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Resumo: A presenga portuguesa na India influenciou paisagens, crengas

e perspectivas de vida ao longo de cerca de cinco seculos. A tendencia

globalizante das sociedades contemporaneas conduziu a inversao das

antigas rotas dos imperios coloniais europeus e em Portugal, encontra-se

actualmente uma das maiores comunidades hindus da Europa. Este

grupo, originario do Gujarate (India), possui uma experiencia passada

de emigragao para Mogambique, uma das antigas colonias portuguesas

de Africa. No entanto, a actual diaspora hindu em Portugal possui

caracterlsticas que a distinguem dos anteriores trajectos migratorios.

A partir da analise da comunidade hindu residente em Santo Antonio

dos Cavaleiros (Area Metropolitana de Lisboa) e possivel observar a

centralidade do papel desempenhado pelas mulheres no processo de

reprodugao cultural do grupo. Para alem disso, a lealdade para com o

espago de origem suporta a estrutura simbolica da comunidade.

A partir de Diu: Diaspora hindu e genero em Portugal*

Percorrer as ruas de Diu, a pequena ilha localizada a ocidente do Estado de

Gujarate (India), faz-nos penetrar na encruzilhada de sensagoes amblguas,

fruto de cruzamentos de seculos, cuja historia permanece resistentemente

vislvel atraves de vestlgios sumidos. Diu e um pequeno enclave, quase esque-

cido no extremo Sul da peninsula do Khatiawar, formando, juntamente

com Damao, um Territorio da Uniao. 1 O peso do passado colonial de Diu

confere-lhe, nos dias de hoje, um caracter particular, fruto de confluencias
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mutuas, manifesto na arquitectura, na lingua, no modo de vida de muitas

pessoas.

O estrategico porto de comercio do Indico foi o centro da abertura da

costa ocidental da India ao exterior, expondo a popula^o da ilha a multiplas

influencias. E, mesmo apos a perda do impacto mercantil, fazia sentir-se em

Diu o impulso da sai'da: o Oceano Indico conduziu a diversos destinos na

costa Oriental de Africa, particularmente no contexto do colonialismo portu-

gues e do consequente estabelecimento de correntes migratorias entre os dois

continentes.

Perdido o seu presrigio mercantil, Diu foi claramente ultrapassado por

Goa, a capital do imperio portugues na India, reflectindo-se esta proeminen-

cia na subalterniza^ao de reflexao teorica relativa a Damao e Diu por oposi^ao

a uma predominante aten^ao dada a Goa (Perez, “Sonhos imperiais” 133). A
prolongada presen^a portuguesa em Diu, a emigra^ao para as colonias africa-

nas, que se intensificou a partir do seculo xvii, e o seu fechamento a realidade

circundante ao longo de seculos deixaram eco que hoje soa a passado e que tor-

nou antiga Pra^a de Diu . uma cidade leve, pequena, absolutamente parada

no tempo, com um olhar umas vezes conformado e melancolico, outras vezes

amargo e choroso, de contempla^ao e medita^ao sobre um passado cheio”

(Grancho 26).

A emigrat^ao de outros tempos, que deixava em Diu as mulheres, alheias ao

processo de acumula^ao do que se consideravam entao pequenas fortunas,

foi substitufda, a partir do final da decada de 1970, por uma vaga migratoria

impulsionada pelo processo de descoloniza^ao portuguesa, originando uma

inversao dos trajectos coloniais, enquadrada no sistema de mobilidade trans-

nacional. A antiga metropole, Lisboa, tornou-se o primeiro centro do estabe-

lecimento destas populates, sofrendo transforma^oes sociais que marcam a

sociedade lisboeta contemporanea. A diaspora2 hindu em Portugal estrutura-

-se fundamentalmente atraves das suas mulheres que participam activamente

na reprodu^ao cultural do grupo. Simultaneamente, uma forte liga^ao ao seu

espa^o de origem e mantida, com o intuito de assegurar a rela^ao afectiva com

o poder religioso que emana do espa^o original dos seus antepassados, nos

templos e no proprio contacto com o solo indiano.

Diu: O impulso da partida

Existem em Portugal aproximadamente 30000 hindus3 originarios, na maio-

ria, do estado de Gujarate, cujo intercambio comercial com costa oriental
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de Africa se tera iniciado muito antes da entrada dos portugueses no Indico,

encontrando-se este datado em textos arabes desde o ano de 1030 DC (Rita-

Ferreira 617).

Foi em finais do seculo xv, perfodo em que o sultanato do Gujarate se

encontrava em franca expansao, e que os portos de Diu e de Surat assumi-

ram um papel determinante no contexto da actividade comercial da zona de

Cambaia, que se iniciou a fixa^ao das primeiras comunidades indianas em

Sofala (Malheiros 128). De acordo com Michael Pearson, a ilha de Diu cons-

titufa, em 1500, um porto estrategico do comercio gujarati, a partir do que

se realizavam as maiores rotas de comercio do Indico (Pearson, Merchants

and Rulers 11). O Oceano Indico com que os portugueses se depararam no

final do seculo xv encontrava-se dominado por mercadores indianos que se

tinham instalado ao longo da costa oriental africana, controlando o intercam-

bio comercial da zona de Cambaia. A ambi^ao do comercio nesta zona, por

parte dos portugueses, conduziu a conquista da ilha de Diu em 1535, que

ficou em seu poder nos cinco seculos que se seguiram. No irn'cio do seculo xvi,

os portugueses identificaram os principais portos estrategicos do Indico, que

foram conquistando sucessivamente: Goa, Colombo, Malaca, Ormuz e Diu.

