias e diferenciadas(Miller 2002), na materializaçãode
projectos de vida, de sentimentos,de relacionamentose de perspectivas
sobre o mundo, contribuindo para a construçãode (micro) universosde
sentido fundamentaispara o entendimentodo lugar que se ocupa, por
contrastecom a infinitude dos lugaresocupadospelo outro.
Neste quadro, torna-sefácil justificar o privilégio atribuído à casa
(enquanto espaço) e aos consumosdomésticos(enquanto práticas) na
análiseefectuada.Muito emborao tema da cultura material e práticasde
consumoem geral transcendaclaramenteo campo dos consumosdomésticos (Silverstonee Hirsch 1994, Gullestad 1995, Mackay 1997, \üarde
1996, Miller 1997,2001), são muitas as investigaçõesque a elegem
como o seu palco mais relevante,particularmenteno quadro de processos
de mobilidadetransnacional.De acordocom contributosrecentes,as práticas de consumodomésticassurgemcomo recursosespecialmentesignificantes paraa percepçãodas apropriaçõesrealizadasem universosgerais
mais vastos (Miller 2001) e, ao mesmo tempo, como representações
materialìzadasdos mesmos, no universo íntimo e privado da domesticidade.Paralelamente,a casacorrespondeainda a um importântee significativo contexto paÍa a análisee discussãodos processosde avaliaçãoe
reordenamentoque todas as migraçõespressupõem,uma vez que esta
correspondea um contexto onde os sujeitos se encontramrelativamente
mais livres dos constrangimentosimpostos pelo novo contexto social
(Rapporte Dawson 1998).
No caso específicoque aqui se apresenta,a eleição do espaçodoméstico como domínio de análise assentanuma dupla fundamentação:
por um lado, está intimamenterelacionadocom a centralidadeque a casa
assumeenquanto espaço de consumo na contemporaneidade;por outro,
sublinha a sua importância enquantocontexto privilegiado para a efectivação das práticasde consumoe integraçãode objectostransportadosde
outros contextosculturais(Harbottle 1996,Morley 2000, Petridou2001),
para a materializaçãoe expressãodos sentimentosde perda resultantesda
e relacionamigração e païa a gestãoe articulaçãodas representações
que
compõemas
mentos com os diferentesespaços,tempos e pertenças
históriasde vida das famílias (Miller 2001, Marcoux 2001).
Para além das razõesinvocadas,a opção tomada integra ainda uma
particularidadesuplementar.A observaçãoda casa,da sua materialidade
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e dos processosde consumoque ocoÍrem no seu contexto estabeleceas
condiçõesnecessáriaspara centrara análiseao nível das "práticas quotidianas" (Longhurste Savage1996,Mackay 1997).Como o próprio termo
sugere, uma abordagemcentrada no quotidiano traduz um claro privilégio analítico das actividadesregularese do "dia-a-dia", por oposiçãoaos
episódios excepcionaise únicos da vida das famílias, direccionandoa
reflexão para as modalidadesde interacçãoe apropriaçãodas coisas presentesem casae que são fundamentaispara a estabilizaçãodos seusprojectos domésticos(Mackay 1997), que são expressivasdas suas aspirações, projectos e ideais (Clarke 2001) e paÍa a materialização das suas
relaçõessociaise redesde pertença,sentimentose memóriasface às suas
experiênciasde vida específicas(Garvey2001, Marcoux 2001).
Começa-sepor descrevere caracterizarsucintamenteo processode
migração de Goa paraa África colonial portuguesae as experiênciasde
vida que resultam do mesmo. Neste primeiro momento, procurar-se-á
estabelecercondiçõessuficientespafa que os discursosmais relevantes
dialoguem produtivamente, quer com as práticas de consumo quer com
os objectos domésticospor forma a, em conjunto, constituíremum contributo positivo se bem que parcial sobrea longa e complexaexperiência
transcontinentaldos goesescatólicos.

De Goa a Moçambique: quotidianos e encontros num quadro
colonial
Muito embora existam relatos de movimentos migratórios nos séculos XVI e XVII, os fluxos de goesescatólicospara Moçambiqueintensificam-sesobretudono decorrerdo séculoXIX e primeira metadedo século
XX (Gracias2000: 42r.É nesteperíodoque a generalidadedas famílias
em estudosaemde Goa. Fortementeincentivadospelasautoridadescoloniais dadasas dificuldadeseconómicasque se viviam no território, estes
movimentoscoincidemcom o início da ocupaçãoefectivaportuguesados
seus territórios em África (Thomaz 1998: 283, Malheiros 2000: 384,
Zarnparoni2000: 2ll, Sardo2004: I 0 I ).
