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À

entrada da rua, numa enorme placa, lia-se Jalan Teixeira. Suportada
numa estaca de madeira maciça, era de cor amarela com letras azuis,
exibindo à direita – em língua malaia – as palavras e números que compõem
a curta frase poskod, que deduzi identificarem o código postal do bairro.
Virei à direita, deixando a placa uns metros atrás, para apanhar o panorama
mais completo da rua até à sua extremidade, onde o bairro acabava abruptamente, com uns altos blocos de apartamentos à distância. De repente, os
meus olhos focaram uma pequena multidão de pessoas, a conversar, no
meio da rua. Vi um portão com quintal adjunto e uma casa cuja porta de
entrada conduzia até uma sala. Aí, encontrava-se ainda outro grupo de pessoas, muitas das quais vestidas de preto, juntinhas, a olharem para dentro.
A minha curiosidade crescia e, lenta e timidamente, aproximei-me.
Senti o peso de uma morte. Falei com alguns observadores no exterior, que
me responderam, primeiro em inglês e depois na sua língua materna crioula
– Kristang, ou Papiá Kristang –, com a frase eli djá moré onti e, depois, podi
rentá na kaza, podi! Diplomaticamente, aproximei-me, passando – aliás,
quase saltando – por uma enorme vala ou longkang, que separava a rua do
quintal, e entrei pelo portão. Como muitas pessoas olhavam para mim, perguntei se podia entrar em casa. A resposta foi positiva e avancei, deparando
com uma urna aberta, ladeada por duas dezenas de pessoas. Uma outra
pessoa disse-me: «trez ora, amiang, teng funeral, na outeiro di Jelutong». Não
percebendo todas as palavras, captei porém o sentido, concluindo que estava
a entrar num velório, um dia após o falecimento de um morador do bairro.
Olhei para fora, sentindo o efeito das grandes ventoinhas no tecto, no interior da casa, que me faziam estranhamente lembrar as enormes fans a rodarem hipnoticamente num momento inicial do filme Apocalypse Now... A
temperatura rodava os trinta e cinco graus à sombra (e seriam mais de cinquenta ao sol?), com uma humidade abafante. Com roupa «ocidental», as feições das pessoas assemelhavam-nas a europeus; mas sabia que não eram portugueses nem malaios. Tinha lido algo sobre os Eurasians da Malásia e
Singapura, e estava convencido que contactava, nesse dia de funeral, pela
primeira vez, com Portuguese Eurasians (eurasiáticos portugueses). Antes de
chegar ao bairro, vindo do centro da cidade, tinha visto uma multiplicidade
de indivíduos de outras etnias: malaios, chineses, indianos, siques, alguns
europeus (seriam alguns deles australianos e da Nova Zelândia?) e, também,
ainda outros com feições mistas, de difícil categorização.
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De repente, vi passar por mim um rapaz, risonho, que, com uma travessa
grande nas mãos, foi até à rua, onde servia as pessoas três tipos de alimentos.
Soube, pouco depois, que se tratava de goreng sagú, kaladi e figu fritu (banana
frita). Os presentes foram servindo-se, dizendo que nesse dia, à noite, iriam
voltar para o velório. Nus ta beng ozi a nouti, biziá motri. Bos ta beng? Respondi que sim.
Após ter permanecido aí uma hora, saí, tendo a sensação incómoda e confusa de ter estado num mundo profundamente complexo, onde nada era o
que parecia, onde as aparências tão diversificadas só apontavam para labirintos sociais e humanos mais enredados...
Após este mergulho etnográfico no terreno, naquela noite, regressei à
mesma casa, acompanhando o velório até por volta das três horas da madrugada, bem como o enterro e o funeral, na tarde do dia seguinte. Depois,
acompanhei igualmente toda a sequência de ritos e celebrações que compõem o longo processo social de luto: no 3.º dia, no 8.º dia, no 40.º dia, no
100.º dia, no aniversário da morte e no dia 2 de Novembro (Dia di Tudu
Alma).
Esta pequena narrativa pessoal serve para identificar a experiência de imersão do antropólogo numa sociedade longínqua, onde observou, registou,
conversou e, de certa forma, viveu o processo de morte e luto por uns breves
momentos. Onde decorreu a acção? No Bairro Português – o Portuguese
Settlement ou perkampongan portugis – da cidade de Malaca, na Malásia
Ocidental, um aldeamento à beira-mar onde residem, ainda hoje, cerca de
mil luso-descendentes, preservando um elo sentimental e empático com o
seu «país de origem» (Portugal), cerca de quinhentos anos após a chegada de
Afonso de Albuquerque à cidade.
Neste texto, procuramos transportar o leitor para o ambiente de um funeral
em Malaca, com o intuito de demonstrar: a) algumas noções sobre rituais no
mundo português (onde incluiremos o antigo «Império»); b) algumas pistas
preliminares em torno do conceito de ritual na antropologia; e c) três ideias
que surgem deste exemplo do Sudeste asiático relacionadas com o multiculturalismo (as noções de diversidade linguística, as relações entre os grupos étnicos tomadas como uma forma de multiculturalidade e, principalmente, o
conceito de multiculturalismo crioulo).
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Lembramos ao leitor, no entanto, que não se pretende oferecer um survey
panorâmico nem dos rituais em Portugal continental e regiões autónomas,
nem nos mundos colonial e/ou imperial, num sentido enciclopédico.
Antes, procuramos aprofundar um exemplo concreto na vida quotidiana dos
eurasiáticos portugueses de Malaca, exemplo que julgamos ilustrar de modo
cristalino como alguns pormenores suficientemente ricos em detalhe podem
levar-nos a um patamar teórico e comparativo mais global. Isto irá permitir-nos reflectir de outra forma sobre o multiculturalismo.

