
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS  
Instituto de Ciências Humanas 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia 
Antropologia Social e Cultural 

Linha de Pesquisa em Comunidade, Rede e Performance 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Dissertação de Mestrado 

 
 
 
 

Ser Indiano às Margens do Mediterrâneo:  
uma socioantropologia com migrantes indianos na cidade de 

Marselha/França 
 

 
 

 
 

Otávio Amaral da Silva Corrêa 

 
 
 
 

Orientação de Adriane Luísa Rodolpho 
 
 
 

 
 

Pelotas 

2020 



 

 
 

Otávio Amaral da Silva Corrêa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ser Indiano às Margens do Mediterrâneo:  
uma socioantropologia com migrantes indianos na cidade de 

Marselha/França 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Antropologia do Instituto 
de Ciências Humanas da Universidade 
Federal de Pelotas, como requisito parcial à 
obtenção do título de Mestre em 
Antropologia, área de concentração em 
Antropologia Social e Cultural. 
 

 
 
 

Orientadora Prof. Dra. Adriane Luísa Rodolpho 
 
 
 
 

 
 
 

Pelotas 
2020 



Universidade Federal de Pelotas / Sistema de Bibliotecas
Catalogação na Publicação

C823s Corrêa, Otávio Amaral da Silva
CorSer indiano às margens do mediterrâneo : uma
socioantropologia com migrantes indianos na cidade de
Marselha/França / Otávio Amaral da Silva Corrêa ; Adriane
Luísa Rodolpho, orientadora. — Pelotas, 2020.
Cor156 f. : il.

CorDissertação (Mestrado) — Programa de Pós-Graduação
em Antropologia, Instituto de Ciências Humanas,
Universidade Federal de Pelotas, 2020.

Cor1. Movimentos migratórios. 2. Marselha. 3. Índia. 4.
Etnografia. 5. Antropologia de mundos contemporâneos. I.
Rodolpho, Adriane Luísa, orient. II. Título.

CDD : 325

Elaborada por Simone Godinho Maisonave CRB: 10/1733



 

 
 
 

Otávio Amaral da Silva Corrêa 

 

 
 
 
 

Ser Indiano às Margens do Mediterrâneo:  
uma socioantropologia com migrantes indianos na cidade de 

Marselha/França 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Data da Defesa: 19/06/2020 

 
 
 
BANCA EXAMINADORA:  
 
 
Adriane Luísa Rodolpho (UFPel/Orientadora) 
Doutora em Anthropologie sociale et Ethnologie pela École des Hautes Études en 
Sciences Sociales  
 
Francisco Luiz Pereira da Silva Neto (UFPel) 
Doutor em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul  
 
Cornelia Eckert (UFRGS) 
Doutora em Anthropologie Sociale pela Université Paris-Descartes (Paris V) 
 
Vinícius Kauê Ferreira (UFRJ) 
Doutor em Anthropologie Sociale et Ethnologie pela École des Hautes Études en 
Sciences Sociales 
 
 
 



 

 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O correr da vida embrulha tudo.  
A vida é assim: esquenta e 
esfria,  
Aperta e daí afrouxa,  
Sossega e depois desinquieta.  
O que ela quer da gente  
É coragem.  
 

         (Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas) 
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Prólogo 

Tout chercheur est situé, déterminé par sa 
propre culture, mais il tente précisément de 
s’en affranchir, il engage un dialogue avec les 
auteurs d’autres temps, d’autres lieux et 
d’autres champs disciplinaires. Ce que l’on 
observe à partir d’un point de vue déterminé 
ne s’explique pas entièrement par les 
conditions historiques qui rendent ce point de 
vue possibles. Si certaines vérités ne 
résistaient pas à une contextualisation 
radicale, l’exercice de description 
ethnographique ne vaudrait pas les efforts 
qu’il implique (Marc Augé et Jean-Paul 
Colleyn, L’anthropologie, pp. 94-95)1 

 

 Antes de começar a escrever a minha etnografia, creio que seja pertinente 

precisar quem a escreve e a partir de qual ângulo a constrói. Eu, Otávio, brasileiro, 

advogado e antropólogo latino-americano. Meu texto não faria sentido algum se eu 

não indico o lugar de onde venho ou quem sou. Se eu tentasse abordar o fenômeno 

migratório ignorando a minha própria condição de migrante durante meus estudos na 

França, não seria justo.  

 Minha pesquisa é sobretudo uma pesquisa colonizada. Eu sou inegavelmente 

colonizado2. Eu sempre aprendi e vi a Europa como a luz a partir de onde é iluminada 

a epistemologia da nossa produção no Sul global. Minha proposta aqui é o estudo de 

um Outro. Um Outro que foi também colonizado. Nós, eu e eles, estamos aqui para 

contar um pouco de nossos olhares sobre o social. Olhares estes que ainda 

necessitam desprender-se da própria dependência que forma a nossa identidade.  

 Este estudo nasce de um diálogo entre pessoas que vêm de longe, de um lugar 

cujas riquezas foram saqueadas. No entanto, são pessoas cuja cultura foi dominada 

por Outros que se consideravam – e, por vezes, ainda se consideram – como 

                                                 
1 “Todo pesquisador está situado, determinado pela sua própria cultura; mas ele procura precisamente 
a distanciar-se. Ele engaja-se em um diálogo com autores de outros tempos, de outros lugares e de 
outras disciplinas. O que observamos a partir de um ponto de vista determinado pelas condições 
históricas que fazem com que este próprio ponto de vista seja possível. Se algumas verdades não 
resistem a uma contextualização radical, o exercício da descrição etnográfica não valeria os esforços 
a que ela está implicada” (Tradução do autor; Augé e Colleyn, 2005, pp. 94-95). 
2 Quando falo de colonização, eu não me refiro ao fato de que eu pessoalmente fui vítima do poder 

colonial ou mesmo que meus ancestrais foram violentados pelo poder português no Brasil. Entretanto, 
pretendo ressaltar que o colonialismo é uma prática quotidiana vivida no Sul global. São as pequenas 
práticas eurocêntricas mais banais – um discurso, uma piada ou mesmo um desconhecimento de sua 
própria condição de poder – que alimentam o colonialismo e a dependência do Sul sobre o Norte e 
vice-versa. Estas práticas reverberam nas dinâmicas de poder e na maneira como a população latino-
americana percebe sua identidade e seu aparato discursivo no mundo. Para justificar este quadro 
teórico, proponho aqui os aportes de Aníbal Quijano, sociólogo peruano, sobre a colonialidade do 
poder. Ver Quijano, 1993, 2009.  



 

superiores. Uma grande parte de sua identidade autóctone foi violentada. Os 

portugueses chegaram ao Brasil e na costa da Índia. Os franceses chegaram na 

América do Sul, nas ilhas do Pacífico e também no sudoeste asiático. Os ingleses 

tomaram parte da África e da Ásia. A Índia e o Brasil, ambos territórios imensos 

repletos de uma diversidade cultural particular, estão aqui presentes através de uma 

relação etnográfica. A Companhia das Índias serviu de justificativa para que o Brasil 

fosse descoberto. Quando Cabral colocou seus pés na Bahia, era a Índia que ele 

queria haver encontrado. Todavia, é um outro povo que foi “descoberto”. Assim nos 

conta a história.  

 Meu pensamento, particularmente enquanto etnógrafo, é formado com base 

em minha experiência. Eu jamais poderia negligenciar o sensível que permeia a minha 

etnografia. Fui, acima de tudo, um imigrante do Terceiro Mundo que tentou 

constantemente estabelecer uma relação dialógica entre uma rede de Outros que 

vieram também desta mesma posição, ainda que suas origens estejam enraizadas no 

hemisfério oriental do globo. Talvez esta etnografia seja uma forma sensível e 

institucional de perceber a migração indiana em Marselha a fim de dar sentido e 

visibilidade a uma forma de re-territorializar o saber.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resumo 

 
CORRÊA, Otávio Amaral da Silva. Ser Indiano às Margens do Mediterrâneo: uma 
socioantropologia como migrantes indianos na cidade de Marselha/França. 
Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Antropologia, Instituto de 
Ciências Humanas. Universidade Federal de Pelotas. 2020. 
 
Este trabalho se debruça sobre as rotas migratórias de pessoas cujas origens estão 
enraizadas na Índia, assim como sobre o imaginário cultural a respeito dessa 
população que vive em Marselha, sul da França. A diáspora indiana é um tema ainda 
não desenvolvido no meio acadêmico francês, especialmente dentro dos 
departamentos de Antropologia e Sociologia, quando comparados a outros países – 
tais como a Inglaterra e os Estados Unidos. O fenômeno da migração, por sua vez, é 
um campo de estudos peculiar à cidade de Marselha, muito em razão da imagem 
cosmopolita que lhe é auferida. No entanto, a presença de indianos em pesquisas 
etnográficas não é perceptível. Na verdade, me questiono a respeito das diferentes 
trajetórias percorridas por estes indivíduos dentro da construção de sua sociabilidade 
no contexto urbano de Marselha. Qual é a rota migratória percorrida por estes indianos 
que chegaram em Marselha, mas que são ainda invisíveis nos estudos de migração 
na França? Quais são as razões pelas quais estes migrantes escolheram a França 
em vez de países anglófonos? Baseando-se em uma análise da cidade e seu 
quotidiano particular, na construção da rotina e de sua paisagem, esta etnografia é 
feita a partir de uma observação flutuante nos restaurantes indianos da cidade. Por 
meio de um percurso em rede que moveu o trabalho de campo, construo nosso estudo 
baseado em “entretiens compréhensifs” e observação participante no dia-a-dia destes 
migrantes. Visando construir uma etnografia sensível acerca da migração, coloco o 
pesquisador como um ator dentro de sua pesquisa e de seu campo, percebendo sua 
presença como uma resposta ao método etnográfico.  
 
Palavras-chave: Movimentos migratórios. Marselha. Índia. Etnografia. Antropologia de 
mundos contemporâneos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 
CORRÊA, Otávio Amaral da Silva. Being Indian in the Margins of the 
Meditarranean: a socioanthropology with Indian migrants in the city of 
Marseille/France. Dissertation (Master’s degree) – Post-Graduation Program in 
Anthropology, Human Sciences Institute. Universidade Federal de Pelotas. 2020.  
 
 
This paper focuses on the migration routes of people with origins in India, as well as 
on the cultural imagination of this population living in Marseille, south of France. The 
Indian diaspora is a theme still not very developed in France, especially in the fields of 
anthropology and sociology when compared to other countries such as England and 
the United States. Migration, for its part, is a particular field of study in Marseille thanks 
to the image of a cosmopolitan city. However, the presence of Indians in ethnographic 
researches is absent. Indeed, I wonder about the different trajectories of these 
individuals within the construction of their sociability in the Marseille urban context. 
What is the migratory route of these Indians who arrived in Marseille but are still 
invisible to their representation in the French researches? What are the reasons why 
these migrants chose France instead of an English-speaking country? Based on an 
analysis of the city and its particular reality, on the construction of its daily life and its 
landscape, the ethnography is created by floating observations in Indian restaurants in 
the city. Through a network path known throughout the field, I build a study based on 
“entretiens compréhensifs” and participant observation of the daily lives of these 
migrants. In attempting to construct a sensitive ethnography on migration, I place the 
researcher as an actor in his research and the field as a response to the ethnographic 
method. 
 
Keywords: Migratory movements. Marseille. India. Ethnography. Anthropology of 
contemporary worlds.  
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(…) car seul un être humain se dénommant 
lui-même « je » peut en désigner un autre 
comme « il » ; et il ne saurait le faire qu’à 
l’adresse d’un « tu ». Or, dans la littérature 
ethnographique, ni ne le parlant ni son 
partenaire – autrement dit, ni le sujet de 
l’énonciation, auteur du mémoire 
scientifique, ni son lecteur – ne sont définis. 
Il est sous-entendu que le « je » n’a pas à se 
présenter parce qu’il va de soi, tout comme 
le tu auquel il s’adresse. Il est à ce point dans 
la nature des choses que « je » et « tu » 
s’entretiennent de « il », que le sujet de 
l’énonciation peut s’effacer dans un sujet 
indéfini, « on ».  
(Jeanne-Favret Saada, Les mots, la mort, les 
sorts, 1977, p. 55) 
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Introdução 

O fenômeno da migração vem sendo cada vez mais debatido nas mídias 

internacionais. Chegar e partir fazem parte da realidade contemporânea. As trocas 

culturais e de riquezas construíram uma ordem global democrática e cooperativa. No 

entanto, a realidade de chegadas e de partidas, ou seja, este movimento de contato 

e mistura de culturas e realidades – sejam eles impulsionados voluntariamente ou 

mesmo uma busca por refúgio das populações orientais – sempre foi uma realidade 

vivida nas cidades francesas, sobretudo em Marselha com seu porto que dá acesso 

ao mediterrâneo. Diversas faces da migração tornam-se corriqueiras em uma cidade 

onde o movimento de diversos sistemas culturais faz parte de sua própria constituição 

enquanto espaço. A arte e a literatura utilizaram-se desta particularidade marselhesa 

para criar imagens, narrativas e histórias, tais quais aquelas escritas por Jean-Claude 

Izzo.3 

Marselha é considerada como uma “ville de métissage”, uma cidade 

cosmopolita. Em outras palavras, uma cidade cuja realidade e o quotidiano são 

construídos a partir da presença de migrantes, particularmente oriundos dos países 

da região do Magrebe e da África subsaariana. Todavia, levando em consideração as 

diferenças e os contextos divergentes, outras populações constroem o imaginário e o 

dia-a-dia desta cidade situada quase ao lado da Itália, por onde diversas diásporas 

adentraram no continente europeu, especialmente tomando a Ilha de Lampedusa4 

como porta de entrada. Indianos, colombianos, chineses e diversas outras 

“comunidades” estão presentes nessa cidade. Quais são as particularidades destes 

outros “povos” que moram na Provença?  

A cultura indiana é uma das mais exoticizadas no mundo. A metafísica espiritual 

que remete o imaginário Ocidental a uma ordem sagrada e divina esbarra na 

construção de uma autoafirmação racional do Norte global. A população da Índia é 

hoje uma das maiores do planeta em números absolutos, o que acaba por impulsionar 

pessoas cujas origens estão ancoradas neste espaço a se instalar cada vez mais em 

outras partes do globo. Estados Unidos, Canadá e Inglaterra sempre foram destino 

desses movimentos migratórias vindos de países anglófonos do sudeste asiático. Não 

obstante, a população indiana é igualmente visível nas ruas das cidades francesas, 

                                                 
3 Duas obras, em especial, demonstram a realidade de homens que vivem a nostalgia e a difícil 
realidade da vida de Marselha, Les Marins Perdus (1997) et Le Soleil des Mourants (1999).  
4 Ilha de domínio italiano, situada no arquipélago de Pélages, na região da Sicília. 



 16 

especialmente em razão de a França ter outrora imposto seu poder colonial na região 

sudeste do país – em particular na província de Pondichery.  

Desde o início do século XVIII, comerciantes indianos são vistos circulando nas 

ruas de Paris. Especiarias, objetos sagrados e diversas outras mercadorias trazidas 

à Europa através dos navegadores das expedições coloniais, os quais foram os 

primeiros a escrever o que se chama de “literatura de viagem”, apresentando aquele 

mundo ainda desconhecido àqueles que viviam somente no Velho Mundo. No início 

do século XX, uma elite indiana instalava-se na França a fim de seguir seus estudos. 

À época, a língua francesa dominava a diplomacia e as relações entre Estados que 

recém começavam a tomar a forma do que se intitula “Estado-nação”. Nos primeiros 

anos de 1900, Exposições Universais das culturas ocorriam na capital francesa. Com 

isso, diversas companhias de dança, elefantes e diversos outros símbolos hindus 

eram trazidos para a Europa. Em uma destas ocasiões, Gandhi esteve presente. Foi 

através do porto de Marselha que ele chegou ao território francês. 

É nesta onda originada nas expedições napoleônicas que a França toma voz 

frente a uma sociedade internacional que começava a dar seus primeiros passos em 

direção a uma maior integração. Paralelamente a isso, o poder colonial francês 

exercia seu poder, iniciado do século XVII com a monarquia absoluta que cairia mais 

tarde e daria vez à Era Napoleônica, na região sudeste do território indiano. Somente 

em 1956, os considerados “Estabelecimentos Franceses da Índia” são devolvidos ao 

poder local através da assinatura do Tratado de Paris, o qual será ratificado pelo 

parlamento francês no ano de 1962, tendo vigência após sete anos de discussões.  

Paris é, deste modo, considerada a segunda cidade europeia com a maior 

presença indiana; espaço onde o hinduísmo é visível e tem suas práticas quotidianas 

enraizadas nas ruas de algumas regiões da cidade. É o centro da cultura indiana na 

França. A cidade de Marselha, por sua vez, conta com uma importante presença da 

cultura indiana na sua paisagem na medida em que é considerada como a segunda 

maior cidade francesa em termos populacionais.5  A mais antiga cidade do país, 

datando sua fundação à era do neolítico.  Diversos restaurantes, um centro cultural, 

bem como uma associação de artistas tomaram Marselha como espaço de criação. 

Por que são eles ainda invisíveis aos olhos da produção acadêmica?  

                                                 
5 Sobre a temática da experiência migratória do povo tâmul em Paris, ver Goureau-Ponceaud, 2018.  
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Ainda que os estudos a respeito das temáticas que permeiam a migração na 

França, sobretudo em Marselha, estejam consolidados no ambiente acadêmico, a 

população de origem indiana não é objeto de investigação destes trabalhos 

(sobremaneira no campo da Etnologia e da Antropologia). Os trabalhos encontram-se 

por vezes restritos à comunidade de tâmuls que vivem em Paris, em particular antigos 

refugiados do Sri Lanka. Neste sentido, há uma real necessidade de construir uma 

visibilidade a esses sujeitos dentro deste “cosmopolitismo marselhês”. Este trabalho 

tem como objetivo, pois, dar voz a estes migrantes que permanecem ainda invisíveis 

aos olhos de quem passa pela Avenida Canebière ou por quem se reúne em debates 

acadêmicos na universidade.  

A partir de um estudo etnográfico cujo trabalho de campo foi realizado entre os 

meses de setembro de 2018 e fevereiro de 2019, durante o qual técnicas como 

cartografia, observação direta, observação participante e, acima de tudo, observação 

flutuante e entretiens comprehénsifs foram essenciais para a realização de um diário 

de campo e da própria construção do objeto de investigação, pude perceber a 

organização destes migrantes enquanto uma rede de contatos. Deste modo, a 

estrutura basilar do quotidiano destes interlocutores toma a forma de uma rede que 

age como um meio de introdução à sociabilidade e à solidariedade. Para Larissa 

Lomnitz (2009a), populações marginais constroem sistemas informais de segurança 

social, efetuando trocas baseadas na simetria e na reciprocidade que constituem uma 

rede social de apoio. Neste sentido, o conhecimento dos pares figura como um espaço 

de sociabilidade e segurança que poderá ser explorado no quarto capítulo. 

Colocando-se em quadro teórico de uma Antropologia do Contemporâneo, ou 

seja, de uma antropologia sensível que procura dialogar com subalternidade, 

migração e experiência cultural, uma antropologia na qual a abordagem é feita a partir 

da individualidade dos indivíduos, a qual procura compreender a multiplicidade de 

mundos que se esbarram em um mesmo espaço, como por exemplo, a cidade de 

Marselha, estre trabalho situa-se no que Marc Augé (1996) intitula uma “Antropologia 

de Mundos Contemporâneo”. Em suas palavras, (p. 155),  

(...) evocando enfim os problemas da cidade contemporânea, abordamos um 
outro tipo de mundo e de realidade: a cidade é inconcebível sem o espaço 
onde ela se estende, sua dimensão empírica é primeiramente espacial. Os 
mundos evocados anteriormente se combinam na realidade espacial da 
cidade que, empiricamente, engloba-os todos. É a dificuldade essencial, hoje, 
de toda reflexão sobre a cidade que se desenvolve necessariamente sobre 
uma questão cujo objeto é o mundo inteiro como realidade plenamente 
contemporânea em si mesma (Tradução do autor). 
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Este trabalho foi, portanto, elaborado com base nas histórias de vida de meus 

interlocutores, na perspectiva de construir uma relação de confiança entre etnógrafo 

e etnografados. Durante todo o período em campo, pude estabelecer contato com 

trinta migrantes – em sua maioria, homens entre 21 e 35 anos – originários da Índia, 

do Paquistão e de Bangladesh. Quatorze entrevistas, exclusivamente realizadas com 

os migrantes nascidos na Índia, foram registradas (todos estes registros foram feitos 

no segundo encontro). A inserção em campo ocorreu primeiramente a partir de visitas 

a dez restaurantes, seguidos de mais três ao final do trabalho de campo. Todos estes 

estabelecimentos localizam-se em diversos setores da cidade, desde os quatiers nord 

– região considerada como a mais pobre e violenta da cidade – até o Promenade 

Georges Pompidou, bairro à beira mar da zona sul, região onde a renda per capita é 

a mais elevada de Marselha.  

No primeiro capítulo, procurarei construir uma etnografia sensível de meus 

sentimentos em campo, minhas expectativas e sobre o decorrer da pesquisa, 

sobretudo autoridade etnográfica, desenhada a partir minha própria condição de 

estrangeiro que acabou impulsionando meu contato com os migrantes indianos de 

Marselha. Em sequência, situarei teoricamente o leitor em relação ao lugar de onde 

emana o olhar e o espaço que orienta esta pesquisa. Onde encontra-se Marselha? 

Como é esta cidade? Como eu a percebo enquanto etnógrafo? Por meio de quais 

caminhos descobri o quotidiano marselhês? Procurarei, através de uma abordagem 

reflexiva, introduzir a cidade de Marselha como a paisagem que enquadra este estudo. 

Sem saber a política do campo – expressão de Olivier de Sardan (1995) –, ou seja, 

qual foi o espaço percorrido pelo pesquisador e sob quais condições geográficas e 

políticas o trabalho de campo foi conduzido, jamais seria possível compreender sua 

etnografia. Ademais, faz-se indispensável apresentar uma pequena revisão 

bibliográfica de como a migração torna-se um objeto de análise antropológica.  

Em seguida, procurarei traçar uma cartografia da cidade de Marselha a partir 

de uma perspectiva da Antropologia Urbana e da cidade como um constante 

movimento de chegadas e partidas. Na sequência, abordarei os trajetos de meus 

interlocutores e as razões que lhes impulsionaram a chegar em Marselha, levando em 

consideração o papel da França como destino de escolha. Qual é o projeto migratório 

destes indianos? Como podemos compreender suas experiências da cultura nativa 

em Marselha?  
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O vínculo que coordenou a elaboração desta pesquisa debruça-se sobre um 

percurso em rede e de uma observação flutuante (ver Pétonnet, 1982) a partir do fazer 

conhecer de boca a boca e a partir de pontos interligados entre si nos quais um 

interlocutor conhecia um outro que, por sua vez, me apresenta um outro possível 

informante que se ligava ao primeiro. Por fim, esta rede torna-se um ciclo no seio do 

qual o ponto de partida escondia-se em meio a múltiplas conexões e feixes. As 

ferramentas virtuais, como o WhatsApp e o Facebook, tornaram-se essenciais para o 

desenvolvimento de meu campo. O percurso desta etnografia é, de fato, um percurso 

de pontos ligados por linhas cujas conexões foram firmadas através da internet. Um 

interlocutor conduz a outro em um jogo de encontros permitidos pelo Facebook. A 

fronteira, portanto, entre o universo íntimo de cada um ultrapassa o grupo onde o outro 

circulava em seu quotidiano. Cada informante é, assim, uma resposta a um encontro 

anterior. É através do encontro com um grupo de estudantes que tudo isso se 

desencadeou.  

Após introduzir os percursos migratórios de uma “comunidade” indiana, viso 

precisar em primeiro lugar uma etnografia realizada com a ajuda destas redes sociais 

onde os dados puderam ser coletados e interligados uns com os outros. Em outros 

termos, procurarei apresentar as trajetórias de meus interlocutores e explorar os 

trajetos que os conduzem a Marselha, assim como tentar compreender a escolha da 

França no lugar de países tradicionalmente vistos como territórios da diáspora indiana, 

como Estados Unidos, Inglaterra e Canada (países cuja língua oficial é o inglês). 

Tomando na sequência os restaurantes indianos como símbolos da cultura 

indiana na cidade, além de um grupo de dança e da história de um interlocutor, o 

objetivo será abordar a conexão entre arte, literatura e imaginário sobre o que é a 

Índia em Marselha. Como estes restaurantes estão representados? Quem os 

frequenta? Como a dança indiana é praticada em Marselha? Uma etnografia efetuada 

a partir e através estes estabelecimentos é uma maneira de determinar como a cidade 

acolhe e articula esta identidade.  

É partindo da agência destes elementos enquanto atores dentro de um território 

que produz um imaginário cultural, que eu proponho uma reflexão sobre a construção 

do que é ser indiano às margens do mediterrâneo, tendo Marselha como pano de 

fundo às percepções e às interações vividas pelos meus interlocutores. 

 

 



 20 

1. Uma reflexão sobre o terrain: um diálogo entre França, Índia e Brasil  

L’anthropologie n’est ni une religion à 
laquelle on adhère, ni une maladie 
qu’on contracte. Elle est d’un même 
mouvement un retour sur Soi et l’Autre 
considérés ensemble, mais l’habitude 
d’une relation à sens unique (…) (Jean 
Copans, Introduction à l’ethnologie et 
à l’anthropologie, p. 113)6 

  

 Esta dissertação é fruto de um trabalho de campo realizado entre setembro de 

2018 e fevereiro de 2019 junto de uma rede de migrantes que pude encontrar na 

cidade de Marselha, a qual dedica-se ao estudo da diáspora indiana na França, a 

partir de entrevistas, observação flutuante, observação-participante com migrantes, 

em particular jovens habitantes que moram em Marselha. Partindo de restaurantes 

intitulados como “indianos” e de encontros ao acaso com alguns estudantes 

estrangeiros que haviam acabado de desembarcar em Marselha, pude estabelecer 

um contato com estes sujeitos que são atores de um grupo no Facebook. Por meio de 

observações deste grupo, pude percorrer as linhas que os conectam uns aos outros 

através de um sentimento de cooperação e solidariedade. Neste sentido, o objetivo 

principal é perceber o trajeto percorrido por estes interlocutores e a maneira como sua 

identidade indiana é compreendida em uma cidade multicultural como Marselha, 

sobremaneira a fim de estabelecer um entendimento quanto ao contato com as 

origens e as expectativas para o futuro.  

 No entanto, é importante ressaltar que o objeto sobre o qual são dedicadas as 

minhas pesquisas desde a minha formação em Direito é a questão das hijras7 na Índia. 

Estes indivíduos são símbolo de uma ambivalência moral no que diz respeito ao 

sagrado, ao direito hindu e às relações de gênero e homossexualidade na Índia.8 Foi 

com o objetivo de trabalhar sobre a percepção dos indianos que vivem na França têm 

sobre a realidade da transexualidade que comecei a minha inserção no trabalho de 

campo. Partindo de uma hipótese de que a percepção da transexualidade mudaria de 

                                                 
6 “A Antropologia não é nem uma religião a qual aderimos, nem uma doença que contraímos. Ela é um 
movimento e um retorno ao Eu e ao Outro considerados como um todo, mas é um hábito de sentido 
único” (Tradução do autor; Copans, 2005, p. 113).  
7 Comunidade tradicional indiana de transgêneros que estabelecem um vínculo entre a sacralidade 
de sua identidade e os mitos hindus.  
8 De acordo com a seção 377 do Código Penal Indiano, a qual foi revogada em meados de 2018 após 
anos de luta promovidas por associações da sociedade civil contra a homofobia, pelos direitos LGBTI 
e pelo auxílio a pessoas portadoras do HIV.  
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um contexto religioso hindu, repressor e criminalizante, para um Estado ocidental 

laico, comecei meu trabalho de campo em Marselha, em especial com estudantes 

universitários indianos.  

 Contudo, uma vez meu trabalho de campo estabelecido – e percebendo a 

Antropologia como um vaivém constante entre campo, teoria, presença do 

pesquisador e centro de interesse dos informantes –, meu objeto tornou-se o próprio 

percurso migratório de meus interlocutores. Com efeito, o diálogo que eu estabelecia 

com estes informantes ressaltava sempre a riqueza de seus sentimentos e os detalhes 

de suas trajetórias que ligavam suas vidas na Índia à chegada na Europa. O que seria 

somente o começo de um capítulo etnográfico sobre a realidade de meu campo 

tornou-se o objeto principal deste trabalho.  

 Desta forma, a problemática foi construída ao longo da evolução de minha 

inserção no campo. Em razão da fluidez de uma metodologia qualitativa e indutiva tal 

qual a etnografia, creio que seja pertinente expor como surge o interesse por este 

objeto que acabou edificando-se como uma resposta a uma problemática inicialmente 

diferente.  

 

1.1. Uma experiência na Índia e o objeto de estudo 

Em 2015 passei três meses na Índia, em Bangalore, na região sul do país – 

estado de Karnataka –, onde pude viver o quotidiano da vida em uma grande 

metrópole e também em vilarejos rurais. Trabalhando em uma fundação contra o 

trabalho infantil, morava metade da semana em Bangalore e outra em Mandya – um 

pequeno vilarejo cuja população, em sua maior parte, é formada por pequenos 

produtores rurais –, situada a cerca de duas horas de distância de Mysore9. Durante 

minha estadia, notei que a religião fazia parte da vida das pessoas de uma forma 

única, não somente no que diz respeito à profissão de fé, mas sobretudo à rotina no 

seio familiar. Em uma tarde enquanto eu tentava encontrar um tuk-tuk10 na agitada 

Kanapura Road, fui abordado por dois indivíduos performáticos que passavam pela 

rua batendo as mãos e cantando em voz alta. Eram hijras. Imediatamente o meu 

objeto de pesquisa, que anteriormente versava sobre a criminalização da 

                                                 
9 Mysore é uma cidade de referência ao antigo sistema de Marajás. Com um grande palácio no centro 
da cidade, que nos remete ao Taj Mahal, a cidade recebe milhares de turistas todos os anos.  
10 Meio de transporte comum às cidades indianas. Como um taxi, é um triciclo com um pequeno motor 
e uma cobertura sobre o assento do passageiro, situado atrás do motorista. O condutor conduz um 
guidão parecido com o de uma moto. Em algumas regiões da Índia, é também chamado de rickshaw.  
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homossexualidade na Índia, tornou-se a identidade e o gênero hijra enquanto um ator 

da cultura hindu, especialmente na Índia enquanto um Estado-nação independente. 

Fui completamente seduzido por uma realidade estética e religiosa que escapava de 

todas as minhas expectativas ocidentais. Um completo estranhamento.  

É ao longo deste séjour que tomo a decisão de que deveria tornar-me 

antropólogo. À época, estava no fim do curso de Direito e de minha formação em 

Relações Internacionais no Brasil. Meu objetivo estava centrado em trilhar uma 

carreira acadêmica, mas no domínio das ciências jurídicas e da ciência política. 

Entretanto, a partir do momento em que pude perceber que a linguagem científica 

destes dois campos epistemológicos não me permitia ter contato com o Outro como 

uma problemática científica, decidi orientar-me em direção à Antropologia. Neste 

momento, aflora ainda mais meu interesse pelas diferentes áreas culturais enquanto 

fruto e fonte de uma normatividade construída a partir de uma sociedade que elabora 

por si só um ordenamento jurídico a ser aplicado pelo Estado e suas instituições. 

Determinado a seguir minha formação em Antropologia, comecei o mestrado 

em Antropologia na Universidade Federal de Pelotas. Com o objetivo de partir para a 

França e de aí realizar um doutorado, acabei embasando minhas leituras, em 

especial, a partir da Escola Francesa de Antropologia.  

Sempre envolvido e apaixonado pela língua e literatura francesa, eu já havia 

estudado francês durante mais de quatro anos no Brasil quando cheguei na França 

para conduzir esta pesquisa. Eu sentia uma necessidade de praticar o que havia 

aprendido.  

Por intermédio da do contato entre minha orientadora, professora Adriane Luísa 

Rodolpho, a qual defendeu em 2002 sua tese na École des hautes études em sciences 

sociales, além de haver efetuado seu estágio pós-doutoral no Institut d’ethnologie 

européenne, méditerranéenne et comparative, da Aix-Marseille Université, e o 

professor Christophe Pons (diretor adjunto do Institut d’ethnologie européenne, 

méditerranéenne et comparative), candidatei-me para uma bolsa de estudos do 

Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères no domínio das ciências religiosas, 

tema que cerceava minha abordagem quanto ao gênero através de um quadro sócio-

religioso da identidade hijra. Logo após a seleção, acabei sendo contemplado com 

uma bolsa que me dava a oportunidade de realizar o master 2 (equivalência ao 

mestrado de acordo com o sistema brasileiro) em Anthropologie Sociale et 

Culturelle/Ethnologie. Com isso, acabei conseguindo uma autorização da Pró-reitoria 
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de Pós-graduação da Universidade Federal de Pelotas para tomar o tempo necessário 

para que pudesse retornar ao Brasil e finalizar a formação em Antropologia que já 

estava encaminhando-se para o fim. Este trabalho, desde logo, surge como uma 

versão do mémoire defendido na Aix-Marseille Université intitulado “Les Invisibles: une 

ethnographie auprès des migrants Indiens à Marseille”11.  