As referênciasdirectasà presençagoesaem Moçambiquesão relativamenteescassas.Inversamenteà consistentesérie de trabalhosexistentes acercada sociedadecolonial goesae dos processosmigratórios responsáveis pela presença de goeses em muitas partes do mundo, os
trabalhos sobre o posicionamentoque ocuparam na estrutura colonial
Moçambicana são raros e tendem a restringir-se a uma caractetização
construída a partir de parâmetrossócio-profissionais.Apesar disso, é
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possívelreferir a existênciade um conjunto de princípios que, pela persistência com que são invocados, informaram a reflexão que aqui se
apresenta.O primeiro remetepara o facto dos goeses,sobretudono que
respeitaà elite brâmanee chardo convertida ao catolicismo, ocupÍìrem
um posicionamentomuito específicona estruturasocial colonial e diferenciado dos restantesgrupos não europeuspresentesno território. O
segundo,intimamenteligado ao primeiro, sublinha a ideia desse"posicionamentoespecífico" ser entendidopelos demaisgrupos sociaiscomo
uma particularidade decorrente da relação privilegiada que o grupo
desenvolveucom o colonizador(Bastos 2002: 62-3), fruto da "proximidade" cultural existente entre ambos. O terceiro argumenta que, apesar
das especificidadesantes enunciadas,os goeses,incluindo brâmanese
chardós convertidos ao catolicismo, não deixaram de ser entendidos
como "outro", aos olhos do grupo dominante (Bastos 2002; Zamparoni
2000). Fundamentaispara o entendimentodas trajectórias e posicionamentos assumidosem Moçambiquee em Portugal,estesfactoresque se
começaram a desenharem Goa, marcaram os seus encontros até à contemporaneidadepelo que mereceremser observadoscom detalhe.
Os perfis assumidospelo projecto colonial portuguêsem Goa foram
profundamentemarcadospela existência de um quadro específico assente numa organização política, administrativa e militar directamente
dependentede uma população portuguesaminoritária e flutuante e pela
existência de uma população o'fixa, maioritária, profundamente organizada e hierarqtizada, de consolidadasrelações internas de poder, da qual
dependeo equilíbrio social e cultural da populaçãocatólica e hindu de
Goa" (Sardo 2004: 92). Como forma de superaras suas"fragilidades", as
entidadescoloniais procuram apoio e sustentaçãojunto da elite local a
qual, por sua vez, tinha interesseem manter o seu posicionamento privilegiado. Estão criadas condiçõespara a implementaçãode Ìrm processo
relacional entre colonizador e colonizado que, embora ditado pelo primeira, é controladopor ambos.
A estratégiade "implementaçãoda portugalidade"em Goa inicia-se
no séculoXVI com a formaçãode padreslocais e é reforçada,na mesma
altura, com a proibição do uso do konkani, que foi substituído pelo portuguêsnas paróquiase escolascristãs(Sardo2004:93-4). Paralelamente,
assiste-seà implementaçãoprogressivade um sistemaeducativoestruturado em moldes semelhantesao português.Beneficiandosobretudobrâmanese chardós convertidosao catolicismo,a consolidaçãodestaestratégia promove a criação de quadros locais com formação adequada à
integraçãodos serviçosadministrativoslocais, bem como a sua habilitação para o exercício de profissõessocialmenteprivilegiadas como é o
casoda medicina.do direito e da docência.
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108) próximo do português.
o desenvolvimentocontinuadodestapolítica colonial resultou num

cos - a casta.
Tendo em conta a singular complexidadeque marca o seu contexto

em
mantidas pelos restantes grupos migrantes não europeus presentes
inteMoçambique. A fluência áa iíngua, a conversãoao catolicismo, a
gtuÇAoaoìível dos estilos de vida de práticasocidentalizadase os seus

O verdadeiro caril moçambicano

65

apelidos portuguesesconstituíram elementosque, conjugados com as
jogaram decisivamentea seu
valênciasprofissionaisque apresentavam,
favor.
O reconhecimentodesteposicionamentooriginal assume,consoante
contornosdiferenciados.No que respeitaà integração
interlocutores,
os
sócio-profissional,a maioria dos autores(Thomaz 1998,Malheiros 1996
e 2000, Gracias 2000, Zamparoni2000, Sardo2004) promove a ideia de
uma integraçãoplena e bem sucedida,fruto das qualificaçõese aptidões
proÍìssionaisapresentadaspela elite goesacatólica. No que respeitaàs
demaisdimensõesdo quotidianas,e muito emboranão se tenhaacedidoa
informação que permita descreveras diferentesrealidadesvividas pela
totalidade dos indivíduos que se inscrevemnestacategoria,os discursos
das famílias integradasno estudotendema afirmar a inexistênciade uma
política de separaçãosocial e espacialface à minoria de origem europeia.
Ao invés do que sucedecom a grande maioria das demais populações
não europeias,todas as famílias afirmam ter partilhadoas mesmasáreas
residenciaisdas "famílias de origem europeia", frequentadoas mesmas
escolase mesmoalgunsespaçospúblicos delazer,comojardins e praias.