Antropologia e ritual
Seremos todos, até certo ponto, um pouco ritualistas? Esta interrogação suscita-nos um dos dois principais sentidos da palavra ritual, que pretendemos
aprofundar neste texto.
De facto, e independentemente dos seus significados no senso comum, as
práticas rituais constituem um dos domínios mais ricos que a etnologia e a
antropologia social e cultural têm focado ao longo do tempo. A espantosa
diversidade dos povos e culturas no mundo reflecte-se na multiplicidade e
variedade dos rituais – sejam estes religiosos, laicos, políticos ou lúdicos –
que os diversos grupos sociais executam e representam, tanto em situações
cerimoniais como em contextos do lazer ou da vida quotidiana. Acompanhando a recolha e o registo destas práticas – grosso modo – ao longo de
século e meio, a antropologia tem produzido todo um leque de teorias e
interpretações analíticas dos rituais, permitindo-nos hoje, praticamente,
uma escolha alargada de hipóteses de análise e interpretação que se pode invocar para dissecar este ou aquele ritual. Podemos abordar ritos católicos,
islâmicos ou hindus, tal como iniciações na adolescência ou comemorações
políticas públicas, cada um com os seus respectivos passos componentes,
simbologia, iconografia e significados. Quase se pode afirmar que o estudo
etnográfico dos rituais de outros povos – na antropologia clássica, maioritariamente fora da Europa e do Ocidente – fornece uma espécie de espelho
do desenvolvimento da teoria geral antropológica.
Mas antes de tecer algumas linhas gerais sobre o conceito de ritual na antropologia, centremos o nosso tema mais especificamente num contexto português ou, em sentido mais lato, num âmbito dito lusófono. Com algumas
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reservas ao invocar este palavra (lusófono), apontamos para um contexto
mais alargado que o Continente e regiões autónomas, que inclui o antigo
Império; assim, podemos estender o nosso ângulo de visão para incorporar
contextos sumamente «multiculturais» no sentido de abranger zonas e populações caracterizadas por profundas misturas e interacções ao longo de meio
milénio. Não focando frontalmente estes confrontos e interpenetrações culturais – que invocam tanto os conceitos de métissage ou de miscigenação antigos –, procuramos trazer para reflexão um exemplo que demonstra três
dimensões inelutáveis do multiculturalismo. Primeiro, descortinamos um
nível de multiculturalismo linguístico, ao ver a gramática fúnebre crioula da
língua kristang ao lado das línguas malaia, inglesa e portuguesa; segundo,
situamos a comunidade kristang dentro de um contexto sociocultural profundamente multicultural; e terceiro, encontramos uma nova forma de multiculturalismo no interior do próprio grupo social crioulo, podendo designar o fenómeno de multiculturalismo crioulo.
Mas antes de centrar o nosso olhar no exemplo de Malaca, serão pertinentes
umas palavras sobre o conceito de ritual no contexto da antropologia portuguesa. Sem ir tão longe no tempo, às primeiras abordagens de alguns dos
etnólogos fundadores, como Leite de Vasconcelos, Teófilo Braga ou Adolfo
Coelho, podemos encontrar uma das sistematizações mais modernas de
alguns aspectos dos rituais no volume de Ernesto Veiga de Oliveira, intitulado Festividades Cíclicas em Portugal (1984). Trabalhando durante muitos
anos numa equipa de quatro membros, que desenvolveram de forma significativa a etnologia no País – juntamente com António Jorge Dias, Fernando
Galhano e Benjamim Pereira –, Veiga de Oliveira centra a sua atenção neste
volume em determinadas formas de festividade relacionadas com os chamados ciclos do Inverno, do Carnaval, da Quaresma e Páscoa, de Maio e de
Junho. Embora não encontremos no título a palavra «ritual», na análise das
celebrações abordadas ficamos com a noção de que praticamente todas elas
foram estruturadas de forma complexa e codificada, com elementos e fases
cuidadosamente ritualizadas. Marcada pela época e por certas tendências
teóricas, o volume preserva a virtude de apresentar ao leitor um conjunto
variado de pormenores registados meticulosamente em todas as grandes
regiões do País, baseado em trabalho de terreno e recolhas in situ, permitindo assim descrições muito vivas das festividades em questão.
Duas constatações nos surgem imediatamente: em primeiro lugar, o elo evidente entre festividades e rituais (que iremos referir mais à frente) 1 e, em
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segundo lugar, a dificuldade para a antropologia moderna de lidar com processos de longa duração histórica, nos quais se encontra confrontada com as
frequentes afirmações de sincretismo ou mistura, no interior dos rituais, de
elementos modernos com elementos «pagãos». Esta última constatação
aponta para um nível – mesmo que algo escondido ou latente – de multiculturalismo, sendo que um dado ritual (ou festividade) pode ser conceptualizado como resultado de múltiplas influências no tempo, vindas de
diversas culturas anteriores. Mas tal constatação parece-nos longe das preocupações do multiculturalismo da actualidade, embora perfeitamente contemplável, caso fiquemos com um sentido bem lato de multiculturalismo.
Um outro volume, que procura sistematizar os rituais em Portugal, foi publicado sob o título Enciclopédia Temática. Portugal Moderno: Tradições (Brito,
1993). Nele, uma equipa predominantemente de antropólogos tece um panorama das tradições populares, rituais e festividades em Portugal 2, fazendo
eco do estudo pioneiro de Veiga de Oliveira, mas procurando alargar o campo de análise concreta de práticas regionais e localizadas com contributos
actualizados vindos da teoria antropológica de outros países. Profusamente
ilustrado com fotografias, ora dos investigadores ora de colecções de imagem
de várias instituições, o volume preserva um olhar profundamente etnográfico, no sentido de transportar o leitor o mais próximo possível às festividades e tradições abordadas. Além das festas mencionadas no livro de Veiga de
Oliveira, aqui, focam-se, adicionalmente, por exemplo, os magustos, as festas
do Espírito Santo, as festas dos rapazes, as touradas, os círios da Estremadura, várias formas de literatura e teatro populares, o fado, os espaços de sociabilidades relacionados com a rua, a praça, a taberna, o café e o jogo, os manjares cerimoniais e a matança do porco, e os grandes ritos de passagem ou
rituais familiares – o nascimento, o baptismo, o casamento e a morte.
Além de nos impressionar a variedade de práticas e a riqueza simbólica
destas tradições e festividades – seja através dos instrumentos musicais, traje,
dança, culinária, linguagens rituais ou elementos grotescos –, torna-se evidente que o/a antropólogo/a consegue «reproduzir», com as suas imagens e
descrições minuciosas, as práticas observadas no terreno. Mas a teoria também acompanha as festas: muitos dos textos foram influenciados pelo volume determinante, organizado por Eric Hobsbawm e Terence Ranger, A Invenção das Tradições (1983), onde foram tecidas algumas ideias de grande
novidade em torno do conceito de tradição 3. Somos conduzidos para uma
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reflexão sobre os elos de confluência entre as palavras tradição, festividade e
ritual, em que cada uma delas terá tido as suas próprias etimologias e genealogias na antropologia e outras ciências sociais.
Olhando mais atentamente para o tema, constatamos que todo um leque de
outros factores se descortina no interior destas celebrações. É o caso, por
exemplo, dos diversos tipos de mordomias nas festas dos rapazes no Nordeste transmontano e nas festas do Espírito Santo nos Açores, o Dia dos Diabos
na Quarta-feira de Cinzas 4, o Dia dos Compadres e das Comadres, a encomendação das almas e rituais civis ou laicos como os Bailes das Sortes ligados ao serviço militar. Ora, a etnologia em Portugal afigura-se algo desigual
nas suas sistematizações destas «tradições populares» e festividades, não parecendo haver, no caso dos rituais propriamente ditos, sínteses tão panorâmicos. Também, convém não esquecer que diferentes formas de tradições ou
festas incorporam mais, ou menos, elementos ritualizados. Ou seja, em
termos gerais, o património e os legados regionais têm sido copiosamente registados, embora com menos casos de sínteses teóricas e comparativas em
torno dos rituais na vida social 5. O que torna, evidentemente, a tarefa de
ordenar e classificar mais onerosa.
Por exemplo, como poderíamos abordar uma prática simultaneamente festiva e ritual como a matança do porco? Seria igualmente uma tradição? Envolvendo elementos que caem no domínio dos rituais familiares – circunscrito em comunidades rurais transmontanas ao foro do doméstico e da
vizinhança e amizade aldeãs –, também invoca factores agrícolas e de culinária, bem como aspectos de reciprocidade e troca 6. Mas como classificar o elemento puramente lúdico? Será parte integrante da festa ou do ciclo de
rituais de produção que se lhe segue: a prolongada engorda (a cena) dos
suínos, a matança própria e o posterior aproveitamento da carne do animal?
Afinal, alguns dos nossos exemplos concretizam a conclusão de que estamos
a lidar com práticas que, por vezes, mal se situam numa ou noutra categoria
de «festividade», de «tradição» ou «ritual».
Outro ponto é metodológico. Em meados do século passado, com as monografias pormenorizadas de duas aldeias, elaboradas por António Jorge Dias,
em 1948 e 1953 (Vilarinho da Furna, no Minho, e Rio de Onor, em Trás-os-Montes), e mais enfaticamente após a publicação de Cutileiro (1971) sobre
uma freguesia alentejana, o método monográfico de dissecar as comunida-
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des rurais vistas à lupa veio substituir um método mais panorâmico, anterior,
de recolher dados etnográficos em grandes regiões e no País, integralmente.
Hoje em dia – generalizamos – a etnografia «multi-situada», cara a George
Marcus (1998), impele o antropólogo a evitar focar apenas um sítio. Muito
frequente na generalidade destas monografias é a focagem de um ou outro
ritual localizado como parte da monografia global; o próprio método (com as
suas virtudes) limitou a análise teórica e comparativa moderna dos rituais.
Mencionámos dois dos principais sentidos de ritual que importa agora esclarecer. Se por um lado ritual sugere sempre algumas acções mecânicas, repetidas ou insufladas por rotina e irreflectidas, um segundo sentido opõe o
ritual (algo extraordinário ou irregular) ao quotidiano (ou acções consideradas banais ou pouco estruturadas). No primeiro significado, apreendemos
que o ritual 7 pode ser um «conjunto de práticas consagradas pelo uso ou
pela norma e que regulam certas cerimónias ou actos oficiais»; semelhante
ao cerimonial ou a um protocolo, como um «conjunto de regras que se
obser vam em certas ocasiões», parecido até à etiqueta ou a uma praxe (Instituto de Lexicologia e Lexicografia, 2001) 8. Salientam-se a importância das
regras e da observância de certas práticas feitas em série ou por repetição.
No Oxford English Dictionary assinala-se a mesma dimensão dos rituais, que
refere como «cerimónias religiosas ou solenes», cujas acções constituintes
seguem uma determinada ordem. A terceira linha de significado aponta para
«uma série de acções habitual e invariavelmente seguida por alguém»
(Soanes, 2003, 986).
Mas, uma pista ainda mais interessante encontra-se numa edição anterior do
mesmo consagrado dicionário de inglês 9, onde é referido um outro sentido
da palavra: as acções que compõem as actuações ou performances dos rituais
podem implicar um excesso. Este conduz às sufixas ritualística ou ritualização (Sykes, 1976, 972), que sistematicamente frisam o processo de congelação ou rigidificação dos actos em algo que toma uma forma definitiva. Note-se que, no dicionário de sociologia atrás citado, também se assinalou esta
dimensão de excesso: «encontramos, por exemplo, os comportamentos estereotipados tais como os ritos de neurose obsessiva, mas também simples
“manias”...» (Gazeneuve e Victoroff, 1982 [1975], 519). Ou seja, os rituais
em geral podem tender a incorporar algo que ultrapassa a normalidade quotidiana, no sentido de ganhar proporções de semidoenças ou magnificações
de comportamentos diários. Isto é, transportamo-nos para um mundo algo
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extraordinário ou irregular. Nesta linha de ideias, o ritual pode ser simultaneamente rotineiro e excessivo, transportando as pessoas envolvidas (quer
sejam os oficiantes, quer os participantes ou observadores) para outro plano,
bem fora do «normal» 10.
Terão sido estes significados devidamente aflorados no interior da antropologia? Julgamos que sim. Uma definição abrangente de uma especialista – Catherine Bell –, que tem feito um esforço especial em sintetizar os
estudos do ritual, aborda-os da seguinte maneira: «Hoje pensamos no
“ritual” como um meio sociocultural complexo, construído de modo variado
por tradição, exigências e auto-expressao; é entendido desempenhar uma
variedade de papéis e comunicar uma densidade rica de mensagens e atitudes sobredeterminadas. Basicamente, o ritual é o meio escolhido para
invocar aquelas relações ordenadas que se supõe existirem entre os seres
humanos no aqui-e-agora e nas fontes não imediatas do poder, da autoridade e dos valores.» Desta forma, o ritual tornou-se «uma das formas pelas
quais estruturamos e interpretamos o nosso mundo» (Bell, 1997, xi, 267).
Mas, outro especialista, na sua introdução a um tratamento exaustivo do
tema, é mais cauteloso. Eric Rothenbuhler (1998) adverte o leitor que «não
consegue avançar de imediato uma definição da palavra ritual», e precisa de
três capítulos (caps. 2, 3 e 4) para expor as variadas definições do termo na
literatura 11!
Finalmente, noutro comentário, Catherine Bell (1997, 259) explicita que,
através do tempo, alguns séculos atrás, os significados do termo ritual compilados na Encyclopaedia Britannica alteraram-se radicalmente 12. Entre 1771
e 1852, a enciclopédia salientou o papel dos livros litúrgicos nos rituais; mas,
entre 1852 e 1910, não havia entradas para a mesma palavra. Em 1910, as entradas tornaram-se mais extensas, indicando que teria aparecido uma nova
conceptualização do ritual, retirando-lhe o papel de partitura ou texto, e tornando-o numa prática dentro (e fora) das religiões.
Para nos situar melhor, resumimos em breves palavras as três linhas mestras
do pensamento antropológico em torno dos rituais 13. Como o nosso objectivo primordial, neste texto, é aprofundar uma dimensão de interface entre
os rituais e o multiculturalismo – com um exemplo específico do Sudeste
asiático –, necessariamente teremos que abreviar drasticamente esta digressão teórica e bibliográfica.
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Os rituais foram abordados na antropologia, em primeiro lugar, como ritos
de passagem da pessoa humana de um estatuto para outro. A seguir, duas
interpretações fundamentais salientaram a dimensão performativa e teatral
dos rituais (incluindo as suas características de festividade e jogo), bem como
o elemento político do poder que muitos rituais incorporam. No primeiro
caso, o título marcante em termos cronológicos e teóricos é o volume Les
Rites de Passage (1909), do etnógrafo e linguista francês Arnold Van
Gennep 14. Esta obra exerceu uma influência preponderante 15, principalmente pelo seu modelo tripartido do processo pelo qual a maior parte dos
rituais cíclicos e familiares passaram: uma fase preliminar de separação, uma
fase intermédia de transição ou de margem e uma fase final de incorporação
ou agregação. Cinco dos capítulos centrais do livro focaram a gravidez e o
parto, o nascimento e a infância, os ritos de iniciação, o noivado e o casamento e, rematando, os funerais 16. Mais tarde, noutro volume influente
(The Ritual Process: Structure and Anti-Structure, 1969), o antropólogo de
origem escocesa Victor W. Turner desenvolveu e aperfeiçoou o modelo de
Van Gennep de uma forma definitiva. A sua novidade residia não apenas na
constatação de que todos os ritos de passagem, ou transição, tivessem três
fases – uma de separação, outra de marginalidade transitória e outra de reintegração (ou reagregação, reincorporação) –, mas descobriu que a fase intermédia, no interior dos rituais, era de uma profunda ambiguidade e confusão.
Turner designou esta fase – e o estado simbólico e mental dos indivíduos
que passavam pela dura experiência desta etapa dos ritos – com a palavra
liminar (derivada do latim limen), colocando assim a ênfase na natureza
muitas vezes caótica, desordenada e paradoxal deste momento dos rituais;
surgem nele toda uma série de inversões e contradições da vida normal quotidiana, embutidas numa estrutura pesadamente teatral. Turner analisou
meticulosamente os rituais dos Ndembu 17 da então Rodésia do Norte
(actual Zâmbia), mas, no volume, também alargou as suas referências a exemplos como o Dias de Todos os Santos e o dos Fieis Defuntos (Turner, 1995,
181-3), os movimentos milenários na Melanésia (111-12; 190-92) e os hippies
dos EUA (112-13). Relacionou estes casos ao seu – também novo – conceito
de comunitas, ou um estado de espírito extraordinário ou transcendental,
sentido de modo transitório pelos participantes em rituais, e que lhes fornece uma sensação de pertença especial 18. Ora, mesmo tendo em conta que
Turner contribuiu significativamente para os domínios da antropologia simbólica, da antropologia política e dos estudos das peregrinações, o seu
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grande contributo reside na elevação da análise dos rituais como um processo
social altamente complexo e intrincado que, em vez de ser algo mecanicamente rotineiro, tende a incorporar acções, inversões e contestações à ordem
estabelecida. Ainda hoje, as suas abordagens continuam a ser referências
clássicas obrigatórias na área de pesquisa dos rituais (Turner, 1957, 1967,
1974, 1982; Turner e Bruner, 1986) 19.
A segunda grande linha de estudo sobre os rituais aprofunda a dimensão da
performance, da actuação ou da teatralidade. Aqui, também, o antropólogo
Turner contribuiu com pistas novas, particularmente na sua teoria de os
rituais constituírem uma forma de drama social (Turner, 1957, 1974). No entanto, devemos actualizar o assunto com a menção de investigações que, nas
décadas de 1990 e 2000, têm aprofundado esta faceta do tema. As dimensões da linguagem, do jogo, das festividades e dos múltiplos níveis de sentido e significado das palavras e dos actos foram assim salientados. Clifford
Geertz contribuiu muito com as suas análises de rituais na Indonésia, sendo
dois dos seus textos mais influentes a descrição das lutas de galo em Bali
(1978 [1973]) e a teoria do «Estado-teatro», nessa mesma ilha (1980). Mais recentemente, diversos estudos têm alargado o leque de situações e actuações
sociais nas quais o ritual se destaca como expressão sumamente linguística e
literária. Outros investigadores têm salientado o papel dos meios de comunicação social – os media – e das artes em geral como decisivos na difusão dos
rituais (Grimes, 2006; Hughes-Freeland, 1998). Uma síntese elaborada por
Rothenbuhler (1998) dá ênfase ao papel da comunicação como via de transmissão de fenómenos ritualizados. No seu tratamento de «formas de comunicação rituais» na vida quotidiana, aborda algumas formas codificadas de
rituais interpessoais e microssociais que suscitam o estudo clássico do sociólogo Erving Goffman (1967) sobre as interacções sociais. Igualmente,
Schechner (1993) apresenta um modelo de estudo dos rituais como misturas
de «cultura e performance» 20.
A dimensão da performance afigura-se tão omnipresente que leva Bell (1997,
245-6) a afirmar que a televisão moderna transforma a realidade num espectáculo, citando um autor que interpreta as telenovelas como estruturalmente
análogas aos mitos nas sociedades tribais 21. O que anteriormente era um
foro sagrado limitado a uma área restrita, acabou por alargar-se, com uma difusão muito maior baseada nas tecnologias audiovisuais de comunicação.
Embora sendo uma comparação ousada (telenovela = mito), salienta o papel