Enquanto redigia um projeto para a seleção da bolsa, realizei uma breve 

pesquisa em paralelo sobre a história da cidade de Marselha. Isso me permitiu 

descobrir que esta região do sul da França constituía-se como destino das mais 

diferentes diásporas que saíam do Oriente. A região do mediterrâneo francês, então, 

podia ser vista como um espaço central do mundo, por onde culturas se misturam 

graças aos vínculos estabelecidos pelo mar e pelas rotas comerciais. Após ter lido um 

pouco sobre a realidade marselhesa, acabei descobrindo que diversos restaurantes 

indianos faziam parte de sua paisagem, de seu próprio quotidiano. Por conseguinte, 

surgia uma inquietude: como estes indivíduos, trabalhadores e proprietários destes 

restaurantes, perceberiam o considerado “terceiro gênero indiano”? Os trabalhadores 

destes estabelecimentos poderiam ser uma porta de entrada para explorar uma 

problemática que inscrevia os transgêneros indianos enquanto uma categoria 

heurística para o estudo da relação entre migração, sexualidade e gênero.  

À primeira vista, meu objetivo recaía sobre a questão das hijras, ou seja, a 

maneira como estes indianos percebiam esta comunidade e essa identidade 

particular. Eles as conheciam? O que saberiam sobre a religião hindu e os 

transgêneros? Explicitar uma oposição entre uma república ocidental e a realidade 

indiana parecia-me uma maneira de explorar sua inserção na Europa e sua percepção 

quanto à construção do gênero na Índia.  

Partindo dos aportes teóricos de Gayatri Spivak (2009) e Edward Said (2005), 

eu procurava compreender a relação entre Ocidente e Oriente sob a forma de 

afrontamentos que, ao mesmo tempo, alimentam e estabelecem conflitos entre o 

distanciamento oriundo destas identidades e concepções ideológicas.12  

                                                 
11 Em uma tradução literal para a língua portuguesa, “Os Invisíveis: uma etnografia com migrantes 
indianos na cidade de Marselha”.  
12 É pertinente sublinhar aqui que ambos teóricos apresentam uma perspectiva considerada como pós-
colonial, ou seja, uma maneira de dar voz às colônias a fim de que traçar suas próprias visões do 
colonialismo, tendo em vista que a própria dinâmica social imposta a estes grupos vem de um poder 
colonial e europeu. Ademais, estes dois teóricos têm suas raízes em antigas colônias, Índia e Palestina, 
respectivamente, ainda que tenham seguido seu caminho profissional e acadêmico nos Estados Unidos 
– uma antiga colônia britânica. 
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 Não obstante, acabei me deparando com uma real dificuldade para encontrar 

trabalhos cuja temática versasse sobre os migrantes indianos que vivem no sul da 

França. Assim, percebi a invisibilidade na qual esta população estava inscrita. Uma 

grande parte das pesquisas, sobre a população indiana na Europa, debruçava-se 

exclusivamente sobre migrantes vindos do Sri Lanka, durante ou após sua guerra civil. 

Os trabalhos realizados na França estão todos delimitados em Paris e sua região 

metropolitana, em disciplinas como Geografia ou História (Goreau-Ponceaud, 2008; 

2018). Minha pesquisa surgia como uma oportunidade de combater esta lacuna. 

Haveria migrantes indianos na região da Provença, particularmente em Marselha? 

 Apesar de toda esta ausência nas discussões acadêmicas e mesmo midiáticas, 

é possível encontrar uma população indiana na cidade, cuja presença torna-se visível 

pelo meio da restauração e de um único centro cultural indiano da cidade (Centre 

Culturel Tagore). Um estudo realizado sobre e com indianos em uma região onde eles 

estão presentes, mas ainda não são notados como outras populações, tais como 

magrebinos, italianos ou africanos, seria de extrema pertinência. 

 Estabelecendo um diálogo sobre a concepção do gênero enquanto uma 

categoria relacional, a interação com os meus interlocutores poderia, desta forma, 

configurar um objeto heurístico para uma investigação sobre passado e presente, bem 

como sobre a forma pela qual sua experiência na Europa torna-se um marcador social 

que pode (ou não) suscitar questionamentos no que diz respeito ao fenômeno da 

transexualidade, da discriminação vivida pelas pessoas trans ao redor do mundo e 

quanto à própria mitologia hindu como uma forma de legitimação religiosa para as 

hijras. 

 Sendo uma comunidade hindu tradicional, as hijras são consideradas pelo 

Estado indiano como indivíduos que pertencem a um suposto “terceiro gênero”. Vistas 

como sujeitos à margem de uma sociedade extremamente religiosa, elas encontram-

se fora do sistema de castas indianos (hors caste). São percebidas, portanto, aos 

olhos dos ocidentais enquanto mulheres transgêneros, ou seja, homens cujo sexo de 
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nascimento (biológico) é masculino, mas que apresentam uma performance 13 

feminina (Nanda, 1999).14 

 Vestidas em sarees e sempre vistas como extravagantes, estes sujeitos fogem 

à noção individualista ocidental de gênero, compreendida como uma maneira de 

construir uma identidade vis-à-vis de papéis impostos aos indivíduos ao longo da vida. 

Compreendendo aqui a noção de gênero teorizada por Judith Butler (2004), a qual 

considera o gênero como equivalente de uma manifestação do Eu dentro de uma 

sociedade, no centro de um emaranhado de relações que sustentam a vida em sua 

coletividade, as hijras surgem como um ponto de fuga à uma normatividade que por 

vezes parece ser universal.  

 Seguindo a teoria de Marcel Mauss (2013)15 sobre a noção de pessoa, segundo 

a qual o indivíduo constitui sua identidade por meio de uma interação com os outros 

sujeitos que fazem parte de sua própria sociedade, tendo seus papéis auferidos a 

partir do reconhecimento de sua posição social a partir de seus pares, pude perceber 

que estes migrantes que vivem em Marselha poderiam apresentar algo de 

interessante a contar sobre quem são as hijras a partir de suas concepções 

individuais.16 Com efeito, eles encontram-se inseridos em um contexto ocidentalizado 

– sul da França, Europa –, o qual poderia, em hipótese, apresentar consequências 

diretas sobre o saber que eles trazem de suas origens e toda sua experiência na Índia. 

Aqui, ambiente, o espaço, o território pode ser visto como um ator que exerce uma 

influência direta sobre a construção da subjetividade dos sujeitos (Agier, 2013; 

Foucault, 1976, 2004; Ong, 1996). 

 Considerando então o gênero seguindo os aportes teóricos de Marilyn 

Strathern (1988), de Irène Théry (2007, 2011) e Pascale Bonnemère (2015), de acordo 

com os quais o gênero é uma categoria de análise concebida a partir da interação 

                                                 
13 A noção de performance empregada aqui procura suas referências no papel social que os indivíduos 
apresentam no quotidiano, de acordo com a teoria de Erving Goffmann (2002). Segundo o autor, a vida 
é uma eterna peça de teatro na qual o sujeito detém diversos papéis em função de suas necessidades 
e desejos. 
14  É necessário ressaltar aqui que a população hijra não é exclusiva da Índia enquanto nação 
independente, mas se faz presente em toda a região sul-asiática, em particular na área que 
antigamente era conhecida como “subcontinente indiano”.  
15 A teoria de Marcel Mauss define que a própria concepção do indivíduo enquanto um ser social é 
elaborada a partir da relação entre os atores de um grupo. Ou seja, Mauss faz jus às suas raízes 
durkheimianas de acordo com as quais o círculo social constrói o indivíduo e sua própria percepção 
quanto a sua identidade. Mais tarde, a Escola Francesa de Antropologia vai desenvolver os aportes 
sobre a noção de pessoa através dos estudos de Maurice Leenhardt (1947) sobre a pessoa Kanak e 
sua relação com o grupo e um ator não-humano, a flora local. 
16 Para uma análise teórica sobre a noção de pessoa, ver Goldman, 1996. 
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entre os indivíduos, bem como a partir da dialética estabelecida entre objeto e sujeito, 

posicionando um frente ao outro, a relação – mesmo potencialmente desconhecida – 

entre meus interlocutores e as hijras, seria uma maneira de construir o gênero que 

não corresponda à normatividade homem versus mulher? Seria, assim, a identidade 

hijra uma forma de constituir um gênero alternativo à binariedade ocidental? Como 

este gênero seria edificado nos discursos e nas experiências trazidas da Índia? Qual 

era a posição ocupada por estes indivíduos frente à sua própria cultura e a mitologia 

hindu? 

 No entanto, após conduzir meu trabalho de campo durante quatro meses em 

Marselha, pude compreender que um estudo exclusivo à trajetória destes migrantes, 

de suas relações e de suas angustias, além da relação que nutriam com a Índia, 

poderia figurar por si só como um objeto de grande valia, uma vez que não havia 

trabalho algum realizado com uma população sul-asiática na cidade de Marselha. O 

campo respondia, desta forma, à pesquisa determinando uma outra problemática: a 

diáspora indiana presente em Marselha. Interpretar, perceber a trajetória destes 

migrantes e observar a relação com suas origens, além da maneira como eles 

percebem as vivências da cultura indiana na França – especialmente em Marselha 

enquanto uma cidade cosmopolita – acabou por ocupar o lugar central de uma 

etnografia cujo objetivo era somente utilizar a migração como ferramenta de análise 

de um outro objeto, a identidade hijra. Meu interesse pelas hijras acabou sendo 

colocado de lado e o objetivo principal a ser explorado tornou-se estritamente ligado 

às trajetórias de vida destes migrantes que chegaram repletos de expectativas e 

angústias assim como eu. O estudo mantinha-se sobre margens nas margens. 

Introduzindo o conceito de margens, faço referência às margens ressaltadas 

pelo conceito de “drama social”, elaborado por Victor Turner (1996). Segundo o autor, 

os dramas sociais são um emaranhado de eventos e de experiências sincrônicas que 

constroem uma posição conflituosa entre os indivíduos situados no centro e aqueles 

delegados às margens. Ele refere-se ao conceito de ritos de passagem de Arnold Van 

Gennep (2011), introduzindo a ideia de que um drama social é composto de quatro 

etapas: ruptura, crise e intensificação, ação reparatória, e resultado. No que diz 

respeito às hijras, é notório que elas se encontram na margem a partir do momento 

em que fogem da denominação hegemônica global quanto aos papeis sexuais e 

sociais exercidos. Esta resistência torna-se, portanto, a exteriorização de uma 

identidade. Quando o objeto abordado é o fenômeno migratório, a ruptura, a crise 
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identitária e as formas de estabelecer o quotidiano constituem para estes migrantes o 

que lhes coloca igualmente em uma condição marginal. Ser um migrante remete a ser 

um Outro, o que suscita uma dinâmica que vincula reconhecimento do Eu e do Outro 

em um novo espaço. Ser um migrante é, pois, sofrer uma opressão legal quanto à sua 

própria condição de cidadão. Além disso, Victor Turner, em sua obra The Ritual 

Process (1977), elabora seu conceito de “communitas”, segundo o qual a sociedade 

– em especial no centro de uma situação que surge de outra anterior que é 

configurada como um “drama social” – posiciona-se em oposição à estrutura inicial do 

grupo. A partir deste momento, os indivíduos submetem-se a certas regularidades e 

obtêm o status de igualdade, a fim de reconstruírem uma suposta situação de 

harmonia social. Por conseguinte, uma vez que migração e transexualidade 

simbolizam crises e reconfiguração de padrões de comportamento, estes fenômenos 

podem ser interpretados pela perspectiva da própria noção de “drama social”. Neste 

sentido, as condições de acolhimento de estrangeiros, sobremaneira em uma cidade 

“cosmopolita” como Marselha, e também a posição frente a uma resistência aos 

padrões de comportamento socialmente “aceitos” ou “toleráveis” em um país com a 

Índia, são exemplos destas situações chamadas de “communitas”, nas quais os 

“marginais” formam uma rede de sorte a construírem uma estrutura afetiva e de 

cooperação para edificarem uma ferramenta de ajuda mútua.17  

 A questão da diáspora indiana é tardiamente colocada como objeto de 

investigação na academia se a posicionarmos em relação aos outros estudos 

migratórios, principalmente na França. O fenômeno migratório, no que lhe concerne, 

somente foi abordado pela Antropologia recentemente, nos estudos contemporâneos 

sobre relações urbanas e industriais. A diáspora indiana ocupa, contudo, um lugar 

mínimo nos trabalhos acadêmicos brasileiros e franceses, aos quais são devidos 

graças ao pontapé inicial dos estudos de Louis Dumont, os quais inauguram o Centro 

de l’Étude de l’Inde et de l’Asie du Sud na EHESS-Paris. Com sua obra Homo 

Hierarchichus (1966), o autor consagra a análise estrutural do sistema de castas na 

Índia. Outro nome importante é o de Madeleine Biardeau, com seus estudos sobre 

hinduísmo e a construção de uma identidade hindu (1981). 

                                                 
17 Para uma compreensão geral da ideia de liminariedade e de margens, ver Cabral, 2000 



 28 

 Algumas questões surgem como essenciais para se pensar respostas à 

migração indiana na França: qual é o projeto migratório destes migrantes? Há uma 

relação de dependência entre Índia e Europa quanto a esta diáspora?  

 

1.2. As vicissitudes da entrada em campo  

Um ponto importante que deve ser aqui delimitado é a forma como o conceito 

de Índia será explorado em seguida e a maneira como a cultura indiana foi percebida 

a partir de observações realizadas em Marselha. Primeiramente tentando me inserir 

no meio onde a população de origem indiana encontrava no sul da França, comecei 

a observar e caminhar por diferentes regiões da cidade a fim de realizar uma 

observação flutuante (Pétonnet, 1982). Desta forma, comecei a entrar em 

restaurantes que se diziam “cuisine indienne” e alguns pequenos comércios de artigos 

hindus – ainda que estes sejam quase inexistentes na cidade. No início das minhas 

observações, pude encontrar dez restaurantes de comida indiana em Marselha, além 

de um centro cultural. Estes estabelecimentos constituíam, assim, o ponto de partida 

de um campo baseado em uma metodologia pautada nos aportes de Jean-Claude 

Kauffmann (2006) e Olivier de Sardan (1995).18  

A construção de um estabelecimento permite demarcar um território, evidenciar 

uma identidade, o que faz do encontro com o Outro que tem suas origens na Índia 

torne-se algo perceptível. Sendo assim, são uma porta de encontro para escutá-los e 

prestar atenção às suas narrativas individuais. Graças a esse diálogo, é possível 

identificar memórias que lhes remetem às origens assim como determinar a relação 

que nutrem entre país de origem e realidade atual. De onde surgiu a escolha pela 

França? Por que Marselha, e não Paris como destino?  

                                                 
18 Olivier de Sardan considera que o pesquisador é um observador e um ator na relação etnográfica, o 
que faz da Antropologia um campo de estudos peculiar em relação à Sociologia e à História. Os dados 
obtidos durante o período em campo são influenciados pela presença do pesquisador no meio social 
do grupo estudado. Ainda que os informantes se habituem à presença do pesquisador, o qual 
permanece como um ator estranho ao círculo social específico que é objeto de seu “fazer etnográfico”. 
Sardan defende que a etnografia é construída a partir do inconsciente do pesquisador, que é 
influenciado pelas suas sensações e experiências vividas no campo, ou seja, pela experiência 
quotidiana da vida própria vida quotidiana no campo, por atividades que são, em aparência, 
insignificantes. Fazer etnografia é tentar aproximar-se de uma construção do Eu que permite 
incorporar-se ao meio social do grupo, é compartilhar angústias e preocupações. O espaço e as 
condições que regem a realização de uma entrevista devem, portanto, ser descritas aos leitores uma 
vez que é a acumulação de todos pequenos detalhes que permitem o desenrolar de uma pesquisa 
etnográfica. 
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Depois de realizar minhas primeiras observações, pude perceber que todos 

estes restaurantes se propunham a uma cozinha “indiana e paquistanesa”. Além 

disso, a maioria dos trabalhadores com quem pude falar não eram indianos 

necessariamente cujas origens estavam ancoradas no Estado-nação indiano 

enquanto categoria nacional una. Em seguida, uma vez que nestes restaurantes 

paquistaneses e bengaleses estavam presentes, decidi refletir quanto à escolha de 

meus interlocutores. Desta forma, compreendi que as raízes ancoradas no 

subcontinente indiano eram notórias e participavam da construção de um imaginário 

sobre estes indianos. A Índia era trazida para Marselha como uma região plural e 

vasta, onde o passado ainda vive de forma pulsante.19 

Durante todo o trabalho etnográfico, tanto durante a inserção no campo e a 

escrita, estive mergulhado em um vaivém constante entre me limitar à Índia e abrir 

meu recorte a outros países do subcontinente indiano. Estas identidades, de uma 

maneira ou de outra, cruzam-se constantemente, encontrando-se no cerne de um 

rizoma cujas fugas e encontros são formas de seguir e edificar uma nova identidade. 

A relação conflituosa entre Índia e Paquistão, seu passado enquanto um território 

comum, surgia em minha pesquisa a cada experiência no campo, cada vez em que 

entrava em um restaurante tentando evocar suas origens. Meus informantes 

afirmavam que a culinária desta região é fruto de um passado de origens persas, o 

que ligava os hábitos alimentares a uma esfera de maior amplitude que abrangia toda 

a região sudeste da Ásia. O passado era sempre uma forma de explicar o que é a 

Índia hoje e a percepção política em relação ao Paquistão. 

Índia e Paquistão enfrentaram conflitos cujas consequências são vistas até 

hoje. Inicialmente suscitada por um conflito religioso entre muçulmanos e hindus, a 

primeira Guerra Indo-Paquistanesa, em 1947, deu-se em razão da reivindicação pela 

região da Caxemira – norte da Índia, fronteira com China e Nepal – até que a 

                                                 
19 A região do subcontinente indiano compreende um território geográfico localizado sobre uma única 
placa tectônica ao leste do resto do continente asiático. Região explorada à época dos impérios 
coloniais europeus, uma grande parte destes Estados foi submetida a um período de colonização 
inglesa durante o século XIX. Esta região estende-se sobre os seguintes países: Índia, Paquistão, 
Bangladesh, Nepal e Butão. Em razão de sua cultura – em particular a religião hindu – o Sri Lanka e 
as Maldivas são igualmente considerados como Estados pertencentes ao subcontinente indiano. 
Algumas teorias compreendem ainda o Afeganistão, parte da Birmânia, região entre a Baía de Bengala 
e o rio Godavari, cuja nascente situa-se no estado de Maharashtra, na Índia.  
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Organização das Nações Unidas (ONU) intercedesse para colocar um ponto final 

(Lamb, 1991).20 

 Um pouco mais tarde, na década de 1960, um novo conflito territorial eclode no 

distrito de Jamu, o qual faz parte da região “Jamu e Caxemira” e faz fronteira com o 

Afeganistão no extremo norte do país. Desta vez, o Paquistão havia tentado infiltrar-

se em território indiano a fim de lograr uma reconquista do território da Caxemira 

(Ibidem).  

 Em 1971, a terceira Guerra Indo-Paquitanesa teve seu estopim como uma 

resposta à independência de Bangladesh. Considerado como “Paquistão Oriental”, o 

atual território de Bangladesh era um espaço cuja grande parte da população era 

constituída por muçulmanos. À medida que se tratava de um espaço estratégico que 

dividia a Índia, o Bangladesh tornou-se objeto de conflito entre Índia e Paquistão. Não 

obstante a isso, a Índia defendeu a independência do país vizinho (Saigal, 2000).  

 Décadas mais tarde, em 1999, há o Conflito de Kargil. Tropas paquistanesas 

mais uma vez invadiram a fronteira da região norte da Caxemira e o conflito somente 

teve um fim com uma intervenção da força aérea indiana (globalsecurity, online). As 

hostilidades e as consequentes rivalidades entre os dois países perpetuam-se, 

todavia, até os dias atuais na esfera da política externa indiana.  

 É visível que a constituição destes dois países é moldada a partir de uma 

realidade de conflito. Índia e Paquistão tornaram-se dois polos explosivos de uma 

afirmação nacional que foi reforçada ao passar dos anos por uma eclosão de vários 

conflitos que alimentam estas mesmas hostilidades que construíram a imagem do 

“inimigo”. Embora a cultura destes dois países seja construída a partir de uma história 

comum, a qual une um mesmo povo a crenças religiosas, a uma culinária e espaços 

compartilhados, a afirmação do Outro, que torna uma identidade legítima, é 

perceptível no quotidiano indiano, em especial em pequenos vilarejos. 

 No último capítulo desta dissertação, procurarei demonstrar como a cozinha 

indiana e paquistanesa é unificada e imaginada a partir de uma unidade expressa nos 

restaurantes da cidade de Marselha. Contudo, a questão que ainda resta a ser 

explorada é saber como os indianos que vivem na cidade percebem esta unificação e 

como reagem a ela.  

                                                 
20 Durante minha experiência na Índia em algumas escolas, lembro-me que diversos estudantes se 
perguntavam qual era o inimigo do Brasil. Esta questão me parecia estranha e eu não entendia muito 
bem qual seria o seu propósito. 
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1.3. A etnografia como uma resposta ao trabalho de campo 

Michel Foucault (1966) considera que as Ciências Sociais não podem ser vistas 

como ciências em sentido estrito. Segundo suas considerações, a epistemologia da 

área coloca frente a frente o próprio conceito de ciência, considerado como positivo e 

irrefutável. O movimento contraditório das ideias e dos pensamentos que cerceiam a 

cientificidade das teorias é, de uma forma ou de outra, inaplicável às Ciências Sociais 

na medida em que elas se completam mutualmente e estabelecem um diálogo dentro 

do próprio campo do saber. A interdisciplinaridade rizomática das Ciências Sociais é 

o que faz do social um objeto de estudos. Sendo assim, Foucault afirma que a 

Etnografia é uma “contra-ciência” (1996, p. 561) uma vez que seu objetivo é o estudo 

da relação entre o homem e o contexto no qual ele se desenvolve. Ao contrário da 

Psicanálise, a qual busca a compreensão do indivíduo em sua amplitude individual e 

sua própria consciência, a Antropologia tem como objeto de exploração o homem no 

seio da sociedade. São as relações entre o homem e seu contexto que suscitam o 

interesse da abordagem antropológica dos fatos sociais. Sendo assim, estudar 

sociedades denominadas como “quente” ou “frias” (ver Lévi-Strauss, 1962) constituiu-

se como uma face da desconstrução da ciência já estabelecida, debruçando-se sobre 

relações de poderes entre sujeitos e suas respectivas sociedades. Neste sentido, a 

etnografia busca seu embasamento na descrição que é por si só, segundo Laplantine 

(2006), é a contemplação da realidade percebida pelo etnógrafo. A cópia da realidade, 

todavia, jamais será fiel ao que é percebido pelo pesquisador, dado que o antropólogo 

somente reconhece e disseca os fenômenos aos quais ele já tem uma familiaridade 

(Wagner, 2010). A etnografia é, portanto, uma elaboração linguística e narrativa da 

experiência e da presença passada do antropólogo junto do grupo estudado (Geertz, 

2002).  

Lévi-Strauss constrói, em sua obra – considerada ainda hoje como o marco da 

antropologia contemporânea, Tristes Tropiques (1955) –, uma narrativa a partir da 

memória e da sensibilidade. Ele descreve momentos passados a fim de construir uma 

etnografia baseada na relação entre a subjetividade do autor, o sensível, os fatos 

passados e seu sentimento em relação à sua experiência no Brasil. As hipóteses 

construídas são, em seguida, feitas a partir do que constituiu a própria experiência do 

etnógrafo. De fato, a pesquisa etnográfica é feita a partir das experiências passadas. 

Contrariamente às Ciências Biológicas – ou mesmo se levarmos em conta que a 
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ciência é um fato social em si –, a etnografia é uma combinação entre campo e teoria 

(Kauffmann, 2006). Trata-se de uma formação teórica embebida por uma reflexão 

sobre as experiências de campo. Em outras palavras, a etnografia é uma pesquisa 

que visa descobrir a “pessoalização” das relações que constroem a linguagem 

científica. Clifford Geertz (1998) sustenta que a descrição realizada pelo pesquisador 

é, acima de tudo, uma maneira de expressar a realidade vivida, tendo como parte 

constituinte a subjetividade e os sentimentos do etnógrafo.  

Tendo apresentado a percepção teórica e epistemológica sobre a etnografia à 

qual dialogo, é importante expor aqui como a pesquisa se desenvolveu e a maneira 

como o campo foi uma chave que abriu um universo para formulação de uma 

problemática que respondia às experiências vivida. Assim como para todos 

etnógrafos, o começo de meu trabalho de campo foi desafiador e supunha que uma 

orientação devesse ser tomada. Em princípio, o trabalho repousava sobre as hijras, 

um objeto extremamente delicado a ser estudado durante o tempo disponível para me 

dedicar à revisão bibliográfica e à organização dos dados. Trabalhar sobre um objeto 

tão arenoso, o qual articulava religião e sexualidade ao mesmo tempo que traz política 

e moral para o debate, constituía um domínio extremamente espinhoso para um jovem 

antropólogo. O trabalho em torno de questões que esbarravam na esfera íntima dos 

desejos de meus interlocutores necessitava um enorme cuidado, em parte porque 

todos eles eram, acima de qualquer outra coisa, migrantes em uma região atualmente 

conflituosa no que diz respeito ao fenômeno migratório. Estar longe do espaço onde 

foram edificadas suas raízes, onde sua cultura era vivida no dia-a-dia e questionar 

este próprio sistema cultural tornou-se de extrema dificuldade para conseguir colher 

dados suficientes para a escrita de um trabalho acadêmico em tão pouco tempo.  

Durante um evento organizado pelo Campus France para acolher estudantes 

estrangeiros que haviam chegado em Marselha, pude conhecer meu primeiro 

interlocutor “privilégié”, com quem tive a oportunidade de estabelecer diretamente uma 

relação de confiança. Insistindo sempre nos restaurantes, após ter conseguido 

estabelecer uma familiaridade com a minha presença, alguns indianos começaram 

até mesmo a me adicionar no Facebook. Visto que o ambiente virtual nos permitiu 

construir uma ponte entre a rotina de cada um, a nossa relação tornou-se mais estreita 

e afetiva em razão da possibilidade de compartilhar experiências através de uma rede 

de contatos. Enquanto a tecnologia, a globalização e as redes sociais surgem como 

atores heurísticos para as Ciências Sociais, o Facebook tornou-se sine qua non para 
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a minha pesquisa, sem o qual o desenrolar do campo não teria sido consolidado. A 

presença virtual tornou-se mais eficaz do que a física.  

Rapidamente pude compreender que os trabalhadores dos restaurantes de 

culinária indiana de Marselha sentiam-se amedrontados a estabelecer o mínimo 

contato comigo, sempre utilizando o universo do próprio trabalho como linha de fuga. 

Minha presença enquanto etnógrafo era percebida como uma autoridade que lhes 

assustava e preocupava. Para eles, eu seria alguém que representa a figura do 

Estado.21 Ainda assim, o fato de que a minha presença seja omitida e que a sua 

identidade seja remetida às margens parecia justificar toda essa evasão (este ponto 

será abordado no próximo capítulo). Após um mês de exclusiva dedicação ao trabalho 

de campo e diversas tentativas frustradas de estabelecer um diálogo aberto com estes 

trabalhadores, que sempre encontravam uma razão para fugir de meu contato, decidi 

trabalhar especialmente com os jovens com os quais eu podia estabelecer uma 

relação de confiança. Minha questão étnica refletia uma questão ética: até que ponto 

minha presença seria uma violência a estes que são invisíveis aos franceses? O 

respeito ético de cada história individual e o contexto ilegal destes migrantes em uma 

condição de “não-cidadãos” é o que me impulsionou a mergulhar em um trabalho mais 

profundo com aqueles que estavam abertos me contar suas trajetórias e suas 

angústias perante a experiência na França.  

 

1.4. O pesquisador enquanto um ator no centro de sua etnografia 

Fazer etnografia é uma maneira de edificar diferentes relações com aqueles 

que são, de relance, estranhos aos nossos olhos. O medo de meus interlocutores em 

relação a cada movimento que eu tentava formular a fim de estabelecer um diálogo 

com eles reverberava na coleta de dados. Com isso, surgiam manifestações dos mais 

variados pretextos para fugir de um contato mais direto. Excesso de trabalho, 

proibição pelo patrão e responsabilidades familiares eram sempre utilizadas como 

justificativa a qualquer encontro. Tudo isso influenciava diretamente minha posição do 

campo e a abordagem com a qual eu faria meu trabalho. Cada dia, quando eu saía 

de casa disposto a encontrar pessoas com as quais conversar, eu sentia que eu 

                                                 
21 É importante ressaltar que mesmo que eu não seja uma autoridade pública, minha condição de 
estudante em uma universidade francesa, tendo um financiamento que parte de recursos públicos, 
reverbera a presença de um Estado potencialmente interessado pela inserção no quotidiano destes 
sujeitos.  
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mesmo havia medo do meu campo. Enquanto eles estavam longe de suas famílias, 

de sua cultura e de sua língua, eu tentava constantemente colocar-me neste lugar 

central de estranhamento e alteridade, tentando compreender em que medida a minha 

pesquisa etnográfica não era linguagem de violência ou até onde ele me permitiria dar 

voz a um grupo. Da parte de meus interlocutores, sentia que consideravam minha 

presença como a de um jornalista que busca fazer-lhes questões a fim de expor 

publicamente a sua condição marginal.  

Em consequência, cada vez que eu olhava em torno de mim, eu não podia me 

abstrair do meu lugar de minha trajetória enquanto estrangeiro, enquanto o único 

estrangeiro entre meus colegas. Quotidianamente, eu sentia que havia alguma coisa 

em mim que não podia ser calada. Eu não estava somente em campo durante os 

momentos durante os quais carregava minha mochila e caminhava pela cidade em 

busca de restaurantes e de possíveis informantes. Eu estava constantemente em 

campo, vinte e quatro horas por dia nos sete dias da semana. Minha pesquisa acabara 

por tornar-se a única coisa que dava sentido à minha estadia em Marselha. O fato de 

fazer uma pesquisa era o fato total que vivia na minha mente. Eu estava morando em 

uma cidade desconhecida, em um país desconhecido do outro lado do Atlântico e 

estudava um grupo de pessoas que também são estrangeiros a todo este contexto. 

Ignorar o lugar de onde emana o meu saber e as minhas ideias não seria jamais 

metodologicamente correto. É o motivo pelo qual insisto neste ponto.  

Os aportes pós-modernos e americanos da Antropologia, os quais consideram 

o pesquisador com um ator em seu campo de estudo, procuram demonstrar a 

negligência do passado e a ilusão de uma neutralidade etnográfica. Para Clifford 

(1998), a relação entre pesquisador e pesquisado é baseada sobretudo em uma 

autoridade. Ele separa sua teoria em quatro paradigmas. Primeiramente, o paradigma 

experiencial, empregado, por exemplo, por Malinowski e Victor Turner (ver Turner e 

Bruner, 2001)22, segundo o qual a observação e a participação no quotidiano do 

                                                 
22 Para Victor Turner e Edward Bruner (2001), o conceito de experiência é trabalhado a partir da 
concepção de momentos passados e sua articulação com o futuro. Segundo os autores, a experiência 
é constituída em cinco momentos: 1. Algo é vivido no nível da percepção sensorial; 2. As experiências 
passadas são reconstruídas e ressentidas; 3. As emoções são revividas em sincronia com os eventos 
do passado; 4. Um novo significado é construído a partir do movimento de união entre passado e 
presente; 5. A experiência torna-se uma expressão artística (como a performance). Em outras palavras, 
a experiência é uma articulação subjetiva entre momentos passados e a experiência do presente. Em 
uma pesquisa antropológica, a etnografia é a própria ferramenta de percepção da cultura e dos 
sentimentos do Outro; é o vínculo entre os sentimentos do pesquisador em seu meio habitual e em 
campo, formando assim uma etnografia sensível e densa do grupo estudado.  
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“nativo” constroem a relação entre os dois polos de uma etnografia. Para Malinowski 

(1922), por sua vez, o trabalho do antropólogo consiste em sentir-se perto dos 

“nativos”; por isso, o estudo do todo de uma cultura e de suas instituições sociais faz-

se necessário. Outro paradigma explorado por Clifford é o paradigma interpretativo e 

hermenêutico, defendido pela própria Escola Norte-americana da qual faz parte (ver 

Geertz, 2008). Reconhecendo sua autoridade, o pesquisador disseca os símbolos 

construídos por uma cultura em específico a partir da utilização de um distanciamento 

geográfico entre o “estar lá” e o fazer etnográfico a fim de interpretar seu objeto de 

estudo (Geertz, 2002). Um terceiro paradigma é o da polifonia, o qual corresponde à 

forma pela qual a etnografia não é somente um produto escrito pelo etnógrafo, mas 

sobretudo por seus informantes; o texto é, logo, uma co-criação. Enfim, o último 

paradigma de Clifford é o estilo desenvolvido por Favret-Saada (1977) – ao qual me 

vinculo –, intitulado autoridade dialógica. Nesta autoridade discursiva “compartilhada”, 

o uso das palavras e o compartilhamento dos momentos vividos correspondem ao 

momento em que o pesquisador é “afetado” (Favret-Saada, 2009), ou seja, momento 

em que ele é inserido enquanto ator dentro de uma dinâmica social, utilizando a 

palavra como parte essencial do discurso deste grupo. Assim como Favret-Saada, 

defendo neste trabalho uma “Antropologia da Interlocução”, segundo a qual o trabalho 

de campo é um emaranhado de discursos compartilhados.  