A situaçãoinverte-se,no entanto,no que respeitaaos espaçosprivados e às redesde sociabilidade.A existênciade clubese associaçõesgoeses não traduz somentea transposiçãopara Moçambique do sistemade
hierarquizaçãosocial existenteem Goa, mas igualmente a necessidadede
promover os interessespróprios de algunsgruposque, estandopróximos,
não partilham todas as dimensõesdo espaço social dos colonizadores
europeus.
Embora com especificidadesmuito próprias,os discursosdas famíanteriormenteenunciadas
lias tendem não só a reforçar as características
centrais nas suas autopermitem
elementos
assumi-lasenquanto
como
identitárias.Observem-sealguns dos registosrecolhidos
-representações
elucidativos do modo como a "originalidade" do posicionamentoque
ocupamna estruturasocial colonial é interpretadapelasfamílias:
O sítio em que vivíamosera uma zona selecta.Dávamo-nosbem
A nossavivênciaera muito semecom os vizinhos(portugueses).
lhante à das outrasfamílias.Sabe,nós temosuma educaçãoocidental,apesarde adaptadaaos goeses:os meus pais eram muito
e o resa honestidade
rigorososem questõescomoa pontualidade,
peito.Depois,temosum certoporte,umaboa educação.
Os goeses(em Moçambique)não eram came nem peixe. Sabe,
foram muito discriminados.Primeiro, não podiam fazer o serviço
militar. Só os começarama chamar quando começou a gueÍra
colonial. Outra, não podíarnosir ao hotel Polana. Encontravam

transnacionais
e pertenças
movimentos
DasÍndias.Gentes,
todo o tipo de justificaçõesparanão podermosentrar.O mesmono
Clube de LourençoMarques,no Clubede Pesca,no ClubeNaval.
Na escola,no nossoboletim,estavaescrito"raça pardd'.lsto tudo
do aparelhode estado.Nós éramos
apesarde seremo sustentáculo
de terceira".Os da chamadametrópoleeram"portu"portugueses
guesesde primeira".Os filhos dessesnascidosnas colóniaseram
de segunda"e os goeseseramde "terceira".Era mui"portugueses
to diÍïcil subir na função pública.Não se passavade primeirocanechamavam-nos
-oficial. E depoisas pessoaseraminsultadas:
cos.
Com excepçãode alguns casospessoaismarcadospor trajectórias
muito específicas,a grandemaioria dos registosrecolhidosé reveladora
de uma representaçãoem que se sublinhaa proximidade "aos portugueses" e à "sua cultura e estilo de vida" sem, no entanto,existirem quaisquer referências no sentido da auto-inclusãonessa mesma categoria
social. As modalidadesutilizadaspara abordarestadimensãotendem,no
geral, a assentarem argumentaçõesque evitam referir a existência de
ãecanismosformais e informais de subordinaçãoe distinçãopor parte do
poder colonial. Assim, e com excepçãode um dos extractosapresentados, se é possívelafirmar que a maioria das entrevistasrealizadasintegra
elementosindiciadoresda existênciados mesmos,as formulaçõesdiscursivas que introduzem a temâtica pautam-se, na generalidade, por uma
"discrição" que contrasta com a'oclarezÀ" das argumentaçõesdeste
entrevistado.Na sua grandemaioria, as famílias que integramesteestudo
colectivassublinhando
optam por descreveras suasauto-representações
com
os portugueses,não
"proximidade"
de
os
elementos
privilegiando
e
quaisquer
mecanismosde
de
existência
a
mèncionãndo directamente
grupo
dominante.
"fechamento" por parte do
A constataçãodesta opção discursivaremete paÍa a complexidade

afirmar "a goanidadenaquilo que ela tem de uno e único" (idem:2004:
109), o mesmo se passa em Moçambique. Embora os dois contextos
apresentemcaracterísticasdiferentes,com implicações e interferências
nôs posicionamentosocupadospela elite católicagoesa,os discursosdas
famílias indiciam as mesmas dificuldades e inconsistências,que a
expressão'onemcarne, nem peixe" utilizada por um dos sujeitos parece
resumir.Apesar de muito próximos dos colonoseuropeusem termosprofissionais, educacionaise culturais, e de não se encontraremsujeitos a
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uma política de separaçãoespacial,a generalidadedos testemunhosrecolhidos indicia, embora de modo "velado", a existênciade uma política
informal que tende a colocar este grupo num espaçosocial diferenciado
do ocupadopelos portuguesesorigináriosda metrópole.
Tomando como ponto de partida este quadro geral, procedeu-sea
uma análisemais detalhadae que resultouna identificaçãodos seguintes
marcadores identitários na generalidadedos discursos observados:a
afirmaçãoda origem goesa,o modelo dominantede relacionamentocom
os portugueses,a castae a religião.