No caso da costa oriental de Africa, Mozambique encontrava-se estrategica-

mente localizado de modo a controlar o comercio da costa sul e a bloquear o

comercio mu^ulmano (Pearson, The Indian Ocean 120).

O estabelecimento do sistema mercantil e do dommio imperial portugues

nesta zona estimulou a fixazao de comunidades hindus em Mozambique.

Os primeiros grupos a estabelecerem-se definitivamente nesta regiao consti-

tufam uma elite de mercadores ricos do Gujarate, a Companhia de Baneanes

de Diu (Antunes 94), que, na primeira metade do seculo xvn, dominava os

circuitos comerciais costeiros, estimulando o crescimento da sua comunidade

em Mozambique. O circuito de movimento de Diu em direczao a Africa, con-

tudo, iniciara-se com a deslocazao dos pedreiros de Diu. Estes foram recru-

tados para a construzao de fortalezas portuguesas em Mozambique no seculo

xv (Boxer 336), viajando posteriormente atraves de contrato de trabalho, em

finais do seculo xix, para a construzao de obras publicas, particularmente nos

caminhos-de-ferro de Mombaza (Twaddle 160).

No seculo xix, novas comunidades indianas estabeleceram-se em Mozam-

bique. Provenientes de cidades do distrito de Saurashtra, no Gujarate, realiza-

ram o movimento de explorazao de novas zonas de implementazao comercial

no interior do pais. Estes grupos desenvolveram estrategias comunitarias, cons-
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truindo redes sociais, familiares e culturais, praticando diferentes percursos

migratorios que oscilavam entre o regresso final para a India apos nm perfodo

de acumula^ao de capital e o estabelecimento definitive) de familias inteiras

em Mozambique. O processo de descolonizazao da antiga colonia portuguesa

interrompeu este sistema e implicou a partida—e posterior reconstru^ao

—

destas redes para territorio portugues (Malheiros 132-33).

Apesar de alguns terem regressado a India, a grande maioria optou por

estabelecer-se em Portugal. A partir do final da decada de 70, assistiu-se a

fixa^ao das primeiras familias hindus em Portugal, pesando na escolha dos

novos espa^os de habita^ao, “estrategias de congrega^ao espacial” com vista a

constru^ao de processos de “recomunitarizazao” (Bastos, A comunidade hindu

7). Formaram-se tres principals nucleos habitacionais hindus da Grande Lis-

boa: dois bairros de habitazoes precarias, a Quinta da Holandesa no Areeiro

e a Quinta da Vitoria na Portela de Sacavem, e a freguesia de Santo Antonio

dos Cavaleiros, um conjunto habitacional cuja construzao se caracteriza por

uma conjugazao de bandas e torres. As habitazoes degradadas da Quinta da

Holandesa foram posteriormente destrufdas e substitufdas por apartamentos

de realojamento na zona de Chelas e a comunidade hindu da Quinta da Vito-

ria encontra-se de momento perante um processo de realojamento controverso

(Cachado 121).

De Diu e originaria parte substancial da populazao hindu residente em

Portugal, particularmente de tres localidades: as aldeias de Fudam e Ghoghla,

e o centro de Diu, antigamente denominado de Praza ou Cidade de Diu.

Ao percorrer as ruas urbanas, ou a paisagem rural de algumas aldeias da ilha,

deparamo-nos com series de portas fechadas, aldeias-fantasma onde apenas os

mais velhos assomam aos patios ao final da tarde, ruas vazias de habitantes,

onde, por vezes, os vendedores sao os unicos a cruzarem o espazo diariamente.

Estas portas foram-se fechando progressivamente a partir do primeiro grande

impulso migratorio ate que, actualmente, muitas destas habitazoes sao apenas

revisitadas de tempos a tempos.

Um investigador portugues que circule pela aldeia de Fudam tera certa-

mente uma experiencia interessante, pois sera chamado pelos seus poucos

habitantes de idades avanzadas a uma actividade de pratica da lingua portu-

guesa que estes ha muito abandonaram e que recordam com nostalgia, relem-

brando trajectos, pedazos de vidas divididos entre as duas margens do Indico.

Os relatos em portugues narram habitualmente os longos percursos de barco

para Mozambique, os anos de trabalho dedicados a acumulazao de riqueza,
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as viagens de regresso ao reencontro da famflia e as curtas temporadas que os

familiares passavam em territorio africano.

Circular na encruzilhada da cidade de Diu, desde a zona comercial ate

ao bairro cristao, permite ao investigador portugues reconhecer a sua lingua,

escrita
4 ou falada com diferentes sonoridades, 5 absorver seculos de historia de

influencias mutuas entre Portugal e India, permanecendo o maior legado por-

tugues o cristianismo, evidente nas varias igrejas que sobressaem na paisagem

da ilha. Se bem que no contexto do “Estado Portugues da India” Diu e Damao

tenham sido, como vimos, sistematicamente relegados para segundo piano face

a proeminencia de Goa, a longa presen^a dos portugueses em Diu manifesta-

se ainda nos dias de hoje.