Assim, o que procuro demonstrar aqui é a forma pela qual o trabalho de campo 

respondia às minhas experiências afetivas enquanto estrangeiro. Minha condição de 

pesquisador não poderia jamais passar em silêncio, sobretudo quando percebemos a 

etnografia como um recurso construído por meio de uma alteridade baseada nas 

condições de um sentimento único de “estar longe” (no meu caso, vivido por mim e 

também por meus interlocutores). François Laplantine (2018) defende, por sua vez, 

que pensar o sensível no domínio etnográfico nos remete a escrever as sensações e 

as maneiras de colocar-se no campo; é ser transparente quanto ao movimento 

subjetivo que é exigido por uma pesquisa etnográfica.  

Qual é a sensação sentida por mim quando estou em campo? Quais as 

angústias enquanto pesquisador latino-americano no meio acadêmico francês? Ser 

um ator dentro deste universo acadêmico é uma eterna desconstrução do saber e de 

suas idealizações, como também é uma valorização da nossa própria percepção 

subalterna. É, pois, a própria condição de subalternidade – aqui entendida de acordo 
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com as ideias de Gayatri Spivak (2009)23, segundo a qual o subalterno é aquele cujo 

discurso é sempre invisibilizado dentro da esfera epistêmica – que estabelece um 

conhecimento e um saber particular, unicamente suscetível a ser descrito pelas 

colônias como uma forma de dar voz e representatividade ao Outro das relações 

eurocêntricas. Minha experiência e a de meus interlocutores indianos não seriam, 

constituiriam, desta forma, uma problemática da própria autoridade do saber? 

 
1.5. O desenrolar do campo 
 
A abordagem metodológica escolhida para a coleta de dados com meus 

interlocutores coloca-se ao lado de Jean-Claud Kauffmann a perspectiva de “entretien 

compréhensifs” (Kauffmann, 2006), segundo a qual a relação entre pesquisador e 

pesquisado procura tornar-se a mais simétrica possível, fazendo com o que o próprio 

interlocutor construa, por meio de uma autonomia que lhe é auferida, o seu interesse 

por uma reflexão que tornar-se-á o objeto de exploração do texto etnográfico. Ao 

contrário de uma entrevista semi-dirigida ou de questionários prontos, nas quais o 

informante não tem nenhuma escolha quanto ao que será abordado e a forma como 

os diálogos serão estabelecidos, em uma entretien compréhensif é o próprio tom da 

relação que guia a pesquisa a partir de uma construção compartilhada de um objeto 

de interesse de ambas as partes. Em vez de trazer um objeto construído e colocado 

em um recorte específico, são aqui tomadas as próprias entrevistas em si como o 

caminho por onde o etnógrafo constrói suas hipóteses e sua problemática em função 

do interesse de seus entrevistados. 

De acordo com os escritos de Kauffmann (Ibidem), as primeiras questões 

devem servir para quebrar o gelo entre os dois polos da relação etnográfica a fim de 

estabelecer uma relação de confiança. Seguindo o diálogo sobre os percursos 

transcorridos por mim e por eles para chegar em Marselha, os meus interlocutores – 

majoritariamente estudantes, pesquisadores ou trabalhadores que já haviam 

                                                 
23 Gayatri Spivak coloca no centro de sua análise as viúvas indianas e sua falta de notoriedade, ou 
seja, sua condição de dependência em relação de um sujeito que detém o papel de seu interlocutor na 
sociedade. Spivak explora a maneira como alguns autores que estudam realidades marginais e 
oprimidas, tais como Foucault e Derrida, esquecem eles mesmos de oferecer uma visibilidade a uma 
realidade diferente daquela vivida na Europa, em especial nos territórios recentemente independentes, 
como a Índia, Bangledesh ou Paquistão. Quando eu estabeleço uma “relação de subalternidade”, 
ressalto que a “colonialidade” é vivida e está enraizada tanto em mim quanto em meus interlocutores. 
Spivak faz referência a uma violência epistêmica conforme a qual o subalterno é constantemente 
“silenciado” ou visto como ilegítimo quando tenta emanar seu discurso dentro da dinâmica do próprio 
meio universitário, no caso europeu.  
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completado seus estudos na França – interessaram-se pela primeira temática sobre 

a qual esta dissertação se propunha, as hijras. Apreendendo a reação destes sujeitos 

em relação a um objeto que ainda é um tabu na cultura indiana, pude lhes revelar meu 

o interesse pela cultura indiana. Infelizmente, a grande parte desconhecia, em um 

primeiro contato, qualquer história sobre as hijras. Sabiam que exista e sua relação 

marginal era normalizada pelo quotidiano em que viveram. Conhecimentos mais a 

fundo sobre as origens e percepções religiosas eram desconhecidas por estes 

interlocutores que, muitas vezes, diziam não nutrir a religião hindu como seus pais.  

Como consequência a este desconhecimento, eles acabaram por demonstrar 

o principal interesse de participar de uma relação que poderia lhes trazer novas 

inquietações sobre a própria mitologia e normatividade hindu. Ainda que o objeto 

deste trabalho tenha se tornado suas trajetórias de vida, o meu interesse por um tema 

ainda desconhecido por eles lhes impulsionava a estabelecer um engajamento por 

algo que também despertava curiosidade por uma realidade que era percebida, mas 

ainda desconhecida, e que suscitava uma autorreflexão. Muitos deles recomendaram 

a publicação de textos nos quais abordo a temática hijra na Índia de modo a fazer com 

que este objeto que parece ser confidencial e proibido fosse algo acessível à 

juventude que hoje em dia circula entre Ocidente e Oriente, entre Europa, Estados 

Unidos e Índia.  

  É a partir deste momento de interesse pelo desconhecido quanto à história e 

a realidade das hijras que eles se tornaram centro de um movimento no qual minha 

presença era uma ferramenta de contra-dom. A relação entre pesquisador e 

pesquisado foi, desta forma, estabelecida sobre a base de um intercâmbio discursivo 

de informações sobre os mitos que são evocados pelas hijras e informações sobre a 

minha própria trajetória universitária e experiência na Índia. Ao mesmo tempo que eu 

escutava suas narrativas, eu transmitia textos e fontes sobre sua própria cultura. Eles 

tornaram-se, assim, a voz e o objeto deste texto, fazendo com que meu interesse pelo 

estudo das hijras estivesse no centro de uma contrapartida.  

A afeição, como é descrita por Favret-Saada (2009) 24  foi, desde logo, 

construída a partir do momento em que me tornei fonte de informação sobre um 

                                                 
24 Segundo Favret-Saada, em seu texto Être Affecté, há duas concepções do que chamamos de 
“empatia”. A primeira é uma forma que demanda distância; baseada no distanciamento, esta vertente 
somente funciona quando nos colocamos em uma condição diferente e distante ao Outro, o que nos 
permite buscar sentir os seus sentimentos a partir desta lacuna entre nossa realidade e a do Outro. A 
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sistema cultural erudito do qual meus interlocutores faziam parte.25 Neste sentido, 

todas as entrevistas ocorreram em inglês, haja vista que a maioria de meus 

informantes não tinham desenvoltura na língua francesa e utilizavam, assim como eu, 

o inglês como língua de troca. Somente três, entre uma dezena de entrevistas, foram 

realizadas em francês; com uma interlocutora que vive na França há mais de quinze 

anos, a qual desembarcou na Europa como bolsista do Campus France para um 

doutorado em Literatura Comparada em Paris, outra com uma interlocutora natural de 

Pondichéry, além de uma ultima com um indiano que outrora trabalhou como 

professor de francês na Índia. Sendo assim, o uso de uma língua de contato, familiar 

a ambos de forma igual, permitia tornar visível uma alteridade recíproca entre 

pesquisador e seus informantes. Não utilizando a língua local a fim de estabelecer o 

contato, mas sim uma língua na qual ambas as partes se sentiam à vontade, foi 

possível construir um espaço de identidade e de reciprocidade entre os dois polos da 

relação.  

Uma vez que eu já os havia encontrado e que, por consequência, tive a ocasião 

de encontrar seus amigos, pudemos estabelecer uma relação que repousava sobre 

alguns fatores em específico: éramos todos migrantes, todos jovens estudantes ou 

jovens trabalhadores, e em grande parte havíamos chegado há pouco na França; 

além disso, o francês não era nossa língua materna, o que sempre propiciou uma 

relação de alteridade e posição frente ao Outro nativo de onde estávamos. A condição 

de migrantes em território estrangeiro impulsionava-nos a edificar um diálogo que ia 

além da pesquisa etnográfica e que entrava na esfera de um engajamento íntimo. O 

elemento que alimentava nossos encontros era, portanto, a simetria entre minha 

condição e a deles.26  

                                                 
segunda concepção é chamada, por sua vez, de Einfünlung conforme a filosofia alemã; consiste em 
uma comunhão afetiva, ou seja, na fusão imediata com os sentimentos do Outro.  
25 Quando justifico este dado utilizando a abordagem de Favret-Saada (1977), exponho que minha 
compreensão de afeição na pesquisa etnográfica além de um mecanismo de ter a subjetividade 
“tocada” pelo trabalho de campo. Compreendo, assim, que “ser afetado” é uma forma de engajamento 
à pesquisa na medida em que a etnografia é percebida pelos dois lados, aquele do etnógrafo e também 
do etnografado. A relação etnográfica sendo um meio de cruzamento de discursos e palavras, é a partir 
do momento em que os meus interlocutores se interessam pela minha própria presença e pelo meu 
interesse em conhecer mais sobre seu país que eles se tornam legitimidade de minha etnografia. Desta 
forma, vejo a afeição não somente como uma condição vivida pelo antropólogo, mas sim também pelos 
seus informantes. Este sentimento é, acima de tudo, a base sobre a qual a etnografia se consolida.  
26 Desde minha chegada em Marselha, pude perceber a divisão dos estudantes em função de suas 
nacionalidades. Morei na cidade universitária do campus Saint-Charles, no centro de Marselha, e pude 
notar que a nacionalidade era o elemento organizacional de grupos entre os estrangeiros. Os chineses 
habitavam todos no mesmo andar e tinham relações amorosas entre eles, os magrebinos cozinhavam 
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Ainda que minhas tentativas de manter contato e diálogo com os trabalhadores 

de alguns restaurantes – pontapé inicial de minhas observações – tenha sido 

frustrante, pude, no entanto, discutir com diversos indianos que não eram estudantes, 

mas que estavam abertos e interessados na propagação da cultura indiana. Um 

evento em especial foi fundamental para que eu pudesse encontrar estes 

interlocutores que se organizavam em um percurso em rede: a festa de Diwali27, a 

qual ocorreu em um grande restaurante na praia do Prado. Nesta ocasião, encontrei 

indianos através dos quais pude ampliar minha rede de contatos.  

Após tê-los conhecido, pude manter contato através do WhatsApp e do 

Facebook. Ainda que eles estivessem sempre ocupados com os estudos e o trabalho 

– fato que edifica a presença em Marselha – eu era frequentemente convidado para 

beber uma cerveja ou uma xícara de chá no final de semana com o intuito de 

compartilhar nossas rotinas, nossas angustias, as surpresas quanto ao momento da 

chegada em Marselha e a forma como suas vidas os havia conduzido até a França. 

As dificuldades e os momentos de nostalgia apareciam também como um 

compartilhamento das dificuldades. O estranhamento frente à cultura francesa estava 

sempre presente nestes apéros. Como nos sentíamos em relação a Eles, os 

Franceses? Como é ser um estrangeiro em um país que é destino de muitas diásporas 

vindas do Sul global?  

 Durante o próximo capítulo, procuro situar o leitor no espaço da cidade de 

Marselha e introduzi-lo ao état de l’art de meu objeto de estudos. Partindo dos 

trabalhos de Abdelmalek Sayad quanto ao fenômeno migratório na França, busco 

construir um panorama sobre a temática sobre a qual esta dissertação se debruça, 

embora não tão desenvolvida, continua um tema atual que nos remete à realidade do 

contemporâneo, do exílio, da nostalgia e das expectativas de jovens subalternizados 

perante o Norte global. 

                                                 
e faziam as refeições juntos, os colombianos saíam para dançar todos juntos, alguns brasileiros 
somente compartilhavam objetos de limpeza e utensílios de cozinha eles. Um dos grupos mais 
diversificados ainda é o de europeus que estavam em intercâmbio Erasmus. Neste grupo, as 
nacionalidades europeias permitiam o acesso a um status supranacional de “estudante europeu”, em 
particular entre alemães, franceses e alguns espanhóis.  
27 A festa de Diwali é uma das celebrações mais conhecidas na índia e significa “festa das luzes”. 
Conhecida no Ocidente como o “Natal hindu”, ocorrendo sempre em outubro ou novembro, é o 
momento religioso no qual as pessoas compartilham comida e vestem-se com suas melhores roupas 
para celebrar a destruição de Narakasura por Sri Krishna. De acordo com uma jovem pesquisadora 
indiana com quem tive contato em Marselha, Diwali é a “festa das relações”, cada dia sendo específico 
para comemorar uma relação específica, com os amigos, com a família, ou com o seu cônjuge, além 
de amigos e conhecidos.  
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2. A Migração em Marselha como problemática antropológica: état de l’art 

de um objeto transnacional 

Tout immigré de la colonie ou tout 
indigène de quelque colonie vers la 
métropole ne peut oublier qu’il est 
d’abord et avant tout un colonisé (et 
non pas un simple immigré au même 
titre que tout autre étranger). Colonisé, 
c’est - à-dire   nié politiquement dans 
son être politique et histoire national. 
(Abdelmalek Sayad, La Double 
Absence, p. 167).28 

 

O objetivo deste capítulo é situar o leitor no contexto e no espaço onde esta 

etnografia foi realizada. Segundo Marcel Mauss (1967), a primeira etapa de uma 

etnografia é posicionar-se no centro de um contexto onde ela é realizada. Qual é a 

relação deste espaço com as pessoas que serão atores desta pesquisa? Para 

Foucault (2004), o ambiente e o espaço, além de um determinado território, constroem 

não somente o indivíduo e sua subjetividade, mas sobretudo as relações das quais 

ele faz parte. Michel de Certeau (1990), por sua vez, define que o espaço é constituído 

pelas ações e práticas quotidianas que edificam hábitos, pelos movimentos dos 

pedestres e a relação entre o indivíduo e o espaço sobre o qual ele caminha, 

colocando-se sempre face a uma nova descoberta.  

Michel Agier (2004) afirma que o trabalho do etnógrafo consiste em deslocar o 

olhar do centro para as fronteiras a fim de descobrir o terreno e o espaço que ocupam 

as margens da sociedade. Quando se fala de cidade, este emaranhado de relações, 

de poderes, de subjetividades e de redes, é indispensável particularizar o território, 

sobremaneira para descrever como este lugar é percebido pelo etnógrafo e como, 

além disso, o grupo sobre o qual o estudo se dedica movimenta-se neste ambiente 

múltiplo.  

A etnografia sendo uma contextualização, a descrição densa (Geertz, 2009) de 

uma narrativa, o grupo estudado constrói territórios que introduzem formas de habitar 

que respondem mutualmente aos espaços e aos atores. Robert Ezra Park (1979) 

defende que a cidade é um todo de atitudes e de sentimentos passados de geração 

                                                 
28 “Todo imigrante da colônia ou todo autóctone de uma colônia em direção à metrópole não pode 
esquecer que ele é, acima de tudo, um colonizado (e não simplesmente um imigrante em mesma 
posição que todo e qualquer outro estrangeiro). Colonizado, ou seja, negado politicamente em seu ser 
político e histórico nacional” (Sayad, 1999, p. 167, tradução do autor).  
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em geração por meio da tradição. É um corpo, um organismo vivo. A cidade é, 

portanto, um produto da natureza humana que não se restringe ao material, mas que 

tem, acima de tudo, um impacto na construção dos indivíduos. Falar de cidade é falar 

do homem e de sua relação com a modernidade.29 Nas palavras de Ezra Park (Ibidem, 

p. 88, tradução do autor),   

(...) ao longo dos anos, cada setor, cada bairro da cidade, adquire alguma 
coisa das características e das qualidades de seus habitantes. Cada parte da 
cidade adquire inevitavelmente a cor que lhe imprime sentimentos 
particulares à sua população, de modo que o que era uma simples expressão 
geográfica se transforma em vizinhança, ou seja, uma localidade com sua 
sensibilidade, suas tradições e sua própria história. 

 

 Este capítulo trata-se, desta forma, de uma cartografia dos objetos que estão 

enraizados nesta pesquisa: a cidade de Marselha, a migração como um fato social 

debatido na Antropologia, a Índia e sua inserção no imaginário cultural francês. De 

acordo com Deleuze e Guattari (2005), cartografar é uma maneira de descrever e de 

construir dispositivos, ou seja, linhas de subjetivação que se encontram e se perdem 

construindo um todo chamado “rizoma”. Em outras palavras, na medida em que a 

etnografia é um encontro entre subjetividades e culturas – a do pesquisador e a de 

seus interlocutores – é necessário mostrar onde a pesquisa aconteceu e a maneira 

com o objeto surgiu na própria discussão antropológica que se segue. Para Laplantine 

(2018), o sujeito é a compreensão de todas as dimensões que tocam o indivíduo, cuja 

completude expressa em um Eu único é uma ficção. Todos os sujeitos são, logo, 

relativos uns aos outros. Deste fato, percebendo a etnografia enquanto um olhar 

microssociológico sobre uma realidade macro diferente daquela com a qual o 

pesquisador está previamente familiarizado, considero que seja pertinente descrever 

sucintamente minha percepção teórica sobre os objetos deste trabalho: a cidade de 

Marselha, a Antropologia e as questões migratórias, além da Índia como um objeto 

particular frente ao fenômeno migratório na França.30  

 Sendo assim, este capítulo divide-se em três seções. Primeiramente, apresento 

a migração como um fato social de relevante interesse às Ciências Sociais, 

embasando a discussão a partir dos aportes clássicos de Abdelmalek Sayad sobre 

movimentos migratórios que têm a França como país de acolhimento. Em seguida, 

                                                 
29 Para um debate didático sobre a Escola de Chicago e a relação entre cidade, seus elementos 
constituintes e as ciências sociais, ver Grafmeyver (2000). 
30 Para uma discussão mais aprofundada sobre a construção de uma etnografia e do diálogo entre 
etnógrafo e etnografados, ver Wagner (2010). 
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procuro traçar uma linha do tempo entre a relação entre Índia e França e a forma como 

a cultura indiana vem sendo inserida na sociedade francesa. Por fim, interpreto 

Marselha como uma cidade particular frente ao fenômeno migratório e seu quotidiano.  

 

2.1. A migração através do olhar antropológico 

A migração é, desde sua concepção, um objeto antropológico. Ir e voltar, deslocar-

se além das fronteiras; tudo isso é um objeto rico para as ciências sociais, em especial 

para a Antropologia, cujo objetivo é interpretar os movimentos, as relações e os 

significados intrínsecos aos atores humanos e não-humanos. Migrar é, acima de tudo 

e qualquer coisa, deixar um território. O migrante nasce quando atravessa uma 

fronteira e chega em um território ainda desconhecido (Sayad, 2006). Quando eu 

atravesso o Atlântico para chegar na Europa, tendo como propósito uma jornada de 

estudos, eu deixo para trás teorias, avaliações e objetos que são caros à América 

Latina, mas que não são visíveis em território francês. Ainda que meu sistema cultural 

esteja impregnado no meu modo de me vestir, de comer, de sentir desejo e de me 

comportar, eu tento me inserir em um novo contexto, também Ocidental, de ver o 

social. Este movimento de desapego de uma realidade, seguido de uma busca por 

reconhecimento em um novo país – especialmente tratando-se de um novo mercado 

de trabalho e de ambiente acadêmico –, integra a migração em um campo político e 

jurídico.  

 A temática da migração, no entanto, somente aparece nos trabalhos da 

Antropologia na França a partir dos anos 1970, quando a onda de descolonização 

formava progressivamente as comunidades urbanas na periferia parisiense, bem 

como também em outras cidades francesas.31 Antes mesmo de tornar-se um objeto 

de investigação acadêmica, a migração tornou-se um problema social que devia ser 

resolvido pela república (Ibidem). Os antropólogos franceses, então, inspirados pela 

Escola de Chicago, a qual havia inaugurado os estudos sobre a cidade enquanto um 

organismo vivo, começaram a direcionar seus olhares para os quartiers onde os 

migrantes estabeleciam uma rede de relações que representava sua cultura 

                                                 
31 É pertinente ressaltar, que as grandes cidades francesas invadidas durante a Segunda Guerra 
Mundial – década de 1950 –, foram reconstruídas por muitos imigrantes. Contudo, a temática da 
migração começa a ser explorada duas décadas mais tarde quando o fenômeno migratório se torna 
um ponto de conflito entre nacionais e estrangeiros em razão da absorção (ou não) de uma mão de 
obra estrangeira. 
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(Aterianus-Ownaga e Musso, 2017).32 Nos anos 1990, a causa dos sans-papiers na 

França fez das pesquisas sobre migração um meio de engajamento e de resistência 

contra as leis e políticas públicas restritivas do governo de Jacques Chirac (1995-

2007). O país elaborava à época políticas públicas para limitar a travessia entre as 

fronteiras, respondendo ao importante fluxo de migrantes que vinham de suas 

colônias e territórios além-mar (Ibidem; Coutant, 2017). A sociedade francesa em seu 

todo é impulsionada por este debate que até hoje encontra-se no cerne das grandes 

manifestações na Europa, como os gilets jaunes em 2018 e 2019.  

 O ato da migração é primordialmente um ato político. Antes de mais nada, é 

um ato político porque é um fato social, o qual, segundo Émile Durkheim (1894), 

apresenta três características: generalidade, coercibilidade e exterioridade. A 

migração é um fato social em particular porque é geral. Todos indivíduos estão 

suscetíveis a migrar, não importa de onde eles sejam cidadãos, qual seja seu gênero 

ou idade. Todos podem ser levados a migrar. Evidentemente, algumas condições 

sociais, compreendendo aqui o fator de coercibilidade, fazem com que alguns 

indivíduos sejam mais vulneráveis à migração. Seja forçada, sazonal ou voluntárias, 

todas as formas de migração constituem uma ruptura entre o quotidiano e os 

sentimentos de um indivíduo. Seja em razão de guerras ou mesmo voluntárias, os 

migrantes encontram-se em uma realidade que lhes impulsiona a deixar seu país. 

Além disso, a migração é um fenômeno exterior ao indivíduo – daí a exterioridade do 

falto social dukheiminiano –, uma vez que pode ser definido como exterior ao sujeito 

considerado como protagonista desta ação. Logo, a migração faz parte da sociedade 

antes mesmo de ser percebida através do percurso singular de um indivíduo, qualquer 

que seja suas condições específicas que o motivaram a deslocar-se de seu país em 

direção a uma terra ainda “desconhecida” aos seus olhos.  

 A tecnologia e a globalização favorecem a troca de informação e diminuem o 

distanciamento. O sujeito sendo um ator constantemente mergulhado em um 

ambiente de relações e conexões com outros objetos – sejam estes humanos ou não 

                                                 
32  Um notável trabalho, clássico para os antropólogos de temáticas urbanas – infelizmente não 
disponível em língua portuguesa –, é a monografia de Colette Pétonnet (2017) Ces gens-là, publicada 
originalmente em 1968, na qual a autora discute a realidade de um HLM francês onde vivem imigrantes 
e proletários. Durante esta robusta etnografia, a autora interessa-se sobretudo sobre a vida religiosa 
dos habitantes deste conjunto habitacional, especialmente entre judeus, muçulmanos e cristãos.  
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33– o movimento migratório pode ocorrer a partir de uma dinâmica fluida de um lugar 

a outro. Para ilustrar, posso aqui tomar o exemplo de alguém que somente pode ser 

considerado um migrante a partir do momento em que deixa um espaço pelo qual ele 

nutre um sentimento chamado “pertencimento”. A ruptura entre o lugar de onde vem 

este indivíduo e sua ligação com um novo espaço é o que se chama de “migração”.  

 Abdelmalek Sayad é um dos mais célebres sociólogos que elaboraram um 

pensamento enquanto migrantes argelinos na França. Assistente de Pierre Bourdieu, 

ele descreve o fenômeno da migração com base em sua experiência e na história 

colonial argelina. Em sua obra póstuma La double absence (1999), Sayad sustenta o 

caráter ambivalente do movimento migratório. Migrar é tanto chegar em um novo país 

quanto deixar um outro. Imigração e emigração são dois fenômenos inseparáveis, 

considerados ainda hoje à luz de um espectro econômico. Contudo, migrar é um ato 

político e cultural que acarreta diversas mudanças não somente no indivíduo, mas 

também na estrutura social que lhe acolhe, como também naquele de onde ele vem. 

É um caminho de mão dupla que transfigura dois espaços e duas realidades.  

 A migração é avaliada a contar dos ganhos e das perdas de um movimento que 

repousa sobre a força de trabalho (Sayad, 2006). O trabalho é a razão pela qual o 

imigrante existe. Sendo assim, é o trabalho em si que torna possível a existência do 

próprio migrante. Abdelmalek Sayad (Ibidem, p. 63, tradução do autor) afirma que 

(…) o imigrante deve sempre manter-se um imigrante – o que quer dizer que 
a dimensão econômica da condição de imigrante é sempre o elemento que 
determina todos os outros aspectos de seu status: um estrangeiro cuja 
estadia, totalmente subordinada ao trabalho, insere-se em um direito 
provisório – a que serve a “solidão” que nos parece ser testemunhada ainda 
hoje, ao menos, em certos meios?  

 

                                                 
33 Utilizarei aqui o exemplo do Estado. Um indivíduo somente é considerado um sujeito a partir do 
momento em que ele está submetido ao que Foucault (2004) chamou de “biopolítica”, ou seja, o poder 
que o Estado exerce sobre a construção da identidade e da agência dos indivíduos no seio de uma 
coletividade na qual ele está inserido. Laplantine (2018, p. 11) afirma que um sujeito é sempre um 
sujeito relacional. Desta forma, um sujeito é um ator de desejos e de direitos quando constrói seu 
pensamento a partir da relação com a noção de pessoa latina, explorada por Mauss (2013), a qual 
afirma que uma pessoa dentro de seu grupo é primorosamente um sujeito de direitos e deveres. Assim, 
um sujeito é um indivíduo inserido dentro de uma coercibilidade de instituições sociais, sendo estas 
uma tática do Estado para exercer seu poder sobre as liberdades e trajetórias daqueles que se 
submetem a este último. A lei e a burocracia do Estado weberiano são maneiras de submeter os 
cidadãos a diversos procedimentos, tais como o registro de nascimento ou a inscrição na universidade, 
o que aufere legitimidade a certos indivíduos e não a outros (Das e Poole, 2004). O exemplo do 
casamento pode ilustrar aqui esta questão dado que ele é efetivo somente a partir do momento em que 
existe uma união – reconhecida pelo Estado – entre dois indivíduos que aparentemente estabelecem 
um sentimento mútuo chamado “amor”. Uma pessoa somente pode casar-se com outra pessoa, seu 
cônjuge. As relações de justaposição são o que forma o sujeito e que, contrariamente ao indivíduo, não 
têm total autonomia.  
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 As condições econômicas da sociedade de imigração são evidenciadas quando 

se tenta compreender as consequências – sempre consideradas como custos – ao 

país de imigração. Os “custos” para a sociedade de emigração não são jamais levados 

em consideração nesta conta que não é matemática, mas social. Toda esta dinâmica 

reflexiva de poder é visível no movimento migratório. Falar de migração sustenta-se 

em uma dinâmica de poder entre as nações e os reflexos que estão enraizadas em 

seu passado. Essencialmente, evocar a migração consiste em evidenciar a relação 

de dominação, além da subordinação de um sujeito à força de um Estado que não é 

o seu.  

 Quando a migração se coloca em primeiro lugar como um objeto sociológico34, 

o indivíduo encontra-se perante dois sistemas culturais em conflito e duas realidades 

produzidas pela história. A visão econômica da migração justifica o estabelecimento 

de um mercado fechado que somente protege os seus nacionais. Esta abordagem 

econômica reflete-se em uma transfiguração da cultura do Outro. Um migrante 

reinventa sua cultura quando se submete a uma estrutura de valores morais e éticos 

diferente do seu sistema cultural. O retorno ao país de origem, que suscita um novo 

ciclo de chegadas e partidas de outros migrantes de sua rede de contatos, contribui 

para a disseminação de seus valores e articula a própria valorização da cultura local, 

fundado em um eterno jogo de forças e de resgate de trajetórias e discursos 

simbólicos.  

 Um imigrante é sempre uma força de trabalho deslocada. É um desempregado 

que emigra a fim de encontrar um trabalho que, por sua vez, torna-se sua única razão 

de ser aceito em um país. A mão-de-obra estrangeira é sempre destinado aos 

empregos “não-aceitos” para os franceses, os alemães, os europeus. Esta relação de 

segregação e de categorização dos migrantes em uma sociedade é uma linguagem 

que nutre relações de poder que existem entre os dois países, o de emigração e o de 

imigração. Os fenômenos migratórios figuram, portanto, no centro de uma relação de 

forças que estimula a constituição de uma rede de contatos do aqui e do lá (Abélès, 

2012). Esta construção de redes entre nacionais e os Outros estrutura a organização 

de múltiplas gerações de migrantes em diferentes países europeus. Todavia, o 

                                                 
34 É somente no final no século XX que a Antropologia começa a abordar a temática da migração dentro 
dos trabalhos etnográficos. Com a emergência de uma onda de debates sobre uma “Antropologia dos 
Mundos Contemporâneos” (Augé, 1997), e de uma antropologia na cidade, que os primeiros estudos 
sobre migração e os territórios construídos pelos estrangeiros (ver Abélès, 2012), nascendo uma 
“Antropologia da Migração”.  
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estabelecimento de uma nova rede não ameniza a dor; não há jamais migração isenta 

de dor (Sayad, 1999). Migrar é renunciar à participação da vida em grupo. O 

sentimento de dor é vivido por aquele que parte e por aquele que fica. Aquele que 

imigra experimenta a dor de não ser escutado – às vezes em razão da falta de 

maestria da língua local –, de não ter suas crenças respeitadas, de perder a 

experiência familiar. Aquele que fica sente a dor da incerteza e do vazio, alimentando 

a esperança de um retorno. A migração é, deste modo, um fenômeno provisório 

(Ibidem). A espera de um novo reencontro no futuro é o que a transforma em um fato 

social total.  