A afirmaçãoda origem é central paraa generalidadedos sujeitos.Os
entrevistadosintegradosno estudocorrespondem,na sua grandemaioria,
à segundae terceira geraçõesde migrantes.Embora, nalguns casos,as
famílias tenhammantido contactoscom a origem no decorrerda sua longa permanênciaem Moçambique,estasituação,que não abrangea totalidade dos casos,é sempredescritacomo episódica.A intermitênciadas
visitas não deve, contudo, ser interpretadacomo sinónimo de uma relação "distanciada" com a realidadesocial e cultural goesas.Os discursos
sobreos contornosquotidianosda "vida em Goa" são,na grandemaioria
dos casos,muito intensose assentesno detalhe,se bem que parciais,uma
vez que giram em torno de uma temática central: afamilia de pertença.
A quasetotalidade dos entrevistadosdescrevecom minúcia os trajectos de vida dos parentesem Goa, as suasprofissões,os seuscasamentos e aliançassociais,os seusquotidianose a sua "casa de família". O
em Goa, em relaçãoaos seus
mesmo se passacom os que perïnaneceram
pode
familiaresmigrantes.Como
ser constatadopelo depoimentode uma
das entrevistadaspertencenteà segundageraçãonascidaem Moçambique
e que só muito recentementevisitou Goa pela primeira vez, os seus
parentesdetinham sobre si e sobrea generalidadedos parentesque residem actualmenteem Portugal um importante conjunto de informações:
Engraçado.Eu nuncatinha ido a Goa na vida e chegueilá e senti
afinidades.Senti-meem casa.Nós temosum sentimentode família
muito grande.Eu ainda tenho lá família. De modo que chegueilá
dissequemera e toda a gentesabiaquemeu era.Eu, apesarde não
os conhecer,tambémsabiaquemera quem.De modo que foi uma
coisafabulosa.Gosteimuito.
Os contactos entre parentes eram mantidos por carta ou através de
familiares e amigos em trânsito entre os dois territórios.Na socialização
das geraçõesmais jovens recorria-sesobretudoà oralidadepara transmitir aosjá nascidosem Moçambiquedescriçõesdetalhadasdashistóriasde
família e dos quotidianosgoeses' Avalorização e preservaçãodas memó-
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rias familiares versam,quer a família do próprio e a família do cônjuge
quer as dos amigos mais próximos e estende-seao longo de muitas gerações e ramificações.No contexto destasdescriçõesprolongadasacentuam-se sobretudo os vínculos existentesentre as diferentes famílias
brâmanes,por muito longínquosque sejam, o que justifica a expressão
recorrentementeutilizada pelos entrevistados,"ÍÌós, os goeses somos
todos primos uns dos outros".
A ligaçãoa Goa reforça-secom a integraçãodasfamílias em contextos de sociabilidadeespecificamentecriados pela e para a elite goesa
católica,com o intuito de reforçar os laços de sociabilidadeexistentesna
a cultura". Curiosamente,a sua discussãotorna-sea
origem e oopreservar
porta de entradapara analisaras modalidadesdominantesde relacionamento com os portugueses:
Eles frequentavam
O convíviocom os europeusera normalíssimo.
os deles.Bem,menos.(...) Eu
o nossoclubee nós frequentávamós
até diria que havia um racismolatente.Enfim, por exemplo' quantos casamentosinter-raciaishaviam em LourençoMarques,durante todos essesanos? Contam-sepelos dedos de uma mão. (As
comunidades)não semisturavamassimmuito.
É portanto nestequadro que emergeum conjunto de considerações
relevantes,se bem que muito restritas,sobre"o colonizador".A primeira
remete para o facto das famílias apresentaremum discurso acerca dos
"portugueses" que promove uma representaçãodo grupo enquanto entidade plural, marcadapela existênciade uma grande diversidadesocio-económica.A totalidadedas famílias goesasintegradasno estudo apresentauma relativa uniformidadeno que respeitaaos "capitais culturais"
(elevados)das diferentesgeraçõese ao desenvolvimentode estratégias
bem sucedidasde integraçãosocio-profissional.Esta especificidadepermitiu-lhes assumirum posicionamentoprivilegiado em relaçãoa algumas
franjas da populaçãode origem portuguesa.Assim, embora valorizando
positivamentea manutençãode um relacionamentopróximo com a população originfuia da metrópole, esse relacionamentoé mediado por um
entendimentoclaro da existênciade um sistemade hierarquizaçãosocial
que ultrapassaas barreirasda diferenciaçãoétnica e os coloca, enquanto
grupo, em situaçãode poder estabeleceruma distinção efectiva a partir
da heterogeneidadesocial que a compõe.Nesse sentido,é possível afirmar que a elite católica goesatoma como referência,não a generalidade
da populaçãode origem portuguesa,mas apenasas suasfracçõesmelhor
posicionadase detentoras,nas suaspalavras,de uma "educaçãoe de um
grau cultural" que se aproxima dos seus. Esta questão está relacionada
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com o terceiro elemento apontadocomo significativo nos processosde
auto-definição identitária - a casta.