63

II OS RITUAIS COMO EXPRESSÕES MULTICULTURAIS

da performance, do teatro e da linguagem como factores fundamentais do
ritual. Note-se, além disso, que, no volume já citado de pesquisas antropológicas em torno das tradições em Portugal (Brito, 1993), esta dimensão da
performance foi também largamente invocada e aplicada na análise de casos
concretos de rituais no País.
A terceira grande linha de estudo diz respeito ao poder e à política. Os rituais
têm, de facto, uma dimensão laica e cívica que merece uma atenção independente. Aliás, devido à complexidade do tema, esta dimensão político-cívica mereceria um tratamento muito além dos objectivos deste texto, focados na primeira linha de estudo – a dos ritos de passagem. No entanto, duas
palavras podem resumir o assunto.
Embora na sua monografia clássica sobre os sistemas políticos da Alta Birmânia, o antropólogo Edmund Leach (1996 [1954]) tenha avançado algumas pistas de enorme novidade sobre o elo entre os rituais e a esfera política – frisando a margem de manobra dos chefes locais em transformar e manipular os
mitos e os rituais a seu favor –, Max Gluckman e Maurice Bloch irão depois
contribuir com análises antropológicas mais desenvolvidas das interpenetrações entre o mundo ritual e o domínio da política. Concentrando nos «rituais
de rebelião» entre os Swazi, Gluckman (1963) aprofundou o papel funcional
e unificador do conflito, enquanto que Bloch (1975, 1989, 2005) frisou os
elos entre os conteúdos dos rituais e a vida quotidiana, apontando para o
papel mistificador dos ritos como formas de ideologia. Uma abordagem que
sintetiza a relação entre rituais e política encontra-se no volume de David
Kertzer, que trata de questões de legitimação, ritos de poder e rituais de revolução. Casos tão diferentes como o Carnaval, o Nazismo e a Revolução Francesa podem ser analisados através do uso integral daquelas questões, nas diversas formas de ritual (Kertzer, 1988, 144-67). Nesta linha, há toda uma série
de práticas laicas, como as iniciações cívicas na antiga Alemanha de Leste
(Branco, 1998, 2001), as comemorações ou os Jogos Olímpicos, que podem
suscitar análises antropológicas que aprofundem as dimensões de poder.
Dito isto, temos a impressão irónica de que, ao tratar de abordagens do
ritual, tratamos também de praticamente todo o conjunto das práticas humanas! Portugal não será excepção, sendo abordáveis os seus rituais em conjunto com os de outros países com mais afinidades com ele, na área da
Europa do Sul e do Mediterrâneo.
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Enfim, restam apenas dois casos de estudos profundamente críticos e contestatários destas linhas de estudo dos rituais 22, que nos ajudarão a encerrar o
assunto 23. Em várias obras, através da sua «teoria da prática», o antropólogo
e sociólogo Pierre Bourdieu afirmara que a sociedade não pode ser reduzida
a instituições e rituais congelados ou monolíticos. As pessoas activam-nos,
os indivíduos manipulam-nos. A sua teoria da prática – expressa pela primeira vez de forma consistente no livro Esquisse d’une Théorie de la Pratique.
Précédé de Trois Études d’Ethnologie Kabyle (1972) – estava associada a uma
teoria de acção 24, em que os indivíduos foram vistos como estrategas; nem
tudo é regra, prescrição ou valor absoluto. O autor introduz um conceito-chave, a noção do tempo (no sentido rítmico), indicando como os Cabilas
do Nordeste da Argélia podem exercer, num dado ritual, estratégias para
adiar, travar, apressar ou neutralizar a acção do tempo. Jogam com a expectativa, o elemento da surpresa, intervalos, subterfúgios e suspense; mas jogam
também com o ritmo da troca de bens, de mulheres ou de violência recíproca. Retribuir de imediato, sem um hiato no tempo, destrói a relação
social. Existem noções culturalmente aceites, relativamente ao intervalo
ideal da contraprestação. As pessoas chegam a «orquestrar» as situações
sociais desta maneira, exercendo uma miríade de estratagemas e acções nos
interstícios da estrutura dos rituais e das interacções quotidianas.
Ou seja, Bourdieu fornece-nos, neste volume, uma teoria altamente crítica
que abalou os fundamentos da antropologia da época, através de conceitos
como a estratégia individual e familiar, a alteração propositada do tempo e
do ritmo, a acção dissimulada e a resistência aos efeitos das regras. Os rituais
eram vistos como tudo não sendo mecânicos e congelados; eram maleáveis e
elásticos, sujeitos à manipulação e, até, passíveis de se tornarem instrumentos para o exercício do poder nas mãos dos dominantes.
Encontramos uma segunda voz altamente crítica, numa obra biográfica
sobre um artesão marroquino, intitulada Tuhami: Portrait of a Moroccan
(1980), de Vincent Crapanzano, antropólogo que desenvolveu pistas interdisciplinares com a literatura e a psicanálise. Crapanzano iria também fazer
parte de um grupo de antropólogos que, em meados dos anos 80, desenvolveriam uma antropologia pós-modernista e uma etnografia dita experimental. Ele analisa os rituais de circuncisão, mas, em vez de se limitar às teorias
consagradas, concentra-se mais nas experiências dos rapazes que passam
pelo rito, e que não o vêem apenas como transição à maneira de Van
Gennep 25. O ritual é mais complexo do que parece, sendo uma mistura de
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ilusões e sensações traumáticas, na qual o rapaz sente submissão, dor, medo
e ansiedade. A circuncisão não é um ritual de transição em moldes clássicos
mas, antes, conforme a óptica alternativa de Crapanzano, um rito violento
de disjunção, caracterizado pela confusão e por ameaças de uma «segunda circuncisão» posterior (1980, 51-2).
Tanto Crapanzano como Bourdieu, de modo algo reminiscente às análises de
Bloch, levantam a velha questão sobre se o ritual «representa» directamente a
ordem social vigente ou serve como uma forma de «ilusão» que esconde essa
mesma ordem. Situáveis na linha de uma antropologia crítica, que já se
desenvolvia nos anos 60 – e cujas influências se sentem, ainda hoje, em
linhas recentes e actuais de teoria antropológica como o pós-colonialismo –,
tanto Bourdieu como Crapanzano oferecem-nos análises acutilantes e conscientemente heterodoxas. Impelem-nos a repensar e a reflectir acerca dos significados dos rituais, questionando e afastando-se das visões tradicionais.
Como exemplo etnográfico vivo, iremos agora descrever uma sequência de
rituais fúnebres, aparentemente de origem «portugueses», no intuito de
reflectir mais pormenorizadamente, na Secção 3, sobre o significado de um
multiculturalismo crítico.

Rituais fúnebres em Malaca
Os rituais fúnebres e o processo social do morrer no Portuguese Settlement de
Malaca compõem um corpus rico e variado de materiais etnográficos e literários. Baseado em observação participante, elaborada ao longo de sete velórios e respectivos funerais 26, é-nos possível construir uma descrição abstracta
dos ritos funerários no bairro. Esta descrição serve como registo dos rituais
tal como foram celebrados em meados da década de 1990 27. Praticamente
todos os velórios, enterros e funerais seguem o mesmo padrão e estrutura
cronológica, permitindo-nos assim dividir o processo em quatro fases temporais sequenciais.
Primeiro Dia
Ao constatar um falecimento nesta comunidade, fazem-se imediatamente
três coisas. Em primeiro lugar, a família do defunto chama uma pessoa expe-
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riente para lavar o corpo. Havia quatro, no bairro: três eram homens e, a
quarta, uma mulher, membro da Associação Funerária do bairro. Esta lavagem – que não constitui tecnicamente um banho – é chamada labá motri
(lavar o defunto) ou, mais concretamente, eli sa korpu fazé limpu (limpa-se o
corpo [do defunto]) 28. O cadáver é suavemente limpo com uma esponja ou
pano (panu), com água num balde, chamado basin di agu 29 e, a seguir, é seco
com outro pano (seká ku panu) ou uma toalha (toala). Finalmente, é atado
com uma fita de pano ao redor do braço direito e da perna esquerda, caso se
trate de uma mulher, ou do braço esquerdo e da perna direita, caso seja um
homem. Ata-se outro pano à volta do estômago do falecido; chama-se a esta
acção: mará sa bariga.
Em segundo lugar, se o defunto for masculino, é vestido (ropa di motri) com
um casaco ou blazer, gravata e calças (kalsang); uma defunta é coberta com
um manto chamado mortalyu. Para mulheres com idades superiores a 50
anos, é usada a cor roxa. O cadáver é colocado em cima de uma mesa, chamada meza di motri, no quarto (sala) imediatamente face à rua. Coloca-se
sobre um lençol que cai até ao chão, que é chamado panu branku ou lensu
branku. O defunto permanece neste local até à meia-noite do dia seguinte,
quando é levantado e colocado directamente na urna. Note-se que, neste primeiro dia, nesta fase, o cadáver encontra-se na mesa, mas nem sempre a urna
é colocada ao lado. Uma mesa mais pequena é posta junto à meza di motri,
também coberta com um pano branco, e com um copo de água benta (agu
bentang) em cima, onde se põe um ramo. Este pode ser qualquer tipo de
folha (fola) ou ramo (ramu), mas normalmente é um feno.
Quatro castiçais (katisál), cada um com uma vela (kandía), são colocados em
cada esquina da mesa, podendo ser chamados pau di kandía ou péu di kandía.
Ao lado do defunto, familiares, amigos, vizinhos e colegas colocarão ramos
de flores com cartões de condolências. Estes são chamados crowns pelos
moradores. Quaisquer flores podem ser oferecidas, embora predominem as
orquídeas, cravos brancos e rosas. Atrás da cabeça do defunto, pendurado
na parede, é colocado um dosél (ou dossela) de pano com as palavras: I AM
THE DOOR [«Eu sou a Porta»].
Em terceiro lugar, a notícia pública da morte é dada a conhecer através do
toque do sino. Chama-se a isto toká sinu di greza, mesmo que não haja uma
igreja dentro dos limites do bairro. Inicia-se então o ciclo de visitas à casa do
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defunto (kaza di motri). Este momento abre assim simbolicamente a casa, e o
evento, ao nível mais alargado da comunidade, uma vez que os passos preliminares da lavagem do corpo e da colocação das mesas estão já completos.
As visitas à casa do defunto podem começar então, embora aumentem em
número apenas à noite, por volta das 20 ou 21 horas. Os velórios são chamados biziá motri, literalmente «vigiar o morto» ou, figurativamente, acompanhando o defunto. O velório continua noite fora, até à madrugada
(pamiang) do dia seguinte, embora a tendência seja que os familiares permaneçam toda a noite, enquanto os outros visitantes regressam às suas casas
após a meia-noite ou por volta da 1 hora.

Foto 1 30
Defunta numa meza di motri, coberta por um manto roxo (mortalyu). Pendurado no fundo encontra-se o
dosél de pano, fornecido pela Agência Funerária, com as palavras maiúsculas em inglês: I AM THE DOOR.
Vêem-se os quatro castiçais (katisál). À frente, vê-se uma mesa pequena com um ramo de feno
(fola/ramu) num receptáculo com água benta (agu bentang). Os visitantes irão aspergir a defunta com
esta água.
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Quando um visitante chega, entra na sala e imediatamente se põe de pé,
perto dos pés do defunto, momento em que toma o ramo e asperge o cadáver com água benta, traçando um sinal da cruz. Discretamente, o visitante
recita, em língua inglesa, um Hail Mary [Ave-Maria], um Our Father [Pai-nosso] e um I Believe [Credo], embora muitas outras orações se possam
seguir, prolongando esta entrada do visitante. Depois, oferece as condolências aos familiares do defunto por meio de uma ou duas frases codificadas
em crioulo: pezá muyntu ou, simplesmente, tristeza. Alternativamente,
podem ser ditas duas frases em inglês: «My condolences» ou «Sympathies to
you». Nesta altura, os visitantes podem normalmente dar um contributo de
10 ou 20 ringgit 31 à família do defunto. As conversas nos velórios são animadas, embora os visitantes que não são parentes raramente entrem na cozinha