 Especialmente em uma época onde a globalização favorece a troca de 

informações, estimulando movimentos transnacionais que engendram uma crise de 

representação das identidades nacionais, a migração torna-se a manifestação das 

vias políticas que protegem o Eu de um estrangeiro que desembarca e desenvolvem 

o imaginário de uma nação (ver Anderson, 2002). É a partir do momento da chegada 

em um novo território que as redes são construídas graças às tecnologias que 

permitem estabelecer uma “communauté illusoire” – expressão que intitula a obra de 

Marc Augé (2010).35  

  A imigração é estruturada sobre a base de representações coletivas36 que são 

exteriorizadas através da construção do indivíduo migrante (Sayad, 2006). Um não-

nacional é sempre alguém privado de voz política. A obrigação de neutralidade na 

qual localiza-se um migrante em relação à realidade política do país onde ele habita 

é presumida pelo Estado na medida em que a falta de legitimidade de sua presença 

sobre o território constitui um desafio para a construção do imaginário nacional. A 

existência de um indivíduo no sistema internacional somente pode ser vista em razão 

de sua nacionalidade, a qual constitui, por sua vez, o mecanismo de reconhecimento 

                                                 
35 O penúltimo capítulo deste trabalho explorará a rede de solidariedade estabelecida pelos migrantes 
indianos que vivem na cidade de Marselha e a forma como a virtualidade edifica relações entre este 
grupo.  
36 O conceito de representações coletivas foi inaugurado por Émile Durkheim em sua obra Les Formes 
Élémentaires de la Vie Religieuse (1902), tendo como base os símbolos criados por uma sociedade 
cujo objetivo é a designação de valores morais e religiosos. Compreendidas enquanto símbolos 
mentais, as representações constituem uma abstração da realidade social e agem como verbalização 
das categorias de pensamento que não estão explicitamente presentes na sociedade, tal qual o tempo 
ou o espaço. Em suma, trata-se de uma reflexão sobre as funções que regem inconscientemente a 
sociedade enquanto uma coletividade que vive individualmente suas experiências espirituais. 
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da existência de um individuo enquanto cidadão que constrói a realidade quotidiana 

de um país.  

 Por conseguinte, a invisibilidade das relações de trabalho – consideradas à luz 

da igualdade social, da seguridade social, do direito à moradia – é a única forma de 

salvaguardar a hierarquia social que repousa sobre uma categoria de construção de 

identidade que se chama “nacionalidade”. A criação do Estado-nação37 enquanto um 

ator político e econômico é uma forma de legitimar a existência de sujeitos no sistema 

internacional. Com efeito, pensar o Estado moderno é pensar a migração e a definição 

da soberania de um governo como a sujeição de certos indivíduos a outros – pode-se 

aqui trazer os conceitos de biopolítica e de biopoder como matérias que submetem os 

indivíduos a um discurso dominante. Os migrantes submetem-se também, por sua 

vez, a decisões centrais de um governo nacional, sem mesmo que suas demandas 

sejam levadas em consideração. Enquanto sua própria existência permanece invisível 

aos olhos de quem os recebe, os migrantes são o produto de uma história e de uma 

cultura, sobremaneira fazem desta realidade um espaço de diálogo e trocas entre 

vozes que criam discursos, mostrando a relação de poder intrínseca ao fenômeno 

migratório. 

 Um bom migrante é aquele, então, que se submete plenamente ao poder do 

Estado que o acolhe sem fazer disso uma ferramenta de resistência política. Sendo 

assim, a existência de um indivíduo enquanto migrante é unicamente perceptível 

quando ele se encontra no meio de um contexto e de um espaço que o constroem 

como um sujeito “à margem”. No entanto, o trabalho e a maneira de fazer seu exercício 

profissional a seu único ângulo de visibilidade é uma das faces de uma migração que 

cala sentimentos relativos a essa realidade marginal. A migração não pode jamais ser 

desvinculada das relações afetivas emanadas no seio familiar, nem mesmo de um 

espaço que leva o migrante a acolher suas trajetórias passadas ao longo das quais 

ele construiu sua identidade e sua subjetividade. Debater a migração nos remete, 

assim, a falar do sensível e, acima de tudo, a refletir sobre os sentimentos que 

alimentam as relações que fazem da migração um fenômeno constantemente 

                                                 
37 O Estado-nação é um conceito político que emerge no início do século XIX na Europa, sob a 
influência das ideias iluministas, em virtude do fato que o poder emana do povo e de sua cultura. Unindo 
as ideias do Estado enquanto um espaço geográfico governado por uma autoridade soberana tendo a 
nação como unidade cultural conscientemente imaginada por um grupo, a ideia de Estado-nação é 
uma categoria histórica que faz referência à união entre governo soberano e representação ideológica 
da cultura de um povo (Habermas, 2013).  
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provisório. A articulação entre o passado e o presente está sempre viva na memória 

de um migrante (Sayad, 2006).  

 A segmentação que define o Terceiro Mundo é baseada na divisão 

internacional do trabalho (Spivak, 2009; Abélès, 2012). Enquanto o Norte recebe mão-

de-obra, o Sul exporta uma classe de trabalhadores e faz cintilar oportunidades que 

tornem o migrante inferior aos “nativos”, além de diferenciar estes dois grupos 

reenviando aqueles às suas origens. 

 Pude ser pessoalmente confrontado com um exemplo deste imaginário de 

oportunidade e de ascensão social quando tive um diálogo com um migrante da Costa 

do Marfim. Eu estava em Paris, Place de la République, e sentei-me ao lado de um 

homem negro. Acendi um cigarro. Ele olhou-me e imediatamente perguntou a minha 

nacionalidade. Como uma atividade reflexa. Segundo ele, um francês jamais sentar-

se-ia ao seu lado, no mesmo banco. Sans-papiers desempregado, ele contou-me que 

o maior erro da sua vida foi ter um dia pensado que ele encontraria trabalho na Europa. 

Depois de trabalhar em um restaurante, ele morava de favor no sofá de um amigo de 

uma suposta ex-namorada enquanto nutria esperanças de poder ter uma 

oportunidade de trabalho a fim de poder guardar dinheiro e voltar a seu país de origem. 

Neste momento, senti que ele era invisível aos olhos de todos que por ali passavam. 

Todavia, sua presença não era de forma alguma imperceptível. Um homem grande e 

corpulento não passaria jamais desapercebido na rua. Ele estava ali. Estava presente. 

De toda maneira, era ignorado pelos olhos daqueles que um dia foram seus 

colonizadores. A colonização é, logo, a condição sine qua non que possibilitou gerar 

um fluxo denso e prolongado de imigração (Sayad, 1999). Quando se pensa em uma 

migração desde as colônias em direção à metrópole, é importante sublinhar que um 

colonizado é sempre invisível política e historicamente seja ele ilegal ou não no país. 

A migração argelina na França é o exemplo mais explícito de tudo isso.  

 Considerada com uma das primeiras ondas de migrações oriundas do Terceiro 

Mundo para a Europa, a migração argelina tem suas raízes no meio rural da Argélia 

colonial. Homens jovens e solteiros deixavam suas famílias e partiam em busca de 

trabalho nas cidades francesas. Em virtude das precárias condições de trabalho, de 

baixos salários e da obrigação frequente de enviar dinheiro a seus familiares, o 

estabelecimento destes migrantes nas periferias tornou-se uma realidade. O meio 

rural desloca-se para as zonas urbanas, consideradas como periféricas, o que cria um 

território onde uma nova realidade transparece ao mesmo tempo que cria uma relação 
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de nostalgia e de ligação com o espaço vivido no passado. A articulação entre o 

sentimento de nostalgia está presente durante todo o “exílio” – chamado por Sayad 

de “el ghorba” (1999, p.19) – é evidenciado e constrói um vaivém entre passado e 

presente. Ser migrante é não estar aqui nem estar lá. É estar fisicamente em um 

espaço, mas ter o pensamento em outro. Como nos mostra o título da obra de 

Abdelmalek Sayad (1999), ser migrante é viver em uma situação de “dupla ausência”. 

Em suas palavras (p. 162, tradução do autor),  

(…) o imigrante está aqui e lá, está presente e ausente; invertendo estes 
termos, ele está duas vezes presente e duas vezes ausente. Aqui, ele está 
presente fisicamente, materialmente, de corpo somente, e ausente 
moralmente, mentalmente em espírito. Lá, ele está, nos fatos, fisicamente, 
materialmente, corporalmente ausente, mas ele está moralmente, 
mentalmente, imaginariamente e espiritualmente presente. 

 

 A condição de migrante em um país como a França, por exemplo, é alicerçada 

e uma eterna liminariedade. Ser migrante aqui é não ser ouvido quando se grita 

quotidianamente. A liminariedade, da qual a identidade de um migrante é parte 

constitutiva, é dotada de um caráter temporal não definido. Assim, da mesma maneira 

que a partida é o momento inicial de um percurso migratório, o retorno é o reflexo de 

todas as ações e experiências já vividas durante esta experiência. Mesmo que o 

indivíduo passe toda a sua vida longe de suas origens, ele olha constantemente para 

o seu passado quando percebe seus sentimentos e sua vida quotidiana. O contato 

com seus próximos, com a família, a vontade de dar-lhes de comer, estimula-o a 

continuar trabalhando. É tudo isso que estrutura a realidade de um migrante.  

 

2.2. A diáspora indiana na França  

Falar de diáspora é falar de um conceito que era, originalmente, bíblico e 

aplicava-se à dispersão da população judia e seu retorno à terra de Israel. Acessar as 

diásporas contemporâneas, particularmente aquelas que guardam uma relação com 

as raízes do colonialismo, requer um tratamento que desagua em um campo político. 

O termo “diáspora” somente começou a ser utilizado no meio acadêmico no meio do 

século XX a fim de falar acerca do fluxo de culturas no mundo e seu impacto sobre as 

economias emergentes (Leclerc, 2004). A maioria dos estudos sobre a diáspora 

indiana ainda apresentam o objetivo de tratar do massivo fluxo migratório cujo destino 

são países anglófonos, como a Inglaterra, os Estados Unidos e, nos últimos anos, o 

Canadá (Vuddamalay, 2009). Todavia, Paris é vista como a segunda cidade em 
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números absolutos a acolher uma grande população de origem indiana na Europa 

(Trouillet, 2013), com uma importante presença de tâmuls vindos da região de 

Pondichery na Índia e do Sri Lanka, além de outros indianos que migram para a França 

com o objetivo de aí encontrarem uma oportunidade no mercado de trabalho europeu 

(como por exemplo, a maioria dos indianos jovens que encontrei em Marselha). Os 

migrantes sul-asiáticos clandestinos na França – em sua grande parte originários do 

Paquistão e do Bangladesh – formam uma onda de migração que produz o “travail au 

noir”38 que cresce dia-a-dia desde os anos 1980, consequência das políticas públicas 

adotadas pela Grã-Bretanha a partir de 1962 cujo objetivo era restringir sua política 

migratória para pessoas da Commonwealth (Vuddamalay, 1989).  

 Quando se fala de diáspora indiana, faz-se referência a um momento preciso 

que remonta ao período colonial do século XVIII (Trouillet, 2015). A presença do poder 

na metrópole e a implementação do que Max Gluckman (1987) intitulada “situação 

colonial” – os comportamentos que surgem a partir do conflito entre duas 

comunidades em um certo espaço-tempo – alimenta o fluxo entre a metrópole e a 

colônia, através de uma dependência estrutural e burocrática. Ao mesmo tempo que 

a colônia deve ser regulamentada pelo império, este último deve conhecer a estrutura 

e o povo sobre o qual seu poder colonizador desenvolve-se. A migração de indianos 

fora do subcontinente indiano é inaugurada pela mobilidade social propiciada pelas 

oportunidades de trabalho na Indochina ou mesmo na Europa.  

 A relação entre França e Índia é uma relação ambivalente ainda que não tenha 

a mesma amplitude colonial que há entre Inglaterra e Índia – em oposição à relação 

da diáspora indiana com o Império britânico, sobretudo durante a expansão da 

Commonwealth – estabelece uma estreita relação de poder recente, a qual remete à 

ocupação britânica entre os séculos XVIII e XX. A famosa “Índia francesa” somente 

foi devolvida aos indianos depois da própria independência da Índia britânica. No final 

dos aos 1950, a França abandona seu domínio sobre a região de Pondichery, 

colocando fim à Primeira Guerra da Indochina – com a rendição do Japão perante o 

movimento revolucionário local (Cadeau, 2015).  

 Os indianos, embora sua presença não seja tão numerosa como a dos 

argelinos ou chineses, fazem parte de uma população que transita pelo território 

francês desde 1724, quando os primeiros comerciantes chegavam em solo francês. 

                                                 
38 Em uma tradução literal para o português, significa “trabalho no escuro”. Gíria utilizada para designar 
um trabalho informal não declarado. 
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Registros atestam que a entrada destes indianos ocorria por cidades portuárias, tais 

como La Rochelle, Bordéus, Nantes, Brest, Paris e, por óbvio, Marselha (Servan-

Schreiber e Vuddamalay, 2007). Mesmo limitada, a presença dos indianos era visível, 

especialmente em Paris.  

 Em 1763, o Tratado de Paris é assinado e coloca fim à Guerra dos Sete Anos39, 

restringindo o número de soldados franceses que se encontravam na Índia. Embora 

a disputa entre França e Grã-Bretanha pela dominação das rotas marítimas e 

comerciais que ligam a Europa à Índia não tenha ainda tido um fim, a França reforça 

seu poder estabelecendo cada vez mais seu poder na região leste da Ásia (Gressieux, 

2004). Em 1777, o parlamento de Paris declara, então, que indianos e africanos 

apresentam o mesmo status marginal, auferindo-lhes uma posição de invisibilidade 

(Servan-Schreiber e Vuddamalay, 2007).  

 A partir de 1850, muitos tâmuls – em sua maioria, comerciantes e soldados – 

partem de Pondichery em direção ao Vietnã, à Conchichina, a fim de ocupar o território 

que ainda estava sob domínio francês até a Segunda Guerra Mundial. A conquista 

desta região, que somente se tornou legalmente uma colônia francesa em 1867, faz 

com que uma grande parte de indianos renuncie ao sistema de castas, até mesmo à 

religião hindu, convertendo-se ao cristianismo para serem empregados pelo Estado 

francês como tradutores e assistentes do império. A Indochina torna-se, desta forma, 

a segunda metrópole do povo tâmul (Pairadeau, 2007; Goreau-Ponceaud, 2008).  

 Mesmo distantes, estes trabalhadores mantinham relações com a Índia. 

Financiados pelo próprio Estado, eles retornavam ao país para gozarem de suas férias 

anuais. No entanto, uma nova identidade vietnamita é tecida através do casamento 

entre indianos e vietnamitas. Alguns muçulmanos, por sua vez, como nos conta 

Dassaradanayadou (2007), estabelecem um duplo-casamento e uma dupla-família, 

ou seja, constituem uma família na Índia e outra na região da Indochina, engendrando 

o desenvolvimento de uma geração cuja identidade baseia-se em um intercâmbio 

entre Índia e Vietnã.  

 Ainda que não sejam livres como os europeus, nem escravos tais quais os 

africanos, os indianos apresentavam um status liminar durante sua chegada na 

                                                 
39 A Guerra dos Sete Anos foi formada por uma série de conflitos entre as monarquias europeias 
durante o século XVIII cujo pretexto dava-se em razão de tomada de territórios, como a América do 
Norte, e o domínio comercial marítimo sobre o subcontinente indiano (ver Castex, 2007).  
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França. Tratava-se, em sua maioria, de homens cujo objetivo era estabelecer um 

comércio no país. Todavia, suas famílias somente migraram para a França no início 

do século XX (Servan-Schreiber e Vuddamalay, 2007) e instalaram-se na banlieue40 

parisiense ou na região limítrofe à Gare de l’Est (Goreau-Ponceau, 2008). 

 A Índia francesa compreendia zonas situadas em estados da região leste do 

atual território. Com a adoção do Tratado de Paris (1814), a França – mesmo que 

restritamente – assegurou seu poder sobre os estados de Tamul Nadu, Andra 

Pradexe, Querala e Bengala-Ocidental. Não obstante, em cada um destes estados, 

somente algumas cidades faziam parte do império francês. Em Andra Pradexe, estado 

ao norte de Tamil Nadu, era a cidade de Yanon que pertencia à administração de 

Pondichery; em Querala– extremo sul do país –, Mahé era governada pela França; 

por último, mas não menos importante, Chandernagor, na região da Bengala-

Ocidental – fronteira com Bangladesh (Gressieux, 2004).  

 Em 1949, um referendo que fundou o estado da Bengala-Ocidental foi 

assinado, devolvendo a cidade Chandernagor ao poder indiano. Alguns anos mais 

tarde, em 1854, são assinados os Acordos de Genebra que colocam um ponto final 

na Primeira Guerra da Indochina. Como consequência, a França toma para si a 

responsabilidade de deixar os territórios asiáticos ainda sob seu domínio. Contudo, é 

somente em 1956 que estes territórios serão cedidos por meio de novos tratados que 

só terão vigência a partir de 1962 (Dassaradanayadou, 2007). É neste momento, entre 

1856 e 1962, que a imigração da Índia para a França começa a ser perceptível. De 

acordo com dados de 2007 (Ibidem), foi estimado que mais de 50 mil cidadãos de 

origem tâmul tenham imigrado para a França (sem contar todo o resto do território 

indiano). Ainda que uma parte destes migrantes seja muçulmana, eles são em sua 

maioria praticantes do hinduísmo e do cristianismo (Vuddamalay, 1989).  

 Em 1889, um evento simboliza o vínculo entre Índia e França. Neste ano, 

Gandhi vai a Paris para a exposição universal das culturas. Estas manifestações que 

já ocorriam desde 1838, momento que se desenvolveu o hábito de trazer dançarinos 

para se apresentarem em espetáculos folclóricos. 41  Em 1902 e 1906, 

                                                 
40 Termo em francês utilizado para designar a região metropolitana de Paris. Em razão do alto valor 
dos aluguéis na cidade, grande parte da população que circula e trabalha em Paris reside nestas 
pequenas cidades que são ligadas, através de trens, à capital.  
41 No último capítulo desta dissertação, a presença de uma de minhas interlocutoras em Marselha me 
permite demonstrar como a cultura e o folclore indianos ainda são valorizados na França. Durante meu 
trabalho de campo, pude encontrar duas mulheres, de origem indiana, professoras de dança, que vivem 
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respectivamente, duas exposições coloniais foram sediadas no Jardin d’acclimatation, 

em Paris, nas quais elefantes, grupos de dançarinos e diversos outros símbolos 

culturais indianos participavam da formação da construção da imagem de uma Índia 

folclórica, exótica, que ressaltava sua espiritualidade e sua cultura ancestral (Servan-

Schreiber e Vuddamalay, 2007; Trouillet, 2016).  

 Uma elite intelectual indiana começava a instalar-se na França desde o começo 

do século XX. Um grande nome desta época é o de Dvarkanath Tagore, que tornar-

se-á professor de Literatura Indiana na Universidade de Estrasburgo. Um outro nome 

importante é o de JRD Tata. Nascido em Paris e filho de Ratanji Dadabhoy Tata, 

famoso empresário parse42 indiano, criador do grupo Tata que fundou mais tarde a 

companhia aérea Air India; ele vive toda sua vida na França e morre em Genebra no 

ano de 1993 (hoje em dia, está enterrado no Père-Lachaise) (Servan-Schreiber e 

Vuddamalay, 2007).  

 Durante a Primeira Guerra Mundial, o exército indiano lutou ao lado da França 

e da Grã-Bretanha. Suas tropas passaram pela França e chegaram em território 

francês pelo porto de Marselha. Embarcando no porto de Karachi e de Mumbai na 

metade de agosto de 1914, chegaram no cais de La Joliette em 26 de setembro 

(Gressieux, 2007). Em seguida, a segunda divisa de indianos chegou em Marselha 

em outubro do mesmo ano. A chegada destes soldados causou grande alvoroço na 

cidade. Mesmo que a população já estivesse habituada com a migração de africanos 

(muçulmanos) – em particular, magrebinos –, uma multidão, como ilustra Douglas 

Gressieux em sua obra Les Troupes Indiennes em France (2007), acolheu os 

soldados na Avenue Caniebière. Marchando desde o porto, os indianos passaram 

pelo Vieux-Port e pela Plage du Prado, para finalmente instalarem-se no Parc Borély. 

Por causa de suas longas barbas e de seus turbantes, todos eram chamados de 

“hindus” pela população marselhesa, embora uma considerável parte do batalhão 

fosse sikh. 

 Marselha é, portanto, um espaço simbólico para a relação entre Índia e França. 

Em 1931, Gandhi, em viagem a Paris, passa por Marselha onde é acolhido por uma 

multidão de estudantes (Servan-Schreiber e Vuddamalay, 2007). O porto de Marselha 

                                                 
em Marselha, cujos trabalhos englobam a promoção da cultura e da história indiana. Ainda que não tão 
notória na cidade, alguns eventos importantes para a cultura hindu – como o festival de Holi e a festa 
de Diwali – são comemorados por uma rede de indianos.  
42 Os parses são um grupo étnico-religioso originário na região da Pérsia, no atual Irã. 
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acolhia com frequência indianos à essa época, seja Gandhi ou os batalhões que 

lutaram em prol da França durante a Primeira Guerra.  

 O fluxo de migração entre Índia e a França permanece tênue até o final dos 

anos 1960. No final da década, a independência das Ilhas Maurício engendra um 

movimento migratório em direção à França. Alguns anos mais tarde, a Guerra pela 

Independência de Bangladesh tem seu estopim; com isso, um grande número de 

indianos – ressaltando aqui que o território ainda era unificado – procuravam refúgio 

na Europa, e a França lhes acolhe sob o título do direito ao asilo (Trouillet, 2013). Uma 

parte destes migrantes instala-se na volta da rua Faubourg Saint-Denis, no 10ème 

arrondissement de Paris, uma região situada entre a Gare du Nord e a estação de 

metrô de La Chapelle. Este espaço será chamado de “Little Jaffna” (Dequirez, 2007). 

Mais tarde, em 1974, uma primeira mercearia abre no Boulevard de La Chapelle. Logo 

em seguida, outros pequenos comércios de artigos hindus – em especial, de trajes – 

também surgem nesta região que é atualmente chamada de “Le Passage Brady” 

(Jones, 2003).  

 Um tempo depois, estoura a Guerra Civil do Sri Lanka43. Com isso, uma parte 

da população hindu do país – minoria em relação à população budista – demanda 

asilo em vários países europeus, entre eles a França. A maioria dos migrantes hindus 

que moram atualmente em Paris chegou em razão deste conflito armado, sob o status 

de “regroupement familial” (Déquirez, 2003). Novamente, nos anos 1980, um outro 

conflito amado entre o governo central indiano e os militantes do movimento do 

Khalistan44 impulsiona uma diáspora da comunidade sikh. Por causa das medidas 

restritivas estabelecidas pela Grã-Bretanha, a população sikh desembarca na França 

e encontra trabalho no meio da construção civil e de produção têxtil. Como 

consequência, um lugar de culto é criado na banlieue de Paris. Em 1990, alguns 

homens sikhs conseguem trazer suas famílias que haviam ficado na Índia, sob título 

do “regroupement familial” (Moliner, 2007).  

                                                 
43 Conflito que durou mais de 20 anos, a Guerra Civil do Sri Lanka foi um conflito entre budistas e hindus 
pelo controle da ilha. Lutando pela a independência da região noroeste do país, os hindus são 
representados pelo povo tâmul, em particular pela organização Tigres de Liberação do Tamil Eelam 
(LTTE) que será mais tarde considerada como grupo terrorista pelos Estados Unidos, pelo Brasil, pelo 
Canadá e igualmente pela Austrália e União Europeia. Somente em 1909 o conflito cessa após a morte 
do principal líder do grupo (Subramanian, 2015).  
44 O movimento do Khalistan é um grupo separatista originário do estado de Punjab, na Índia, região 
que faz fronteira com o Paquistão, onde se encontra a maior parte da população sikh do país (Kinnval, 
2009).  
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 A partir de 1996, o Festival Ganesha é organizado. Ocorrendo anualmente em 

setembro na volta do tempo Sri Ganesh, Boulevard de La Chapelle, é um dia de 

celebração e reunião para os fiéis hindus de toda a França. É o momento em que a 

religião hindu se apropria do espaço público. 

Figura 01: Tempo Ganesh, 18ème arrondissement. Conhecido como um dos templos mais frequentados 
por hindus na região parisiense, ele é responsável pela promoção do Festival Ganesh. Em 2018, o 
festival ocorreu no dia 13 de setembro (Foto do autor). (http://www.templeganesh.fr) 
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Figura 02: Interior do templo Sri Ganesh. Diversos deuses foram trazidos da Índia a fim de criar um 
ambiente sagrado e religioso. Aberto todos os dias da semana de manhã à noite, o templo “emprega” 
alguns Brahmanes, sacerdotes hindus, que são responsáveis pela condução de celebrações todas 
noites. Fiéis de a região da Ilha da França (departamento do qual Paris faz parte) deslocam-se até o 
norte da cidade diariamente para um momento de oração (Foto do autor).  
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Figuras 03 e 04: Le Passage Brady, 
18ème arrondissement. Passagem que 
atravessa os dois lados da rua Faubourg 
Saint-Denis. Centros estéticos, diversas 
lojas e, sobretudo, restaurantes de origem 
indiana fornecem práticas e comida das 
mais variadas regiões da Índia (Foto do 
autor). 
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2.3. Marselha: um lugar de refúgio 

Eu jamais havia estado em Marselha antes de chegar para meus estudos. 

Antes de partir, decidi ler um pouco sobre a cidade onde iria morar e sua história, seus 

vínculos com o Mediterrâneo. Contudo, é somente a partir do momento em que estou 

fisicamente presente que pude perceber o papel desta cidade repleta de diversidade 

cultural, grupos e crenças em um mesmo espaço urbano. Logo após minha chegada 

na França, instalei-me por uns dias em Paris onde comecei a observar a cidade, sua 

relação com os migrantes e, sobretudo, o espaço público republicano francês. Mesmo 

que a laicidade seja a diretriz fundadora do Estado republicano, as mulheres com seus 

véus sobre a cabeça, os trajes e turbantes africanos estão presentes e vivos, sendo 

o símbolo pulsante de diferentes culturas que habitam e se colocam no mundo, 

particularmente na rive gauche.  

Chegando em Marselha, a diferença entre a realidade local e a da capital é 

surpreendente. A cidade do sul, percurso por onde mercadorias e pessoas passaram 

desde o início da história do velho continente é notável. Chegando em Marselha, tive 

a sensação de não estar em território francês. Caminhando pelas ruas de Belsunce, 

bairro limítrofe entre o Vieux-Port e a Rue de la République, constatei que o islã era 

figura presente nesta cidade. A cozinha árabe e os pequenos comércios do centro da 

cidade nos levam ao Marrocos e à Argélia. No meu caso, alguns pontos me remetiam 

à Índia, já que nunca estive no continente africano. O amontoado de lixo nas esquinas, 

as roupas penduradas nas janelas, as crianças brincando em meio aos carros; tudo 

isso me remetia a uma realidade oposta àquela vista em Paris, em Aix-en-Provence 

ou em Toulouse. A liberdade de comunicação entre as pessoas – sem etiqueta nem 

normas estritas de comportamento –, os gritos nos celulares, o árabe sempre 

rondando as padarias, parecia opor-se a todas as minhas expectativas sobre uma 

cidade considerada como a capital europeia da cultura pela Unesco em 2013. Pierre 

Bourdieu (1993) expõe sua percepção de “espaços de ponto de vista”, segundo a qual 

o conflito entre diferentes formas de ver o mundo, ou seja, o combate entre a 

manifestação de diversas subjetividades em um mesmo espaço, é o que cria o 

macrocosmo desta localidade. A conflitualidade entre discursos que são contraditórios 

edifica um sofrimento que constrói a paisagem da cidade. Esta é a realidade 

marselhesa.45  

                                                 
45 Sobre a construção do espaço urbano em Marselha, ver Bullen, 2012. 



 59 

Marselha figura como objeto de estudos para a Antropologia e a Sociologia há 

muitos anos. A diversidade das representações das dinâmicas de poder na cidade é 

igualmente explorada pela Ciência Política e diversos outros domínios das Ciências 

Sociais e Humanas. Uma cidade cuja reputação está centrada na violência, onde a 

criminalidade é ordinária e atribuída aos migrantes, a grande presença do Estado 

vivido por meio das associações, dos complexos habitacionais financiados pelo 

governo local e o papel do clientelismo na tomada de decisões pelo poder publico são 

sujeitos amplamente discutidos na academia francesa.46 

 Em um estudo sobre o papel e a história da migração em Marselha, Émile 

Temime e Pierre Echinard (1989) mostram que a cidade pode ser observada pelo 

prisma do que eles intitulam “ville carrefour”, ou seja, uma cidade onde os trajetos de 

diversas culturas se cruzam, encontrando-se e constituindo um novo território. 

Enquanto para Temime e Echinard a cidade de Paris é um espaço de asilo – que 

Michel Agier (2015a) define, por sua vez, como uma “ville refuge” –, Marselha é uma 

cidade de passagem, um lugar por onde transitam não somente mercadorias, mas 

também o caminho de migrantes originários de toda a Europa e que acessam ao 

Mediterrâneo graças ao porto de Marselha, ainda hoje um dos maiores da Europa. 

Este porto é, desta forma, símbolo de oportunidades de trabalho para migrantes; 

como, por exemplo, uma de minhas interlocutoras que veio para Marselha para 

trabalhar em uma grande empresa de importação e exportação que detém os direitos 

sobre o porto. Este lugar estratégico de Marselha, às margens do Mediterrâneo, região 

central do globo, pode ser considerado como uma zona de influência sobre a 

migração. Embora o porto não seja mais a atual porta de entrada em solo francês, ele 

permite, no entanto, satisfazer as necessidades de diversas pessoas, seja graças às 

mercadores que através dele chegam, aos empregos em grandes empresas que 

                                                 
46 A obra de Philipe Pujol, La fabrique du monstre (2016), descreve as experiências de um jornalista 
que realizou entrevistas e observações durante anos nos bairros da região norte de Marselha. Esta 
região é conhecida por ser uma área industrial onde diversos grupos de migrantes instalaram-se após 
sua chegada na cidade. A cocaína, a miséria e a falta de meios de locomoção dos habitantes dos 
complexos habitacionais financiados pelo Estado são exploradas por este jornalista que explicita o 
distanciamento entre o imaginário que a França constrói sobre si e a realidade desta população. O 
poder público age como uma força na dinâmica de distribuição de renda e de alojamentos pelos grupos 
em questão, os quais são, em grade parte, migrantes do Magrebe. O clientelismo é, portanto, uma 
prática que se tornou a chave entre a uma relação entre periferia e o Estado em Marselha. Segundo o 
autor (p. 170, tradução do autor) “a palavra ‘clientelismo’, empregada frequentemente a torto e a direito 
para denunciar a imoralidade dos notáveis, somente tem pertinência quando designa as relações 
políticas nas quais a distribuição de recursos públicos são o resultado de uma relação pessoalizada”. 
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exploram a atividade portuária ou mesmo, ao desenvolvimento da economia local, ou 

até mesmo à representação do porto enquanto um símbolo do imaginário da história 

marselhesa, em uma cidade composta de territórios, como os conhecidos quartiers 

nord, onde o estigma é alimentado pela narrativa de um quotidiano ilegítimo.  

Michel Agier (2015a) e Colette Pétonnet (2018) consideram que a cidade é 

essencialmente um fenômeno em movimento. A cidade é construída pelas práticas 

quotidianas e pelas pessoas que aí vivem. A migração é, portanto, um ator 

fundamental em Marselha na medida em que é este espaço que acolhe cidadãos de 

diversas nacionalidades, especialmente oriundos de países da região do Magrebe, 

norte da África. Nas palavras de Pétonnet (Ibidem, p. 147, tradução do autor),  

A cidade é um perpétuo movimento: movimento de pessoas, que têm 
diversos lugares e de atividades, ou que saem todas na mesma hora, 
evocando um fluxo uma vez que podem vincular cada pessoa a seu território, 
movimentos pendulares e órbitas individuais de pessoas; movimento de 
coisas, vitrines que se renovam a cada estação, comércios que trocam de 
destino, que mudam a rua, além daqueles que reforçam as gerações; 
envelhecimento, morte e renascimento de casas.  

 

Assim que cheguei em Marselha, disse a uma amiga na universidade – jovem 

mulher da segunda geração de migrantes, cujos pais chegaram na França antes da 

independência argelina – que eu não estava habituado a uma tão massiva quantidade 

de diversidades culturais africanas e orientais visíveis em uma mesma cidade, 

sobremaneira dado que a história e as imagens do passado estão transparentes nas 

construções do centro da cidade. Eu não me sentia na França. Todo o meu imaginário 

sobre o que é uma cidade “à la française” debatia-se contra a minha realidade. Ela 

então me conta que a Marselha é considerada como “la petite Algérie”. A partir deste 

momento, comecei a perceber a importância que detinha a população magrebina no 

centro da cidade, constituindo um elemento fundamental para a construção do 

espaço. A economia e as trocas que são efetuadas nos arredores do Vieux-Port ou 

nos quartiers da zona norte – considerados pela mídia como os mais perigosos da 

Europa, por onde circulam cocaína e heroína, sendo estas transações corriqueiras – 

estão na base da economia da cidade. A ampla rede de restaurantes de kebabs, de 

padarias e de salas de chá estão presentes na cidade. Nestes estabelecimentos, a 

cultura e a língua árabe são vividas e praticadas.   