Alternativamente à explicitação da pertença a uma casta determinada, os discursosproduzidospelas famílias tendem antes a sublinhar os
atributosdistintivos que explicitam a sua inclusãono estratomais elevado do sistemade estratificação.Assim, e para além das referênciasao
forte investimento na escolaridade,os argumentosmais referenciados
encontram-seuma vez mais ligados ao domínio da língua e da cultura
portuguesas.No que respeitaaos goesespertencentesa outras castas,os
tendema reproduzira existênciade um quadro de
discursosapresentados
perfeitamente
demarcado que se torna particularmente
diferenciação
cônjuge
e na promoçãode relacionamentosde amivisível na escolhado
zadeentreos mais novos:
Havia muito convívioentrenós.(...) As própriasmãespromoviam
(.'.) Normalmente
muito o convíviocom outrasfamíliasbrâmanes.
Essa
de
educação.
tipo
pessoas
o
mesmo
com
sempre
buscavam-se
para
pais.
eraumagrandepreocupação os
Os mesmos princípios encontram-sepresentesnos contextos de
sociabilidade formalmente organizadoscomo os clubes e associações
especificamentedestinadosàs populaçõesorigináriasdos territórios portuguesesna Índia. Os entrevistadosrelatam a existênciade três associações,cujo princípio de autonomiae diferenciaçãoresidena casta:
A comunidade encontrava-seorganizadíssima.Tão organizada
que,e issoaconteceem todo o lado em quehá goeses,haviamtrês
dos goeem LourençoMarques.Uma era a associação
associações
sesmais de elite.(...). Depoishaviauma outraque começoupor
seruma secçãodesportivada primeira,masque depoisse desligou
porquecresceumuito.Aí haviamuitagentenãobrâmane.A terceide classe,(...) que era chamadaa Associara era uma associação
Indo-portugueses.
Operários
dos
ção
Selectivos,quer no que respeitaà constituiçãodas redesde sociabilidade informais quer na formação das suas organizaçóese colectividades
próprias, o grupo reproduz em Moçambique mecanismosde distinção
muito semelhantesaos existentesna origem.Destemodo, não obstanteas
resultam do pro"quebras e rupturas" (Hall 2003) que necessariamente
cessomigratório e dos novos posicionamentosadquiridosno contexto de
chegada,o reequacionamentoidentitário da elite católica goesaface aos
demais grupos que com ela partilham o contexto de origem passapela
permanênciados princípios que já em Goa os estruturavam.Esta estraté-
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gia reproduz-seigualmenteem relaçãoaos outrosmigrantesprovenientes
do sub-continenteindiano. Independentemente
da origem geográficae da
religião professada,os contactossão descritoscomo estritamente"institucionais, sobretudoao nível desportivo", traduzindo na prática a existência de um modelo relacionalassente"numa distânciasimpática"entre
o grupo e os outros migrantesde origem indiana.A argumentaçãodesenvolvida no sentido de justificar esta estratégiade afastamentoassentano
princípio da autonomia e "demarcaçãoassociativa",característicasda
sociedadecolonial moçambicana,que estabeleciae promovia um modelo
relacional entre os diferentes grupos que a compunham assente numa
lógica que, segundoum dos entrevistados,promovia as "relaçõesà distância, sem confusõesou misturas.(...) Não havia fricções, nem hostilidades.Era uma convivênciapacífica,mas com cadaum no seu canto."
Finalmente,no que respeitaà religião destacam-seduas argumentade forte ligação à
ções centrais.A primeira promove uma representação
igreja católica e uma prática religi.osaintensaao nível do quotidiano.A
segunda deixa transparecer a instrumentalização da religião enquanto
factor de demarcaçãosocial, sobretudoem relação à comunidadehindu
presenteem Moçambique. De acordo com os registos obtidos, "desenvolviam-semuitas actividadesna igreja e ia-seà missatodos os dias", "as
famílias eram muito devotas aos seus santos padroeiros" e refere-se
explicitamente que "os cristãos não usavam sari, porque o sari era normalmenteusadopelos hindus. Em Moçambiquehavia uma diferenciação
marcadaentre cristãose não cristãose as pessoaspela vestimentasabiam
quem era quem".