Foto 2
Área da varanda (baranda), durante um velório, na primeira noite. A foto foi tirada desde o ângulo da porta
de entrada da casa (potra), olhando para a rua. A prática de deixar os sapatos fora da casa não se aplica
exclusivamente ao velório, sendo prática comum quotidiana entre os Kristang, os malaios, ou mesmo
outras etnias do país.
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ou noutras partes mais interiores da casa, a não ser que estejam a ajudar.
Amigos, vizinhos e outros forasteiros ao bairro permanecem, ora na sala, ora
noutras duas áreas ocupadas, durante as duas noites do velório: a varanda
ou a área da rua imediatamente contígua. São colocados ali alguns bancos.
Trata-se de ocasiões sociais nas quais se trocam informações e bisbilhotice;
não há regras fixas nem tradições de silêncio em qualquer dos momentos.
Todos os velórios a que assisti foram bastante barulhentos.
As orações são recitadas em períodos de 20-25 minutos, de hora a hora, até
à meia-noite (rezu kada ora). A seguir, normalmente, em intervalos de duas
horas. Nestas noites, o hino mais frequentemente cantado é Swift Over
His/Her Soul. Comida e bebida são variadas, incluindo figu fritu (banana
frita), kaladi fritu (inhame frito), batata fritu (batata-doce frita), papa galinya
(um tipo de canja de galinha), mee/bihun (variedades de massa frita) 32, goreng
sagú (uma espécie de bolas de fécula fritas), bibinka e kofi (café). Estes pratos
podem variar entre a primeira e segunda noites, e algumas casas alargam a
variedade consideravelmente, mas os pratos mencionados estão omnipresentes num ou noutro momento. O café é constantemente renovado, normalmente aquecido numa caldeira chamada chalera. Incenso (nsensu) é queimado dentro da sala, a intervalos irregulares; isto é chamado nsensu ta fumá
ou olotru botá nsensu, ou ainda nsensá ku difuntu. Alguns defuntos, mas nem
todos, são embalsamados, quer no hospital quer por agências funerárias,
particularmente em casos em que os parentes devem vir de lugares distantes
(como da Grã-Bretanha ou da Austrália). O embalsamento pode custar num
máximo entre 300/400 e 1200 ringgit.
Na parede ao lado da porta de entrada da sala coloca-se uma notificação, manuscrita, para informar todos os moradores e visitantes da hora e local do
funeral. Por baixo desta notícia, há sempre uma frase, onde se lê: «Leaving
the house at X p.m.», referindo-se à saída da urna. Em crioulo, este chama-se
kasang sai kaza. Ocorre, normalmente, meia hora antes da hora do enterro.
Ao chegar a esta primeira noite, todo o bairro sabe do falecimento. A maioria dos residentes irão participar a um ou outro dos velórios, raramente a
ambos. Caso seja impossível, então irão visitar brevemente a família do defunto durante o dia. Excepto em casos raros de animosidade ou relações cortadas é que uma determinada casa não irá enviar um representante a estes
velórios.
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Segundo dia
O leitor de língua portuguesa não pode deixar de sentir algum fascínio com
a semelhança da linguagem do crioulo com o português, línguas que historicamente se têm influenciado uma à outra. Lembremos que, segundo o linguista Alan Baxter (1998), que tem dedicado longos anos ao estudo da língua kristang dos eurasiáticos de Malaca, embora tendo fortes influências da
língua malaia aos níveis de sintaxe e gramática, 95% do vocabulário da língua crioula kristang deriva do português.
Muito poucas diferenças são observáveis entre a primeira e segunda noite de
velório. A divergência mais dramática é, claramente, a deposição do corpo
na urna, na véspera do funeral. A par da descida da urna na sepultura, no
dia do enterro, este constitui o outro momento de grande emoção para os familiares mais próximos ao defunto. Nesta segunda fase, serão necessárias
algumas breves palavras.
Por volta das 23:45 horas, nesta segunda noite, fazem-se os preparativos para
trasladar o cadáver para a urna. São necessários pelo menos entre oito e dez
homens, dado que o caixão tem de ser levantado ao mesmo momento que
se levanta o corpo. Tecnicamente, deveria ser feito precisamente à meia-noite, mas em todos os casos que observámos, o processo só foi concluído
por volta da 00:30 ou 01:00 hora. Quando o cadáver é colocado dentro da
urna, alguns artigos pessoais favoritos do defunto são inseridos no interior,
ao lado e por cima das pernas e braços do defunto. Estes objectos constam,
normalmente, de roupa (ropa), óculos (okul), artigos de fumar (fumansa),
folhas de betel, medicamentos (mizinya), jóias (fatu), brincos (argulinya di oubidas), ou quaisquer outras pertenças utilizadas pelo defunto (ankosa ki sibrí).
Depois disso, fecha-se a urna. A maioria incorpora uma pequena janela de
vidro, chamada kubitor di kasang ou, mais coloquialmente, abri potra kininu.
Depois deste momento, o caixão não será mais aberto. A pequena janela,
permitindo ver a cara do defunto, será apenas reaberta durante a missa do
funeral e as últimas orações no cemitério, antes do enterro.
As urnas variam em qualidade e preço, das mais económicas, feitas de placas
vulgares ou madera tabu (300 a 500 ringgit), até às que utilizam teakwood
(teca) ou pau teka (chegando a custar 4000 ringgit). Uma urna de preço
médio custará cerca de 1000 ringgit. Por dentro, estas são providenciadas nor-
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malmente com uma almofada (alfada di motri) e uma camada de protecção
de algodão branco, chamado alternativamente bodru di kasang, renda ou
kapoku 33. As orações, os hinos, a queima do incenso, os alimentos e bebidas
oferecidos e os padrões de visitas, nesta segunda noite de velório, seguem as
linhas descritas para a primeira noite.
De particular significado, no fim do segundo dia, é a prática – observada em
alguns, mas não em todos os velórios – de coleccionar fios brancos, representando cada neto ou neta do defunto. Caso este tivesse alguns (ou muitos)
netos, um parente irá juntar um fio para cada um deles, medido e cortado
de acordo com a altura exacta de cada um, da cabeça aos pés. O fio é chamado linya branku (fios brancos) ou kodra (corda), e o acto de medir e cortar os
fios, medisang ou medí linya. Os fios são cortados conforme a «altura de cada

Foto 3
Neto de um defunto, com fios brancos chamados linya branku, um pouco antes da meia-noite, no
segundo dia do velório. Cada fio representa um neto ou uma neta, e o conjunto será colocado dentro da
urna, pouco antes desta ser fechada; à meia-noite, o cadáver (não visível nesta imagem) será colocado
dentro da urna.
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neto», altura di korpu di neta-nitu, e agarrados numa malha que é colocada
ou na mão direita do defunto, ou em qualquer parte no interior da urna
(rentu di kasang).
O significado desta prática serve para salientar a memória dos seus netos
pelo defunto: quando o defunto passa para o Céu (bai riba), poderá lembrar-se melhor de cada um dos netos (lembrá eli sa neta-nitu), de acordo com a
sua altura (difrenti kumpridang). A palavra lembransa é repetidamente empregue em relação aos fios. Encontrámos algumas disparidades entre informantes, no entanto, nos comentários sobre esta prática. Alguns moradores
referiram-se à colecção dos fios como um costume muito antigo ou «tradicional», enquanto que outros o elogiaram como um elemento integral e
essencial, sobretudo nos casos de falecimentos de pessoas muito idosas, com
dezenas de netos.

Terceiro dia
O terceiro dia envolve a missa do funeral e o enterro. As missas funerárias
celebram-se comummente na Capela da Assunção (Assumption Chapel),
numa zona da cidade fora do bairro – nomeadamente em Praya Lane –, por
volta das 15 horas. Às 14:15, começam os preparativos para mudar a urna
da casa do defunto até ao carro funerário (kareta di motri). Aqui, mais uma
vez, são oferecidos aos participantes uma série de alimentos, sendo o mais
frequente uma travessa composta por banana frita, goreng sagú e kaladi.
Poucos referem o cortejo fúnebre como uma procissão (prosisang), mas simplesmente como um processo de «acompanhar» ou «seguir» o corpo: kumpanyá motri, ou mesmo, sigí traz di kasang. Nalguns casos, ao sair de casa
(motri sai kaza), o caixão pode ser levado num ataúde, chamado tumba di
kasang. De outra forma, a urna é levantada e levada aos ombros por seis a
oito homens (lantá kasang). As urnas são transportadas até cerca de um quilómetro fora do bairro, no cruzamento de Jalan D’Albuquerque 34 e Ujong
Pasir, mas, em alguns casos, temos seguido o cortejo até à Capela da Assunção, a cerca de 2,5 quilómetros.
Após a missa, que demora cerca de 45 minutos, o carro funerário desloca-se até ao novo cemitério de Jelutong 35, cerca de dez quilómetros fora do
centro de Malaca. Para estas ocasiões, alugam-se camionetas. Os grandes fu-
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nerais implicam quatro ou cinco e, os mais pequenos, uma ou duas. Claro
que o número de camionetas alugadas, e o facto de estarem vazias ou cheias,
reflecte directamente sobre a reputação do defunto e da sua família. Muitas
pessoas vão ao cemitério de automóvel ou de motorizada, mas uma aproximação de um funeral de tamanho médio pode ser estimada em 200 pessoas
(três camionetas com 45 passageiros cada, mais uma dúzia de automóveis).
No cemitério (outeru ou semiteru), o primeiro passo constitui em abrir a
cova, que é chamado koré buraku (abrir um buraco) ou koré chang (abrir a
terra); isto faz-se com pás (chankól). A própria cova é designada koba. O pároco acompanha esta fase, e sai imediatamente a seguir a estes ritos, deixando
aos presentes o acompanhamento da descida da urna e a decoração da sepul-

Foto 4
Servindo figu fritu, goreng sagú e kaladi aos moradores do bairro, fora da casa do defunto, por volta das
14 horas, no dia do funeral. Nem todos estes residentes irão necessariamente assistir à missa funerária
e enterro.
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tura. Por vezes, um representante leigo (adjudasang di padri), de uma das duas
igrejas católicas da cidade ou da Assumption Chapel, poderá executar estas
últimas orações, mas esta tarefa pode também ser desempenhada por um
membro da família.
No momento em que a urna é descida à sepultura (largá bassu, ou fazé dissé
kasang), os presentes irão atirar uma de três coisas para dentro da cova, por
cima da urna: flores, pedras ou terra. Até se atiram ramalhetes inteiros. Chama-se a esta acção pinchá koba ou «atirar x até à campa» (pinchá floris/pinchá
pedra). A cova é então encerrada com a ajuda de um bulldozer e, por cima da
elevação tumular – uma espécie de montículo de terra, formada por cima da
cova –, coloca-se uma cruz de madeira com o nome do defunto, a data do
falecimento e as três letras R.I.P. [do lat. «Requiescat in Pace»], significando
«Rest In Peace». Ascendem-se velas (kandía), por cima desta elevação, e dispõem-se ramos de flores.
Dois informantes sublinharam que estas velas devem ser colocadas apenas
em números pares (2, 4, 6), mas outros não confirmaram esta obrigatoriedade de ordem numérica. Neste momento, o processo de enterro está quase

Foto 5
Varanda no exterior da sala onde permanece o cadáver durante as duas noites de velório. À porta de
entrada, preparam-se para levar a urna até ao carro funerário.

75

II OS RITUAIS COMO EXPRESSÕES MULTICULTURAIS

Foto 6
Cortejo levando o caixão até à missa do funeral, na Rua D’Albuquerque, imediatamente fora do bairro.

Foto 7
Descendo a urna à sepultura (largá bassu/fazé dissé kasang). Cerca de oito homens irão segurar as
cordas, enquanto dois ajeitam o caixão na campa.
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completo. Deveríamos salientar que invocamos a palavra processo aqui, na
nossa linguagem, porque se nota que mesmo na língua crioula kristang é
referido assim, não como «um enterro» mas antes como um processo de
«enterrar» (ntarrá). As orações continuam enquanto se ascendem as últimas
velas, e servem-se bebidas de cartão a todos os presentes (chrysanthemum tea,
sugar-cane drink, soy-bean juice). No passado, servia-se ung tragitu de aguardente (brandy) ou uísque aos homens que transportaram a urna, mas não
observámos isto em quaisquer dos funerais a que assistimos. As camionetas
regressam ao bairro e uma sessão de invocações ocorre na casa do defunto,
seguida por uma outra naquela mesma noite, às 19:30 horas.
Incluindo os custos da missa do funeral (45 ringgit), o espaço no cemitério
(100-120 ringgit), as camionetas (70 ringgit cada), a comida e a bebida oferecidas nas duas noites de velório e a urna, o preço médio de um funeral
ronda entre os 1800/2000 e os 4000 ringgit. Pudemos observar duas fontes

Foto 8
Elevação tumular, decorada com ramos de flores e velas, no fim dos ritos do enterro. Inscreve-se a data
do falecimento (não visível nesta imagem), por baixo do nome do defunto.
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de ajuda: os contributos dos visitantes e um subsídio de 900 ringgit, dado
pela Associação Funerária do bairro aos seus membros.
Os funerais de defuntos solteiros são diferentes em alguns aspectos, particularmente na manhã do dia do funeral ou no começo da tarde, antes da
urna sair de casa para o cemitério. As palavras crioulas para solteiro ou solteira são, respectivamente, mansebu e filamina 36, um solteiro mais idoso é
chamado mansebu belu e, uma «solteirona», filamina bela (as palavras belu/
/bela correspondem aqui a «velho» e «velha»). Nestes casos, na porta de entrada da casa do defunto, a família pendura um pequeno pedaço de folha de
alumínio com franjas de papel branco, chamado kronchi, para assinalar o
facto de que o defunto não era casado. Duas pessoas acompanham o morto,
digamos, no seu «casamento com Deus»: um Bridesmaid e um Best Man (e
são exclusivamente empregues em língua inglesa). No funeral de um rapaz
de 13 anos, o primo direito deste e o seu irmão mais velho ofereceram-se
para estes papéis. A Bridesmaid, na manhã do funeral, uma hora antes da
urna sair da casa, serviu a todos os presentes um bolo (por vezes kek di suji),
enquanto que o Best Man servia vinho (binyu), que, de facto, fora um simples sumo de uva. Este costume de kek e binyu acompanha todos os funerais

Foto 9
Mesa com água benta, ramo de feno e velas, colocada na sala da casa do defunto, a seguir ao enterro, e
que permanece durante os seis dias seguintes (oito dias a seguir ao falecimento).
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de pessoas solteiras, independentemente da idade. No caso do(a) defunto(a)
ter uma namorada(o), esta(e) deveria permanecer próximo à urna, em pé,
durante os velórios (impé bodru di eli). Se a defunta for solteira, será vestida
com um vestido branco de boda (bistidu di noiba); e isto será igualmente
seguido no caso de solteiras de idade avançada. Refere-se a esta prática a
frase antigu tempu sa uzu – kazamintu ku Deus. Quando se levanta a urna já
fora da casa, a Bridesmaid e o Best Man aspergem água perfumada, flores e
rampé-rampé 37 por cima do caixão. Note-se que, nos casos de defuntos solteiros ou solteiras, apenas devem pegar e levantar a urna homens solteiros.
Após este momento, no dia do funeral, todos os passos que seguem são idênticos na estrutura e sequência dos ritos aos de uma pessoa casada. Em todos
os casos, quando a família regressa do enterro, uma pequena mesa com um
pano branco é colocada na sala da casa, onde o cadáver tinha estado durante
os dois dias de velório. Nesta mesa coloca-se um copo ou malga com água
benta e um ramo de feno, duas velas e uma cruz. Estes irão permanecer ali
até ao oitavo dia após o falecimento.