  Enquanto eu ainda me adaptava à cidade, um colega brasileiro, doutorando 

que vivia em Aix-en-Provence, veio a Marselha e me convidou para almoçarmos. 

Decidimos, então, comer algo não muito caro as redondezas do 1er arrondissement 
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(quartier de Belsunce). Nas pequenas ruelas que nos levam da Gare Saint-Charles ao 

Vieux-Port, é perceptível que há diversas opções similares: kebabs, pizzas ou cuscuz. 

Acabamos decidindo comer em um restaurante onde a televisão estava ligada em um 

programa de língua árabe e onde a maior parte dos clientes comia utilizando as mãos 

ao mesmo tempo que falavam árabe. Logo em seguida, veio o momento de pagar. É 

aí que descubro, com surpresa, que nenhum tipo de cartão era aceito. Meu colega 

acabou me emprestando dinheiro, me recomendando a nunca sair sem dinheiro vivo 

para comer nos restaurantes desses arredores. Este restaurante lembrou-me a 

autonomia e a independência desses grupos. Era, além de tudo, uma forma de 

resistência. Estávamos no centro da cidade, no coração de Marselha, onde 

encontramos McDonalds, Burger King, Galeries Laffayette e C&A, mas, ao mesmo 

tempo, estávamos em um contexto fora de todo este ciclo transnacional de serviços e 

mercadorias. Tudo neste restaurante acontecia em árabe e lembrava a cultura árabe, 

desde o cuscuz ao programa de televisão e a língua falada. Resistindo ao pagamento 

de impostos, estes estabelecimentos negam sua inserção em um espaço econômico 

ocidentalizado, mostram, desde logo, suas raízes orientais como resistência no país 

colonizador. O ambiente deste restaurante constituía, assim, uma virtualidade que 

religava os trabalhadores vindos do Magrebe. Tratava-se de um pedaço do Magrebe 

em solo francês. 

 Quando apresento Marselha como um espaço no qual a migração é vivida 

constantemente, é pertinente ressaltar que o movimento da cidade é o que constitui 

uma realidade urbana do “fazer-cidade”, a qual pode ser definida como o olhar 

antropológico sobre esta categoria que se chama “cidade” (Agier, 2015b). Quais são 

as relações que nutrem os indivíduos com este espaço? Como é construída a cidade, 

de dia à noite, ao longo do tempo? 

 No século XVII, uma comunidade de italianos já era vista em Marselha. Com o 

passar do tempo, espanhóis, alemães e africanos aparecem neste espaço. No século 

XVIII, a migração de passagem em virtude da economia portuária é reforçada e torna-

se um fenômeno recorrente. Como consequência, casamentos mistos tornaram-se 

recorrentes entre os jovens migrantes (Lopez e Temime, 1990).  

 Com o início das hostilidades que deram origem à Primeira Guerra Mundial, 

Marselha recebe um grande fluxo de migrantes vindos de diversas partes da Europa. 

A migração marselhesa consolida-se, assim, como uma migração vinda de dentro do 

continente europeu. A cidade torna-se um lugar de refúgio e de passagem durante o 
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período do conflito. Italianos procuravam trabalho e oportunidades de criar uma nova 

vida. Instalando-se no centro da cidade, estes migrantes viviam em pequenos quartos 

de hotel e agrupavam-se em comunidades de acordo com as suas origens. 

Progressivamente, a cidade transforma-se em um polo industrial que demanda cada 

vez mais mão-de-obra estrangeira. O sofrimento do exílio ronda o pertencimento a um 

grupo, estimulando a criação de associações, de espaços onde estes sujeitos 

pudessem compartilhar um sentimento de pertencimento que por ora era vislumbrado 

como um distanciamento compartilhado (Attard-Maraninchi e Temime, 1990). 

 Ao longo da história colonial, conflitos emergem e a cidade acolhe os armênios 

que fugiam dos conflitos armados da União Soviética. Os argelinos do meio rural 

procuravam igualmente um emprego na metrópole. Mais a realidade conflituosa 

crescia dentro das fronteiras europeias, mais Marselha recebia comunidades que 

fugiam de sua pátria originária. Uma realidade cosmopolita, portanto, tornava-se 

presente na cidade. No entanto, o termo cosmopolita “não significa aqui mistura, mas 

sim uma justaposição de população diferentes umas das outras. Não há mais o 

estrangeiro e o autóctone, mas sim grupos estrangeiros dos quais começamos a 

reconhecer, opor e classificar” (Attard-Maraninchi e Temime, 1990, p. 85, tradução do 

autor).  

 Dado que Marselha é considerada como uma cidade que não corresponde às 

expectativas do espaço urbano tradicional, se comparado a Paris ou Lyon, ela 

constitui-se enquanto uma “ville à marge”. Uma cidade onde uma urbanidade é visível 

ao mesmo tempo em que é possível perceber as características dos países de 

emigração da população. É Argélia, é Itália, é Afeganistão. É também Índia e Brasil. 

Todos estes lugares são experienciados a través de Marselha. Sendo assim, é a 

própria cidade que dá luz a sua própria identidade “cosmopolita”. O Vieux-Port é até 

hoje a expressão do que faz Marselha uma cidade singular: o movimento de chegadas 

e paridas. De acordo com as palavras de Jean Viard (1996, p. 131, tradução do autor),  

(…) os dramas e as misérias que trouxeram estes homens estão aqui como 
esperança, o que aufere a esta passagem uma força considerável de onde a 
cidade se alimenta. Mas, sim, insisto também no que este lugar viu, visto que 
Marselha é incompreensível sem a memória de todos os quartiers, de todas 
as casas, de todos os homens; aqueles que trabalharam, aqueles que se 
alojaram, se alimentaram, se transportaram; todos aqueles que enriqueceram 
em razão deste tráfego. Marselha é a soma destas memórias. 
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Figura 05: Jovem com véu à beira do mar. O coração de Marselha é o Vieux-Port. Ainda que este porto 
não seja mais a porta de entrada da economia marselhesa, por onde as importações e exportações 
chegam e saem, ele permanece sempre símbolo do espírito e da história de Marselha. Situa-se no 1er 
arrondissement da cidade, sendo o fim da Avenue Canebière. É a partir dele que os arrondissements 
são contados. À direita, é o quartier de Belsunce. À esquerda, Noailles e seu tradicional mercado (Foto 
do autor). 
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Figura 06: Esquina da rua de Aix e da rua Nationale no quartier de Belsunce, centro da cidade. Na 
foto, uma pâtisserie oriental. Na rua de Aix, é possível encontrar diversos migrantes de diversas origens, 
como magrebinos e chineses que estabeleceram seus comércios de roupa ou de artigos típicos de sua 
cultura, assim como lojas para trajes de casamento muçulmano, loja de CDs de música árabe, livros e 
também sapatos produzidos na China (Foto do autor). 
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Figura 07: Rua em Belsunce, centro da cidade, onde é notória a sujeira das ruas e a degradação típica 
dos imóveis da cidade, particularmente em Belsunce e Noailles, ambos situados no centro da cidade e 
à margem do Vieux-Port (Foto do autor).  
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Figura 08: Rue des Arts, Belsunce, 1er arrondissement. Nesta rua, encontra-se o lugar onde La 
Marseillaise (hino da França) foi cantado pela primeira vez. No século XX, era conhecida como ponto 
de prostituição da cidade. É cenário de histórias de Jean-Claude Izzo, escritor marselhês morto em 
1999, especialmente seus romances Les marins perdus (1997) e Le soleil des mourant (1999) (Foto do 
autor).  
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Figura 09: Barcos atracados no Vieux-Port. Os parcos privados são guardados atualmente no Vieux-
Port. Esta foto mostra a margem direita, onde estão localizados a prefeitura (imóvel entre os dois outros) 
e a câmara do poder legislativo local, atrás da prefeitura (Foto do autor).  
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Figura 10: Rua no quartier de Noailles, conhecido pelo seu mercado que é montado em diversos dias 
da semana na entrada no metrô. É um dos bairros mais pobres da cidade. Durante meu trabalho de 
campo, dois prédios desabaram nestas redondezas, o que fez com que diversas manifestações 
começarem a eclodir na cidade a fim de reivindicar o direito à moradia e a restauração do centro da 
cidade (Foto do autor).  
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Figura 11: Escadaria da Gare Saint-Charles. Frequentemente nestas escadas são vistos diversos 
migrantes mendigando, sendo igualmente um dos lugares onde acontece o tráfico de drogas no centro 
da cidade. Diversos migrantes ilegais, sans-papiers, passam os dias nos arredores da estação, onde 
diariamente associações de ajuda aos migrantes distribuem refeições. Conhecida também pelo seu 
cheiro de maconha, a estação encontra-se lado a lado com o campus da universidade. As 
manifestações que acontecem em Marselha percorrem o trajeto entre o Vieux-Port e a Gare Saint-
Charles. Além disso, as duas linhas de metrô de Marselha desembocam nesta estação, onde se 
encontra-se também a rodoviária. Por meio do TGV, em quatro horas a rota entre Paris e Marselha 
pode ser feita diversas vezes por dia. Rodeada de diversas redes hoteleiras, a estação é um dos pontos 
mais vigiados da cidade, sendo considerada como o principal ponto de ameaças terroristas no sul da 
França (Foto do autor).  
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Figura 12: Vista sobre a Plage des Catalans, 7ème arrondissement. A única praia situada no centro da 
cidade. Lugar onde os marselheses pescam à tardinha, desafiando o poder público que proibiu os 
saltos e a pesca sobre as rochas desta região. Ao lado, encontra-se hotéis de luxo (Foto do autor).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

 
 

Figura 13: Vista da Basílica de Notre-Dame-de-la-Garde, 6ème e 7ème arrondissements. Construída 
no meio do século XIX, esta igreja católica é o berço de Notre Dame de la Garde, a protetora da cidade, 
dos marinheiros e dos pescadores desde a Idade Média. Localizada em uma colina, é o ponto mais 
alto da cidade. Ponto turístico francês, esta igreja situa-se entre dois arrondissements da zona leste de 
Marselha, 6ème e 7ème, entre os bairros Vauban e Les Roucas-Blanc (Foto do autor). 
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Figura 14: Barcos fotografados desde La Corniche, logo após a Plage des Catalans. La Corniche du 
Président John Fitzgerald Kennedy é uma estrada que liga Les Catalans até a Plage du Prado, 
passando pela Plage du Prophète. Em cima das rochas dos calanques de Marselha, é um espaço que 
foi explorado por Maylis de Kerangal em seu romance Corniche Kennedy (2008), no qual a autora 
(nascida em Toulon, cidade vizinha), traça uma narrativa ficcional sobre a realidade dos jovens que 
moram nos bairros do norte da cidade, que vivem nos chamados HLM (complexos habitacionais 
fornecidos pelo Estado) e que vêm para esta região a fim de saltarem no mar, uma vez que é o ponto 
mais alto para isso. Por trás das rochas, encontram-se os bairros burgueses de Marselha, onde 
diversas gated communities acolhem políticos da região sul da França e ricos que procuram refúgio e 
distância do centro da cidade (Foto do autor).  
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Figura 15: Vista do Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerrannée (MUCEM), 2ème 
arrondissement, inaugurado em 2013, após a nomeação de Marselha como a capital europeia da 
cultura. Este museu é uma construção moderna que se liga ao forte Saint-Jean, construído sob a ordem 
de Luís XIV no século XV. Durante a Revolução Francesa, o forte serviu como prisão para os jacobinos 
da região da Provença. Invadido pelo exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial, uma parte 
da construção foi destruída pelas explosões (Foto do autor).  
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3.  Da Índia para a França: percursos migratórios entre Ásia e Europa 

 (…), immigrer c’est immigrer avec son histoire 
(l’immigration étant elle-même partie 
intégrante de cette histoire), avec ses 
traditions, ses manières de vivre, de sentir, 
d’agir et de penser, avec sa langue, sa religion 
ainsi que toutes les autres structures sociales, 
politiques, mentales de sa société, structures 
caractéristiques de la personne et 
solidairement de la société, les premières 
n’étant que l’incorporation des secondes, bref 
avec sa culture. (Abdelmalek Sayad, La 
Double Absence, p. 19).47 

 
Percursos migratórios dão-se a partir do deslocamento de ideias e de culturas. 

Neste capítulo, tento entrelaçar percursos que simbolizam este movimento e as 

razões pelas quais os destinos destes indivíduos traçam uma trajetória48 na qual 

Marselha é seu destino atual, seja como um lugar de passagem ou alguma outra 

circunstância lhes traz até aqui. Estudos, relações amorosas e até mesmo formas de 

exílio são consequências de um projeto migratório que começa com novas 

expectativas, as quais são previamente planejadas ou que até mesmo foram 

consequência de fatos repentinos e quotidianos como conhecer alguém e se 

apaixonar. Quais são os desejos e impulsos que fazem com que eles estejam aqui?  

Discutir a relação entre Índia e França neste capítulo tem o objetivo de analisar 

a vivência na França e sua respectiva ligação, ou não, com as origens. É compreender 

a agência destes indivíduos que figuram como atores dentro de uma perspectiva das 

diásporas pós-coloniais e do debate acerca do desenvolvimento de países do Terceiro 

Mundo.  

Por que a escolha da França ao invés de a países anglófonos? Quais são as 

razões que nutrem a relação entre uma vida longe das origens e a descoberta de um 

novo lugar?  

 

 

 

                                                 
47 “Imigrar é imigrar com sua história (sendo a própria imigração parte integrante desta história), com 
suas tradições, suas maneiras de viver, de sentir, de agir e de pensar, com sua língua sua religião, 
assim como todas as estruturas sociais, políticas, mentais de sua sociedade; estruturas características 
da pessoa e solidariamente da sociedade – aquelas sendo somente a incorporação destas –, em suma, 
com sua cultura” (Sayad, 1999, p. 19, tradução do autor).  
48 Nas palavras de Yves Grafmeyer (2000, p. 66, tradução do autor), “o termo trajetória sugere que uma 
dada série de posições sucessivas não é o simples fato do acaso, mas encadeia-se, ao contrário, de 
acordo com uma ordem inteligível”. 
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4.1. Kedge Business School: o lugar mais indiano de Marselha 

A procura de jovens por oportunidades de qualificação em países do dito 

Primeiro Mundo vem sendo cada vez mais recorrente dentro das discussões sobre 

desenvolvimento das consideradas “economias emergentes”, ganhos e perdas da 

migração, além da construção da identidade dos filhos de antigas gerações que 

procuraram a Europa ou os Estados Unidos como forma de ascensão social. Este 

debate debruça-se sobre a agência de jovens que alimentam – quando visto por um 

viés marxista – esta estrutura de poder dialeticamente construída do Norte sobre o 

Sul.  

Um dos lugares onde pude encontrar um grande número de indianos que 

chegaram recentemente de diversas regiões da Índia é a Kedge Business School. 

Vista como uma das melhores escolas de comércio do mundo, a instituição tem sedes 

em diversas cidades francesas – Paris, Marselha, Toulon e Bordéus – e também em 

países como China e Senegal. Estes estudantes estão na faixa de 22 e 28 anos, de 

famílias de classe média cujos pais já são escolarizados e viveram em um meio 

urbano, seja em grandes cidades ou em sua região metropolitana.  

O primeiro que pude entrar em contato é Jean49, 22 anos, vindo da região 

metropolitana de Mumbai, estado do Maharashtra. Encontrei-o em uma celebração de 

boas vindas a estudantes estrangeiros promovida pelo Campus France. Começamos 

a conversar porque cheguei com uma amiga alemã e acabei encontrando uma 

pesquisadora argentina, a qual eu já havia encontrado em uma outra reunião do 

Campus France, que conversava com ele. Recém-chegado em Marselha, ele me 

conta que é formado em informática e que está aqui para estudar negócios 

internacionais. Esta mudança nos percursos acadêmicos é frequente. Muitos estudam 

engenharia e ciências tecnológicas antes de virem para a França com um projeto de 

estudos na área de comércio. A oportunidade dos estudos no campo de finanças e 

negócios é uma maneira de atrai-los para uma linguagem ainda desconhecida, que é, 

todavia, frutífera no que diz respeito a uma maior facilidade na procura de empregos.  

 Já fora da casa dos pais desde seus estudos de graduação, ele me conta vir 

para França porque tem o objetivo de ficar na Europa e encontrar um trabalho no país. 

Na época, Jean ainda não tinha muitos contatos nem mesmo entre os indianos que 

depois se tornariam sua rede de apoio. Interessado em ajudar um outro estudante 

                                                 
49 Todos os nomes citados neste trabalho são pseudôminos por questões éticas de manter o anonimato 
e a intimidade de meus interlocutores. Para isso, designo-lhes nomes comuns franceses.  
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estrangeiro com seu trabalho, pudemos por algumas vezes sair para comer uma pizza 

e conversas sobre nossas experiências. Jean vive em Luminy – região bem afastada 

do centro da cidade – no campus da faculdade, mas estava à procura de um lugar 

mais barato para viver e por diversas vezes procurou minha ajuda para poder traduzir 

seus diálogos no CROUS50. Ele é fluente em inglês, mas por vezes tem alguma 

dificuldade em se comunicar e não domina o francês. Em casa, tenta estudar sozinho 

um pouco da língua na tentativa de se integrar mais na cidade com o objetivo de 

encontrar um trabalho após seus estudos.   

Através de Jean, pude conhecer vários outros estudantes também da Kedge 

Business School. Somente no ano escolar de 2018-2019 mais de quinze indianos 

chegaram para realizar seus estudos de Master na instituição, o que é um número 

grande para uma turma de, em média, 50 alunos. A maior parte deles estuda junto, 

mesmo que alguns estejam inscritos em alguns outros percursos específicos, tais 

como marketing ou finanças. Por meio das redes sociais, pudemos manter contato 

durante alguns meses. Contudo, somente em janeiro tive a oportunidade de encontrá-

los no campus da Kedge em Luminy em uma noite de domingo. Contam-me que a 

vida é sempre em torno dos estudos, com aulas diárias pela manhã e pela tarde, à 

noite eles têm alguns projetos para realizar além dos exames que são rotineiros. A 

rotina é toda entre os dormitórios da faculdade e a sala de aula. Uma das únicas 

razões que lhes traz ao centro da cidade é para fazerem compras de especiarias. 

Como reforça Frédéric Giraud (2010), é necessário aprender a “manger ailleurs”. De 

fato, é necessário que um migrante se adapte às ofertas alimentares da cidade onde 

está se inserindo. Para isso, demanda-se tempo para que um estudante estrangeiro 

seja habituado às dinâmicas de venda e de compra no centro da cidade, em particular 

em uma especiaria em específico que vende algumas das especiarias às quais seu 

paladar já está habituado.  

Durante o fim de semana, alguns dedicam-se aos estudos e quando têm uma 

oportunidade, viajam para cidades europeias. Estas viagens sempre são 

compartilhadas na internet com fotos em pontos turísticos, paisagens tipicamente 

europeias. Seus perfis no Facebook não têm muitas postagens, porém as 

experiências de viagem estão sempre lá, seja com fotos ou postagens que mostram 

                                                 
50 O Centre régional des ouvres univesitaires et scolaires é um órgão estatal para a administração de 
bolsas e auxílios aos estudantes tanto franceses como estrangeiros. É onde se encontra a 
administração das Cités universitaires francesas. 
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o percurso da viagem. Barcelona, cidades francesas como Montpellier, Nice ou Paris 

são destinos recorrentes. Demonstrar que está na Europa é marcar território e 

também uma ferramenta de status. Fotos na frente da Torre Eiffel em Paris e no Vieux-

Port de Marselha atraem comentários de muitos dos que ficaram na Índia. Essas 

práticas constroem um capital cultural que lhes impulsiona na rotina de estudos e na 

construção de uma carreira internacional.  

Quando cheguei no dormitório onde vivem – os quartos são individuais, todavia 

WC e chuveiros são coletivos em cada andar –, pude perceber a coletividade. Não 

precisa bater na porta para entrar, a circulação é livre entre os quartos, especialmente 

entre os homens, porém o contato por celular dentro do próprio prédio é recorrente. 

Todos eles fazem parte do grupo virtual sobre o qual o próximo capítulo é dedicado. 

Todo mundo estava em pijamas e nos reunimos na cozinha que fica no primeiro andar. 

Grande e com diversos fogões, ela é compartilhada entre todos os moradores do 

prédio. Neste dia, Jean estava ocupado com um trabalho e não pôde se reunir 

conosco, mas quem me recebe é Christophe, 22 anos, originário de uma cidade de 

porte médio chamada Shahjahanpur, no estado de Uttar Pradesh. Estudante em 

finanças internacionais, ele está noivo e se casará durante as férias no fim ano 

universitário, quando retornará à Índia. Relação fruto de um “arranged marriage”, seu 

objetivo é trazer sua noiva para a Europa logo após o fim de seus estudos. Segundo 

ele, seu objetivo é “make money” e conseguir estabelecer sua família por aqui.  

Eles compartilham utensílios e comunicam-se especialmente em hindi; o inglês 

é usado para falar com estudantes de outras nacionalidades, ainda que o contato seja 

restrito. Existe, desta forma, uma hierarquia linguística: quando se comunicam entre 

indianos de uma mesma região cuja língua é comum, o dialeto local está acima das 

outras línguas; quando o diálogo é entre indianos que não têm a língua materna 

comum, a conversa desenvolve-se em hindi; por último, quando há a presença de um 

estrangeiro, como eu ou os outros estudantes internacionais por exemplo, a conversa 

é toda em inglês.  

 O grupo é fechado entre os indianos, mas eles apresentam mais facilidade 

para estabelecer contato com outros estudantes estrangeiros. Segundo eles, os 

franceses ficam fechados entre eles mesmos e é muito difícil penetrar nesta “rede de 

nativos”. A língua é um empecilho para alguns, porém a condição de estrangeiro 

agrupa quem fica o ano inteiro no dormitório da faculdade. Definindo-se como uma 

família, eles me contam que a relação é baseada em uma “brotherhood” que suscita 
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um sentimento de confiança, segurança, ajuda mútua e sobretudo de solidariedade. 

No Facebook é possível ver fotos dos meninos todos juntos no centro de Marselha e 

em um jogo de críquete em dezembro. A publicização da sociabilidade é maior entre 

os homens. Enquanto as mulheres se restringem estritamente às fotos individuais de 

viagem em pontos turísticos, os homens costumam postar fotos juntos em grupo, seja 

em viagem ou até mesmo em jogos de críquete ou encontros.  

Durante a conversa, eles contam-me que têm interesse em ficar na Europa. A 

França necessariamente não é o principal projeto de cada um, mas sim uma vida na 

“Europa Ocidental”, como me dizem. O projeto destes estudantes é deixar o país com 

o objetivo de estabelecer uma rede profissional. A justificativa é clara, a procura por 

“better opportunities”. Segundo eles, oportunidades de melhores salários e condições 

de trabalho são o ponto principal que impulsiona sua vinda para a França. Em razão 

das menores taxas de inscrição em relação aos Estados Unidos e a Inglaterra, a 

França surge como uma maneira mais econômica de se lançar a novos ares. 

Marselha, portanto, não é o destino de um “projet migratoire”51, mas um meio por onde 

a inserção em uma “sociedade europeia” é facilitada. Estar “sur place” é a maneira de 

penetrar essa própria “rede de nativos” que começa entre os colegas franceses a 

futuros empregadores.  

Sendo financiados pelos pais, alguns dentre eles conseguiram descontos para 

os custos da universidade, contudo o resto das despesas é financiada pela família. 

Na Índia, a prática de enviar seus filhos para estudar no estrangeiro é comum entre 

as famílias de classe média. Para tanto, as famílias costumam economizar desde o 

nascimento além de fazerem um financiamento. Após alguns anos, os estudantes 

começam a pagar o empréstimo tomado no banco antes do começo dos estudos. 

Algumas vezes, os pais arcam com essa despesa; em outras, os próprios estudantes 

se responsabilizam por sanar a dívida como uma forma de emancipação e respeito.  

A vinda para Europa é algo inesperado para alguns, especialmente quando se 

trata de jovens mulheres. O número de estudantes do sexo feminino é bem menor do 

que do sexo masculino, o que reforça o caráter restritivo dos papéis sociais femininos 

                                                 
51 Este termo é utilizado pela Sociologia das Migrações. Segundo a ideia de um projet migratoire, deve-
se questionar em que momento o impulso de migrar surge na vida de um migrante e quando ele é 
realizado. Além disso, deve-se refletir sobre rupturas, ligações e as formas pelas quais elas geram 
sentimentos e dinâmicas diferentes no círculo social destes indivíduos. Ainda assim, deve-se afirmar 
que o contexto dos estudos migratórios está sempre em movimento, acompanhando as realidades 
políticas de um mundo que se encontra cada vez mais na era da globalização e da dita pós 
modernidade (Mazella, 2014). 
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na sociedade indiana. Marie é um desses casos, estudante de 28 anos que após ter 

concluído seu Master em engenharia em Calcutá decidiu tentar uma carreira 

internacional. Ela me conta que sempre foi uma “protected child” e que poder ter tido 

a permissão da família para vir estudar na França foi um milagre. Além das menores 

taxas de inscrição, Marie afirma que outro fator importante que pode atrair indianos é 

o APS oferecido pelo Estado francês, “autorisation provisoire de séjour”. Após a 

conclusão dos estudos na França, os estudantes estrangeiros vindos fora da União 

Europeia têm a oportunidade, a partir data da renovação de deu “titre de séjour”52, de 

se beneficiarem de um prazo de um ano na tentativa de encontrar emprego na França. 

Contudo, segundo Marie, França e Índia possuem um acordo que prolonga este 

período para dois anos, o que dá uma maior segurança para quem deseja permanecer 

no país.53  

Pierre, 24 anos, é um outro exemplo de quem procura oportunidades na 

Europa. Interessado em trabalhar no ramo da moda e do luxo, ele atualmente estuda 

marketing. Ele justifica sua escolha pela França em razão do grande mercado de luxo 

disponível. Também vindo de Calcutá, ele e Marie somente se conheceram na Kedge 

Business School, porém estão sempre juntos e as origens atuaram com uma forma 

de aproximar estes dois estudantes que, no Facebook, viajam e postam fotos juntos. 

Como ele não sabe cozinhar, Marie confessa que costuma cozinhar a “verdadeira 

cozinha indiana” para os dois e para os colegas. Desta forma, Marie assume a imagem 

da mãe, da mulher indiana, que se coloca nesta posição de dar de comer e de cuidar 

da boa alimentação.  

A relação entre estes estudantes é baseada em uma análise situacional. A 

situação de distanciamento e de segregação – esta última muito resultante da não 

maestria da língua francesa – impulsiona o reagrupamento destes atores que se 

restringem a uma rotina longe do centro da cidade e que vivem em um espaço onde 

tudo é compartilhado. Além disso, o próprio reconhecimento de laços chamados por 

eles de irmandade reforça a simetria e a maneira como as posições são percebidas, 

                                                 
52 Documento de regularização de estrangeiros. Estudantes renovam anualmente seu titre de séjour 
com a comprovação de um atestado de matrícula. Trabalhadores justificam sua estadia na França por 
meio de contratos de trabalho. O APS é destinado justamente à transição entre a condição de estudante 
para a condição de assalariado.  
53 Um outro interlocutor, Alexandre, 29 anos, natural da região de Calcutá, recém defendeu sua tese 
em química na Aix-Marseille Université. Sua pesquisa foi financiada por uma bolsa Marie-Curie. 
Atualmente tendo um seguro desemprego, ele me conta que está tentando procurar emprego, qualquer 
que seja, na tentativa de ficar na Europa. Segundo ele, qualquer emprego é aceito para que seu status 
de estudante torne-se de trabalhador.  



 80 

ou seja, atores dentro de um jogo em que todos se reconhecem enquanto estudantes 

indianos e que utilizam essa característica como uma forma de afeição que reflete 

uma organização de segurança e acolhimento. Aqui são os próprios estrangeiros que 

se acolhem entre si. Enquanto nesta perspectiva o Outro é o francês, aqui o Eu é que 

compõe este grupo é definido por ser indiano e estudante na mesma instituição e, 

muitas vezes, na mesma classe. 

O objetivo destes jovens é sempre envolvido por um elemento econômico. 

Melhores oportunidades são percebidas como oportunidades de trabalho na Europa. 

Estas oportunidades muitas vezes não são sinônimo de salários exorbitantes, mas do 

simples fato de receber em euro. Como a sociedade indiana é uma sociedade na qual 

a estratificação de castas nas zonas urbanas tem dado lugar ao status social54 – o 

qual muitas vezes é um reflexo deste último – retornar ao país com dinheiro é um dos 

fatores essenciais. Esta soma de dinheiro, portanto, pode ser propiciada pela moeda. 

Como o euro é mais forte do que a rúpia – moeda local indiana –, ter mais dinheiro é 

ter um montante maior que será percebido quando em relação a quem passou uma 

vida toda trabalhando e tem suas economias oriundas de seu salário na moeda local. 

Segundo Abdelmalek Sayad (2006), voltar ao país de origem com uma aparência de 

riqueza e de ostentação é auferir sentido à emigração. Voltar efetivamente rico – ou 

somente em aparência – é, com efeito, uma forma de comunicar sua vitória social. 

Deste fato, viver na Europa é uma forma de ascender na escala social e de 

construir uma rede de contatos que poderá ser útil no futuro. A vinda para a Europa 

alimenta o imaginário do sucesso em relação a quem está na Índia construindo um 

ciclo de chegadas e de partidas que vem se perpetuando por gerações e que sustenta 

o fenômeno que vem ocorrendo nas últimas décadas chamado de “fuga de cérebros”. 

O projeto de vida não é viver até o fim da vida em um país da “Europa Ocidental”, mas 

estabelecer uma família e uma estabilidade financeira durante a idade produtiva e 

retornar à Índia com o objetivo de usufruir deste percurso que se baseia na 

manutenção de uma hierarquia econômica. A Europa torna-se um lugar de passagem. 

Conforme dado coletados por Ennafa e Paivandi (2008, p. 31), 45% dos estudantes 

oriundos da região leste da Ásia têm como projeto de vida voltar a seu país de origem, 

enquanto 37% dos magrebinos desejam permanecer em território francês. A realidade 

familiar vivida por aqueles que já acabaram sua formação também pode ser explorada 

                                                 
54 Quando questionado sobre castas, afirmam que esta realidade está cada vez mais em desuso na 
Índia.  
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e interpretada em percursos que são únicos, mas que podem ilustrar como o status 

de migrante ganha uma outra conotação quando esbarra na esfera do privado. É a 

estes percursos que me dedico agora.  

 

3.2. A Família: um “regroupement familial” 

Viver longe de suas origens suscita sentimentos de nostalgia, solidão, medo e 

ausência. No entanto, esses sentimentos são amenizados quando um migrante 

constrói um círculo de apoio que denomino de “círculo rígido de afeto”. Em outras 

palavras, quando um migrante constrói um meio de relação baseado em sentimentos 

mais profundos e que é materializado não só pelo casamento na França e pelas 

prerrogativas que recaem sobre ele, mas especialmente pela chegada dos filhos.  

Este círculo atribui ao migrante um outro papel que vai além da qualificação 

para o trabalho, sobretudo quando o casal é formado por um indiano e um francês. 

Entretanto, este círculo ainda pode tornar-se fechado em relação às outras formas de 

sociabilidade. Um caso que pode nos ilustrar isso é o de Yves, 28 anos, natural de 

Kanpur – cidade no estado de Uttar Pradesh às margens do rio Ganges –, com quem 

pude estabelecer contato primeiramente na festa de Diwali (capítulo 04, seção 03).  

Yves e sua esposa se conheceram em 2014 durante uma viagem na Índia nas 

cachoeiras de Querala. À época, ele acabara de terminar sua formação universitária 

e estava em uma viagem com seus pais e o irmão. Sua esposa, Manon, viajava com 

uma amiga. Eles se conheceram no barco que faria o trajeto entre os dois extremos 

do estado de Querala. Manon e sua amiga haviam perdido o trem de volta na noite 

anterior e estavam sem destino. Com o objetivo de ajudá-las, Yves e seu irmão as 

convidaram para se juntarem a eles e sua família a fim de passarem o fim de semana 

em uma pequena pousada com a família.  

Durante toda a viagem, os dois não haviam demonstrado interesse algum. Logo 

após a despedida, a amiga de Manon enviou uma mensagem a Yves dizendo-lhe que 

sua amiga havia ficado interessada em conhecer-lhe melhor. Neste tempo, Manon 

havia acabado de retornar da Escócia, onde havia terminado seus estudos, e morava 

em Paris. Yves morava em Nova Delhi com um tio e havia também acabado seus 

estudos em informática.  

Através do Facebook, eles puderam então entrar em contato. Manon em Paris. 