Estes apontamentosretiradosdirectamentedos discursosdos entrevistados,embora se refiram ao contextomoçambicanoindiciam uma vez
mais uma representaçãopróxima das especificidadesque marcaram os
relacionamentosentre colonizadorese colonizadosem Goa. Seja através
da língua, do vestuário, das práticas culturais ou da expressãoda sua
religiosidade,as referênciasidentitáriasapresentadas
apontamno sentido
da reproduçãoe intensificaçãodos processosiniciadosna origem. Como
referiu um dos informantes do estudo, as estratégiasde integração e
afirmaçãoda elite goesacatólicapassaram,na generalidade,por simultaneamente afirmar a sua proximidade ao grupo dominante e por marcar,
sobretudono contexto público, um distanciamentosocial e cultural relativamente aos traços identitáriosespecíficose mais facilmente reconhecíveis pelos portuguesescomo "indianos".
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Domesticidades em Moçambique

Partindodestequadrogeral procedeu-seà análiseda cultura material
e dos consumos domésticosdas famílias em estudo. Muito embora a
recolha de informaçãorelativamenteàs casasde África tenha sido realizadaa partir de entrevistasnão estruturadas,da observaçãode objectos e
de imagensdos interiorese exterioresdos espaçosdomésticosdo passado, por razões analíticas optou-se por organizar a informação em três
grupos distintos: a) lógicas decorativasdominantes,mobiliário e outros
objectosdomésticos;b) práticasalimentares,consumose preparaçãode
refeições;c) outraspráticasde consumomais específicas:consumosliterários,musicais,pintura, escultura.
No que respeitaà decoraçãoda casa,ao mobiliário e aos objectos
domésticosapontadospelas famílias como mais significativosna definição de um géneroe uma lógica próprias,o primeiro aspectoque sobressai do discurso dos entrevistadosprende-secom a existência de uma
posição original face ao modo como caracterizam e avaliam o "estilo
decorativo" das suascasas.Muito emboranão se possareferir a existência de uma lógica dominanteprevalecente,que alterna entre o "tipicamente" ou o "clássico" portuguêse o "estilo indo-português",a maioria
das famílias refere a existênciade ambasas "influências" nas suascasas.
das razõesinvocadasparajustificar maior ou menor
Independentemente
presençade cada uma destaslógicas decorativasno espaçodoméstico,o
facto de não se optar por sublinharclaramenteas proximidadesàs lógicas
decorativas portuguesas é significativo, sobretudo quando confrontado
com os discursosrecolhidos sobre as localizaçõesdas casasno espaço
urbano.
Quando se passouà observaçãodos discursossobreobjectosespecíficos presentesno contexto doméstico, a primeira leitura dos registos
recolhidos apontou para a existênciade uma coincidênciarelativamente
aos discursosmais gerais sobre a casa.A maioria das famílias expressa
uma clara apetênciapor objectosque descrevemcomo "de estilo clássico
e design europeu" ou de "estilo indo-português".Esta é, aliâs,a fórmula
usadapara descrevera maioria dos objectosadquiridosna colónia, sejam
eles mobiliário, tapeçarias,loiças ou pequenaspeçasdecorativas.No que
se refere aos objectosde origem goesa,isto é aos objectoscategorizados
como de "estilo indo-português"observa-se,no entanto, uma originalidade interessante.A fórmula geral usadapara descreveros objectosditos
europeuse goesesé, no casodos últimos, complementadapor descrições
cuidadas,precisase detalhadas.Os objectose a sua ligação às trajectórias percorridaspelas famílias s{o alvo de uma descriçãointensae indi-
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ciadora da sua relevânciano contextomaterial da casa.Este conjunto de
objectos integra uma considerávelvariedadede coisascomo cadeirasde
palhinha, arcas de madeira esculpidas,esculturase imagensde santos,
oratórios e uma série de objectos decorativosdiversificadostais como
pequenasesculturas,jarras, utensíliosde cozinha e cestos.A biografia
ãoJ objectosgoesespresentesnas casasde África e a descriçãodas suas
viagens é acompanhadapor relatos precisosacercados usos dados aos
mesmosao longo do tempo, dos processosde reavaliaçáoa que, por força da deslocação,foram sujeitos e das alteraçõesque foram sofrendo em
termos da posição que ocupavamno universo material da casa.A esta
tarefa de reavaliaçãonão é alheio o facto da maioria das famílias referir
que os objectosvindos de Goa constituíamuma minoria face aos objectos adquiridosna colónia:
Nalgumascasashaviam peçasde mobiliário de Goa. Mas, sabe,
quando as pessoasvieram de Goa a maioria não vieram propriamente em família. Vieram sobretudorapazessolteiros que entretanto foram casando.E eram normalmentefilhos mais novos. A
casade família e todo o seu recheioficou em Goa. Eles vinham
normalmentesó com uma mala. A casae todo os seu recheioficavam parao irmão maisvelho rapaz.