Oitavo dia
Depois do funeral, diariamente e até ao oitavo dia do falecimento, recitam-se orações pelo defunto, entre as 19:30 e 20 horas. No oitavo dia, a família
visita a campa e reza, após uma missa na igreja. À meia-noite, a mesa que fez
de meza di motri na sala é retirada, sendo assim reposta a disposição original
desta divisão.
Só após este oitavo dia é que se constrói uma campa temporária (kelda antromintu) no cemitério. Faz-se normalmente, e de imediato, a seguir a esta última visita da família, ou no nono ou décimo dia após o falecimento.
À meia-noite do oitavo dia, tem lugar outra sessão de orações. A seguir a esta
demarcação temporal, entre o oitavo e o nono dia, e particularmente, entre
a meia-noite e a madrugada deste dia, os filhos e netos, ou a esposa ou marido do defunto, são potenciais receptores de uma visitação da alma do defunto. Tanto a própria «alma» como a «visão» que podem sentir estes parentes são chamados alma. Para se referir à alma também se emprega a palavra
spritu, ou a frase olá spritu, significando literalmente «ver a alma». Mas outro
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termo é igualmente usado: estes parentes, imediatamente antes da visão,
podem sentir uma frieira (friu ou feldadi), que anuncia a presença da alma.
Da alma é dito estar a «vir visitar» (beng bisitá). Num caso que nos foi relatado, às 3 horas, o neto de um defunto «sentiu uma frieira na cama» (sintí
feldadi na kama); o seu pai explicou-nos que o «seu filho podia ver o avô» (eli
sa filu, podi olá sa abó machu). Noutro caso, no oitavo dia após a morte de
seu pai, por volta das 6 horas, uma mulher, ao cheirar o odor do embalsamamento, sentiu uma frieira, abriu uma das portas da casa e teve uma visão do
seu pai indo à pesca com uma rede (ta bai langiang pamiang). Langiang são
redes manuais utilizadas pelos pescadores ao amanhecer, em pé dentro da
água, para apanhar camarão e gambas. Desta vez também, a visão teve lugar
nas horas da madrugada, no nono dia, a seguir à morte. Até ao quadragésimo dia, acredita-se que o spritu pode permanecer dentro da casa do defunto
(eli teng na kaza), mas uma visão pode igualmente ocorrer até ao centésimo.
As principais missas e sessões de oração pelo falecido, têm assim a seguinte
ordem:
Dia do funeral

–

8.º dia

–

40.º dia

–

100.º dia

–

1.º ano
Cada mês após o funeral

–
–

missa e enterro
orações na casa do defunto
missa
orações na casa do defunto
missa (facultativa)
orações na casa do defunto
missa (facultativa)
orações na casa do defunto
missa
missa

Muitos informantes sublinharam a falta de rigidez em relação às missas do
quadragésimo e centésimo dias e, hoje em dia, as famílias tendem a fazer um
pagamento global ao pároco para onze missas adicionais, deixando ao critério deste a data em que irá celebrar a missa mensal. A data decisiva após o
funeral é, assim, o oitavo dia e a manhã do nono; depois do nono dia, as
práticas precisas são estendidas no tempo, ou simplesmente diluídas.
O luto chama-se dó ou sibri dó e, idealmente, deveria decorrer durante o período de um ano para a esposa ou marido do defunto(a) e os seus filhos.
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Estes devem praticar o luto (misté sibrí dó), durante todo este tempo (ung anu
retu). Pode ser seguido de seis meses de luto parcial (metadi dó), durante o
qual se deve vestir roupa de cores preto e branco, ou azul e branco. Um luto
pleno pode também ser chamado tudu pretu, enquanto para homens o luto
parcial pode consistir em usar uma fita preta num braço, designada lamfa.
A maioria dos nossos informantes foi pouco precisa em indicar os períodos
prescritos para o luto dos demais parentes: para irmãos, sobrinhos, netos e
primos, foi dito serem suficientes três ou seis meses. Mas a tendência é de
encurtar o período para os oito dias após a morte. Em todos os velórios e
funerais a que assistimos, toda a família se vestiu de preto, sendo omnipresentes as t-shirts, calças e saias pretas durante estes oito dias. Como referiu
uma mulher: «Quando eu morrer, não quero que os meus filhos se ponham
de luto, mas que rezem por mim» (kantu iou moré, iou sa filu-fila nang sibrí
dó; rezá ku iou). Quando comentámos que em muitas regiões rurais de
Portugal algumas viúvas se vestem de luto permanente, reagiram com bastante surpresa.
Estes são alguns dos elementos básicos dos rituais fúnebres entre os Kristang
de Malaca. As práticas de décadas anteriores permanecem relativamente des-

Foto 10
Um dos muitos pequenos cemitérios malaios, dentro e nos arredores de Malaca.
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Foto 11
Família católica indiana no cemitério de Jelutong, colocando velas sobre uma sepultura recente.

conhecidas e com parcos registos 38. Um elo com o passado, no entanto, continua ininterrupto – as visitas às campas e sepulturas no Dia dos Fiéis Defuntos (Dia de Todas as Almas), a 2 de Novembro de cada ano. Algumas palavras sobre esse dia irão completar este resumo da prática funerária kristang.

Dia di Tudu Alma
No dia 2 de Novembro, quatro camionetas são alugadas para as famílias do
bairro visitarem o cemitério de Jelutong, fora da cidade. Irão sair às 6:45
horas e chegar cerca de vinte minutos depois. Às 8:30, celebra-se uma missa
ao ar livre, por baixo e ao lado de uma pequena plataforma. Trata-se de uma
missa mais prolongada, com comunhão (kuminyang), pois três párocos oficiam em três línguas distintas: inglês, mandarim e tamil. Às 9:45 termina e,
às 10:30, as camionetas levam os moradores de volta ao bairro. Neste dia, o
cemitério enche-se com centenas de outros católicos (de diversas etnias) 39;
também vêm para colocar velas nas campas dos seus parentes, enquanto
rezam. A população kristang, no entanto, representa um núcleo importante
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neste dia. O dia 1 de Novembro é chamado Dia di Tudu Santu e, o dia seguinte, Dia di Tudu Alma. Esta ocasião, a par dos dias do velório e enterro,
constitui o momento mais significativo de contacto íntimo entre as famílias
e os seus parentes falecidos.
Chegados ao cemitério, os visitantes ascendem pequenos molhos de velas
(sandé kandía) e rezam. Caso tenham muitas campas a visitar, dispensa-se a
missa, porque cada uma das línguas em que é celebrada é ouvida através de
altifalantes (trez padri, trez linguaza). As campas definitivas são chamadas
kelda e podem ser construídas com cimento, pedra, telhas ou mármore. O
preço ronda os 3000 a 5000 ringgit. Uma campa foi referida como tendo custado 10 000 ringgit. O sobrinho do falecido trouxe uma estátua de Nossa Senhora (Nosiora), de Itália para o cemitério em Malaca, e isso fez subir consideravelmente o valor. As campas definitivas, porém, não podem ser
edificadas senão um ou dois anos após o enterro; este período pode mesmo
estender-se até quatro ou cinco anos. A urna tem primeiro que descer bastante. A espera pode prolongar-se também por causa da despesa. Só se pode
conseguir pagar uma sepultura se, e quando, a família «tem meios» (teng
poisu). Uma placa com o nome e fotografia do falecido (pintura di difuntu)
pode custar de 800 a 2000 ringgit. Até se efectuar esta alteração, as campas
temporárias, mais pequenas, chamadas kelda antromintu, permanecem. São
pouco mais do que um montinho baixinho, formado de uma mistura de
cimento e pedra. Estas custam cerca de 100 ringgit.
Além das velas, dois outros objectos podem ser colocados nas campas e sepulturas: rampé-rampé e flores. Estas podem ser de qualquer variedade, embora as mais populares sejam as orquídeas, as rosas, flori aros e flori matra
(crisântemos). Água perfumada também é espargida sob a sepultura (strói
agu). As velas continuam acesas (sandidu) até depois da cerimónia religiosa,
que conclui com a bênção das sepulturas com água benta pelos três párocos.
Estes andam no cemitério (andá-andá) aspergindo água benta sobre duas,
três ou quatro sepulturas ao mesmo tempo (pinchá agu riba di koba). No caso
de famílias grandes, onde haja um grande número de campas a visitar, não
só um mas dois ou três membros da família irão acender velas numa série
de campas diferentes. Tudo isto tem de ser feito muito rapidamente, devido
a restrições de tempo e de transportes. Note-se que nem o dia 1 nem o dia 2
de Novembro são feriados nacionais ou municipais; a população católica de
Malaca (bem como o número menor de protestantes) constitui muito enfaticamente uma minoria religiosa.
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Mais tarde, no mesmo dia, no cemitério antigo, situado no centro da cidade,
são feitas visitas semelhantes. Neste caso, as famílias chegam por volta das
16 horas da tarde, sendo celebrada missa (igualmente, em três línguas) às
17:30 horas. Às 19:30, a maior parte terá saído. Neste cemitério, completamente ocupado, encontram-se poucas campas temporárias; durante algumas
décadas este cemitério esteve encerrado, devido à sobreocupação. Mesmo
assim, aqui ou ali pode-se avistar uma sepultura recente. Um aspecto marcante é o facto dos nomes nas placas das sepulturas serem antigos: oferecem múltiplos exemplos de misturas de apelidos portugueses, ingleses e
holandeses.
Noutros dias, durante o ano, o mesmo tipo de visita é feito a estes dois cemitérios católicos, embora num período de tempo ainda mais curto. Na manhã
do dia 24 de Dezembro (kabesa di anu), entre as 7 e 9 horas, quatro camionetas levam os moradores primeiro ao cemitério novo e, a seguir, ao antigo,
para poderem colocar velas e ramos de flores nas sepulturas. Não se celebra
missa e a visita chama-se simplesmente bisitá koba. Reza-se (fazé rezu) numa
forma abreviada.

Um multiculturalismo crioulo?
Depois desta descrição, desenvolvemos, em conclusão, duas pistas principais, que poderão ser resumidas em linhas muito sintéticas, como se segue.