Yves em Nova Delhi. Durante três meses – tempo de duração do contrato de trabalho 

de Manon em um hotel – eles mantiveram contato. Ele me conta que era difícil manter 
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um contato contínuo e uma relação em razão da diferença de fuso horário. No entanto, 

as redes sociais surtiram efeito e tornavam a distância mais amena, ainda que ela 

fosse perceptível no que diz respeito à diferença de horário. 

Após ter seu contrato terminado, Manon decide ir passar quinze dias na Índia 

com Yves. Ele se demite de seu atual trabalho, e os dois aproveitam este tempo para 

viajarem pela Índia e se conhecerem melhor. É neste período que começa a relação 

entre os dois. Depois da viagem, Manon retorna para a França e Yves fica na Índia à 

procura de um novo trabalho. Durante meses a relação deu-se por meio do virtual e 

do transnacional, ou seja, a relação era alimentada ela mesma pela distância e pela 

expectativa futura do encontro. 

Alguns meses depois, em agosto de 2015, Manon decide mudar-se para a Índia 

com o intuito de aprender hindi e dar algumas aulas particulares de francês. Chegando 

na Índia, acaba dividindo apartamento com duas espanholas. Em outubro do mesmo 

ano, eles decidem morar juntos. Manon volta para a França, e Yves fica na Índia à 

procura de um apartamento. Contudo, em dezembro o apartamento onde Manon já 

havia morado com suas colegas se desocuparia e eles resolveram mantê-lo. Para que 

possam assinar o contrato, necessitariam de fiadores. É a partir de então que Yves 

pede a seus pais que ajudam a sua amiga francesa que eles haviam conhecido 

durante a viagem, o que não suscita um conflito, mas uma desconfiança. 

Durante todo este tempo, a relação não era pública – como na maioria dos 

casos dos indianos que constroem uma relação com uma estrangeira ou estrangeiro 

–, e os pais de Yves acreditavam que ele morava com até então com amigos. Os pais 

decidiram assinar o contrato, mas acabaram achando estranho um apartamento de 

três quartos para somente uma moça. Ele confessa que vai se mudar para morar com 

Manon, mas admite que eles viverão em quartos separados. A separação da 

intimidade entre os espaços acaba sendo importante como uma forma por meio da 

qual uma ligação afetiva que terá suas consequências na reprodução – perspectiva 

por meio da qual a ligação entre Índia e França seria estabilizada perpetuamente – 

figura como o de requerer a legitimidade dos pais.  

Quando Manon volta para a Índia, eles realmente começam a morar juntos, 

todavia a relação continua sendo algo íntimo aos dois. Os pais de Yves desconheciam 

a verdadeira relação. Para eles, Yves somente estava morando com uma amiga. Ele 

conta-me que seria muito duro para eles terem conhecimento que seu filho já estava 

crescido e já havia encontrado uma esposa. No entanto, quando fala sobre essa 
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história, Yves confessa que suspeita que os pais tenham percebido que ambos eram 

um casal, mas continuaram alimentando a ilusão de que somente seriam dois amigos 

morando juntos. 

Depois de alguns meses, os dois decidem assumir a relação e se casar. Com 

um casamento tradicional hindu, os dois se casaram em Nova Delhi e conseguiram 

unir ambas as famílias e amigos. Como presente a todos os franceses que haviam se 

deslocado até lá, organizaram uma excursão ao Taj Mahal, em Agra. No ano de 2016, 

Manon fica grávida e vai ter seu filho na França perto de seus pais que moram em um 

vilarejo perto de Aix-en-Provence. Em 2017, logo após o nascimento do bebê, no 

entanto, eles retornam à Índia para região dos Himalaias onde Manon havia 

conseguido um trabalho como gerente de um hotel. Ela trabalhava enquanto Yves se 

ocupava do bebê, contradizendo os padrões tradicionais indianos de comportamento 

nos quais a mulher é responsável pelo doméstico e o homem pelo público e pelo 

provimento do bem-estar. Conforme poderei expor abaixo, essa dinâmica oposta às 

expectativas culturais indianas se perpetua até hoje na relação dos dois.55 

Em 2018, eles decidem mudar-se para a França a fim de terem um maior 

suporte para a criação do bebê, daí a chegada em Marselha. Yves não fala francês e 

não consegue oportunidades de trabalho. Já Manon é empregada por uma empresa 

que importa camarões da Índia. Ele continua ainda hoje na tentativa de encontrar um 

emprego, contudo afirma que não deseja um emprego que não lhe acrescente nada 

e dá o exemplo de um faxineiro. Depois de algumas entrevistas no Burger King e 

alguns outros restaurantes, ele continua sem encontrar um trabalho na França. A 

rotina dele, muito fechada dentro de casa, somente torna-se pública pelas aulas de 

teatro que frequenta semanalmente. A angústia, neste caso, não é estar longe de sua 

família. Sua família está aqui. Mas é o sentimento de invisibilidade que mais uma vez 

surge como caraterística da migração indiana em Marselha. Yves submete-se ao que 

é chamado de “desqualificação profissional dos imigrantes”. Para que um migrante 

seja admitido em uma oportunidade de emprego, é necessário demonstrar suas 

competências, as quais serão sempre julgadas a partir do olhar de um Outro, ou seja, 

o olhar do dito “nativo” (Berset, Wygolg, Crevoisier e Hainard, 1999). A desqualificação 

é somente reconhecida quando do momento em que o migrante é inserido no mercado 

de trabalho do país que lhe acolhe. Neste sentido, para que isso ocorra, é preciso uma 

                                                 
55 Sobre gênero e casamento na Índia, ver Joshi, 2016.  
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adaptação. Em outros termos, é necessário jogar as regras de um jogo no qual as 

expectativas são alimentadas pela sociedade de imigração. Dois elementos são, 

assim, fundamentais: a oportunidade de fazer reconhecer a sua qualificação adquirida 

durante seu percurso profissional em seu país de origem, e o tempo. No caso deste 

interlocutor, a falta de conhecimento da língua francesa lhe impede de estabelecer um 

acesso a uma oportunidade de emprego qualquer que seja, mesmo que ele já tenha 

realizado seus estudos de Master na Índia, além de já ter traçado uma carreira em 

seu meio de formação neste país. As oportunidades que são oferecidas a Yves não o 

permitem demonstrar suas competências, visto que há sempre um obstáculo entre 

sua manifestação e o contato com seus empregadores. Não há um intermediário de 

contato na medida em que a língua francesa ainda não é um meio de comunicação 

para ele. 

Os sentimentos de nostalgia e de incerteza estão sempre presentes nas falas 

de Yves. No entanto, o conforto de ter o que denominei de um “círculo rígido de afeto” 

conforta o quotidiano. O suporte da família da esposa, ela mesma e o filho são as 

razões pelas quais a vida na França faz sentido. Em dezembro de 2018, eles puderam 

retornar à Índia para que o bebê tenha contato com seus pais, mas o preço das 

passagens é algo o que lhes impede de planejar uma viagem tão distante neste ano. 

A relação transnacional que impulsiona um movimento de ir e vir entre França e Índia 

é explicitamente notória entre os indianos, oposto às realidades da migração argelina 

na França (ver Sayad, 1999). 

A relação ainda se resume à casa e aos cuidados do bebê enquanto sua 

esposa trabalha para poder ter o sustento da família. Entretanto, a falta de inserção 

no mercado de trabalho tem suas consequências na sociabilidade de Yves. Ainda não 

integrado à sociedade francesa, ele não tem amigos em Marselha. O único círculo 

social é a turma da aula de teatro. Em uma das apresentações, pude estar presente 

e Yves utiliza essa ferramenta para o aprendizado da língua através do lúdico e da 

própria tentativa de se inserir na sociedade por meio de uma atividade que não requer 

um padrão inflexível como o ambiente de uma sala de aula.  

Sem trabalho e círculo social, as angústias da migração se fazem presentes a 

todo momento. Aos finais de semana, ele conta que sai sozinho à noite enquanto a 

esposa cuida do bebê. Em uma oportunidade, pude acompanhá-lo em um sábado à 
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noite em uma soirée no Cours Julien.56 Falando poucas frases em francês, ele tenta 

sempre entrar em contato com que está em volta. E por alguns instantes, ele está 

acolhido pelos franceses. 

Este círculo de afeto que é restrito à família de sua esposa e mesmo ao suporte 

vivenciado por eles através do casamento e do filho são as maneiras de construir um 

projeto e uma razão pela qual a França tornou-se o destino, o que faz com que novas 

expectativas de um futuro sejam percebidos e movidas no dia-a-dia de quem ainda 

tem a casa e somente a relação familiar como forma de sociabilidade.  

Essa forma de habitar e de se relacionar com o país de imigração é diferente 

da de Laurence, outra interlocura, 34 anos, vinda de um pequeno vilarejo rural no 

estado de Tamil Nadu. Pude conhecê-la através do grupo no Facebook sobre o qual 

o próximo capítulo se debruçará. Depois de conversarmos pelas redes sociais, 

pudemos nos encontrar, junto de seu marido e sua filha de 5 anos, em janeiro de 2019 

no Terrasses du Port – centro comercial que se localiza às margens do porto da cidade 

– depois da saída do trabalho.  

A relação entre Laurence e a França é construída de uma outra forma, contudo 

ainda existam similaridades com a trajetória de Yves quanto a este círculo de afeto 

que lhes acolhe. Formada em Ciência da Computação em Mumbai, na Índia, ela 

começou sua trajetória profissional em Dubai, onde trabalhou durante alguns anos 

para a CMA-CGM57. Em 2008, ela teve a oportunidade de ir a Marselha em uma 

                                                 
56 O Cours Julien é uma região boêmia da cidade onde comumente jovens e estudantes encontram-
se nas quintas-feiras e sábados à noite para ouvir música e beber a céu aberto ou em alguns bares 
nas pequenas ruelas que levam até uma praça.  
57 Empresa de transporte marítimo sediada em Marselha desde 1996, ela é fruto da união entre a 
empresa libanesa CMA e uma empresa francesa CGM. Dedica-se à exploração do novo porto e da 
circulação de mercadorias que saem do Mediterrâneo com destino a diversas partes do mundo. O 
grupo emprega mais de 2400 trabalhadores e é considerado o primeiro empregador privado da cidade 
(Peraldi, Duport et Samson, 2015, p. 103). Segundo um empregado com quem pude estabelecer 
contato, a empresa emprega trabalhadores de mais de 100 nacionalidades diferentes e uma parte dos 
indianos que hoje moram em Marselha trabalha para CMA-CGM, especialmente porque parte da 
atividade de exploração da empresa é a circulação de mercadorias pelo Oceano Índico. A empresa 
atuou como ator para a emergência de Marselha no cenário do mercado global. Ainda que a circulação 
de pessoas através do porto não seja mais presente, como à época da Primeira Guerra quando 
indianos puderam chegar em território francês através de Marselha e sua abertura ao Mar 
Mediterrâneo, a circulação de mercadorias ainda hoje é algo que liga estes migrantes às oportunidades 
de trabalho na França. Ainda que o ponto de entrada não seja por meio do porto, a atividade portuária 
ainda é essencial para a relação entre Marselha e a Índia, proporcionando a vinda de indianos para a 
cidade com o objetivo de construir um percurso profissional em uma empresa transnacional. Laurence 
conta-me que conhece cinco famílias de indianos que trabalham na empresa. Infelizmente, não 
consegui contato com eles. De acordo com ela, todas essas famílias têm a base no marido que veio 
para a França a partir desta oportunidade de trabalho e após algum tempo pôde trazer sua mulher, 
também indiana, para morar na França sob um titre de séjour de “regroupement familial”. Somente um 
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viagem de trabalho, onde conhece seu atual marido, Sebastien – francês vindo a 

região de Paris –, que também trabalha para a mesma empresa. A partir deste contato 

estabelecido através do trabalho, ambos começam uma relação que se desenvolve, 

primeiramente, pela internet.58  

Algum tempo depois, Laurence consegue uma transferência para a sede de 

Marselha e começa a morar junto com seu atual marido. No entanto, a relação é 

desconhecida pelos seus pais. Segundo ela, é uma “living relationship” e me confessa 

não gostar de defini-la como uma relação escondida. Sebastien divertidamente me 

conta que “On habitait à la même adresse et dans le même immeuble”59. Em 2009, 

Laurence decide negociar com os pais a possibilidade de se casar com um francês. 

Havia três empecilhos para que a relação fosse aceita pela sua família: ele é 

estrangeiro; ele não fala a língua local; eles não o conheciam. Ambos afirmam que foi 

difícil estabelecer uma relação primeiramente entre a família de Laurence e a vida na 

França. Atualmente seus pais vêm todos os anos para as férias escolares de sua filha 

e há dois anos não retornam a Índia, apesar de terem planos para irem ao país para 

a festa de Diwali em 2020.  

Somente em 2013 eles puderam celebrar seu casamento. Em 2012, Laurence 

fez uma viagem de trabalho para Chennai, capital do estado de Tamil Nadu, e 

aproveitou a ocasião para apresentar Sebastien a seus pais. Durante um final de 

semana, eles puderam passar um momento “em família” em Chennai. Na segunda-

feira, ela continuava na cidade para seus compromissos, enquanto Sebastien seguia 

seis horas de viagem de carro para cidade natal de Laurence com seus pais. Durante 

uma semana, ele ficou alojado na casa dos sogros para poder conhecê-los e também 

ser apresentado ao resto da família. O contato era difícil porque ninguém falava 

francês nem mesmo inglês, somente o dialeto local. Além disso, a família é hindu e 

somente consome frango.60 Ao longo de uma semana, Sebastien adaptava-se à vida 

                                                 
de seus amigos casou-se depois de algum tempo com uma francesa. Para ela, o objetivo destas 
famílias é, assim como os estudante da Kedge Business School, poder trabalhar de cinco a quinze 
anos na França para, enfim, retornar à Índia.  
58  Como demonstrarei no próximo capítulo, a internet é um ator indispensável a todos os meus 
interlocutores. É através dela que o fenômeno chamado “transnacionalismo” é vivido quotidianamente. 
O contato com as origens é facilitado pela virtualidade do acesso à informação instantânea das redes 
sociais, além da possibilidade de construção de uma identidade para se comunicar com quem ficou.  
59 “Morávamos no mesmo endereço e no mesmo prédio” (Tradução do autor).  
60 Laurence é hindu enquanto o marido é ateu. Ele afirma que aceita todas as religiões, mas não as 
pratica. Com o objetivo de proporcionarem um contato com a cultura da família de Laurence para sua 
filha, eles mantêm um pequeno templo hindu em casa onde ela pode demonstrar as preces e manter 
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local e Laurence seguia seus compromissos de trabalho. Ele afirma que não havia 

energia elétrica nem água encanada, mas o objetivo era ter a permissão para o 

casamento.  

Após toda esta empreitada para poder introduzir seu companheiro à família, o 

avô de Laurence permaneceu sem falar com a neta até mesmo após a cerimônia de 

casamento que ocorreu em 2013, um ano após a viagem. Diferentemente da relação 

de Yves, o caso de Laurence suscitou um sério conflito no âmbito familiar e a relação 

entre ela e seu marido continua sendo um símbolo de resistência às tradições locais.  

Essa história ilustra uma outra forma de migrar. Enquanto Yves migrou como 

uma forma de manutenção de um relacionamento, ela migrou em razão de 

oportunidades de trabalho que desaguam em uma nova forma de construção de sua 

vida, uma relação com um francês. Ainda que em ambas as situações o movimento 

migratório esbarre em uma construção familiar, as formas por meio das quais o 

percurso foi construído foram opostas. No entanto, há um elemento em particular que 

caracteriza a sociabilidade destes dois interlocutores.  

Yves ainda vivencia o isolamento primordialmente em função da falta de 

fluência e conhecimento da língua local. Laurence também não conhecia o francês 

quando da sua chegada na França, todavia a oportunidade de estar inserida em uma 

rede profissional transnacional61, além de um relacionamento com um colega de 

trabalho, formaram uma rede de contatos em um contexto no qual o estranhamento 

faz parte do quotidiano de trabalho. Ainda assim, um elemento salta aos olhos em 

ambos os percursos, a “marginalidade da relação”. No início de ambos casamentos, 

a relação era construída pelo elemento da invisibilidade. Na Índia, país onde o 

casamento é uma das formas mais tradicionais de manutenção das relações, o 

casamento torna-se um elemento de emancipação individual e familiar, porém existem 

requisitos a serem cumpridos, tais como a devoção religiosa e a benção que torna 

essa união pública. Em razão da relação com um estrangeiro ser algo que foge às 

expectativas dos pais, indivíduos criados em uma geração onde as redes eram 

baseadas em parentesco, vizinhança e amizade, o estabelecimento de um novo 

                                                 
a espiritualidade de sua família mesmo em seu contexto francês, especialmente pela falta de templos 
e lugares de culto na cidade de Marselha.  
61 O próximo capítulo será destinado a analisar o percurso em rede de meus interlocutores, ou seja, a 
forma como um percurso no qual os indivíduos figuram como pontos específicos que estabelecem uma 
relação entre si a partir de um ambiente, seja virtual, econômico ou de trabalho, que lhes insere em 
uma dinâmica de contatos. Em outras palavras, uma dinâmica na qual a solidariedade e a identidade 
indiana formam canais de contato que têm o objetivo de construírem uma malha de encontros.  
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vínculo – sobretudo pela internet – torna-se uma fuga ao estabelecido, ao esperado. 

Neste sentido, a razão e submissão às tradições constroem uma relação no extremo 

âmbito do íntimo e do privado. Ainda assim, o respeito às gerações anteriores e o 

medo da decepção figuram como aspectos que impulsionam uma relação que se 

desdobra de um país a outro sempre nessa situação marginal, ou seja, uma situação 

que tenta driblar as tradições e as expectativas, construindo uma nova forma do 

fenômeno transnacional, o escondido. Contudo, estes dois percursos se diferenciam 

da história de Emmanuelle, 37 anos, de origem em Haryana, estado ao lado da capital 

Nova Delhi. Em Marselha desde 2017, ela mora na França desde 2010. Pude 

encontrar Emmanuelle através de um grupo no Facebook e a partir de então ela 

tornou-se uma interlocutora por meio da qual pude estabelecer diversos outros 

contatos.  

Em 2003 e 2004 ela já havia tido experiência, contratos de seis meses cada, 

de ensino de língua inglesa em um pequeno vilarejo na região da Alsácia, noroeste 

do país. Vindo com o objetivo de estudar na École supérieure de commerce de Paris, 

primeira escola de comércio fundada no mundo, em um Master de Orditing and 

Consulting. Segundo ela, a opção pela França deu-se em razão do idioma. Toda a 

sua formação havia sido feita em francês na Índia, além de haver trabalhado durante 

cinco anos na embaixada francesa em Nova Delhi – ocasião por meio da qual ela 

pôde juntar o dinheiro para financiar seus estudos.  

Inscrita no exame de admissão da escola em Paris, reservou cinco dias de 

hostel em Paris com todas as suas economias. Para comprar os bilhetes de avião e 

poder financiar sua vinda para a França, ela vendeu o primeiro carro que havia 

comprado com seu salário fruto do trabalho na embaixada da França em Nova Delhi. 

Ela conta que não conhecia nada das matérias do exame. Todos os temas eram 

estritamente europeus acerca de tributação e relações econômicas dentro da União 

Europeia. Ainda assim, ela escreve na folha de respostas: “I do not know the answer 

to this question, but if you give me an opportunity to study I’ll prove it to you I’ll make 

for all this”62. Desta forma, ela foi selecionada para a segunda fase da seleção, uma 

entrevista. Totalmente perdida na cidade, ela não conhecia o sistema de metrô e 

chegou atrasada para sua entrevista. Durante a avaliação, ela afirma ter dito à banca: 

                                                 
62 “Eu desconheço a resposta para esta questão, mas, se vocês me derem a oportunidade de estudar, 
eu provarei que saberei responde-la” (Tradução do autor). 
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“if you don’t take me this year, I’ll come back next year. It’s your choice”63. Depois de 

todos esses anos guardando suas economias para poder pagar as altas taxas de 

inscrição da universidade, ela estava decidida a ser admitida na universidade.  

Depois do processo de seleção, ela dispunha de quinze dias, caso fosse 

selecionada, para encontrar um apartamento na cidade e retornar à Índia para fazer 

a demanda de seu visto de estudante. Através do contato com um colega na 

embaixada indiana, ela conseguiu encontrar um apartamento na região da periferia 

da capital, em Courbevoie, uma pequena cidade situada no subúrbio de Paris. 

Pagando um mês de aluguel antecipado, ela ainda não havia recebido a resposta de 

sua admissão ou não na universidade. Contudo, ela acabou por ser admitida e 

conseguiu sua documentação para a demanda de visto.  

Depois de retornar à Índia para os trâmites burocráticos, ela diz chegar na 

França totalmente perdida. Durante muito tempo afirma ter ficado sozinha e reitera 

que à época não havia todo o desenvolvimento das comunicações em rede, o que 

reforçava a distância entre sua rotina e sua família. Além disso, sua formação era 

extremamente cansativa, oito meses de estudos e quatro meses de estágio, além de 

projetos a serem realizados com colegas após às aulas. A sua vida estava em volta 

dos estudos. Entretanto, ela havia um checklist que estava somente no início: estudos, 

trabalhos e casamento. O seu projeto era construir, acima de tudo, uma família na 

França.  

Depois de ter uma experiência frustrada na Índia, Emmanuelle decidiu que 

encontrar um life partner francês pudesse ser mais fácil. O casamento era um fato em 

sua vida. Depois de atingir sua meta de estudos e de haver encontrado um trabalho 

através de um fórum de profissões na faculdade, ainda faltava a última etapa de seu 

projeto, o casamento. Para isso, ela se inscreveu em diversos sites de relacionamento 

na internet com o intuito de encontrar homens com quem ela pudesse encontrar 

alguma afinidade. Emmanuelle conseguia ter encontros mais de uma vez ao dia, um 

pela manhã e outro pela tarde, mas ainda assim não encontrava um companheiro. 

Para ela, os homens eram muito “money-minded”, ou seja, tudo deveria ser dividido, 

da conta de luz às compras no mercado, e isso a incomodava. Eles não estavam 

interessados em aproveitar sua companhia, mas em dividir as despesas. Após 

sucessivas frustrações, ela havia decidido que ficaria sozinha. Há vários anos ela 

                                                 
63 “Se vocês não me selecionarem neste ano, eu retornarei ano que vem. A escolha é de vocês” 
(Tradução do autor). 
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estava sozinha e já havia se habituado em cultivar a sua própria companhia e ser 

independente.  

As coisas mudaram, entretanto, no ano de 2017. Emmanuelle foi à Romênia 

para o casamento de uma colega de trabalho e lá conheceu seu atual noivo, Kevin, 

um francês nascido na Provença. Ambos não se conheciam, mas trabalhavam para a 

mesma empresa, ela em Paris e ele em Marselha. Sua amiga estava decidida a 

apresentar-lhe uma pessoa interessante, embora Emmanuelle decidira por ficar 

sozinha. Durante todo o casamento ela o ignorou, mas sua amiga, a noiva, deu seu 

contato para Kevin que a adicionou no Facebook. Por algumas semanas eles 

conversaram pelas redes sociais, mas ela hesitava quanto à relação; à época, ela 

tinha 36 anos, e ele era mais novo. Suas amigas, no entanto, afirmavam que ela 

estava na Europa e não na Índia, que não haveria problema nenhum em se relacionar 

com alguém alguns anos mais novo do que ela. Ela acabou decidindo investir na 

relação e veio algumas vezes para Marselha para que se conhecessem. Após seis 

finais de semana juntos, ela tomou a decisão de mudar-se para Marselha. A empresa 

onde trabalhava não aceitou a proposta de mudança e ela decidiu largar sua vida 

profissional pare investir em uma relação.  

Emmanuelle atualmente mora em Plan-de-Cuques, região metropolitana da 

cidade de Marselha, em um apartamento no prédio da avó de Kevin. Para manter sua 

rotina, ela dá algumas aulas particulares de inglês, mas mantém seu apartamento em 

Paris, o qual aluga pelo AirBnb para alguns indianos que decidem vir passar férias ou 

algum tempo na França. Suas coisas ainda estão no apartamento e ela decidiu por 

mantê-lo em razão do risco que estava assumindo ao mudar-se para uma outra cidade 

com um companheiro que havia conhecido há pouco tempo e com quem não tinha 

total intimidade. No entanto, ela revela que eles estão noivos atualmente e não têm a 

pretensão de terem filhos, adotarão caso decidam o contrário no futuro. Ainda que 

suas vidas estejam estabelecidas na França, eles têm o projeto de retornar à Índia 

depois de alguns anos, assim como grande parte dos indianos que vivem na França. 

Os privilégios com os quais ela estava habituada na Índia lhe causam desconforto. 

Emmanuelle conta que as coisas são muito diferentes no seu país, onde vivia com 

seus pais. Na Índia, eles têm a oportunidade de terem uma empregada, uma 

cozinheira, um jardineiro e mesmo um motorista. Aqui, esses serviços seriam muito 

caros e ela acredita que a qualidade de vida em razão de toda essa “estrutura” que 

ela havia na Índia torna a vida mais difícil. 
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Segundo ela, a vida na Índia é avaliada em termos de status. Profissões bem 

vistas e a oportunidade de fazer os estudos no exterior são uma forma de capital 

cultural e pessoal que agregam na carreira futura de quem volta para o país. Esse 

status não somente econômico, também social, não é atingido por ela e seu 

companheiro na França. A distância entre a realidade indiana e a francesa no que diz 

respeito às dinâmicas sociais são extremamente diferentes e o projeto de retorno 

figura como uma tentativa de retomada desse capital que ainda hoje é mais acessível 

em países considerados como emergentes. A facilidade de mão-de-obra mais barata, 

o privilégio quanto à manutenção de um status social elevado são as formas por meio 

das quais a vida gira em torno de uma aquisição de capital que se tornará um 

investimento a longo prazo para uma velhice confortável e privilegiada na Índia.  

A história de vida de Emmanuelle, contudo, demonstra que a solidão se tornou 

uma inserção afetiva a partir do momento em que ela encontra um companheiro 

francês com quem pode compartilhar o quotidiano. Este círculo de afeto acabou 

tomando o lugar do projeto profissional inicial e é hoje em dia o fato que move sua 

estadia na França. Há pouco tempo, ela conseguiu adquirir a nacionalidade francesa 

e teve de renunciar à indiana.64 O projeto familiar e afetivo converteu-se na aquisição 

de uma nova identidade e até mesmo em novos desejos que transformaram sua rotina 

em uma vida restrita. Dando aulas de inglês para alunos franceses, a sua rotina ainda 

está em torno do cuidado da casa, do noivo e em viver uma vida que responde às 

expectativas das mulheres na Índia. O seu anterior contexto independente e 

completamente ocidentalizado acabou dando lugar ao contexto do privado e do 

doméstico que ainda hoje são presentes nas famílias indianas. Entretanto, a história 

desta interlocutora opõe-se aos projetos dos dois outros informantes que estão em 

uma situação em torno de vida privada e familiar em Marselha. Seu discurso nos 

remete àquele construído pelos estudantes, segundo o qual Marselha figura como 

lugar de passagem. O desejo de retornar às origens, desta vez, com uma família já 

construída com um companheiro francês, reforçam o transnacionalismo da realidade 

                                                 
64 A constituição indiana, por meio do Citizenship Act (1955), proíbe a dupla nacionalidade aos indianos 
que moram no exterior. Em 1973 foi então adotada a categoria de Non Resident Indians (11 milhões 
de pessoas em 2015), ou seja, indianos cujo passaporte é nacional, mas que vivem no exterior por um 
período indeterminado. Além disso, outra categoria foi estabelecida àqueles que decidiram adotar a 
nacionalidade do país onde habitam (como o caso de Emmanuelle), Persons of Indian Origin, 
designado aos indianos que renunciaram à sua nacionalidade original mas que são descendentes – 
até a quarta geração – de quem nasceu ou reside de forma permanente no território indiano anterior à 
independência, exceto Bangladesh (Trouillet, 2015). 
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da migração indiana. A relação entre origem e país de imigração são tênues quando 

pensadas em termos de projetos de longo prazo. O retorno, como reforça Abdemaled 

Sayad (1999), é exteriorizado e torna-se um projeto desde o momento da saída do 

país, alimentando o sentimento de nostalgia vivenciado durante todo o período de 

exílio.  

Yves e Laurence, no entanto, não percebem o retorno como uma forma 

presente que interfere em suas ações. A vida privada e familiar é mantida sem a 

intenção do retorno. A explicação com a qual justifico esta análise diz respeito à forma 

como as partidas foram elaboradas. Enquanto estes dois interlocutores viveram a 

migração como uma opção de construção de relações amorosas, Emmanuelle – 

mesmo que com a expectativa de construir uma família – deixou seu país com o 

objetivo de ser admitida em uma universidade. A vida familiar tornou-se um desejo a 

partir do momento em que a vida profissional já estava estabilizada. O que se pode 

interpretar a partir destes dados é a proporção por meio da qual a qualificação 

profissional e a acumulação de capital cultural tomam voz dentro da construção de um 

percurso migratória entre Índia e Europa.  

No entanto, ainda existem migrantes que vivem em um exílio solitário, sem 

redes de afeto ou mesmo relacionamentos fora do meio de trabalho. O próximo 

testemunho que desejo contar é um exemplo da solidão vivenciada por um jovem 

indiano que vive na França há quatro anos, mas que, por sua vez, escolhe isolar-se 

da família e de sua cultura em razão de características específicas que lhe 

proporcionam uma suposta “liberdade ocidental”.   

 

3.3. O exílio como refúgio  

Como pude demonstrar no capítulo 02, o exílio é caracterizado pelo sentimento 

de solidão e distanciamento. Ainda assim, o exílio pode ser voluntário ou forçado. O 

simples ato de distanciamento constrói o exílio enquanto ator dentro da subjetividade 

de um migrante. Não obstante a isso, o exílio muitas vezes pode ser construído por 

meio do desejo de um indivíduo como forma de recolhimento de uma personalidade. 

Um exemplo desta forma de se relacionar com as origens é a história de Thierry, 36 

anos, indiano de origem no estado de Karnataka, cidade de Davangere, que pude 

conhecer através do Facebook e uma rede de contatos. Thierry conhecia om 

advogado indiano com quem eu já havia feito contato à época de minhas pesquisas 
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sobre a homossexualidade na Índia; por termos um amigo em comum no Facebook, 

o contato tornou-se mais fácil.  

 Na França desde 2015, primeiramente estabeleceu-se em Montpellier para os 

estudos, onde confessa ter sido o único aluno indiano que conheceu. Decidiu escolher 

a França em razão do idioma. Depois de haver estudado a língua na Índia, em 

Bangalore, ele acabou tornando-se professor de francês na Aliança Francesa por 

algum tempo. Além disso, trabalhou como guia turístico para franceses em cidades 

indianas. Cursando um Master em Entrepeuneuriat na Université de Montpellier, 

percebeu que o mercado de trabalho valorizaria mais uma formação em uma escola 

privada de comércio – como grande parte dos interlocutores que pude expor aqui. É 

então que decide cursar um outro Master em Business, dessa vez na Montpellier 

Business School. Assim como os outros estudantes, parte de sua formação foi paga 

pelos seus pais, ainda que outra parte tenha sido de sua responsabilidade, a qual 

pôde pagar com suas economias de seu trabalho em Bangalore, capital do estado de 

Karnataka. Segundo ele, sua relação com indianos aqui na cidade é mínima, ainda 

que à época dividisse seu apartamento com um indiano que recém chegara na cidade 

e que trabalhava na CMA-CGM. Thierry somente pôde conhecer colegas com as 

mesmas origens que as suas durante seu segundo Master, o que reforça o dado de 

que as escolas privadas de comércio acolhem estudantes indianos cujo objetivo é 

traçar uma carreira internacional na Europa. Atualmente, trabalha na empresa 

Capgemini, um grande grupo internacional de consultoria em negócios e tecnologia 

com sede em mais de quarenta e quatro países, entre eles Índia e Brasil.  