Actualmente, o trajecto dominante e inverso, consequencia do contacto de

seculos, sendo a presen^a da popula^ao hindu originaria deste estado indiano

em Portugal uma realidade da sociedade portuguesa contemporanea. A inver-

sao do sentido da viagem,6 consequencia do fim do colonialismo, iniciou um

processo de mobilidade transnacional rumo as antigas metropoles, transfor-

mando social e culturalmente locais de origem e de destino. Os fenomenos de

migragao originaram uma discussao teorica em torno da aplica^ao de concei-

tos capazes de explicar os processos actuais de mobilidade global.

O debate em torno do conceito de diaspora nas ciencias sociais surgiu nas

duas ultimas decadas do seculo xx sendo, ate entao, o termo usado esporadica-

mente, num periodo em que era esperado que os grupos de imigrantes se assi-

milassem as normas dos pafses de destino, percebendo-se a partir da decada de

70 a falibilidade da teoria assimilacionista e dos modelos paralelos de integra^ao.

Muitos destes grupos mostravam resistencia face as estrategias assimilacionistas

dos estados-na9ao em que se estabeleciam, desenvolvendo fortes sentimentos de

comunidade e mantendo tradi^oes culturais e religiosas (Shuval 31). William

Safran, um dos primeiros autores a publicar na revista Diasporas
,
fundada por

Kachik Tololyan, sugeria que o termo fosse considerado como uma designa^ao

metaforica, podendo ser aplicado a diferentes tipos de populates (83).

Ao longo da decada de 90, o fenomeno de globalizagao e os movimentos

transnacionais que progressivamente implicavam o cruzamento das fronteiras

nacionais, fruto de um novo quadro politico mundial, inspiraram a discus-

sao centrada no conceito de diaspora. As transforma^oes culturais, o processo

de economia global transcontinental e o desenvolvimento das tecnologias de

informa^ao e de comunica^ao que conduziram a erosao economica e polftica

das barreiras nacionais originaram novas formas de identidades que necessi-

INES

MARGARIDA

LOURENQO



478 PORTUGUESE LITERARY & CULTURAL STUDIES 17/18

tavam de uma conceptualiza^ao que surge reformulada pela preocupa^ao de

resistir a tendencia essencialista da no^ao de diaspora entao utilizada (Appa-

durai 35-36). A dimensao cultural da diaspora abre um novo campo de ana-

lise, explorado por autores que relevam o caracter hibrido, fluido, permeavel e

misto das novas formas culturais. 7

A ideia de mobilidade transnacional ilustra a logica de um envolvimento

de ida e volta de pessoas e bens (Basch 684) que atravessam barreiras culturais

e politicas, mantendo multiplas relates que implicam a transposi^ao destas

fronteiras, conducentes ao envolvimento com mais do que uma sociedade.

Implicados social e politicamente em mais de um estado-na^ao, os indivi-

duos encontram-se numa situa^ao de ambiguidade, expressa por Elsa Chaney

como “individuos que tern os pes em duas sociedades” (209). O conceito de

transnacionalidade foi usado por Basch, Glick Schiller e Szanton Blanc em

1994, para descrever os processos pelos quais os imigrantes forjam e sustentam

relates sociais multiplas que unem as suas sociedades de origem e os espa^os

de estabelecimento (Basch 7). A no^ao de transnacionalidade refo^a a mul-

tiplicidade dimensional das dinamicas originadas pela reconstru^ao global do

capitalismo, que se desenvolvem em espa^os geradores de identidades e repre-

senta^oes culturais flexiveis.

Tololyan considerou as diasporas como emblemas da transnacionalidade.

Segundo o autor, estas permitem desafiar a tranquilidade domestica das elites

nacionais e o seu poder hegemonico, num contexto em que as diferen^as se

pretendem assimiladas, destruidas ou relegadas para enclaves demarcados por

fronteiras que permitem a na^ao reafirmar uma homogeneidade que refor^a

as diferen^as entre si propria e o que se encontra fora das suas fronteiras (25).

Este ponto de partida auxiliara a compreensao destes fenomenos e permitira

pensa-los como desafios as barreiras nacionais, culturais e conceptuais que

caracterizam a sociedade contemporanea. A porosidade das fronteiras e evi-

dente no desenrolar do quotidiano das grandes cidades do mundo, originando

o que Shukla designa como um novo cosmopolitanismo urbano. As cidades do

chamado “primeiro mundo” como Nova Iorque ou Londres foram transfor-

madas por individuos originarios do “terceiro mundo” e, consequentemente, a

concep^ao de um espa^o nacional singular foi abalada, dada a porosidade das

barreiras conceptuais do estado (Shukla 79).