Multiculturalismos críticos
A primeira pista tem a ver com a distinção entre um multiculturalismo «vulgar» ou comum, e várias tendências de multiculturalismo «crítico», que procuram ideias ou posicionamentos mais abrangentes e contestatários. Na
entrada para a palavra multiculturalismo, na Encyclopedia of Race and Ethnic
Studies (2004), afirma-se que o fenómeno diz respeito à diversidade cultural,
significando «a coexistência harmoniosa de diferentes grupos culturais, étnicos, nacionais ou indígenas dentro de uma sociedade complexa» (Todd,
2004). Outra definição vai no mesmo sentido: «o que significa multiculturalismo? Se nos limitarmos às “circunstâncias do multiculturalismo”, parece
significar pouco mais do que o facto de haver sociedades com mais do que
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uma cultura na esfera pública. As pretensões destas culturas podem conflituar-se entre si e os membros de uma destas culturas podem encontrar-se
subordinados a outra cultura, mas o ponto fulcral é apenas que há mais que
uma» (Kelly, 2002, 4). Ambas estas definições salientam a simples constatação do multiculturalismo implicar duas ou mais culturas em coexistência.
Ora, face a isto, não podemos senão concordar que o grupo em análise em
Malaca pertence a um contexto sumamente multicultural 40. Os principais
grupos étnicos de Malaca são nove: malaios, chineses, indianos – subdivisíveis entre tamil, gujaratis e siques –, europeus, e os três grupos crioulos dos
Kristang, os Baba-Nyonyas (ou Peranakan) e os Chitties. Cada um deles celebra os seus próprios ritos, embora entre alguns haja diversas afinidades. Os
panoramas linguístico 41 e religioso não se apresentam menos complexos, e,
ainda mais intrincado, é o facto dos campos étnico, religioso e linguístico raramente coincidirem de modo linear. No quadro global do país, Malaca
ocupa um lugar especial. Em meados da década de 1990, aproximadamente
61% da população da Malásia era classificada como sendo de etnia malaia,
30% de etnia chinesa e 8% de etnia indiana (Gomez, 2004, 167-8). É interessante comparar estas estatísticas (derivadas de recenseamentos nacionais)
com o panorama étnico por altura da independência da Malásia, em 1957,
quando a percentagem de malaios era de 49,8%, a de chineses 37,2%, a de
indianos 11,7% e a dos «outros» 1,3% (Ibid., 171). As percentagens para a
cidade de Malaca – com particularidades históricas próprias de um melting
pot étnico, de estatuto especial dentro da Malásia 42 –, em ambas as alturas referidas, eram ligeiramente diferentes, havendo aí maiores populações de chineses, bem como uma proporção total menor de malaios (cf. Berita, 2005;
Sandhu & Wheatley, 1983; Saw, 2007 [1988], 66). Ou seja, algo na história
específica da cidade 43 indica um carácter particularmente aglomerador de
diversidades linguísticas, religiosas e, sobretudo, étnicas.
Embora neste texto não possamos desenvolver uma descrição pormenorizada do bairro dos Kristang 44, é significativo lembrar que esta minoria étnica
é fortemente marginalizada. Constituem uma fracção do 1,3% da Malásia,
classificada etnicamente como «outros», incluindo povos das selvas do interior e populações de minúsculas dimensões. Vivem num bairro outrora estigmatizado como gueto, tendo sido edificado nos anos 20, precisamente
para juntar os descendentes pobres dos portugueses num sítio. Embora
com cerca de mil habitantes, o bairro é complementado por cerca de 2000
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kristang que vivem noutras partes da cidade, e mais 15 000 noutras áreas do
país 45. Então, essencialmente, o seu núcleo vive espacialmente segregado. O
bairro – ponto turístico de renome nacional e internacional – tornou-se uma
espécie de jardim zoológico humano.
Estamos, sem dúvida, perante um exemplo cristalino do multiculturalismo
vulgar. Até grande parte da ideologia do país, particularmente colada à indústria do turismo, aproveita esta imagem de multiculturalismo, colocando o legado português de Malaca ao lado das influências indígenas, indianas e chinesas, como prova da harmonia constatada entre as diversas culturas da Malásia.
De notar, no entanto, o facto de outras etnias em Malaca terem igualmente
as suas próprias formas de ritual, religioso e secular. Num destes rituais, destaca-se o papel do transe, possessão e espasmos em contextos específicos 46.
Apontamos aqui para o particularmente interessante ritual festivo hindu de
destaque nacional, Thaipusam, próximo da capital Kuala Lumpur, que tem
expressão também na região de Malaca, em templos de dimensões menores,
inclusive nos arredores de Malaca. Nesta cerimónia, vários tipos de piercings
– designados de poking em língua inglesa – são efectuados nas bochechas, na
língua ou (com anzóis) nas costas de pessoas em transe. Estas, paralelamente,
estão à procura de benefícios ou curas e participam na cerimónia em jeito
de promessa, durante três anos consecutivos. Embora a maioria dos jovens
masculinos que entram em transe sejam de etnia indiana, sempre se pode
observar várias pessoas chinesas integradas no ritual 47, o que retira a natureza tecnicamente «hindu» ao evento, visto serem estas últimas de afiliação
religiosa tauista. Ou seja, nem puramente hindu nem exclusivamente «indiano», este ritual demonstra-nos que os outros grupos étnicos de Malaca também estão habituados a estados físico-mentais de transe.
Neste caso particular, anote-se o facto dos Kristang terem uma familiaridade
com estes rituais. Alguns dos seus parentes por afinidade, ou cônjuges de
etnia indiana, teriam observado ou mesmo efectuado promessas nestas ocasiões de Thaipusam. Embora não participando plenamente, têm uma proximidade e atitude de tolerância perante os pokings. Frequentemente, referem
a prática com a frase muru, sa religiang (os indianos têm a sua própria religião). Tal atitude também constitui prova da existência de um multiculturalismo, nas opiniões e atitudes dos Kristang face às práticas das outras etnias
à sua volta.
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Foto 12
Pokings em rapazes indianos em estado de transe,
junto a um templo hindu nas proximidades de Malaca.

Mas existe outra linha de pensamento que julgamos pertinente referir. Fazendo ironia sobre a ideia do multiculturalismo vulgar, como sendo apenas
numérico em natureza, Robert Stam e Ella Shohat lançam uma imagem do
multiculturalismo como mera «súmula das culturas do mundo, como se
fossem boutiques de um centro comercial» (Stam e Shohat, 1994, 321). Isto é,
afirmar que o multiculturalismo se centra na noção de múltiplas culturas
juntas não constitui nenhuma novidade; até restringe a ideia, reduzindo-a a
um sentido extremamente limitado.
Dois textos invulgares apontam o caminho para outro multiculturalismo –
um multiculturalismo crítico 48. Referimo-nos ao artigo de Stuart Hall, «Conclusion: The Multicultural Question» (2000), e ao texto de Terence Turner,
«Anthropology and Multiculturalism: What is Anthropology that Multiculturalists Should Be Mindful of It?» (1994). O que não quer dizer que definições mais recentes do conceito de multiculturalismo não tenham já incorporadas em si referências a esta dimensão crítica 49. O próprio Robert Stam,
citado antes, noutro texto, tinha apontado para a distinção, entre o facto
multicultural e um projecto multicultural mais abrangente: este projecto posi-
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tivo centra-se na «tentativa de reestruturar o conhecimento e as relações culturais em função de uma perspectiva anti-racista, que reconhece a igualdade
radical dos povos, das comunidades e das culturas» (Stam, 1997, 17). Tanto
Hall como Turner chamam a atenção não apenas para a dimensão política
do assunto – ou seja, a questão do multiculturalismo ser não só um tema
académico mas uma postura de participação cívica –, mas também para o
sentido de repensar e reapreciar todas as linhas de significação do termo, bem
como do seu prefixo cultura. Turner refere que «o multiculturalismo crítico
procura aproveitar a diversidade cultural como uma base para desafiar, rever
e relativizar os princípios e a noções comuns às culturas dominantes e às culturas minoritárias, com vista à construção de uma cultura comum mais vital,
aberta e democrática» (1994, 408). Neste sentido, não é suficiente apontar
para um multiculturalismo vulgar, que é apenas numérico; urge analisar o carácter preciso e específico das relações entre as diversas culturas envolvidas 50.
No caso de Malaca, e da Malásia globalmente, tal implicaria a análise dos
elos horizontais – e potencialmente divergentes ou contraditórios – entre os
vários grupos étnicos que compõem a paisagem social. Tal como no caso do
interesse recente da UNESCO pela preservação do património imaterial ou
intangível – tarefa que tem acompanhado a antropologia já há mais de um
século e meio! –, o multiculturalismo também parece ter tocado num fio
condutor da etnologia. Como frisa Turner, a recente atenção dada ao multiculturalismo parece, aos olhos de qualquer antropólogo, algo natural; a
Antropologia tem tratado, desde as suas origens, contextos sumamente multiculturais, sem precisar de os designar como tal.
Assim, poderá porventura ser uma das definições mais completas do multiculturalismo crítico, a de Stam e Shohat 51, citado por Turner (1994, 414):
O multiculturalismo crítico recusa um discurso guetizante [ghettoizing] que iria considerar os grupos [isto é, «culturas»] em isolamento. É precisamente esta ênfase na
relacionalidade que o diferencia do pluralismo liberal. Em contraste com o pluralismo, um multiculturalismo crítico e anti-eurocêntrico substitui um discurso de tolerância por outro que vê todos os discursos e enunciações em relação aos efeitos deformantes do poder social... Rejeita um conceito unificador e essencialista da
identidade, tomada como o signo referencial de um conjunto estático de práticas,
sentidos e experiências. Pelo contrário, vê o self como policêntrico, múltiplo, instável, situando historicamente o produto de diferenciação em curso e de identificações polimórficas... Por isso, vê todos os actos de intercâmbio verbal ou cultural
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como tomando lugar não entre dois indivíduos essenciais circunscritos, mas antes
entre sujeitos permeáveis e mutáveis. Cada acto de interlocução cultural, dentro de
uma luta contínua de hegemonia e resistência, deixa ambos os interlocutores mudados (Stam e Shohat, 1994).

Seguindo esta ordem de ideias, um multiculturalismo crítico terá óbvias afinidades com aquilo que numa secção anterior designámos como visões críticas sobre o ritual: nomeadamente, as perspectivas de Bourdieu, Crapanzano e Bloch, que procuram descortinar outras visões do funcionamento ou
interpretação do ritual como actividade multifacetada. Estas noções, que
nos alertam para as limitações teóricas das perspectivas ortodoxas e tradicionais, ajudam a abrir pistas heterodoxas. Por exemplo, será que, no caso dos
rituais fúnebres de Malaca, valeria a pena voltar ao modelo de Van Gennep?
Julgamos que não. As três fases de Van Gennep, de uma separação, transição
e reintegração, são tão evidentes que quase dispensam de comentários.
Diversos estudos antropológicos sobre ritos fúnebres têm focado estas fases
como integrantes nos funerais e enterros (Metcalf e Huntington, 1991
[1979]); Bloch e Parry, 1982) 52, e, dois estudos em particular, concentraram-se sobre o assunto nos rituais fúnebres em Portugal (Feijó, Martins e PinaCabral 1985; Coelho 1991) 53. Julgamos que essas fases são suficientemente
evidentes. O que suscita maior fascínio, e um elo mais próximo às definições
de multiculturalismo citadas, tem a ver com o contexto multicultural à volta
dos Kristang, que os caracteriza como um entre muitos grupos étnicos em
coexistência.
Mas a simples descrição desse contexto cairia talvez num multiculturalismo
vulgar. Um multiculturalismo crítico sugere-nos outras pistas, e é com essas
que iremos concluir.