Contudo, a particularidade de seu percurso é a experiência do exílio. Thierry é 

homossexual e afirma ter descoberto sua sexualidade quando ainda tinha 18 anos, 

quando saiu da casa dos pais para estudar em Bangalore e começou a utilizar chat 

rooms de encontros na internet. Aos 23 anos, teve seu primeiro relacionamento com 

um homem que já era casado com uma mulher, o que lhe causou sofrimentos. Thierry 

vive sua sexualidade ainda na marginalidade. Mesmo que na Índia a 

homossexualidade ainda seja um tabu e tenha por muito tempo ficado restrita à 

criminalização e à falta de representatividade política, ele afirma crer que na França a 

discriminação e o preconceito estão também presentes no comportamento da 
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população, ainda que de uma outra forma.65 Enquanto na Índia o discurso encontra 

legitimidade em supostos preceitos da religião hindu e muçulmana, a tradição católica 

francesa também não permite que os sujeitos vivam suas experiências sexuais de 

uma forma saudável e democrática. Sua experiência afetiva e sexual na França ainda 

é restrita às saunas da cidade de Marselha. Entretanto, Thierry afirma não se sentir 

confortável a permitir-se penetrar ou fazer sexo oral em estranhos. Com isso, ele se 

sente ainda mais à margem. Sobretudo por procurar um relacionamento mais afetivo 

do que sexual em uma era de aplicativos e prazeres instantâneos. “En France, tout le 

monde baise (...) [en Inde] on n’est pas très cerveaux, on est plutôt cœur”66, ele me 

conta com o intuito de reforçar que a sua experiência homossexual na Índia representa 

uma elaboração do sentimento, e não tanto de vivências sexuais vazias. Em seu 

estudo sobre a experiência homossexual no Marrocos, Marien Goyuon (2010) afirma 

que a visão da sexualidade heterossexual é estruturada pela relação 

penetrado/penetrador, enquanto a homossexualidade é percebida de outra forma, em 

particular pelos migrantes vindos de países onde a moral constituída na cultura é 

estritamente religiosa. Em outros termos, a homossexualidade pode ser vista através 

da experiência do desejo do Outro, sem que haja necessariamente a prática da 

penetração. Thierry é um caso por meio do qual pode-se ver que a homossexualidade 

não é considerada como um exercício sexual baseado nesta relação de dominação 

entre penetrado e penetrador ou de um jogo sexual carnal, mas como uma maneira 

de viver sua afetividade. É o seu distanciamento vis-à-vis dos hábitos da população 

gay francesa que lhe impulsionam a uma solidão dentro do espaço de seu quarto 

Desta forma, Thierry tem uma rotina baseada no trabalho e em casa, no quarto. 

É uma rotina de solidão. Quanto tive a oportunidade de conhecê-lo foi em razão de 

um problema de encanamento que teve na sua casa, e me contava precisar de alguém 

para escutá-lo. Caso não fosse eu, o antropólogo que havia entrado em contato com 

ele para conversar caso estivesse disponível, ele afirma que ligaria para seu único 

amigo na cidade, um homem também gay de 57 anos que teve a oportunidade de 

conhecer em uma sauna, mas que acabou tornando-se o que ele chama de “tutor”. É 

quem lhe dá ajuda quando necessário e lhe faz, por vezes, companhia.  

                                                 
65 Em setembro de 2018, depois de anos de processos de inconstitucionalidade, a Section 377, cujo 
tipo penal era a sodomia, foi descriminalizada na no país. Sobre criminalização da homossexualidade 
na Índia, ver Sheikh, 2013.  
66 “Na França, todo mundo tem relações sexuais. (...) [na Índia] não somos tanto cérebro, mas sim 
coração” (Tradução do autor).  
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A relação com a família, ao contrário de meus outros interlocutores que nutrem 

uma relação direta com as origens – ainda que tenham passado por conflitos 

especialmente no início de seus relacionamentos –, é uma constante tentativa de 

distanciamento. Para isso, ele tem uma prática: retornar à Índia e não contar para a 

família. Thierry tem o hábito de ir anualmente, às vezes duas vezes ao ano, à Índia. 

No entanto, não são todas as vezes em que ele volta ao país que comunica aos seus 

pais. Em 2010, uma prima contou a seus pais que suspeitava de que ele era gay. 

Depois isso, eles foram até sua casa na capital do estado de Kanataka para pegar 

suas coisas e levar-lhe de volta para a cidade natal (segundo ele, os pais sempre 

terão responsabilidade sobre seus filhos, não importa a idade que eles tenham). Este 

fato lhe fez ficar três anos sem contato algum com seus pais, porém depois de um 

tempo seus pais aceitaram a sua condição – embora o assunto seja inexistente na 

sua família. 

Segundo ele, existem dois tipos de viagem: para encontrar a família ou para 

“se faire plaisir”. Quando retorna à casa dos pais, a viagem torna-se em torno da 

religião, peregrinação, visita a templos67; quando vai para se divertir, costuma ir a 

Calcutá, onde se sente em casa e encontra seus amigos gays. Quando vai a Calcutá, 

conta-me que todas as noites encontra vários homens e que gosta muito de ir a casas 

de massagem para relaxar. Já ir encontrar seus pais é um tanto quanto pesado, não 

somente pela rotina estritamente religiosa, mas pelo convívio com o resto da família 

que lhe faz perguntas como quando vai casar e ter filhos, visto que já tem 36 anos.  

A sua vida em Marselha é reduzida ao trabalho. Para ele, seus colegas de 

trabalho são sua família, mesmo que o contato seja somente dentro do escritório. 

Ainda assim, o trabalho toma grande parte de seu quotidiano e ele afirma que lhe dá 

prazer em razão do ambiente de respeito. Na Índia, as práticas de assédio moral e 

clientelistas são frequentes nas empresas, coisa que ele diz não perceber na França 

com sua experiência de trabalho. Sua companhia é o celular. Ele confessa que é 

“presque collé” a seu celular e que quando está em casa assiste vídeos no Youtube e 

escuta mantras de meditação.  

O percurso deste interlocutor viabiliza uma outra interpretação da migração 

indiana. Enquanto os outros interlocutores procuraram na França uma oportunidade 

                                                 
67 Thierry vem de uma família hindu tradicional, mas afirma não seguir a religião. Afirma não ser ateu, 
mas crente. Vive sua espiritualidade, faz meditação em casa diariamente, mas não segue a tradição 
religiosa, ainda que não coma carne vermelha.  
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de trabalho, Thierry – ainda que tenha vindo com o objetivo de encontrar 

oportunidades de trabalho na Europa – procura um exílio da instituição familiar. Ao 

mesmo tempo que a vida profissional seja a razão pela qual sua vida em Marselha 

tem sentindo, existe o elemento emocional e subjetivo que percorre sua narrativa: a 

solidão. O exílio vivido por ele é uma tentativa de estar longe das origens, não em 

virtude da não representação do Eu pela sua cultura, mas pelo sofrimento ocasionado 

pelo contato com a sua família que, inegavelmente, está inserida em um contexto no 

qual a sua condição de homossexual suscita sofrimento e estranhamento no círculo 

social onde estão inseridos. O “pattern of culture”, para tomar emprestado a expressão 

de Ruth Benedict (1934)68, que diz respeito à homossexualidade na Índia coloca os 

sujeitos e seus corpos à margem. Em outras palavras, coloca os sujeitos como formas 

de estranhamento profano que lhes torna impuros. Estando na França, este padrão 

continua sendo imposto a Thierry ainda que de uma outra forma, à distância. A relação 

com as origens e com o parentesco é baseada em um distanciamento ocasionado por 

esse próprio padrão cultural que alimenta sue próprio exílio. No entanto, esta 

experiência reverbera na forma como ele se coloca no círculo social onde está 

inserido, a sociedade francesa. Fechado em uma rotina de trabalho, ele vive sua 

sexualidade ainda de uma forma solitária e restrita, a qual é fruto também de um lapso 

de encaixe às práticas da “comunidade” gay francesa. A utilização dos sentimentos e 

de expectativas afetivas como forma de provimento sexual lhe restringe à inserção no 

que pode ser chamado de “meio gay” e alimenta este exílio que se dá, além da procura 

por uma estabilidade profissional, através de um distanciamento de uma cultura cujo 

ethos é aquele por meio do qual a sua identidade e seus comportamentos são 

discriminados não somente por meios de discurso, mas também por uma 

institucionalização religiosa e estatal.  

 

*** 

Ainda que a migração tenha se tornado tardiamente, anos 1970, um objeto de 

pesquisa na França, os estudos sobre grupos de migrantes e populações em condição 

                                                 
68 Para a antropóloga americana Ruth Benedict, discípula de Franz Boas, a cultura pode ser concebida 
como um padrão emocional e psicológico por meio do qual as relações e os afetos são determinados 
em razão da própria concepção do que cada ação representa. Sua obra procura compreender como o 
pensamento, a emoção, a ação e as relações são padronizadas por um modelo de personalidade que 
ela denomina de “ethos”. Sobre a Escola Cultura e Personalidade, ver Eriksen e Nielsen, 2007, capítulo 
04.  
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de diáspora nutrem uma relação entre quem é daqui e quem é de lá. Utilizar a cultura 

como um paradigma por meio do qual relações são estabelecidas é uma forma de 

colocar em jogo quebras de poder, emancipação e relações de dependência 

(Quiminal, 2009).  

Neste capítulo, pude acompanhar percursos de alguns de meus interlocutores 

que, através de estudos de caso, ilustram a relação e a história de indianos que 

chegaram na França, em particular na procura de oportunidades de trabalho no Norte. 

Uma questão a ser refletida é a seguinte: por que a ilusão de que a Europa ainda 

propicia melhores postos de trabalho? E qual é a realidade vivenciada na realidade 

por migrantes do Sul que constroem um imaginário de liberdade, sucesso e 

expectativas de bem-estar no velho mundo?  

A relação entre Índia e França pode ser inferior, em termos pós-coloniais, às 

realidades argelinas, tunisianas ou senegalesas, por exemplo. Contudo, a construção 

de uma sociedade que propicia um conforto econômico é vivenciada quotidianamente 

nos países do Sul. A narrativas dos estudantes da Kedge Business School dão voz a 

essa dinâmica na qual a ascensão social é construída por uma vida na Europa. 

Histórias como a de Emmanuelle e Laurence ilustram a realidade concreta das 

expectativas futuras destes estudantes, a construção de um círculo social e 

profissional estável na Europa Ocidental.  

Por outro lado, o exílio e o sofrimento, podem ser vividos na pele por quem vive 

na liminariedade. A trajetória de Thierry demonstra como um homossexual faz do 

distanciamento entre a família uma forma de liberdade, mesmo que a discriminação 

quanto à sexualidade ainda seja regulada violentamente por um país católico (embora 

laico). Sua realidade demonstra o que Roger Bastide chamou de “principe de coupure” 

(Cuche, 2009). Migrantes comunicam-se entre dramas de dois mundos, ou seja, entre 

conflitos suscitados por dois lugares, o de origem e o atual. Estes dois lugares 

colocam-se em contato a partir deste drama, que, no caso de Thierry, é sua condição 

sexual. Um migrante recorta suas angústias e dramas e coloca-as em compartimentos 

que correspondem a esses lugares que fazem parte do ambiente no qual ele vive. Ser 

aceito ou não de uma forma ou de outra na França causa uma angústia ao passo que 

ser discriminado lá também suscita sentimentos de dor e rejeição. E são estes 

próprios compartimentos sentimentais que permitem que o migrante encontre, ele 

mesmo, uma estrutura afetiva e emocional que repercute nas diversas esferas de sua 

vida.  
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O que é perceptível aqui é que a relação estreita entre dependência colonial e 

Sul global afeta os desejos, as expectativas e o projet migratoire de jovens em 

diversas partes do mundo. Neste caso, da Índia. Dessa forma, a relação entre as 

origens e o “novo país” são mantidos como uma forma de manutenção de status e 

poder. Ainda que muitas vezes a perspectiva seja o retorno para país em um futuro 

distante, o provimento de uma imagem ocidentalizada nutre as expectativas de quem 

ficou. Em realidade, estar na Europa é estar em uma posição mais elevada. Estar na 

Europa é demonstrar um capital cultural que se transforma, de uma forma ou de outra, 

em um capital econômico.  

Conquanto, qual é a estrutura local que mantém a relação entre indianos na 

cidade de Marselha? Qual é a construção do contato entre estes estrangeiros? Esta 

questão é o que impulsiona o próximo capítulo cujo objetivo é demonstrar um percurso 

em rede, ou seja, uma forma por meio da qual cada indivíduo é uma fonte de relações 

que, ainda que distantes e impessoais, transforma essa estrutura em um objeto que 

chamo de rede, um emaranhado de ligações que se unem de forma a colocar 

indivíduos em posições estratégicas a partir das ligações que alimentam essa 

estrutura.  
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4. Um percurso em rede: por uma virtualidade sensível  

L’époque actuelle se caractérise, pour chaque 
individu, par un va-et-vient entre le niveau 
local et le niveau global. Un épicier de Nanuet, 
près de New York, qui est originaire du Kerala 
en Inde, a ouvert une salle de cinéma qui 
montre deux films indiens par soirée, pour 
permettre à ses 200 000 citoyens de 
l’agglomération et leurs enfants de rester en 
contact avec la culture indienne (Marc Augé 
et Jean-Paul Colleyn, « L’anthropologie » : 
22)69 

 

 Falar de redes é falar de uma multiplicidade de relações que estruturam um 

grupo, uma comunidade ou uma associação. Estas relações constroem por vezes 

comunidades, agrupamentos e diversas formas de organização social cujas bases 

estão enraizadas no contato com o Outro. Estar inserido em uma rede é fazer parte 

de uma relação simétrica baseada em transações e trocas recíprocas.  

 O conceito de redes inaugurado por John Barnes em 1954, em sua publicação 

na revista Human Relations (Fialho, 2015). De acordo com o autor (1954, 1987), a 

rede é ilimitada, sem uma liderança específica. Em seguida, a rede torna-se a base 

para se descrever os percursos e as territorialidades fabricadas a partir de um 

elemento especial, a nacionalidade. Não há limites entre as fronteiras destes “grupos”. 

Cada indivíduo está no centro de um feixe interminável de relações, as quais 

encontram-se ao mesmo tempo que retornam ao centro de onde partiram. Nas 

palavras de Barnes (1954 p. 43, tradução do autor), 

Cada pessoa está, ou esteve, em contato com um número de outras 
pessoas, parte das quais estão diretamente em contato uma com a outra e 
outras não. Similarmente, cada pessoa tem um número de amigos, e estes 
amigos têm seus próprios amigos. Algumas dessas pessoas se conhecem, 
outras não. É importante falar de um campo social como este como uma 
rede. 

 
 No entanto, o estudo acerca da estrutura social baseada nas relações entre os 

indivíduos é datado dos estudos de Radcliffe-Brown (1968) sobre parentesco em 

tribos africanas. Ele é o antropólogo que consagra às relações interpessoais a razão 

pela qual um agrupamento edifica sua identidade e seu funcionamento em torno das 

relações estabelecidas pelos indivíduos, tais como as relações de parentesco, de 

                                                 
69 “A época atual se caracteriza para cada indivíduo por um vaivém entre o nível local e o nível global. 
O dono de uma mercearia em Nanuet, próximo de Nova Iorque, originário do Quérala, abriu uma sala 
de cinema que exibe dois filmes indianos por noite a fim de permitir que os 200 000 habitantes da sua 
cidadela e seus filhos possam manter contato com a cultura indiana” (Augé e Colleyn, 2005; tradução 
do autor). 
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subordinação hierárquica, etc. Segundo este autor clássico (Ibidem, p. 279, tradução 

do autor),  

Se examinamos uma comunidade como uma tribo africana ou australiana, 
reconheceremos aí a existência de uma estrutura social: os seres humanos 
são vistos individualmente, os quais são, neste caso, elementos 
fundamentais ligados por um jogo definido de relações sociais de uma 
totalidade integrada. A permanência da estrutura social como uma estrutura 
orgânica não é destruída pela troca de elementos. Os indivíduos podem 
deixar a sociedade pela morte ou por alguma outra razão; outros podem 
entrar. A permanência desta estrutura é mantida pelo processo da vida social 
que consiste em ações e interações dos seres humanos individuais e dos 
grupos organizados que lhes unem uns aos outros. A vida social da 
comunidade é aqui definida como o funcionamento da estrutura social.  
 

 Depois de ter realizado o trabalho de campo por mais de cinco meses, eu me 

demandava se os migrantes indianos de Marselha poderiam ser caracterizados como 

uma rede ou uma comunidade. Como é que poderíamos classificar este grupo 

segundo as categorias clássicas das Ciências Sociais? Este capítulo é, portanto, 

dedicado a explorar a estrutura que mantém o contato e as relações entre estes 

indianos. Seriam eles uma rede ou uma comunidade? 

 Para tentar responder a estas questões, este capítulo é organizado em três 

seções. Na primeira, tento expor uma etnografia de um grupo no Facebook no qual 

pode-se perceber dois elementos que perpassam a migração indiana em Marselha: o 

virtual e a cooperação. Em seguida, introduzo o leitor ao meio da restauração, no 

intuito de expor a maneira como este meio constrói e reforça uma comunicação em 

rede a partir do que chamarei de “solidariedade”. Por fim, a terceira seção será um 

relato etnográfico da festa de Diwali, a qual ocorreu no final do mês de novembro de 

2018 em um restaurante à beira da praia.   

 

4.1. O virtual e a cooperação: um grupo no Facebook 

Nas últimas décadas, o uso da internet – especialmente das redes sociais – 

tem sido um ator fundamental de articulação da sociedade civil no que diz respeito à 

construção de lideranças políticas e movimentos sociais. Este elemento, a internet, 

segundo o sociólogo inglês Anthony Giddens (2002), é um dos maiores frutos da 

nossa era de globalização na qual o produto das ações é a forma por meio da qual as 

relações são formadas. Deter capital é deter um produto, seja ele fruto da 

industrialização ou de um capital cultural que agrega valor aos movimentos de 

migração e às relações diplomáticas. Falar de migração na atualidade é falar também 
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de tecnologia. A cidade de Marselha, berço desta mistura de chegadas e partidas, tem 

a internet como pano de fundo para a perpetuação do quotidiano dos migrantes.  

É comum passar pelos quartiers do centro da cidade e ver sujeitos que se 

comunicam através de uma tela, muitas vezes em árabe, com um Outro que está 

longe. Na maioria das vezes, alguém da família. Essa comunicação propiciada pela 

internet e, sobretudo, pelas redes sociais, torna-se um ator dentro desse fenômeno 

que pode ser chamado de “exílio”. Uma vez que afetividade, sofrimento e nostalgia 

fazem parte de um todo que é chamado de migração, a comunicação e a ilusão do 

“estar lá” são formas por meio das quais nós migrantes – e eu me incluo nesta 

categoria e escrevo este texto ao mesmo tempo que estabeleço uma constante 

comunicação entre França e Brasil – fazemos do exílio, muitas vezes, uma forma de 

isolamento do lugar onde nos encontramos. Falamos a língua materna, cultivamos os 

mesmos amigos e vivemos em outro tempo, o tempo de quem nos acolhe.  

Com os migrantes indianos da cidade de Marselha não é diferente. Como pude 

expor acima, o Facebook foi uma ferramenta fundamental durante o percurso do meu 

período em campo e meu objetivo é explicar como ele atuou como uma ferramenta 

etnográfica, especialmente em razão da estrutura solidária que fornece a esses 

migrantes. Como uma simples ferramenta virtual pôde guiar uma etnografia que 

começou por meio de tentativas frustradas de inserção no meio da restauração?  

Quando entrei em campo, comecei primeiramente a ir aos restaurantes 

indianos da cidade onde o contato era restrito e difícil.70 Os diálogos em inglês eram 

efêmeros e a tentativa de distanciamento era sempre dada em função da massiva 

jornada de trabalho. No entanto, dois restaurantes abriram as portas para que eu 

pudesse lhes frequentar diversas vezes e conhecer melhor a história de vida dos 

proprietários. No decorrer desta relação, havia sempre um dado que tomava um 

grande espaço nesses discursos, um grupo no Facebook. Esta ferramenta virtual, 

segundo meus interlocutores, era a forma por meio da qual as atividades culturais 

indianas da cidade eram propagadas e onde supostamente eu teria a oportunidade 

de “encontrar muitos indianos”. 

 Indians in Marseille é um grupo formado no final dos anos 2000 por estudantes 

da Kedge Business School. Composto por 966 membros, o grupo atua como uma 

forma de cooperação e apoio a estes indivíduos que chegam em Marselha. Na sua 

                                                 
70 A próxima seção deste capítulo será destinada a discorrer sobre estre percurso.  
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descrição, há referência a quatro outros grupos de indianos na França: Indians in 

Paris, com 26.108 membros; Indians in Lyon, 2.519 membros; Indians in Lille, 1.919 

membros; e Indians in Nice, 859 membros. Um outro dado surge da integração destes 

grupos, diversos membros fazem parte de mais de um desses grupos; em algumas 

vezes, de todos. A rede que conecta estes indivíduos não é restrita ao âmbito territorial 

à qual ela pertence, mas sim a uma rede maior que é definida por residir na França. 

O que é possível notar, além disso, é que a circulação entre diversas cidades da 

França por estes indianos é corriqueira. Assim como Emmanuelle, que veio 

primeiramente à Paris, Thierry desembarcou em Montpellier. A presença em mais de 

um grupo não restringe o migrante a pertencer à rede dos indianos de Marselha, Lyon 

ou Paris, mas a dos indianos na França ou que estiveram outrora no país. Grande 

parte dos membros do grupo Indians in Marseille não mora mais na cidade. Aqueles 

que não estão mais em Marselha com quem pude estabelecer contato pelo 

Messenger, contam-me que moraram em média quatro ou cinco anos em Marselha 

com o objetivo de realizar seus estudos. Após esse período, retornaram à Índia e hoje 

vivem ou na cidade natal ou em grandes metrópoles. No entanto, sua presença é 

ainda hoje perceptível no grupo. Estes “ex-migrantes” não participam frequentemente 

das discussões, mas dão likes e atuam como voyeurs de tudo que aí se passa.  

Emmanuelle – interlocutora cuja experiência pôde ser lida no capítulo anterior 

– é amiga de um dos administradores que atualmente mora em Paris e sempre afirma 

que o objetivo de seu amigo era desenvolver a integração entre estes indianos que 

moram em Marselha. No entanto, ela vê atualmente o grupo somente como uma 

ferramenta de apoio para “tirar dúvidas” e lamenta que os “indianos marselheses” não 

alimentem uma maior integração cultural. Segundo ela, os indianos de Paris 

costumam semanalmente encontrar-se durante o fim de semana para fazerem um 

piquenique ou um apéro. Em Marselha, eles ficam restritos à casa ou a um pequeno 

grupo de amigos do trabalho.  

O acesso ao grupo é realmente estrito a não-indianos e foram necessários mais 

de dois meses após ter conhecimento de sua existência para que eu pudesse ter 

acesso. O objetivo é claro: ajuda a indianos no que diz respeito sobretudo às questões 

de visto e renovação do titre de séjour. Depois algumas tentativas de me comunicar 

com os administradores, consegui ter acesso ao grupo a partir do auxílio de Olivier e 

Louis – dois indianos que encontrei na festa de Diwali – que decidiram entrar em 

contato com um dos administradores para que eu pudesse ser adicionado ao grupo. 
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A partir de então, pude acessar o que chamo de percurso em rede que é caracterizado 

não por uma identidade coletiva, mas por uma rede de contatos por meio do qual 

estrutura-se o que chamo de “communauté illusoire” – termo título da obra de Marc 

Augé (2010). De acordo com o pensamento do autor, quando se engloba em um 

mesmo grupo indivíduos que apresentam algo em comum tomando seus desejos e 

suas particularidades – especialmente em se tratando de indivíduos cuja realidade é 

um contexto de globalização onde a individualidade é cada vez mais reforçada por 

meio de políticas neoliberais71 – cria-se uma ilusão em razão da própria necessidade 

de agrupamento dos sujeitos em categorias. Os indivíduos, por sua vez, são múltiplos 

e formam sua identidade, seus percursos na cidade criam suas relações através das 

fronteiras que representam a si e que representam o Outro que está a seu lado. Dessa 

forma, ainda que a nacionalidade seja o elemento que agrupa estes indivíduos em um 

ambiente virtual, fechado e anônimo, ou seja, um grupo em uma rede social, a 

trajetória de cada um é particular assim como seus projetos. As origens estão 

enraizadas em diversas regiões da Índia cujas línguas e crenças são diferentes, 

embora todos tenham passado por grandes metrópoles para chegar até aqui. Em 

razão deste fato, defini-los como comunidade é inviabilizar o contexto onde estão 

inseridos, as razões pelas quais chegaram na Europa bem como não levar em 

consideração o suposto cosmopolitismo no qual esbarram quando já estabelecidos na 

França.  

Todavia, como o acesso a este grupo foi possível? Esta questão foi sempre 

colocada por mim a meus interlocutores e uma resposta unânime surge como fato 

concreto, há grupos no Facebook feitos por indianos na maioria das cidades que 

agrupam um grande número de migrantes. A motivação é sempre tentar encontrar 

pares no lugar onde se encontram e a forma mais acessível é a internet. Todos os 

informantes definem que basta digitar “Indians in” seguido da cidade desejada no 

Facebook que certamente haverá um grupo. A suposição de que haveria um grupo de 

indianos que moram em Marselha no Facebook já era concreta quando da chegada 

na cidade. Alguns contam que mesmo antes de vir já haviam procurado o grupo; 

outros procuraram depois que já estavam na cidade. Mas um dado concreto é 

                                                 
71 A realidade atual regida pelo mercado e pela redução massiva do papel do Estado, vista por Zygmunt 
Bauman como líquida, compõe uma sociedade ocidental na qual a individualidade e a ausência de 
união entre os diferentes grupos que se opõe àquela vivida por uma sociedade sólida na qual os 
indivíduos construíam comunidades na medida em que lutavam por uma segurança (Bauman, 2001). 
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perceptível: todos procuraram em algum momento o grupo. De acordo com a 

antropóloga mexicana Larissa Lomnitz (2009a), redes sociais podem ser percebidas 

enquanto uma rede de solidariedade que implica um intercâmbio de bens, serviços e 

informação. Neste sentido, o Facebook figura neste caso como um espaço de 

sociabilidade que pode ser definido como um “sistema de segurança social informal” 

(Ibidem, p. 20) segundo o qual a marginalidade é o fenômeno por meio do qual um 

sujeito compreende a sua própria posição frente ao contexto no qual começa a se 

inserir e procura seus pares como uma forma de acolhimento baseado na 

solidariedade e na reciprocidade. O fenômeno migratório sendo um processo de 

deslocamento geográfico, psíquico e afetivo, a procura por possíveis interlocutores 

neste novo espaço torna-se uma necessidade intrínseca ao migrar, em especial 

quando se trata de migrantes cujas origens volvem ao Sul global.  

Assim que pude ser inserido no grupo, pude comunicar a estes membros quem 

eu era e justificar meu interesse em estar lá. Logo, postei no grupo a seguinte 

mensagem: 

Hello! 
I’m Otávio. I’m a Brazilian lawyer and anthropologist. Now I’m here in Marseille for my studies in 
Anthropology at Aix-Marseille Université. My research is about the Indian community and Indian culture 
in Marseille. That’s why I requested to be part of this group. 
I already lived in India, in Bangalore, where I worked at a foundation against child labour, SCEAD 
Foundation India. 
I would like to know if I could talk a little to you about your trajectory in France. I found this group on 
Facebook because of my contact with other Indians who also live here. 
It’d be really enriching for my studies and my research. 
 
Otávio72 

 
Esta postagem recebeu algumas curtidas e comentários de alguns indianos 

interessados em me ajudar, entre eles Emmanuelle, Laurence e Thierry. Ainda assim, 

o número de indianos que poderiam estar disponíveis a serem interlocutores de minha 

pesquisa não satisfez às minhas expectativas. No entanto, este dado torna-se 

                                                 
72 “Olá! 
Sou Otávio. Sou um advogado brasileiro e antropólogo. Atualmente estou em Marselha para fazer meus 
estudos em Antropologia na Aix-Marseille Université. Minha pesquisa é sobre a comunidade indiana e 
a cultura indiana na cidade de Marselha. É por esta razão que requeri fazer parte deste grupo.  
Eu já morei na Índia, em Bangalore, onde trabalhei em uma fundação contra o trabalho infantil, SCEAD 
Foundation India.  
Eu gostaria de saber se poderíamos conversar um pouco sobre a trajetória de vocês na França. 
Encontrei este grupo aqui no Facebook em razão do meu contato com outros indianos que também 
moram aqui. 
Seria realmente enriquecedor para meus estudos e para a minha pesquisa.  
 
Otávio” (Tradução do autor) 
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concreto a partir do momento em que penso o grupo justamente não como uma 

ferramenta de construção coletiva de um contexto cultural em um outro país, mas 

como uma ferramenta prática de auxílio a sobreviver na França. Raros foram os 

momentos em que pude notar que havia posts no grupo a respeito de eventos 

culturais. Duas ocasiões ocorreram em específico: o festival de Holi no mês de abril e 

a divulgação de um filme de Bollywood que entraria em cartaz em um cinema da 

cidade. Em todos outros momentos, os posts eram restritos às informações sobre o 

APS ou para divulgar vagas para dividir apartamento. O grupo não era 

necessariamente uma forma de sociabilidade dentro de uma suposta “comunidade”, 

mas uma forma de segurança e informação.  

Castells (2001) defende que as redes sociais virtuais não são um espaço 

concreto em si, visto que as posições ocupadas pelos sujeitos dentro das dinâmicas 

sociais é o que define as próprias relações. As redes são, portanto, espaços de fluxo. 

A utilização desta ferramenta pelos meus interlocutores reforça o dado segundo o qual 

migrantes também são fluxos. Eles são fluxos de mão-de-obra, de trocas culturais e 

de capital. É, desta forma, através do fluxo no qual estão inseridos, o movimento 

migratório, que eles criam uma plataforma de comunicação e solidariedade que, por 

sua vez, não agrupa estes indivíduos de forma a criar um quotidiano comum. São os 

interesses e o próprio fluxo que deságua no exílio que alimenta uma estrutura de 

comunicação baseada nas redes sociais.  

Grande parte dos membros do grupo não se conhece pessoalmente – 

especialmente porque o número está crescendo com os anos e logo chegará a 1000 

membros –, mas conhece alguém que, no fim, conhece este indivíduo que lhe é, à 

primeira vista, inexistente. É daí que chego à conclusão de que o sentimento 

compartilhado no grupo é o que chamo de solidariedade. Este sentimento é provado 

a partir do momento em que um dos membros que não conhece os processos 

administrativos para a demanda de seu APS ou que não tem um logement demanda 

auxílio. Por mais que as interações no grupo não sejam intensas, sempre há uma 

resposta a alguma pergunta ou alguma intervenção com o intuito de ajudar. O caráter 

marginal de sua presença na cidade reforça o que expus acima sobre a teoria de 

Lomnitz, a marginalidade edifica mecanismos de compartilhamento de uma 

solidariedade ad hoc.  

Eu fui objeto dessa tentativa de ajuda a partir do momento em que Emmanuelle 

por três vezes postou no grupo que havia um estudante em Antropologia na cidade 
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cujo objeto era o estudo da cultura indiana. Em seu último post (30 de março de 2019), 

ela publicou o seguinte texto:  

 
Hope everyone is doing good. 

On 16th January, our group member, Otávio Amaral had asked us to help him gather information on 
Indians for his thesis. Till date not many people have agreed to meet him. 

I request you to take 30- 45 minutes out of your busy schedules to help him gather information for his 
research on Indians living in Marseille. He isn’t from the police or immigration office (for those who doubt 
him). He is in France only since a few months and has no social group either to present him personally 
to you unfortunately. 

I hope people reading this will reach out to him.73  

 

 É através da análise destes dados que posso concluir que a estrutura sobre a 

qual os migrantes indianos da cidade de Marselha constroem seus vínculos não pode 

ser entendida como uma comunidade enquanto um grupo de indivíduos cuja 

identidade é comum e cujos padrões morais são formados a partir de representações 

coletivas compartilhadas por todos. Segundo Cohen (1985), uma comunidade é um 

recurso simbólico constituído por uma forma de pensar, agir e reconhecer a si próprio. 

É o desafio a esta fronteira simbólica entre a identidade de um e de outro que forma 

o que o autor chama de comunidade. A imensidão do território indiano e a diversidade 

de línguas, culturas e religiões é um outro fator que corrobora à dispersão destes 

indivíduos no espaço da cidade74. Eles habitam em fluxos. Marselha é o fluxo de 

passagem por meio do qual eles adquirem capitais, sejam afetivos, culturais ou 

financeiros. Amanhã poderá ser Paris ou outra cidade europeia, assim como ontem 

pode ter sido Montpellier ou Lyon. O fluxo da vida atual está centrado em atingir um 

objetivo: um diploma, uma família, uma quantia em dinheiro. Esta meta delimita estes 

indivíduos em pequenos grupos – tais como os estudantes da Kedge Business School 

                                                 
73 “Espero que todos estejam bem.  
No dia 16 de janeiro, o membro do nosso grupo Otávio Amaral nos pediu para ajudá-lo a coletar 
informações sobre indianos para a sua tese. Até hoje, poucas pessoas concordaram em encontrá-lo.  
Eu peço que vocês tomem 30-45 minutos de suas agendas ocupadas para ajudá-lo a coletar 
informações para sua pesquisa sobre indianos que vivem em Marselha. Ele não é da política ou do 
escritório de imigração (para aqueles que desconfiam). Ele está na França há poucos meses e também 
não tem um grupo social para apresentá-lo pessoalmente a vocês. 
Espero que as pessoas que estejam lendo isso entrem em contato com ele” (Tradução do autor).  
74 O capítulo anterior teve como objeto o percurso migratório de alguns interlocutores que permitem 
que se pudesse auferir hipótese a partir destas narrativas que se tornaram estudos de caso para minha 
análise. Todos os interlocutores cujas trajetórias foram descritas têm suas origens em diversas regiões 
do país e, muitas vezes, têm como língua materna um dialeto local. Como pude acima mencionar, o 
hindi é um “ator democrático de comunicação” por meio do qual os cidadãos indianos – em sua maioria, 
já escolarizados – podem se comunicar. Ainda que seja a língua oficial do país, os dialetos locais ainda 
são um ator fundamental na construção da identidade de uma cidade ou de um estado.  
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– que se tornam amigos ou pela família – pela esposa, pela sogra e pela rede de 

contatos que esta relação proporciona.  