PARTS OF ASIA 479

Portugal: Genero e religiao em diaspora

A diaspora hindu em Portugal contou, para a sua consolidagao identitaria,

com estrategias comunitarias nas quais a participagao das mulheres foi cen-

tral, atraves da construgao de processos de reprodugao cultural. A comunidade

hindu estabelecida na zona da Grande Lisboa, a semelhanga do que aconteceu

no perfodo pos-colonial de outros contextos europeus, desenvolveu estrategias

de coesao e reprodugao identitaria tentando, ao longo das ultimas decadas,

ultrapassar as diferengas culturais face a sociedade envolvente. No caso con-

creto da comunidade hindu residente em Santo Antonio dos Cavaleiros, o

templo atingiu a sua fungao de criar uma cultura mais homogenea formada

a partir de uma identidade cultural indiana abrangente, atraves do envolvi-

mento de toda a comunidade no longo processo da sua construgao. 8 A religiao

desempenhou um papel central na fungao de, por um lado, manter os seus

membros unidos e, por outro, de os fazer emergir na sua nagao de origem. 9

Naturalmente, o processo de reprodugao da India fora da India, que resulta

da transposigao de barreiras nacionais e, consequentemente, culturais, apre-

senta tragos comuns com a chamada diaspora hindu espalhada pelo mundo.

Contudo, quando a observagao se reduz ao nivel da pequena escala e possfvel

encontrar variantes que constituem particularidades de cada diaspora. Histo-

ria, rotas geograficas e contextos de estabelecimento sao distintos e e, por isso,

necessario identificar as especificidades das diferentes diasporas. No entanto,

importa ter presente o facto de os varios grupos se manterem unidos por um
sentimento nacional que ultrapassa as diferengas existentes entre si.

Se no infcio da antiga corrente migratoria dos tempos coloniais as mulhe-

res se encontravam fora do processo de cruzamento do Indico, no contexto

actual, estas tiveram, e continuam a ter, um papel fundamental. Se algumas

farmlias se estabeleceram definitivamente em territorio africano, com des-

taque para os Vania, outras mantinham-se divididas ao longo de anos, em

que os homens partiam para a costa oriental africana, deixando na India as

mulheres e criangas. Em muitos casos, particularmente entre aqueles relata-

dos pelos habitantes de Diu, as mulheres nao integravam o processo de emi-

gra^ao, permanecendo a sua maioria em Diu, responsavel pela educa^ao dos

filhos. Os maridos e filhos adultos partiam para os negocios em Mozambique,

geralmente iniciados no interior do pals, e depois transposto para as grandes

cidades. Como demonstrei anteriormente, relativamente a comunidade hindu

de Santo Antonio dos Cavaleiros (Louren<;o 53), as mulheres sao as principals

responsaveis pela reprodu^ao cultural do seu grupo. Estas desempenham um
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papel determinante no campo da actividade religiosa e cultural da sua comu-

nidade, sendo sobre elas que recai a responsabilidade dos momentos religiosos

em espa^o publico e privado. Aos homens cabe a tarefa oficial da tomada de

decisoes, associadas a direc^ao do templo e aos contactos institucionais (sobre

a interven^ao activa das mulheres na diaspora sul asiatica a varios m'veis vide

Rayaprol 21, Raghuram 67, Takhar 215).

A participa^ao do grupo composto por mulheres, na sua maioria com mais

de 50 anos, a quern e atribuida a responsabilidade de dinamizar as activida-

des religiosas da comunidade, habitualmente designado de “o grupo do ‘sat-

sang’” 10 ou “o grupo das senhoras,” e um contributo essencial para o processo

de reprodu^ao cultural. A predominance de mulheres idosas prende-se com

o facto de estas disporem de mais tempo livre do que as suas filhas, noras e

netas, que se encontram ocupadas a trabalhar, a estudar ou a cuidar dos mais

novos. Para alem disso, as mulheres mais velhas vivem uma fase da sua vida em

que a sua idade lhes permite sentirem-se mais libertas dos constrangimentos

comportamentais anteriores.
11

Os novos estatutos que lhes sao atribui'dos pelo envelhecimento resultam

de formas de resistencia face ao dommio ideologico de genero, sendo os seus

corpos e as transforma^oes que neles ocorrem a fundamentat^ao da nova etapa

comportamental e de um novo modo de estar na vida. Ao iniciar a fase pos-

reprodutiva, os corpos das mulheres encontram-se livres da necessidade de se

recolher e cobrir, estando mais purificados e mais libertos para a interac^o

social. Neste perfodo, as mulheres escapam ao controlo masculino sobre a sua

actividade no espa^o exterior ao universo domestico, tempo utilizado para

realizar as actividades que anteriormente lhe eram vedadas, fruto de uma clara

transforma^ao do seu papel de genero. No caso em analise, a esfera religiosa e

o campo propicio para a liberta^ao dos comportamentos impostos ao longo de

decadas, dadas as vantagens do novo estatuto etario das mulheres, bem como

da ausencia masculina durante o dia. Simultaneamente, para alem de se tor-

narem mais autonomas, as mulheres em fase de pos menopausa (re)adquirem

a pureza decorrente do fim das suas regras menstruais, entrando num estado

de pureza perene, nunca mais sujeitas a polui^ao periodica da menstrua^ao

(Rodriguez 99). Assim, encontram-se aptas para iniciar uma nova fase da sua

vida, apos terem vivido intensivamente o seu casamento e terem criado os seus

filhos, cumprindo os deveres tradicionais de maes e esposas.
12

A actividade religiosa e a sua ocupa^ao quase exclusiva e, neste ambito, as

mulheres detem a autoridade no campo ritual e devocional da comunidade,
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realizando tarefas rituais tradicionalmente atribufdas aos homens. A transfor-

magao e adaptagao das tradigoes religiosas aos novos espagos sao processos

comuns a todas as comunidades hindus estabelecidas fora da India (Williams

4-5), conduzindo a criagao de novas referencias identitarias e tambem de

novos estatutos sociais, religiosos e de genero. A pesquisa etnografica realizada

em Portugal, particularmente na freguesia de Santo Antonio dos Cavaleiros,

confirma a detengao, por parte das mulheres, de um privilegio social associado

a esfera religiosa. O aparecimento deste estatuto de conservadoras do conhe-

cimento religioso e de substitutas dos ritualistas masculinos conduz a cons-

trugao de novas identidades e, simultaneamente, de novas responsabilidades

rituais e sociais por parte das mulheres que se transformam em transmissoras

de ideias conservadoras dos proprios papeis de genero, influenciadas por ideo-

logias que circulam atraves das redes transnacionais.