Um multiculturalismo crioulo
A atitude crítica fornece-nos a dica. Porque razão o multiculturalismo tem
de se referir a múltiplas culturas? Ou a diferentes grupos étnicos? Porque não
pode ser conceptualizado como uma divisão interna a um só grupo? Ou seja,
as comunidades crioulas – fruto da ligação entre duas ou mais culturas na
sua origem – afiguram-se como «multiculturais» no sentido de serem múltiplas desde a sua formação. Englobam e misturam diversas culturas – dominantes, indígenas, subalternas – dentro de um só grupo posterior. É esta
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noção que julgamos poder formar uma extensão do conceito de multiculturalismo crítico – o multiculturalismo crioulo, apontando para uma hibridização no interior do mesmo grupo étnico.
Multiculturalismo crioulo, assim, significa a transposição para o interior de
um dado grupo étnico de uma multiplicidade de culturas, a conceptualização
de uma determinada população crioula como profundamente mista e híbrida. Trava-se, deste modo, qualquer monoculturalismo. Evita-se qualquer
visão monolítica ou essencialista. O processo histórico de fusão entre mais
que duas culturas, que está na base da criação de muitas comunidades crioulas, produz e constrói uma nova entidade que é simultaneamente fruto das
influências culturais de diversas fontes. No caso dos Kristang, não se trata de
uma simples dicotomia; não é um caso de «contacto de culturas», entre um
Portugal colonialista dominante e uma Malásia subalterna, derivando de casamentos unidireccionais entre colonos europeus (portugueses) e mulheres
indígenas. Uma perspectiva mais problematizante localiza quatro «mundos»
crioulos: a) um mundo português; b) um mundo malaio, sobrepondo-se com um mundo vizinho indonésio; c) um mundo misto de influências
indianas, chinesas e outras (nomeadamente os Baba-Nyonya e Chitties, paralelos em estatuto crioulo com os Kristang); e d) a configuração actual, um
mundo composto em si próprio, produto dos outros três.
Ora, evitando usos reducionistas do termo mundo como necessariamente
holista (rótulos locais para «indianos», «chineses», «malaios» e até «portugueses» têm alterado através do tempo), propomos que este tipo de modelo de
diversos níveis de mundos entrelaçados possa explicar muito da complexidade dos Kristang. Assim, as identificações oscilantes dos Kristang podem ser
interpretadas como tendo surgido, precisamente, do contexto profundamente multicultural, poliétnico e pluri-religioso dos mundos crioulos misturados da cidade de Malaca. Estendendo ligeiramente o termo liminar de
Victor Turner, podíamos até dizer que as comunidades crioulas vivem uma
espécie de liminaridade perene, estando sujeitas a constantes e múltiplas influências, e a contínuas transformações.
Por conseguinte, além de olharmos para o contexto exterior da cidade de Malaca, como sumamente multicultural, podemos por esta via olhar para o
nível interior do grupo. Aí, verificamos que vigora também uma outra forma
de multiculturalismo. Virtualmente, nenhuma prática ou característica dos
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Kristang precisa de ser interpretada como portuguesa, malaia, chinesa ou indiana. Porquê procurar estas origens únicas? 54 Porque não usar lentes multifocais, que descortinam múltiplas origens e influências?
Tal perspectiva ajuda a compreender a forma idiossincrática pela qual os
Kristang percepcionam as suas identidades. Quando afirmam iou sa nassang,
Portugal (o meu povo é o português), remetem para uma faceta da sua identidade 55, para o seu país de origem. Tal não contradiz a sua ligação ao segundo país (Malásia) como terra de residência e de trabalho. Parte da sua
identidade está ligada a Portugal e, outra, à Malásia 56. A natureza do seu
grupo crioulo híbrido permite esta dupla identificação; mas também há
outras remetências, como referimos. Existem fortes influências chinesas e
indianas. Tais vertentes impedem-nos de olhar unicamente para um simples
binómio luso-malaio. Isto seria uma simplificação grosseira de um contexto
altamente complexo. Ao procurar definir os Kristang como «portugueses»
genuínos do Império, representantes do Estado Novo teriam perpetrado a
noção de que este grupo crioulo fosse mais português, mais europeu do que
de facto o era (Barradas de Oliveira, 1954) 57. Segundo Baxter (1998), as influências malaias teriam sido mais perdurantes do que parece à primeira
vista. Era uma estratégia nitidamente monocultural. O hibridismo dos
Kristang – com os elementos culturais malaios formando parte do conjunto
de características crioulas – teriam sido desvalorizadas, opinião subtilmente
interiorizada pelos próprios Kristang através do tempo. Ou seja, quanto mais
«portugueses», desde o ângulo monocultural, quanto menos crioulos, menos
mistos, menos malaios e menos multiculturais.
O folclore português (Sarkissian, 2000), deste modo, funcionou como arma
política. Por adoptar formas de música, dança e versos portugueses, os Kristang simultaneamente colocaram em suspensão o seu próprio folclore kristang. O intuito foi o mesmo: forjar uma espécie de máscara de identidade
que representava Portugal, monoculturalmente, nesta zona do Sudeste asiático 58. Mas os efeitos aglomeraram-se como mais uma vertente de um processo já há muito em andamento; isto é, faziam tender a identidade dos Kristang mais numa direcção do que noutra. A ênfase numa identidade
«portuguesa» servia para ocultar, ou esconder, os elementos identitários kristang ou malaios.
Os ritos fúnebres, então, mais do que serem exemplos de práticas puramente
católicas ou de rituais que reproduzem a tradição kristang de modo mecâ-
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nico, podem ser vistos assim como afirmações positivas de identidade, concretizações de uma identidade mista. Por isso, cada funeral que decorre serve
como renovação dessa identidade crioula específica, que diferencia os Kristang de outros católicos, cujos rituais fúnebres poderão ter semelhanças, mas
aos quais falta a componente linguística própria unicamente desta população (cf., acima, toda a terminologia exposta na secção 2). Deste modo, os
rituais fúnebres são uma regeneração pos-mortem. Tão insuflados de detalhes mortuários, os rituais acabam por servir como baluartes para a frágil
identidade de uma minoria em riscos de extinção. A morte torna-se vida.
Os rituais fúnebres – em conjunto com os casamentos, baptizados, aniversários e outras celebrações domésticas – servem para evitar um dos medos
constantes dos Kristang, perante o mundo multicultural à sua volta: pedré
nassang (literalmente, «perder a pertença ao nosso povo»), ou perder o sentido de identidade. Os rituais constituem uma via segura para evitar tal
perda. Serão, por conseguinte, expressões sumamente significativas dos valores familiares e étnicos desta comunidade crioula, e pilares das suas múltiplas identidades.
* * *
Após o funeral, tendo os Kristang regressado às suas kazas, voltei ao centro da
cidade, de bicicleta, sozinho. Na minha cabeça – mesmo durante o ritual e até
durante os velórios – repetia-se a mesma interrogação. Como tinham sobrevivido durante tantas décadas e tantos séculos as pessoas kristang desta comunidade, à marginalização e perseguição? O que é que explicava a força de afirmação do grupo, face a tantas outras etnias, religiões, línguas e dialectos?
Parei em Jalass Tokong, em frente ao templo Sri Poyyatha Vinayagar Moorthi. À minha frente, a escassas dezenas de metros deste templo hindu, vi
entrar residentes locais, bem como turistas curiosos, no templo Cheng Hoon
Teng, de cujo portão de entrada, no limite da rua, já saía fumo de incenso.
Olhando para o fim da rua, próximo do cruzamento com a rua perpendicular, a mais algumas dezenas de metros, vi a pequena torre branca do Masjid
Kampung Kling, onde entravam cuidadosamente o que pareciam ser alguns
malaios, praticantes islâmicos, após o som penetrante, há alguns minutos
atrás, de uma reza muçulmana transmitida por altifalante, num dos cinco
momentos diários em que tais orações se podem ouvir pela cidade fora.
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A sensação de confusão crescia. Vindo do cemitério, tinha há pouco passado
perto de uma igreja tamil metodista, a igreja católica – construída na remota
data de 1710 – St. Peter’s Church, um templo tauista e, ainda, o templo dos
siques da cidade, lugar anual de reunião festiva dos siques da Malásia e
outros países vizinhos. Faltariam apenas alguns prédios dos praticantes
menos visíveis de seitas ou associações minoritárias.
O espanto com que fiquei foi crescendo. Como no espaço de meia dúzia de
ruas de Malaca era possível encontrar lugares de culto de tantos grupos tão
próximos, geográfica e socialmente? Certamente, dado que o espaço físico
era tão reduzido, teria sido no «espaço mental» intangível que cada grupo
étnico encontrava o seu lugar próprio? Como foi possível cada um destes
grupos preservar os seus rituais e as suas identidades? Haveria um elo entre
o funeral que tinha acabado de assistir e fotografar, a igreja católica no meio
da cidade e todos os outros templos?
Já percebia a razão de um comentário dos Kristang no bairro português, ao
informá-los minimamente sobre a minha própria genealogia. Diziam sempre: misturadu, kuma nus! Seguido pela mesma frase em língua inglesa:
mixed, like us! Tinha explicado aos moradores que, embora de passaporte
norte-americano, os meus trisavôs pela linha materna tinham emigrado para
a Pensilvânia, da Alsácia-Lorena, no Nordeste da França e Baden-Baden no
Sudoeste da Alemanha; que dos meus dois pares de bisavôs do lado paterno
– um, os O’Neills – tinham vindo de Porto Rico, nas Caraíbas, desde
County Tyrone, no Norte da Irlanda, no século XVIII, e o outro – os
Osunas – da cidade andaluza de Écija, entre Sevilha e Córdoba. Com a
mulher portuguesa – com a qual sentiam um elo antigo inconsciente, por
ter vindo do seu país de «origem» – e a filha de dupla nacionalidade, os
Kristang tinham concluído que eu era profundamente semelhantes a eles,
por ter tantas nacionalidades unidas no meu percurso biográfico. Ou seja,
também eles tinham interiorizado o estatuto multicultural da mistura de
diversas culturas, etnias e línguas.
Mas como me autodefinir? Como «americano», «branco», «europeu», «hispano-irlandês» (Spanish-Irish), «hispânico», «latino»? A lição agora parecia-me mais evidente: era simplesmente misto. A palavra crioula em kristang era-lhes suficiente: misturadu. Porquê procurar mais? Relutantemente, os
Kristang, por vezes, admitiam que «tinham algum sangue malaio» (sangi
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natibu, ‘ng poku), com um gesto manual indicando que um pouco da sua genealogia se encontrava ligado aos malaios, historicamente. No entanto, o elo
quase umbilical a Portugal prevalecia. Mas apontavam também para as
influências indiana, chinesa, indonésia e árabe. Eram também profundamente misturados.
Todos os passos dos velórios e funerais me vinham outra vez à memória,
como se de um vídeo se tratasse. Estava frente a uma cidade incomparavelmente «multicultural», construída na base da mistura. E aí residia a explicação da sobrevivência dos Kristang, juntamente com tantos outros grupos,
mais ou menos visíveis no panorama deste antigo empório urbano. Cada funeral de um Kristang tornava-se um evento que regenerava o grupo, em que
uma riqueza de designações linguísticas e mentais – ligadas, mas não explicáveis totalmente pelo catolicismo – reproduzia uma identidade (ou várias
identidades?) simplesmente pela participação social e humana nos rituais.
Olhava para mim, no reflexo de uma loja, servindo a montra de espelho.
Misto? Claro. Sem identidade? Nunca. Multicultural? Sim, mas não apenas
por estar numa cidade multicultural. Mas seria um multiculturalismo interno, pessoal e íntimo, muito mais subtil e intrincado que o multiculturalismo exteriorizado. Tal como os Kristang, eu estava consciente de que era
«multicultural» na minha própria constituição, na minha própria genealogia
e biografia, no meu próprio ser como indivíduo.
Continuava na bicicleta em direcção ao bairro. Quando aconteceria o próximo funeral?
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Notas
1

Haverá festas menos ritualizadas, e vice-versa (rituais sem dimensões festivas); as palavras
relacionam-se, mas dentro de alguns limites!
2

Para o Império colonial, tal tipo de síntese seria extremamente difícil: Onde começar? No
Oriente? Na África? No Brasil?

3

O senso comum, infelizmente, tem conduzido para más leituras deste volume e do seu
texto de introdução teórica. Os autores nunca afirmaram que todas as tradições fossem «inventadas». Permanecem simultaneamente tradições que são tradicionais e tradições que combinam elementos tradicionais e elementos inventados mais recentemente. Ver as observações acutilantes de Edward Bruner sobre este tema: este antropólogo encontrou, em Bali,
actores de teatro que já não sabiam distinguir, eles próprios, entre aquilo que é tido como
«tradicional» e aquilo que foi acrescentado ou inventado por eles ou pelos seus antecessores
(Bruner, 1996).

4

Ver a nossa referência a esta prática na vila de Vinhais (1993).

5

Um conjunto de quatro artigos, reunidos sob a rubrica de «Ritual e Performance», organizado por João Leal e Paulo Valverde na revista Etnográfica (vol. II, n.º 2, 1998), aprofunda o
assunto nos casos do Auto da Floripes (Raposo, 1998), do Tchiloli em São Tomé (Valverde,
1998), da possessão no Sul da Índia (Deliège, 1998) e num ritual curativo entre os Mapuche
do Chile (Silva Pereira, 1998). Destaca-se aqui uma das três grandes linhas de estudo do
ritual – a da performance ou actuação/encenação – que a seguir discriminamos.

6

Cf. a nossa descrição e análise das matanças do porco em Alto Trás-os-Montes (1989).

7

No Dicionário de Sociologia (Gazeneuve e Victoroff, 1982 [1975]), a entrada para a palavra
rite assinala que o rito «é um acto (ou um conjunto de comportamentos), individual ou
colectivo, obedecendo a certas regras que se repetem segundo um esquema mais ou menos
imutável, ou pelo menos se destinam a ser repetidas».
8

Note-se que estes significados, sugeridos no Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea,
da Academia de Ciências de Lisboa (Vol. II, 3266), se seguem a dois anteriores, que salientam o papel dos ritos e celebrações religiosas. Na antropologia geral, vista como disciplina
internacional, constata-se o elo antigo entre o estudo do mito e do ritual. Sobre este elo, ver
Bell (1997) e Hicks (2002).
9

Nem sempre actualizam para melhor, as edições mais recentes de obras de referência como
esta...
10

Esta distinção entre o quotidiano e o extraordinário não coincide com outra distinção
comum na literatura dos rituais: a diferença entre o sagrado e o profano, ou o religioso e o
laico. Sobre os rituais designados seculares, ver o volume definitivo de ensaios organizado
por Moore e Myerhoff (1977).

11

Richard Schechner é ainda mais radical. No seu livro sobre ritual, começa o seu capítulo
2 com a pergunta: «Why define?» (1993, 24).

12

Bell refere uma constatação do antropólogo Talal Asad, de 1993.