Significativos para a caracterizaçãodos espaços domésticos em
Moçambique, os objectos decorativos e o mobiliário são claramente
ultrapassadosem importância,presençae intensidadepelos registosrelativos às práticasalimentares.No que respeitaa este conjunto de práticas
de consumo doméstico, a primeira nota a merecerdiscussãoprende-se
precisamentecom a centralidadeque assumeno quadro geral da materialidade da casa. Descrita como muito "rica e variada", a comida goesa
ocupavaum posicionamentoprivilegiado, quer nas refeiçõesquotidianas
quer nas refeições formais e em momentos festivos. Muito embora se
tenham recolhido referênciassobre a inclusão de "alguns pratos portugueses"na dieta familiar, especialmenteao nível do quotidiano,estessão
visivelmentedesvalorizadosface à excelênciada cozinhagoesa.
Em África, a minha mãe cozinhavamuito bem comida goesa.
Tinha muito gosto no que fazia e habituou-nosà comida goesa.
Parece-meque é o meu cordãoumbilical com Goa. E pensoque
não sousó eu.
Fica
Nós, os goesesdamosum toquegoêsà culinariaportuguesa.
uma coisarevistae melhorada.Por exemplo,seuma feijoadatradicional portuguesalevar um chouriçoda India, feito com condimen-
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tos de lá, fica com um gostofantástico.Quem diz uma feijoada,diz
uma dobrada.Uma dobradaà goesaé qualquercoisade extraordi
nário.
do confronto entre as duascoziUm dos aspectosmais interessantes
nhas revela-se precisamente no facto de a cozinha portuguesa, mesmo
quandopouco integradanas práticasfamiliares,sofrer assimmesmouma
adaptaçãopara se aproximar ao "gosto goês" através do recurso a um
conjunto de especiarias,vegetaise frutas.Um segundoaspectorelevante
prende-secom o protagonismoassumidopela comida goesa,quer nos
contextosfamiliaresmais restritosquer em momentosformais e festivos.
Em dias de festa era impensávelnão se fazer exclusivamentecozinha goesa.(...) fazíamosarroz pullau, que leva bastantespassas,
amêndoae cebolafrita e frango todo cortadoaos bocadinhos,o
sarapatel,que é um prato tradicional de natal e que também não
a bebinca,o doce de grão. (...) era semprecomida
dispensamos
goesa.A comidagoesaé de facto muito boa e tem um património
muito vasto.Era obrisatório.
Muito embora todas as famílias tenham referido que o "património
gastronómico goês" integra muitas influências portuguesas, este facto
não é interpretadocomo um risco à suariquezae originalidade'Ao invés
dos discursos sobre a decoração da casa, a cozinha goesa é claramente
referenciadacomo a "nossa cozinha" ou a "nossa tradição", por contrapondo à cozinha portuguesa.Este facto é sublinhadopelo tom enfático
com que as receitase as refeiçõessão descritas,mas também por outro
se prendecom o
tipo de mecanismosdos quaisum dos mais interessantes
caril. Todas as famílias referem que a eleição do caril enquantoprato
nacional resultou de um processomimético desenvolvidopor todos os
outros grupos sociais,incluindo as próprias elites coloniais que o introduziram nas suas rotinas quotidianas. Repare-secomo o tema é introduzido por uma das entrevistadas:"ao domingo havia sempre caril. Os
outros não goesestambém faziam, mas por imitação".
A introduçãoem Moçambiquedo que na generalidadeé considerado
como "prato nacional" durante o período colonial é explicitamentereivindicadapelas famílias. Contrariandoo registo de aproximaçãomimética que marca a generalidadedos discursos,os sujeitos assumempela
primeira vez uma posiçãoque valoriza claramenteo seu património face
ao português.Como fica claro no contributo apresentadoa cima, no que
se refere às práticasalimentaressão os outros, incluindo os portugueses,
que imitam os goesesao integrarEmno seu quotidiano um conjunto de
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práticasalimentares,com destaqueespecialpara o caril, que estesreclamam como suas:
A propósitodaquilo que afirmou sobreas famílias europeiascomerem sempre caril ao domingo, lembro-me perfeitamentede uma
loja de um indiano em Lourenço Marques que vendia tempero e
que tinha uma enorïne clientela europeiaque não percebianada
daquilo.Os europeussabiamlá comprartempero!Não é como a
minha mulher quefaz cá em casao tempero.Pedetanto disto, tanto daquilo, e o temperoé feito cá em casa.Os europeuschegavam
lá e pediampó de caril. E ele tinhauma coisapreparadaque era o
chamadopó de caril.
No que se refere aos consumosliterários e musicais,estessão pautados por uma avaliação positiva tanto das produções ocidentais como
das produçõesgoesas.No caso das práticasde leitura, o facto mais relevante aponta para uma clara apetênciápor literatura clássica portuguesa.
Todas as famílias descrevema existênciade uma quantidademuito significativa de livros nas suascasas,sendoque muitas mencionammesmo a
existência de pequenasbibliotecas privadas.A leitura é descrita como
uma prática muito valorizada, realizadamuitas vezesem família.