A presenga proeminente das mulheres nas actividades religiosas das suas

comunidades e um fenomeno recorrente em varios contextos de diaspora

hindu, o que comprova a necessidade de enfase na articulagao entre as cate-

gorias de genero e religiao (Knott 98). No caso em estudo, o grupo considera

estas mulheres mais velhas as detentoras da sabedoria religiosa e as assegura-

doras da sua identidade cultural. Sao a referenda de conhecimentos tradi-

cionais, sendo frequentemente consultadas sobre a realizagao dos rituais (que

sari vestir em determinada ocasiao, como construir o palco de casamento das

divindades, ou ainda, como proceder pormenorizadamente a realizagao de um
“hawan,” o ritual de fogo; ou relativamente a duvidas teologicas, tendo sido eu

propria remetida para conversas relacionadas com mitologia ou com o calen-

dario religioso, por exemplo), e a algumas delas, sao-lhes atribui'dos estatutos

exclusivos, associados a sua idade e conhecimento religioso.

Sao assiduas participantes dos acontecimentos religiosos que ocorrem

quer no templo, quer nas casas dos devotos. A construgao do seu estatuto

conta, nao so com a sua idade mas com o conhecimento religioso que acu-

mularam ao longo dos anos, distinguindo-as das outras mulheres da mesma

idade ou mesmo com estatuto social mais favorecido, e que lhes conferem

caracteristicas de excepcionalidade. Este tipo de conhecimento e conside-

rado pela restante comunidade a reserva da sua identidade cultural, um facto

que mostra que o estatuto religioso adquirido na diaspora pode ultrapassar,

em algumas circunstancias, o estatuto social. Estas mulheres representam

para as gera^oes mais novas um reduto da sua ancestralidade, das referencias

construfdas da origem, representando a propria India sendo, e para as suas
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contemporaneas, uma present^ essencial do desempenho religioso quoti-

diano.

Algumas mulheres distinguem-se por receberem no seu corpo as varias

manifesta^oes da Grande Deusa, exprimindo deste modo, a associac^ao pode-

rosa entre mulheres e a Deusa. E necessario notar que a Deusa permite j untar

cultos aparentemente distintos: o de Shiva e de Vishnu. Este e um papel que

desempenha atraves da sua identidade ambivalente: ela e simultaneamente pro-

tectora e destruidora. Esta comunica com os devotos em situates rituais espe-

cificas atraves de palavras e expressoes corporais. As mulheres que incorporam

a Deusa sao conhecidas por “ter mataji” 13 ou por “descer nelas a Deusa,” utili-

zando o seu corpo como meio de comunica^ao da divindade com os seus devo-

tos, atraves da possessao. Para alem da carga simbolica que representam, mesmo

quando nao estao incorporando as divindades, estas mulheres sao potenciais

manipuladoras das ac9oes do grupo em geral e de individuos em particular: elas

sao o alvo de perguntas, de pedidos de protec^ao divina e de sugestoes para a

resolu<;ao de problemas concretos, e sao tambem fornecedoras de solu^oes. O
fenomeno complexo da possessao feminina confere as mulheres, cujos corpos

sao veiculo da comunica^ao divina, um poder particular, gestor das angustias,

duvidas e solu^oes a rn'vel individual e social. Estas mulheres utilizam tambem

o seu corpo como um instrumento de poder, codificando-o atraves de pe^as de

vestuario e ornamentos, “performances” e comportamentos.

Finalmente, algumas viuvas de bramanes actuam hoje como “pujari,” ritua-

listas hindus, presidindo a realiza^ao de rituais como “hawan,” o ritual de fogo e

“katha,” performances rituais da mitologia hindu. Elas sao pagas pela presta^ao

dos seus serv^os, recebendo tambem oferendas diarias que lhes sao feitas pelos

outros hindus. Este novo desempenho, que surge em diaspora, resulta da quase

inexistencia de ritualistas masculinos entre as comunidades hindus estabelecidas

em Portugal, conduzindo a reformata^ao do estatuto feminino, no sentido em

que a figura do “pujari” feminino e inexistente no contexto original do hin-

dui'smo.
14

Estas mulheres actuam como sacerdotisas, exibindo adere^os tipica-

mente associados aos ritualistas bramanes, desafiando a exclusividade masculina

da realiza^ao dos rituais e reformulando tambem o estatuto de viuvas, apagando

a inauspiciosidade que tradicionalmente lhes esta associada. Tal fenomeno vai

de encontro ao que Venkatachari observou em contexto norte-americano, em

que o ritual permite preservar a tradi^ao religiosa e, simultaneamente, atraves

da sua “performance,” transformar a propria tradi^ao em conformidade com o

contexto cultural em que se enquadra (Venkatachari 189-90).
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As mulheres em diaspora assumem frequentemente a tarefa “dharmica,”