13

Obviamente, estaremos a simplificar e resumir o assunto. Como já referimos, a variedade
e riqueza dos materiais recolhidos sobre os rituais das culturas no mundo é notável. Dizer
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que existem (apenas!) três linhas principais de análise do fenómeno pode assim parecer redutor. No entanto, fizemo-lo no intuito de uma economia de abordagem.
14

A tradução brasileira desta obra, de 1978, inclui um subtítulo que não deixa de ser interessante citar: Estudo sistemático dos ritos da porta e da soleira, da hospitalidade, da adopção, gravidez e parto, nascimento, infância, puberdade, iniciação, ordenação, coroação, noivado, casamento, funerais, estacões, etc.
15
Sendo inegável nos estudos sobre o ritual a influência de Van Gennep, Catherine Bell
aponta para diversos autores clássicos anteriores de importância, como Robertson-Smith,
Frazer, Eliade e Durkheim (1997, 3-26, 263).
16

Um último capítulo aglomerava outros ritos de passagem: cabelos; véu; línguas especiais;
ritos sexuais; pancadas e flagelação; cerimónias sazonais, mensais e quotidianas; sacrifícios,
peregrinações e votos.

17

No volume de 1969 concentrou a atenção, primeiro, nos rituais de procriação de mulheres – o Isoma ou Tubwiza, bem como o Wubwang’u – e, depois, no ritual de instalação dos
chefes seniores.

18

Ver a discriminação, por Turner, de três formas de comunitas: a existencial ou espontânea,
a normativa e a ideológica (1969, 131-3).
19
Relembramos que as suas abordagens sobre ritos de passagem constituem, na moderna antropologia portuguesa, referências constantes (cf., particularmente, o volume de 1993, já citado, organizado por Brito), com adaptações às especificidades dos rituais em questão.
20

De notar a interessante divisão do ritual, por Schechner, em três grandes categorias: o
ritual religioso compõe-se, por um lado, de formalidades e celebrações e, por outro, de ritos
de passagem; o ritual estético ou artístico engloba formas codificadas e formas ad hoc; e o
ritual social inclui a vida quotidiana, o desporto e a política (Schechner, 1993, 229).
21

Artigo de Jean Cazeneuve, de 1974 (Bell, 1997, 309). Uma observação semelhante foi tecida em Portugal: focando quatro casos de «teatro popular» – os Bonecos de Santo Aleixo, o
Corso Carnavalesco de Torres Vedras, os Caretos de Podence e o Auto da Floripes –, Raposo
(2002) aponta para os significados partilhados entre as noções de ritual, tradição e cultura
popular. Pesquisas recentes têm descortinado «aspectos políticos ou de afirmação de etnicidade, de resistência cultural, de mercadorização ou de patrimonialização e turísticos dos
rituais contemporâneos»; mas também se destaca, sobretudo no mundo do teatro popular, a
dimensão de espectáculo (2002, 26-8).

22

Num artigo invulgarmente crítico e profundamente céptico, o antropólogo Jack Goody
afirma: «Quase dispensaríamos do conceito de “ritual” para lidar com a etiqueta à mesa, os
comportamentos de namoro ou as idiossincrasias pessoais; de facto, juntá-los sob a mesma
rubrica não incrementa de forma nenhuma o nosso conhecimento». Ou seja, o significado
de ritual deveria ser bem restrito, caindo fora, e sob outra rubrica, toda uma série de acções
seculares, algumas das quais se poderiam designar por cerimónias (Goody, 1977, 33).
23

De facto, longe de fechar o assunto, os dois autores invocados «abrem» pistas sumamente
inovadoras.
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24

Para aprofundar mais sobre esta teoria de acção, ver o nosso livro de 2006.

25

Nesta análise iconoclasta ouvem-se ecos de uma obra antiga semelhante na sua focagem
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de múltiplas visões de rituais: o livro de Gregory Bateson, intitulado Naven (1936). Tal como
mais tarde no célebre filme de Akira Kurosawa, Rashomon, Bateson estrutura a sua visão
heterodoxa do ritual do naven, entre os Iatmul da Nova Guiné, em três interpretações divergentes do evento, nenhuma das quais totalmente coincidentes com a «realidade».
26

A nossa presença nestas ocasiões foi complementada por entrevistas gravadas com informantes seleccionados: agradecemos o apoio de Theresa e Bernadette de Costa, Frieda Spykerman,
Agnes e Kenneth Smith, Aloytious e Dolly Santa Maria, e Marcos e Margaret de Silva.

27
As cinco visitas de estudo decorreram em 1993, 1994, 1995, 1998 e 2007, sendo a de 1994
a mais prolongada, com um ano de duração. Agradecemos à Fundação Oriente pelo financiamento dessa estada, e ao ex-Instituto Cultural de Macau e à Fundação para a Ciência e a
Tecnologia por apoios suplementares.
28

Os únicos glossários que conhecemos, publicados anteriormente, foram da autoria de Ian
Hancock (1969) e Alan Baxter (1988); outras fontes locais, não publicadas, incluíam os glossários de Lazaroo & Robles (1992) e De Silva (1992). Para dicionários mais completos, publicados
recentemente, ver Baxter & De Silva (2004), Marbeck (2004) e Scully & Zuzarte (2004).
29

Note-se, constantemente, a mistura de palavras e frases em inglês com o crioulo kristang.

30

Todas as fotografias são do autor, tiradas durante a estada principal, em 1994. As imagens
de temas fúnebres foram tiradas com o consentimento dos familiares chegados de cada defunto e, mais tarde, oferecidas à família, nuns casos apenas algumas, noutros totalizando
dois ou três rolos de 36. Nalguns casos, foram-me solicitados mesmo os negativos, o que me
causava um dilema: quais ficariam para efeitos da pesquisa, e quais oferecer à família?
Mesmo quando oferecia vários rolos de negativos às famílias, ficava sempre com uma cópia
em papel. Este dilema, dos anos 90, acabou por desaparecer nos últimos anos, com o desenvolvimento da fotografia digital.
31

Moeda da Malásia, equivalente – por altura do trabalho de pesquisa – a 60 escudos ou
0,40 USD. 100 ringgit valiam, assim, 6000 escudos e 1000 ringgit, 60 000 escudos. Na nossa
última estada, em 2007, um euro equivalia a aproximadamente 4,5 ringgit; 100 ringgit valiam,
então, 22,22 euros, e 1000 ringgit, 222,22 euros.
32
Fundamentalmente, alimentos usados pelos diversos grupos étnicos chineses de Malaca. As
massas mee e bihun surgem com variantes na culinária dos Kristang e outros grupos locais.
33

Alguns informantes hesitaram um pouco em relação a esta última palavra.

34

Das sete designações de ruas, dentro do bairro, quatro derivam de figuras historicamente
relacionadas com a presença portuguesa em Malaca: Albuquerque, Eredia, Teixeira e
Sequeira.

35

O outro cemitério católico em Malaca, no centro da cidade, em Bukit Serindit, estava já,
em 1994, praticamente cheio.
36

As sepulturas de crianças até às idades de dois ou três anos ocupam uma área separada no
cemitério, designada krensa-krensa sa koba.
37

Rampé-rampé (possivelmente derivado dos termos malaios rampai ou bunga-rampai, esta
última significando «uma mistura de várias flores de cheiro doce»). A população kristang de
Malaca tira folhas de pandan e cortam esta em pedaços finos (kotrá-kotrá finu-finu), misturando-as com pequenas flores e pétalas.
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38

Mesmo a nossa colecção de cópias de meio milhar de fotografias antigas, na posse de diversas famílias no bairro, inclui pouquíssimas imagens de tudo o que se relaciona com a morte;
uma ou outra fotografia mostra uma urna ou um cadáver, mas pouco mais.
39

Uma discriminação detalhada das etnias de Malaca ultrapassa este texto, mas será suficiente
lembrar que a comunidade católica da cidade engloba não apenas os Kristang, mas também
indianos, chineses e alguns europeus. Existem algumas tensões entre estes grupos, alguns párocos apontando para uma atitude de superioridade entre os Kristang (por terem a noção de
serem católicos «mais antigos», em relação aos convertidos de etnia indiana e chinesa).
40

Stuart Hall lembra-nos que o multiculturalismo não constitui propriamente um fenómeno
novo: «As sociedades multiculturais não são novas. Muito antes da época da expansão europeia (a partir do século XV) – e com intensidade acrescida desde então –, a migração e o
movimento dos povos tem sido a regra em vez da excepção, produzindo sociedades que são
étnica ou culturalmente “mistas”... Os impérios, produtos de conquista e dominação, são
amiúde multiculturais. Os impérios grego, romano, islâmico, otomano e europeu foram
todos, de formas diferentes, tanto multiétnicos como multiculturais.» Hall refere ainda o
colonialismo, as plantações do Ocidente, os sistemas indentured do Sudeste Asiático, a Índia
colonial, os Estados-nações «étnicos» na África, no Próximo Oriente, nos Balcãs e na Europa
Central, todos como sendo, em sentido lato, multiculturais (Hall, 2000, 212).
41

Tomás (1992) fornece-nos um panorama das línguas crioulas de base portuguesa, no
Oriente, e Rêgo – embora num texto datado (1998 [1942]) –, alguns exemplos da literatura
oral dos Kristang de Malaca, na década de 1930.
42

Como uma das três cidades, com Penang e Singapura, formando as famosas Straits
Settlements.
43

Ver os textos clássicos, sobre a presença portuguesa em Malaca, de Luiz Filipe Thomaz
(2000 [1964], 1994), Matos (1995), bem como o artigo de Andaya (1995) sobre os «antepassados» dos Kristang, nos séculos XVII e XVIII.
44

Richard Daus (1989) oferece uma perspectiva geral sobre os eurasiáticos portugueses, no
Sudeste asiático, que ajuda a situar mais especificamente os Kristang de Malaca.

45

A estimativa dos 15 000 refere-se exclusivamente à Malásia e não inclui os Kristang emigrados na «diáspora», predominantemente em Singapura, Austrália e Grã-Bretanha.
46

Cf. a nossa descrição das «missas de curar» em Malaca, influenciadas por correntes evangélicas, num texto a publicar, em torno da minoria kristang, num contexto comparativo com
as comunidades ciganas ibéricas (O’Neill, no prelo).
47

De diversas línguas ou dialectos chineses e também de vária proveniência étnica. Sendo o
panorama étnico, linguístico e religioso de Malaca particularmente complexo, como já notámos, somos obrigados a proceder com uma linguagem cautelosa.
48

Ver igualmente o texto «Critical Multiculturalism» do Chicago Cultural Studies Group
(Goldberg, 1994, 114-39), bem como o livro heterodoxo de Barnor Hesse (2000).
49

Casos das entradas sobre multiculturalismo, em dicionários recentes, sobre relações interculturais, respectivamente da autoria de Alain Policar (2003) e Gunther Dietz (2007). De
referir também, no caso das minorias étnicas em Portugal, vistas numa perspectiva antropológica crítica, o volume de Bastos e Bastos (1999).
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50

Stuart Hall discrimina seis principais multiculturalismos: um conservador, um liberal, um
pluralista, um comercial, um corporativo e um crítico ou «revolucionário» (2000, 210).
51
Do livro destes dois autores Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism, Film, and the Media
(1994).
52

Destaca-se um estudo invulgar de segundos enterros (reburials) nos países da antiga Europa
de Leste, da autoria da antropóloga Catherine Verdery (The Political Lives of Dead Bodies:
Reburial and Postsocialist Change, 1999): retrata casos de exumação e cerimónias póstumas
de décadas, e mesmo de séculos, posteriores à morte de figuras significativas. Os dados reforçam a noção de que os rituais fúnebres constituem ocasiões de uma intensa renovação social,
identitária, e também política.
53

Ou, no caso da Malásia e Singapura, o número especial da revista Contributions to Southeast Asian Ethnography, sobre práticas religiosas chinesas nesses dois países (Tan, 1990).

54

Até exclusivamente a nível linguístico, o especialista Ian Hancock já na década de 1970
tinha reparado na complexidade das origens da língua kristang de Malaca, com fontes africanas, asiáticas e europeias (Hancock, 1975).

55

Ver o volume de Werbner e Modood (1997) para uma discussão de multiculturalismo,
identidades e hibridismo, embora sob uma perspectiva mais política do que antropológica.

56

Uma forma de preservação da identidade sendo a resistência a tentativas de total «assimilação»
ou integração dos Kristang a nível nacional, processo focado por Guimarães e Ferreira (1996).
57

Ver igualmente dois textos nossos (2003, 2008) que focam este problema.

58

Porém, deveríamos distinguir entre esta identidade lusa imposta de forma forçada, por um
lado, e, por outro, aquilo que detectámos na comunidade nas décadas de 1990 e 2000
(cf. cap. 6 do nosso livro de 2006) e designámos como uma ligação quase nostálgica ou emulação por tudo o que provém de Portugal. Esta última orientação sentimental parece-nos ser
fruto de um complexo processo identitário em construção ao longo de várias décadas.
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