Primava-sepor ler os nossosautoresportugueses'(".) Tínhamos
uma educaçãomuito ligada a Portugal.Era uma educaçãoabsolutamenteformal. O pai gostavamuito de poesia.E até escreviaversosem ocasiõesespeciais.

Os consumosmusicaisapresentamum quadro muito semelhante.A
totalidade dos entrevistados teve formação musical formal durante a
infância e juventude e a maioria chegou mesmo a integrar formações
musicais.Todos referem a existênciade instrumentosmusicaisvários em
suas casas, o'pequenasorquestras" que segundo referiram serviam para
entreter os convidadosdos pais ao serão,quando havia visitas ou uma
interessee conhecimentopela
festa familiar. Uma vez mais, expressou-se
música europeia que, no entanto, é contrabalançadabastantemais do que
no caso da literatura por um interessepela música goesa.Para além de
integraros repertóriosfamiliares,a músicagoesae, muito especialmente,
"os mandós" eram igualmente apresentados"em público" para uma
audiência constituída na generalidadepor amigos também goeses'
Os goesestêm propensáopara a música' Em Goa faziaparte da
instruçãodos meninos,paralelamenteà escola.Em minha casa' e
em muitas casasgoesas,faziam-serecitaisà noite quandotínhamos
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visitas. Eu tocava violino, a minha irmã piano e o meu irmão violoncelo. Tínhamos um verdadeirotrio, com peças ensaiadas.Os
meuspais obrigavam-nosa tocar paraos amigos.
No que se refere a outros camposde produçãoartística,como a pintura ou a escultura, a nota dominante aponta para uma valorização de
artistas portuguesese para representaçõesfigurativas relacionadascom o
catolicismo.Ao contrário do que se observarelativamenteà música,não
se observamregistosque afirmem a existênciade criaçõesartísticasproduzidas por goeses, muito embora as peças trazidas directamente das
"casasde família em Goa" mereçamdestaque.O maior ou menor número
destesobjectos presentesnas casasresulta, de acordo com os sujeitos,
das políticas de transmissãode património goesasque tendiam a privilegiar a sua concentraçãonas mãos do filho mais velho que herdava a casa.

Considerações finais
De que modo os discursossobrea casa,os seusobjectose práticas
de consumo contribuem para o entendimentoda experiência de vida deste grupo específico de goesesem Africa? O que acrescentamacerca da
gestãodo seu relacionamento com a origem e sobre os posicionamentos
que vieram a ocupar no novo contexto? Como são geridas as mudançase
as adequaçõesao nível do quotidiano face às reorganizaçõese ajustes
que o movimento, e os novos encontrosculturais que ele necessariamente
comporta, introduz ao nível das práticas domésticasnafixalizadas?Como
interpretar a reivindicação de "o verdadeiro caril moçambicano" ser, na
verdade,goês?
Da generalidadedos registosrecolhidossobre as diferentesdimensõesda cultura material observadassobressaem
dois pontos que, quando
observadosà luz da perspectivaque conduziu esta reflexão, merecem um
destaqueparticular.
O primeiro ponto prende-secom o facto da generalidadedos discursos sobre as práticas de consumopareceremde certo modo espelhare,
nessesentido,confrrmar os posicionamentosocupadospelos sujeitos no
quadro da sociedadecolonial moçambicana.Tal como tinha sido avançado anteriormente,a proximidade à cultura portuguesa,a sua a valorização
e integração nas lógicas quotidianas fruto do processo colonial instaurado em Goa constitui em Moçambique uma dimensão central das experiências vida dos sujeitos e que transparecena quase generalidadedos
discursos sobre a casa. Central em Goa, a proximidade ao modo de ser e
de estar português parecetambérnter marcado significativamente o habi-
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Embora de modo discreto, os laços com a origem parecem,por vezes,

maioria das
ção formal como sejam os consumosliterários. O facto da
iamílias ter iniciado o seu testemunhoafirmando que a sua casapoderia

de ser confundido com um indiano", encontra-setambém presentenas
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desempenhamtambém a função de confirmação da interiorizaçáo de um
importante conjunto de práticas do outro que, exceptuando o caril, se
encontra longe de ser paritário. Como refere Glover relativamente aos
chalés coloniais inglesesna Índia, a casa foi sempre consideradapelo
poder colonial como um poderosoinstrumentode socializaçáoa partir do
qual se poderiam estabelecerprincípios com o objectivo de "moldar e
rèfor-ar hábitos e costumesnativos" (2004: 63). Ao afirmar explicitamente a proximidade dos dois conceitosde domesticidade,as famílias
em estudoafirmam tambéma ocidentalidadedo seu modelo e confirmam
a transferênciapara Moçambiquedo processode mimetismo que tinham
iniciado em Goa e que lhes permitiu assumir,sem as integrar,um lugar
reconhecidae naturalmentepróximo (Bhabha 2002) das posiçõesmais
elevadasdo complexotecido social da colónia.
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