(de “dharma” a lei universal, caminho ou lei natural) da dissemina^ao reli-

giosa, ao mesmo tempo que desenvolvem processos solidos de consolida<;ao do

poder atraves da religiao. Aparna Rayaprol demonstra como entre os membros

da diaspora do Sul da India em Pittsbugh as mulheres desenvolveram uma

postura de lidera^a comunitaria, renegociando relates e papeis de genero,

conduzindo a um maior igualidade entre homens e mulheres. Mas, se entre

este grupo, este processo foi facilitado por mulheres educadas, economica-

mente independentes, autonomas na tomada de decisoes, orientadas para os

assuntos religiosos e familiares (Rayaprol 134), o mesmo nao se regista em Por-

tugal: as mulheres que detem a responsabilidade sobre a actividade e religiosa e

cultural do grupo nao se enquadram na tipologia das mulheres independentes

e educadas apresentadas por Rayaprol. Neste caso, elas movimentam-se no

interior de um sistema patriarcal rigoroso, nao alcan^ando—nem aspirando,

muitas delas—o ideal de igualidade. Por outro lado, apenas as mulheres mais

velhas tern liberdade e autoridade na constru^ao mais directa da identidade

comum do grupo. As jovens reconhecem o seu papel no interior da hierarquia

estabelecida quer pelos homens—pais ou maridos—quer pelas mulheres mais

velhas, encontrando-se estas remetidas para os niveis subalternos da hierarquia

social do grupo. As mulheres desempenham um papel fundamental que as

torna centrais no processo de reprodu^o cultural do grupo. No entanto, elas

actuam tambem como elementos conservadores de dissemina^o de ideolo-

gias nacionalistas atraves das suas actividades religiosas. O envolvimento dos

movimentos politicos hindus (como e o caso do Vishva Hindu Parishad) nos

processos de globaliza^ao permitiu unificar a diaspora no processo do nacio-

nalismo hindu (Van der Veer 332), sendo as mulheres veiculos privilegiados de

transmissao da sua ideologia.

A rapida comunica^ao internacional, a internet, a televisao por cabo

e a musica formam narrativas sobre o significado de ser indiano e hindu.

Bollywood, com um impacto profundo nas comunidades originarias da India,

contribui para a consolida^ao deste sentimento de identidade indiana, refor-

<;ado pela continua chegada de imigrantes que sao, eles proprios, parte de

varias diasporas. Sentimentos de nostalgia devem ser considerados um disposi-

tivo importante—se nao o mais importante—para a constitui^ao de uma dias-

pora. Para os mais jovens, a perten^a a India e alimentada por viagens ao pais

de origem, e pela sua liga^ao a Portugal como um valor equivalente, se nao

superior, contribuindo para ambiguidade que define a sua perten^a nacional.
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O retorno ao espago de origem dos antepassados

Associadas ou nao a cerimonias rituais, os hindus de Santo Antonio dos Cava-

leiros realizam frequentes viagens a India, o territorio original, considerado

sagrado, de onde provem a pureza ritual, associada a essencia da propria India.

Outros autores dedicaram ja atengao ao topico do regresso a India no con-

texto da diaspora hindu em Portugal (Bastos, De Mozambique a Portugal 49).

Nestas viagens de regresso e habitual visitarem-se os templos das suas deusas

de linhagem, as “kul devi.” O espago de origem e admirado pela sua pureza

e sacralidade, razao pela qual, para alem da visita e ofertas realizadas as “kul

devi,” estes indivi'duos visitam tambem os espagos religiosos locais, realizando

grandes oferendas, de modo a compensar o afastamento prolongado, a ausen-

cia de culto durante anos. A minha primeira deslocagao a aldeia de Fudam

(Diu, India) permitiu-me acompanhar a viagem de uma famflia residente em

Portugal ate a India com o objectivo de realizar o casamento da sua filha mais

nova. A chegada, esta farmlia mobilizou-se para o templo da sua “kul devi,”

Kankeshwarimata, e, em seguida, visitou um local por eles descrito como “o

mais sagrado da India,” Gangeshwar. Face a importancia do culto religioso e

das ofertas realizadas naquele local logo apos a sua chegada a aldeia, foi-me

dito que realizar o culto dos deuses naquele local era extremamente auspi-

cioso quando comparado com os mesmos rituais oficiados em Portugal, com-

provando-se assim a superioridade da sacralidade dos espagos de origem e da

acgao ritual ai realizada.

As visitas a espagos sagrados ocorrem em locais de culto de grande desta-

que, geralmente no interior do estado de Gujarate. Tais viagens, a aquisigao

de material religioso a eles associado, a realizagao de oferendas e a ingestao

dos alimentos consagrados pela divindade (prasad) nestes locais, garantem a

conservagao das qualidades religiosas associadas a estes espagos, durante as

estadias longas fora do local de origem. Deste modo, assegura-se a estabilidade

da relagao com as divindades e, por consequencia, a sua protecgao durante os

prolongados periodos de afastamento.

Com efeito, as divindades, gestoras do universo, sustem a ordem socio-

cosmica com os seus poderes. O suporte divino do mundo depende das rela-

tes entre as divindades e os seus devotos que, cumprindo o seu “dharma,”

asseguram a manutengao do equib'brio universal (Fuller 59-60). A rela^o entre

devoto e divindade, perturbada por qualquer acontecimento como o afasta-

mento temporal e espacial, provoca a ira divina, que se pode manifestar sob a

forma de infortunio, infligido pela divindade de forma punitiva. De modo sin-
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tetico, a divindade, ofendida quando o seu culto e negligenciado, tem a capa-

cidade de punir um indivfduo ou ao grupo ao qual pertence. Deste modo, os

casamentos realizados no espa^o original sao considerados auspiciosos, razao

pela qual grande parte dos hindus residentes em Portugal se desloca ate a terra-

natal dos seus antepassados para realizar este tipo de rituais.

Os rituais religiosos associados a morte dos antepassados assumem tambem

um particular significado espiritual quando realizados nos espa90s religiosos da

aldeia de origem, na presen9a das divindades tutelares da casta (jati) e da linha-

gem (gotra). Com efeito, imediatamente a seguir a morte, o espfrito do indivf-

duo (preta) separa-se do seu corpo ao longo de um perfodo de tempo transitorio,

ate assumir o estatuto de antepassado (pitra) (Parry 77). Para que tal aconte^a,

e necessario que todos os rituais relativos a sua morte ocorram na perfei^ao:

“The dead man remains a preta for a period ranging from ten to thirty days,

depending upon his caste. After this period, if the rituals have been performed

correctly, he becomes incorporated among the ancestors” (Das 124). O apazi-

guamento da alma dos antepassados refor^a tambem a necessidade de que toda

a “performance” que envolve os momentos religiosos posteriores a morte de um

indivfduo seja conduzida no espa^o dos antepassados do seu grupo.

Como vimos, o regresso ao espa90 original e a expressao de um senti-

mento de lealdade para com a respectiva hera^a cultural e religiosa refo^am

a estrutura simbolica da comunidade e originam uma identidade de diaspora

multipla, para a qual contribuem conjuntamente Portugal e India.

Nota final

A presen9a da popula9ao hindu em Portugal assume actualmente uma progres-

siva visibilidade. Apesar de se encontrar neste pafs ha mais de duas decadas, so

recentemente a sociedade portuguesa despertou para a sua presen9a, fruto da

mediatiza9ao da cultura, religiao e estetica da India, tendo a popularidade dos

elementos culturais indianos chamando a aten9ao da opiniao publica para a

presen9a da comunidade hindu em Portugal.

Esta comunidade desenvolveu estrategias de consolida9ao cultural, pro-

cesso este em que as mulheres desempenham fun9oes fundamentals. Como
os trabalhos antropologicos sobre genero na diaspora tem vindo a demonstrar,

os estatutos femininos sao recriados nos pafses de estabelecimento atraves dos

papeis religiosos que sao atribufdos as mulheres. No entanto, a morfologia

das varias diasporas conduz a diferentes processos de negocia9ao e recria9ao

de estatutos. No contexto da diaspora hindu em Portugal, a identidade de
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genero e negociada relativamente aos homens e em articula^ao com a identi-

dade feminina na India.

A desloca^ao a partir de Diu em direc^ao a Portugal e uma consequencia

contemporanea do periodo colonial portugues que se prolongou por quase

500 anos, cujos vestlgios se encontram actualmente visiveis na paisagem da

pequena ilha que e revisitada de tempos a tempos pelos hindus que regressam

ao espa^o original dos seus antepassados. A imigra^ao e uma marca da reali-

dade actual de Diu, visivel na ausencia de habitantes em certas zonas da ilha,

tal como o e a influencia do colonialismo portugues, nas conversas de fim de

tarde, a soleira da porta, onde a lingua portuguesa e dominante quando se

contam historias do passado.

Notas

Este artigo retoma temas abordados anteriormente no texto: “Genero e diaspora em Por-

tugal. A comunidade hindu de Santo Antonio dos Cavaleiros” Oriente 17 (2007): 41-59 e na

tese de doutoramento enquadrada no projecto de doutoramento financiado pela Fundagao para

a Ciencia e a Tecnologia, intitulado Os corpos da Devi. Nacionalismo, genero e religiao em diaspora

(SFRH/BD/19783/2004). Agradego o apoio financeiro da Fundagao para a Ciencia e a Tecnolo-

gia, o apoio cienti'fico da Professora Doutora Rosa Maria Perez.

1 Durante 450 anos estes enclaves situados na costa do Mar Arabico fizeram parte do Estado

Portugues da India, juntamente com Goa, e Dadra e Nagar-Aveli. Goa, Damao e Diu foram

anexados pela Uniao Indiana em 19 de Dezembro de 1961. Contudo, Portugal nao reconheceu

a ocupagao ate 1974. Os tres distritos foram administrados como parte de um unico territorio

da Uniao ate 1987, altura em que Goa se tornou um estado de direito proprio dentro da India,

permanecendo Damao e Diu como Territories da Uniao separados administrativamente.

2 O conceito de diaspora devera ser pensado a luz da mobilidade que este implica, ou seja,

como os outros conceitos ou definigoes este nao permanece estatico, antes evoluindo no tempo

e no espago e adquirindo significados correspondentes aos desenvolvimentos historicos, culturais

e sociais, testemunhando a expansividade associada a palavra diaspora (Lai 14). Neste sentido, o

conceito de diaspora e util para a compreensao de fenomenos contemporaneos que se encontram

associados a permeabilidade e fluidez das novas formas culturais. Como discutirei mais adiante

neste texto, a designagao metaforica proposta por Safran em 1991 para ser aplicada a diferentes

tipos de populagoes, devera actualmente compreender estes fenomenos como desafios as bar-

reiras conceptuais das sociedades contemporaneas.

A inexistencia de referencias a hindus presentes em censos ou estatisticas governamentais, a par

do problema da ilegalidade de muitos destes individuos e do seu constante fluxo transnacional com

passagem temporaria por Portugal, nao nos permite dispor de valores oficiais relativos ao numero

total de hindus residentes no nosso pais. Em 1991 a Comunidade Hindu de Portugal declarava ao

jornal Didrio de Noticias (24/08/ 1991) que existiam em Portugal 8000 hindus e, seis anos mais tarde,

a mesma instituigao possula dados nao-oficiais que aumentavam o valor inicial para cerca de 9000

(Bastos, De Mozambique 116). Praticamente uma decada depois, os representantes das comunidades

hindus referem, novamente atraves de dados nao-oficiais, que serao cerca de 1 5000 os hindus resi-

dentes em Portugal. Finalmente o Report ofthe High Level Committee ofthe Indian Diaspora (140)
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refere a presen^a em Portugal de 70000 indianos, entre os quais cerca de 30000 sao hindus.

4 Nas paredes, em placas com os nomes das ruas e outras informa^oes, como: “Largo dos

Savouqueiros” ou: “Lugar de culto. Proibido tocar musica ou rufar tambores.”

5 Do portugues com sotaque de Mozambique falado pelos antigos emigrantes, ao crioulo

falado pelos cristaos. Para uma abordagem actual sobre a lingua indo-portuguesa em Diu: “Diu

Indo-Portuguese” (Cardoso 339-70).

6 A desloca^ao realizada no passado, entre Portugal e a India, no ambito do colonialismo

portugues, e actualmente inversa, viajando os migrantes laborais contemporaneos, da India para

Portugal, apresentando contudo, os dois casos propositos distintos.

7 Varios autores apontam para esta conclusao.Vide Hall 244, Gilroy 50, Cohen x, Hannerz

218, Cliffod 310, Brah 175.

8 Apesar do peso do templo como centro da identidade religiosa, o espazo domestico per-

manece o centro da pratica religiosa, onde as mulheres perpetuam os seus rituais votivos e onde

as familias mantem a observazao dos ritos de passagem (Knott, “Hindu Temple Rituals” 161).

9 Apesar da enfase no papel da religiao como ferramenta analitica da diaspora indiana e

necessario ter em conta o perigo de estereotipar esta categoria atraves de uma identificazao

directa com a nozao de tradizao: as representazoes europeias sobre a India deverao abandonar a

essencializazao da religiao e da eticizazao que conduziram a reaczoes hostis baseadas em supostos

fundamentalismos (Perez, “Mapping India’s Diaspora” 3).

10 “Satsang” deriva dos termos “sat” e “sang” que em sanscrito significant respectivamente

“verdade” e “companhia” ou seja, “na companhia da verdade.” Estas palavras sao utilizadas para

designar as reunioes de devotos que se encontram para entoar canticos, ler textos religiosos e dis-

cutir temas da doutrina hindu. Esta pratica tornou-se muito popular na diaspora, sendo uma das

principais formas de sociabilizazao entre as mulheres. Embora existam grupos de “satsang” mis-

tos, prolifera o modelo de encontro devocional feminino, particularmente associado a tradizao

da “bhakti,” que promove um relacionamento directo entre devoto e divindade.

11 A medida em que as mulheres entram na sua fase pos-reprodutiva, transformam a sua

identidade de genero, alterando os seus movimentos espaciais, passando mais tempo fora do

espazo domestico, a que se encontravam anteriormente sujeitas. A movimentazao para o espazo

exterior da casa e facilitada pela diminuizao da sexualidade dos seus corpos e da libertazao face

ao controlo a que estes se encontravam sujeitos. A velhice podera ser vista, portanto, como uma
fase liberta e descontrafda da vida das mulheres (Lamb 205).

12 O cumprimento destes deveres inerentes a sua condizao feminina e denominado de strid-

harma, sendo, neste ambito, a funzao principal das mulheres assegurar o bem-estar da sua famflia

e a sua maior falha a incapacidade de ter filhos (Knott, “Hindu Women” 17).

13 “Mataji” e a palavra gujarati para “mae,” utilizada frequentemente para designar a Deusa.

14 O papel feminino que na India mais se podera aproximar deste desempenho e o de “temple

attendants” ou “pujarini” (Marglin 54), que surge associado a determinadas tarefas onde se regista

a participazao de viuvas em idade de pos-menopausa no auxflio das tarefas religiosas no templo

que lhes e permitida porque, apesar da sua viuvez, a sua idade avanzada lhes confere um estatuto

de pureza. Tais tarefas sao desempenhos secundarios e nunca atingem—a semelhanza do que se

verifica em Portugal—o offcio de rituais que exigem a presenza de um sacerdote masculino.
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