 Em suma, a relação entre o virtual e o quotidiano é baseada no sentimento de 

cooperação. É porque necessitei de ajuda para me estabelecer na França que procuro 

estar presente quando da demanda de auxílio por um de meus pares. Mesmo que 

este fluxo não construa uma identidade comum através da qual um sentimento de 

pertença pode ser partilhado, o grupo ainda tem suas consequências no que diz 

respeito à agência destes indivíduos no fluxo entre Marselha e a Índia. 

 

4.2. O circuito da restauração: trabalho e manifestações identitárias 

O meio da restauração na cidade de Marselha é um espaço onde a migração 

é perceptível constantemente. Como pude expressar no segundo capítulo, o centro 

da cidade é berço desta mistura entre hábitos de alimentação. A economia da cidade, 

além disso, é fomentada – desde o início do século XVII – pela mão de obra de 

estrangeiros que encontraram em Marselha um lugar de refúgio. Os restaurantes vêm 

sendo desde então uma oportunidade profícua à inserção de migrantes no mercado 

de trabalho. Na obra de Simeng Wang (2017), é perceptível como a rede de contatos 

entre chineses e o meio da restauração é uma forma de prover não somente abrigo, 

como também trabalho e um círculo social entre os migrantes chineses em Paris. A 

autora durante toda a sua obra explora a relação entre o sofrimento causado pela 

migração e a forma como ela constrói expectativas nos cidadãos em áreas pobres da 

China. Estas expectativas, que outrora causaram esperança e euforia a estes 

indivíduos que nutriam expectativas quanto à oportunidade de trabalho e melhores 

condições de vida na França, acabaram sendo transformadas em ilusões e trabalhos 

precários; entre estes, rotinas massacrantes de trabalho que transformam a vida 

restrita ao restaurante. É no estabelecimento de trabalho que estes indivíduos 

encontram seu alojamento, comumente entre o próprio estoque de produtos. Quanto 

aos restaurantes indianos na cidade de Marselha, é possível ver que há dois grandes 

grupos – assim como nos restaurantes turcos, africanos e chineses – que constroem 

a dinâmica este espaço: patrões e subordinados. As relações que regem estes 

estabelecimentos inserem-se no que Larissa Lomnitz (2009b) chama de “relação 

patrão-cliente”. Nas palavras de Lomnitz (Ibidem, p. 48), a relação patrão-cliente... 

indica que uma hierarquia não é simplesmente um quadro organizativo 
abstrato em que os postos se enchem de funcionários mutuamente 
intercambiáveis (...). Em cada articulação, há um fluxo de recursos para baixo 



 108 

(emprego, proteção, apadrinhamento burocrático) em troca de trabalho e 
lealdade. O patrão provê segurança no emprego, proteção política e apoio no 
compromisso pessoal com o patrão mediante trabalho, adesão política e 
fidelidade ideológica. 
 

O trabalho de campo em Marselha teve seu início a partir dos restaurantes e 

esta temática foi sempre recorrente entre meus interlocutores. Os restaurantes 

tornaram-se o meio de inserção através do qual pude acessar a rede da qual meus 

informantes faziam parte. É a partir da observação entre processo quotidiano destes 

estabelecimentos que pude notar como o funcionamento deste negócio também é 

alimentando por meio de um percurso em rede. É através de uma observação 

flutuante que me insiro nesta rede (Pétonnet, 1982). A forma por meio da qual um 

restaurante leva a outro de forma com que todos estejam integrados em um espaço 

onde o fluxo de informação é o que estrutura esta relação.  

A partir disso, creio que seja importante lhes contar a forma como um 

restaurante ligava a outro e como o desempenho de um tinha consequência sobre o 

outro.  

Um dos primeiros restaurantes que pude visitar localizava-se nos arredores do 

Vieux-Port, marco do centro da cidade de Marselha, onde é possível encontrar desde 

restaurantes cujos pratos custam cinco euros até mesmo restaurantes mais caros 

onde somente um prato chega a mais de trinta, quarenta euros. À primeira vista, fui 

recebido por um homem paquistanês por volta dos 30 anos que me informou que o 

restaurante estaria fechado para reforma durante os próximos meses. Contudo, 

acabei vendo que isso não era verdade. Durante todo o suposto tempo de reforma, 

pude passar em frente e notar que tudo se encontrava em perfeito funcionamento. Na 

realidade, era uma forma de distanciamento e de recusar que eu pudesse fazer 

observações ali. Por outro lado, este mesmo homem indicou-me outros vários 

restaurantes naqueles arredores onde pude encontrar diversos outros migrantes que 

eram não necessariamente indianos, mas paquistaneses ou bengaleses que 

trabalhavam em restaurantes cuja imagem principal era a Índia.  

Uma rua atrás deste último restaurante, pude visitar um outro cujas 

especialidades eram da Índia do Norte. O proprietário é um homem de mais de 70 

anos que vive sozinho na França. Quando o vi pela primeira vez, ele estava dando 

uma entrevista a um outro estudante (que era indiano como ele). Por diversas vezes 

pude encontrá-lo ainda que esses encontros fossem rápidos em razão do trabalho. 

Como a rotina dentro dos restaurantes começa pela manhã e se estende até a noite, 
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todos os dias da semana – inclusive finais de semana e feriados –, o contato com os 

trabalhadores e os proprietários torna-se difícil. Trabalhando sozinho no restaurante, 

ele afirma que talvez sua vida não seja interessante para que alguém a tome com 

história para um estudo. Ele vive sozinho na França e sua família continua na Índia. 

Como sua indicação, pude conhecer um outro restaurante que se localiza somente a 

alguns passos deste último. Um restaurante levava a outro. Todos eles se conheciam 

e estabeleciam relações entre si. Eles conhecem os horários de abertura, que são 

sempre por volta das 11 da manhã, seguidos de uma pausa entre as 14 e 19 horas e 

são um reflexo desta “communauté illusoire” (Augé, op. cit.). Ainda que tenham 

contatos estabelecidos entre si, eles não adentram ao íntimo e ao afetivo. O contato 

é em razão dos restaurantes e somente no objetivo desta circulação entre os pares.  

A partir da indicação deste senhor conheci um restaurante cujo ambiente é 

familiar. Foi onde conheci a história de Gabrielle, 21 anos, estudante, nascida na 

França, mas filha de imigrantes indianos. Entrei em contato primeiramente com a 

página do restaurante no Facebook e, casualmente, depois de algum tempo foi ela 

quem me respondeu. Ela é responsável por gerir a página do negócio do pai. 

Estudante em comércio internacional na École de management, ela nasceu um ano 

após a vinda de seus pais para a França, em 1998. Um dos motivos que impulsionou 

a vinda de sua família para o país foi em razão da nacionalidade de sua mãe. Nascida 

em Pondichery, ela detinha a nacionalidade francesa enquanto seu pai somente a 

indiana. Com o objetivo de encontrarem melhores oportunidades na Europa, os dois 

resolveram vir para a França no intuito de abrir um restaurante em Marselha, onde 

sua mãe havia parte de sua família que já havia emigrado para a França. Neste caso 

em específico, a migração deu-se justamente também em um percurso em rede, o 

parentesco. Foi a família e o contato inerente a esta relação que estimulou a vinda 

deste casal para Marselha no fim dos anos 1990.75 

Ainda que francesa por nacionalidade, sua mãe não fala a língua do país e nem 

mesmo inglês, o que restringe sua rotina a ficar em casa. O pai trabalha todos os dias, 

sem exceção, no restaurante. Por vezes, Gabrielle o ajuda atendendo os clientes e 

gerindo as redes sociais do restaurante. Ela diz estar sempre muito ocupada com os 

                                                 
75 Segundo Radcliffe Brown (1968), a família e as relações de parentesco são uma das formas como 
sociedades tribais organizam seu espaço e suas relações. Em um contexto urbanizado como a 
migração, a família comumente torna-se a porta de entrada para a emigração. O caso da família de 
Gabrielle o ilustra. 



 110 

estudos e que seus amigos são, em maioria franceses. Desconhece que haja muitos 

indianos na cidade e sempre afirma que a relação entre seu pai e os outros indianos 

que conhece dá-se somente em razão do trabalho. É o exercício de promover a 

culinária indiana na cidade que nutre a relação entre eles. Outros exemplos podem 

deixar claro essa relação.  

Depois de algumas semanas, pude encontrar – através do contato de Baptiste, 

bengalês de 22 anos asilado na França –, René, 48 anos, indiano sem nacionalidade 

francesa estabelecido há vinte e seis anos na França. Atualmente ele é dono de uma 

mercearia em Noailles e um de seus irmãos é sócio do pai de Gabrielle no restaurante. 

No decorrer do campo, era comum que este vaivém entre os interlocutores fosse 

perceptível. É esta condição que constrói este percurso que podemos categorizar 

como uma rede. Casualmente, a loja de René fica ao lado de um outro restaurante de 

“especialidades indianas e paquistanesas” cujo proprietário é o tio de Baptiste. Tanto 

Baptiste quanto René se conhecem em razão dos negócios. Enquanto um é 

muçulmano, o outro é sikh. O que une os dois é o trabalho. Um estabelecimento está 

ao lado do outro. Enquanto Baptiste atende os clientes no restaurante, que é bem 

simples e assemelha-se aos kebabs do quartier de Belsunce, René está em sua loja. 

O contato com os dois me levou a um outro restaurante na mesma rua onde a maior 

parte dos trabalhadores é de bengaleses. Eles se conheciam em razão do trabalho e 

da proximidade dos restaurantes. Nas mesmas proximidades, encontrei um outro 

restaurante onde, por sua vez, os trabalhadores eram paquistaneses que logo me 

indagaram se eu lhes procurava porque estava à procura de um cozinheiro.  

A festa de Diwali, a qual será narrada abaixo, chegou até mim por meio deste 

percurso em rede, de “boca a boca”. Em um domingo à tarde, pude visitar um 

restaurante na Avenue du Prado, uma avenida grande que liga o centro da cidade aos 

ditos quartiers sud onde vive a considerada “burguesia” da cidade. O restaurante 

estava cheio de franceses que experimentavam as mais diversas iguarias ali servidas. 

No balcão, um indiano estava no caixa. Na França há mais de dez anos, ele trabalha 

desde sua chegada no meio da restauração e me indica uma suposta “festa de 

indianos”. Em um pequeno papel ele anota o endereço e o horário. É em um outro 

restaurante à beira da praia. O proprietário deste último, por sua vez, é o mesmo do 

que fora visitado por mim um dia antes. Estes dois restaurantes eram geridos pela 

mesma família. O meio onde eles transitam é, dessa forma, restrito a alguns nomes 

que se expandem a mais de um estabelecimento só. O dono de um restaurante, após 
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seu estabelecimento na cidade, investe em outro em uma outra região. Sendo assim, 

diversos restaurantes são visíveis na cidade ainda que os proprietários sejam os 

mesmos.  

Um outro restaurante com o qual pude entrar em contato localiza-se nos 

arredores do Cours Julien, quartier boêmio da cidade, em uma rua onde há diversos 

outros bares e um centro de yoga cuja dona é uma francesa que fez sua formação na 

Índia. Neste restaurante, todos os funcionários são paquistaneses e o próprio nome 

refere-se ao Paquistão. Contudo, a culinária vendida sempre é apresentada como 

indiana. O proprietário deste último também é o proprietário de um outro restaurante 

que se encontra somente a alguns metros de distância, na Place Notre Dame du Mont, 

onde o garçom é paquistanês e dentro da cozinha há sempre um indiano. Os pratos 

servidos são os mesmos, o que lhes diferencia é a localização.  

Em um outro restaurante que se localiza do outro lado da cidade, pude 

conhecer Michel, proprietário de um pequeno restaurante onde ele mesmo cozinha e 

atende os clientes. Na França há quase dez anos, primeiramente ele veio a Paris com 

um visto de turismo e logo se encontrou na condição de sans-papiers. Conseguiu sua 

regularização a partir de seu projeto de abrir um restaurante na cidade. Seu nome 

surgiu durante minhas entrevistas em alguns outros restaurantes e mesmo no grupo 

no Facebook. Ele é conhecido por seu restaurante e sua comida, mas não nutre 

relação alguma com os outros indianos da cidade. No mesmo dia em que fui informado 

da festa de Diwali, pude encontrá-lo. Michel também sabia da celebração em razão 

do contato com o dono dos outros restaurantes, mas não sabia se estaria presente.  

O contato é a base para construir seu espaço no meio da restauração entre os 

indianos de Marselha. Contudo, este vínculo é restrito ao trabalho. Eu conheço meus 

concorrentes de mercado ao mesmo tempo que me faço conhecer por eles, mas não 

nutrimos relação alguma. É a partir das nossas “redes pessoais” na Índia, no 

Paquistão ou em Bangladesh que contratamos nossos empregados.76 A única ligação 

entre todos estes informantes é o fato de estarem inseridos no mesmo meio 

profissional, a restauração. Desta forma, a conexão entre os restaurantes e seus 

donos configura o que é chamado, conforme a teoria de Barnes (1987), de uma rede 

                                                 
76 Baptiste, por exemplo, conseguiu vir para a França – depois de alguns meses na Alemanha enquanto 
asilado – em virtude de sua rede de contatos em Bangladesh. Alguns de seus amigos conheciam este 
homem que ele chama de “tio” que se disponibilizou a acolhê-lo. Atualmente ele mora na casa da 
família deste último (no andar de cima do restaurante) e procura outras oportunidades de emprego.  
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parcial. Em outras palavras, uma rede cujo conjunto de ação está delimitado à 

atividade que desempenham profissionalmente. Os donos se conhecem entre si e em 

alguns casos seus subordinados se conhecem também todos em razão do mesmo 

fator, o restaurante. Estando todos especialmente em uma cidade onde as ondas de 

migração fazem parte do seu próprio imaginário, migrantes comumente conhecem 

migrantes que têm origens em comum. De outro lado, negócios são um meio de 

circulação de riquezas, de produtos e de clientes. Este movimento entre os elementos 

é uma das bases do fenômeno das redes. Mitchell (1966), em seu estudo sobre redes 

em contextos urbanos, defende que fatores como fofoca são trocas de informações 

através das quais o contato entre os indivíduos é alimentado. Nos casos que pude 

expor acima, a informação quanto à existência de um concorrente no mercado, quanto 

a um novo migrante sem trabalho que chega na cidade são as formas de estabelecer 

um espaço onde estes migrantes circulam.  

Neste sentido, construir uma rede de contatos entre os restaurantes significa 

ser visível dentro deste meio. Ainda que muitas vezes a relação seja de subordinação 

entre patrão e empregado, o fluxo de informação sobre a chegada de um indiano na 

cidade ou de um novo restaurante que é aberto são as formas de estabelecer o 

contato. No entanto, essas relações continuam restritas à esfera do trabalho, sem 

desenvolverem-se jamais ao âmbito afetivo. É a própria condição de uma suposta 

mão-de-obra “especializada”, ou seja, um migrante que é capaz de reproduzir a 

comida com a qual está habituado em seu país, que concretiza a posição que ocupará. 

 

4.3. A festa de Diwali: um relato etnográfico 

A festa de Diwali é um dos festivais mais importantes da cultura hindu. Esta 

celebração é a oportunidade para que as pessoas se reúnam, vistam roupas novas e 

comemorem entre os familiares. Luzes, fogos de artifício e velas fazem parte do 

ambiente de Diwali. Não somente cultuada pelos hindus, a festa é também celebrada 

pelos budistas, sikhs e jainistas77. Sua origem está ancorada na destruição do mal por 

Lord Rama, uma das faces de Vishnu. Considerado um feriado religioso pela Índia, 

                                                 
77 Baseada no princípio de ahimsa, ou seja, não violência, o jainismo foi por muito tempo considerada 
uma seita dentro da própria religião hindu. A religião prega a igualdade entre o ser humano, os animais, 
as plantas e a água. Todos estes elementos são dotados de um princípio chamado de jiva, ou seja, de 
alma. Desta forma, todos estes atores estão ligados em uma relação kármica de existência e agência 
recíproca. Como sacrifício de purificação, a religião prega o ascetismo, a prática de renúncia aos 
prazeres da carne com o objetivo de atingir um estado de consciência espiritual (Long, 2009).  
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seu culto está acima de profissão de fé e tornou-se uma data importante no país, tal 

como o Natal na Europa. O meu objetivo aqui é construir uma breve narrativa 

etnográfica de um evento observado em novembro de 2018, a comemoração da festa 

de Diwali em Marselha.  

Comemorada alguns dias depois da data oficial, a festa em Marselha tinha o 

objetivo de tornar possível a celebração pelos citadinos marselheses deste evento 

importante da cultura indiana. Contudo, a experiência das tradições – em especial, da 

cultura hindu – ainda é restrita na cidade. Com um pequeno centro cultural, a 

promoção da cultura, da língua e da comida ainda são exclusivas de atores em 

específico que utilizam a cultura como forma de sustento. Tentarei expor aqui a 

dinâmica da festa de Diwali na tentativa de demonstrar como a cultura indiana é vivida 

na cidade, particularmente por redes estreitas de relações íntimas entre alguns 

migrantes do meio da restauração.  

Era domingo à noite e saí de casa com a expectativa de encontrar muitos 

indianos, muitas velas e toda uma estrutura à beira da praia. Quando cheguei na 

Avenue du Prado, não havia quase ninguém andando pela orla. Comecei a procurar 

o restaurante onde haviam me indicado que a festa ocorreria. Tudo estava marcado 

para as 19 horas. Havia somente um homem, com os traços indianos, sentado 

fumando na frente do restaurante. Ainda do lado de fora, comecei a observar o 

ambiente. Nas paredes, havia pinturas de passagens de mitos indianos78. As cadeiras 

eram todas de madeira escura e trabalhadas à mão, no lado direito havia um sofá 

grande de veludo. O ambiente com chão de mármore branco, o balcão também em 

mármore, um bar atrás todo em vidro demonstrava o requinte do lugar. 

Quando entrei, fui direto falar com o homem que estava no balcão. 

Responsável pelo caixa e por receber os clientes, ele é paquistanês. Depois de contar-

lhe que sou brasileiro e estou fazendo uma pesquisa na Aix-Marseille Université sobre 

os indianos que atualmente moram em Marselha, explico que fui convidado para a 

festa de Diwali e pergunto se eu seria bem-vindo. Ele mostra o flyer e eu pergunto o 

preço, era um evento privado e, logo, devia-se pagar a entrada, 15 euros. No panfleto 

dizia que haverá dança e música de Bollywood além de comida. Segundo ele, haveria 

muitos indianos e eu poderia conversar com todos sobre meu objetivo de pesquisa na 

cidade. No fim da festa, havia somente 25 pessoas. Mais da maioria, não eram 

                                                 
78 No próximo capítulo, me dedicarei a analisar a vivência cultural indiana na cidade de Marselha, 
especialmente analisando os restaurantes como forma de construção de um imaginário.  
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indianos, mas simpatizantes da cultura. Senti-me extremamente frustrado em relação 

às minhas expectativas quanto a encontrar uma celebração que iria além de um 

ambiente privado. Eu esperava encontrar diversos indianos fazendo suas preces, 

vários fogos de artifício e velas flutuando sobre a costa.  

 Os primeiros a chegar foram um senhor de meia idade e uma jovem mulher. 

Ela chama-se Anaïs, francesa nascida em Marselha, estudou hindi durante algum 

tempo na faculdade e faz aulas de dança com uma indiana que vive na cidade. Ela 

vestia uma roupa branca toda bordada, já o senhor vestia trajes mais simples, mas 

ainda assim indianos. Logo após chega uma mulher jovem, Jacqueline, acompanhada 

de duas crianças, todos muito bem vestidos em roupas tradicionais. Eles se juntam à 

menina e ao senhor e logo começam a conversar com muita intimidade. Jacqueline é 

a esposa do proprietário do restaurante e na sequência já começa a organizar as 

mesas para que todos os seus convidados possam ficar juntos. Em seguida, chegou 

uma moça de meia idade com duas crianças, um menino que aparenta ter 04 anos e 

uma menina mais velha, por volta de 10 anos. Quanto mais chegavam alguns 

“convidados”, mais eu percebia que estar ali não era algo popular. As roupas e o 

ambiente demonstravam que todos que haviam decidido sair de casa para celebrar 

Diwali no domingo à noite eram pessoas que detinham um certo capital econômico. 

Diferentemente das celebrações ciganas às quais nos deparamos na rua em 

Marselha, aquele evento representava uma classe social. Depois de observar, percebi 

que o objetivo era reunir as pessoas em uma celebração mais íntima. Ao contrário do 

festival de Holi, o qual ocorre em muitas cidades da Europa e atrai diversos europeus 

que veem no evento uma forma de entretenimento, esta festa era supostamente 

dedicada aos indianos e às suas tradições.79 

Na sequência, chegaram duas mulheres em trajes ocidentais que foram direto 

falar com a proprietária do restaurante. Uma delas, amiga da família, oferece-me seu 

número no fim da festa caso eu precise de algo na cidade; a outra, é de origem 

marroquina e é babá dos filhos dos proprietários do restaurante. Ainda que não 

estivessem vestidas em trajes indianos, elas estavam ambas muito bem arrumadas. 

Em seguida, chegou um casal de indianos com duas filhas. Apesar do homem estar 

vestido em trajes ocidentais, sua esposa veste um saree em tons de azul e dourado. 

A filha mais velha veste uma roupa bem colorida e várias bijuterias. Este casal é amigo 

                                                 
79 A celebração de Holi de 2018 ocorreu ano no dia 20 de abril, durante a tarde, na Plage du Prado. 
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dos proprietários. Ele veio para a cidade há mais de vinte anos para realizar seus 

estudos de Master, os quais acabou por não concluir. Arrumando um trabalho, depois 

de alguns anos, pôde trazer sua esposa que vem da região de Mumbai, porém não 

fala francês nem inglês e só se comunica com as crianças e os amigos em hindi.80  

Dessa vez, um homem magro acompanhado de uma moça com um terceiro 

olho – pedraria colocada entre as sobrancelhas como forma de abrir o sexto chakra e 

desenvolver a capacidade intuitiva –, um bebê e um casal de mais idade chegam. Não 

tão caracterizados como os outros, eles vestiam acessórios indianos e pareciam muito 

interessados na festa. Era a família de Yves (ver capítulo 03, seção 02) que tentava 

vivenciar a cultura. Em outros encontros, ele contou-me que seus sogros hoje em dia 

são fascinados pela cultura indiana e aproveitam as oportunidades para cada vez mais 

se integrarem nesta cultura que faz parte do quotidiano do neto.  

Sem tardar, começou uma oração. Em razão da laicidade como forma 

primordial de relação entre o sagrado e a vida quotidiana, a prece e as orações na 

França estão restritas à esfera do privado e diferentemente do esperado em uma 

celebração religiosa hindu (ver Baubérot, 2004), tudo ocorre em um canto ao lado da 

porta do restaurante – ainda dentro do estabelecimento. A proprietária e a filha 

colocam um véu sobre a cabeça, acendem velas e incensos em frente à imagem de 

uma deusa. A moça chama os outros e se forma uma fila (somente entre as mulheres). 

Tentando me aproximar, sou convidado a fazer parte da oração. A partir deste 

momento, sou inserido, sou afetado – para tomarmos a expressão de Favret Saada 

(2009) – dentro desta rede à qual todos estes indivíduos pareciam estar introduzidos. 

O que era importante aqui era o interesse pela espiritualidade, pela cultura e pela 

representação da festa. 

Fui apresentado para a esposa do proprietário do restaurante, a qual me 

convidou para sentar-me na mesa onde todos estavam reunidos e partilhar da 

refeição. Anaïs, a estudante que havia me convidado a participar da prece, fica 

interessada em saber sobre a minha pesquisa e me conta que faz aulas de dança e 

que poderia me apresentar sua professora, a qual certamente ficará interessada em 

                                                 
80 Pude acompanhar um pouco mais da trajetória deste casal pelo Facebook. Jean, o pai, me adicionou 
no Facebook durante a festa e, com isso, pude perceber que, de hábito, o Facebook servia como 
ferramenta de compartilhamento das trajetórias na Europa. Durante os dias mais frios do inverno, a 
família foi esquiar nos alpes franceses. Nas fotos da viagem, muitos amigos que vivem na Índia e 
comentam, dão likes e demonstram a admiração por esta vida na Europa.  
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contribuir com a minha pesquisa81. Ela me adiciona no Facebook e percebe que temos 

amigos em comum, Michel, o proprietário de um dos restaurantes que visitei. Todos 

têm uma ligação entre si que acaba desaguando no grupo Indians in Marseille. Além 

disso, ela afirma que conheceu Jacqueline, a proprietária, no caixa do outro 

restaurante do qual seu marido é proprietário. A relação entre as duas, contudo, não 

é íntima. É restrita simplesmente ao interesse pela cultura e sua propagação em 

Marselha.  

 Em seguida vem a refeição, de entrada é frango empanado na farinha de trigo 

e uma salada de alface e grão de bico. Ainda que a festa seja destinada à vivência de 

uma tradição ancestral, o frango aparece na refeição e distancia o rigor dos valores 

totêmicos ortodoxos hindus. Na sequência vem o prato principal, um queijo fundido 

com várias ervas além de um curry de frango e arroz. A refeição é extremamente farta. 

O valor de tudo é quinze euros, desproporcional aos valores normais do restaurante. 

A quantidade de comida é enorme em relação ao valor extremamente baixo. Eu ouço 

Jacqueline contar à amiga que seu marido nem estava com a intenção de cobrar nada 

para a festa, mas um valor baixo poderia ajudar somente com os custos. Este valor 

irrisório é o símbolo do desejo de propagação da cultura na cidade. Em comparação 

à cultura de outros países, especialmente da região do Magrebe, a indiana é ainda 

pequena dentro das redes associativas. O pequeno número de pessoas na festa é o 

dado mais concreto dessa invisibilidade. A necessidade em tentar ampliar o acesso 

ao próprio restaurante e à cultura representa o esforço para que as crenças indianas 

e sua presença seja perceptível na cidade. Mesmo com o baixo preço, o ambiente 

continuou vazio e somente “amigos de amigos” era quem estava presente.   

 Após refeição, a pequena festa continua e as crianças dançam, cantam e 

demonstram suas habilidades artísticas. Uma delas acaba errando os passos e corre 

aos braços do pai. Tudo foi ensaiado em casa para esta festa que realmente é uma 

ocasião especial. Aproveitei e pude abordar a esposa de Yves, Manon, e contar-lhe 

de minha pesquisa que imediatamente pergunta se falo inglês para que possa me 

comunicar com seu marido. É quando me aproximo de meu “interlocuteur privilégié”.  

                                                 
81 No próximo capítulo, tento introduzir a trajetória de dois artistas que moram na cidade de Marselha 
e utilizam sua arte como forma de propagação da cultura, Simon e Madeleine. Esta última é a 
professora de dança de Anaïs, uma das interlocutoras com quem pude ter bastante contato além de 
participar de algumas de suas aulas.  
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 Neste meio tempo, chegam mais dois indianos que, no entanto, não são 

conhecidos da família – são a exceção que confirma a regra –, embora sejam muito 

bem acolhidos por todos. Não há espaço para que eles se sentem à mesa conosco, 

mas se instalam em uma mesa ao lado. Os homens ficam todos na volta do balcão e 

as mulheres à volta da mesa conversam comigo. Uma notória divisão dos grupos. 

Mulheres em torno da mesa e os homens em torno do balcão, mesmo que entre as 

mulheres somente duas sejam indianas. Entre os homens, estão o proprietário do 

restaurante que veio da região de Punjab, Valentin, e o garçom que é de origem 

paquistanesa.  

É hora da sobremesa. São frutas. Maçã, uva Itália e romã. Tudo cortado em 

um prato e todos comem com as mãos. De repente, o senhor paquistanês distribui um 

garfo. Percebi que todos comeram com talheres, exceto as crianças comeram a 

entrada e agora a sobremesa com as mãos. Mais uma vez aqui as tradições são 

invadidas por padrões de comportamento ocidentais que podem ser visíveis na 

simples realização da festa em um domingo à noite, cinco dias após sua celebração 

na Índia.  

Yves vai fumar e diz que na volta poderemos conversar. Espero um pouquinho 

e resolvo ir atrás dele lá na frente do restaurante. Apresento-me e pergunto se ele 

pode me dar um cigarro e começamos a conversar. Conto da minha experiência na 

Índia e da minha chegada na França. Durante nossa conversa, um dos indianos que 

havia chegado mais tarde se junta a nós. É Olivier, 28 anos, nascido em Calcutá, que 

chegara em Marselha há pouco mais de dois meses depois de seus estudos em 

engenharia aeroespecial em Estrasburgo. Atualmente trabalha em uma empresa de 

engenharia, no setor de pesquisas aeroespaciais, e divide um quarto com o amigo, 

Louis, que lhe acompanha na festa. Dias mais tarde, encontro-lhes na sua casa em 

um domingo à noite. Ambos dividem um quarto em uma casa onde moram diversos 

jovens – em especial, estudantes – de maioria francesa. Eles contam-me que foram 

à festa com o objetivo de encontrarem indianos e que tiveram conhecimento dessa 

ocasião pelo grupo no Facebook. Contudo, dizem sentir-se frustrados ao perceber 

que a festa se resumia a poucas pessoas, especialmente uma família em específico.  

Em realidade, o que a festa de Diwali pode exteriorizar quanto à comunicação 

destes atores que se integram a partir de um meio virtual?  

A festa de Diwali é uma das formas de demonstrar o quanto a relação e a 

estrutura deste “grupo” são superficiais em Marselha. O grupo no Facebook foi uma 
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forma de tornar pública uma iniciativa pontual de união por meio do sagrado, mas que 

acabou sendo restrita à própria rede de amigos dos proprietários do restaurante. Ainda 

que a tentativa tenha sido de promoção de uma tradição de extrema importância para 

a cultura indiana, o pequeno número de participantes é um fato que ilustra que os 

pequenos pontos onde estes indivíduos se encontram irradia em um espaço cuja 

abrangência é restrita a quem compartilha de seu cotidiano. Jacqueline e Valentin 

eram os anfitriões desta festa que, em maioria, receberam seus amigos indianos, 

alguns outros amigos franceses e dois indianos que haviam acabado de chegar na 

cidade.  

O que destaco no que diz respeito à ligação entre o grupo e a cultura é a forma 

como o suporte ilusório acerca de um quotidiano comum é fragilmente construído. 

Mesmo que a festa tenha sido publicada em uma postagem no Facebook, o seu 

alcance continuou restrito e isso é o que reforça o caráter ilusório das redes virtuais 

que alimentam o imaginário de uma comunidade cujos laços de afetividade e suporte 

seriam fortes. A festa de Diwali tornou-se algo estritamente privado e restrito àquele 

grupo que não era nada mais do que um grupo de amigos celebrando uma data que 

era importante para eles, mas que também era importante para meus outros 

interlocutores que preferiram vivenciá-la na sua individualidade.82  

A relação entre o coletivo, como pude explicitar acima, é restrita ao intercâmbio 

de informações e à expectativa da construção de uma rede de apoio pública que 

perpasse a esfera do íntimo e do individual para chegar a espaços públicos de maior 

relevância quando pensados a partir do compartilhamento da experiência de 

distanciamento das origens. Desta forma, as práticas culturais ainda são restritas ao 

individual, ou seja, em casa através de uma prece em frente à uma imagem sagrada, 

na prática de cozinhar a comida indiana para alguns amigos próximos ou até mesmo 

no ler um livro sobre a mitologia hindu ou ver um filme de Bollywood. Não obstante, o 

recurso ao virtual – postagem do flyer de um evento em um grupo – ainda atua como 

uma prática cujo objetivo é fomentar cada vez mais a integração entre os indianos que 

                                                 
82 Um ponto sobre o qual eu gostaria de me debruçar neste trabalho é o aspecto da vivência religiosa 
destes migrantes indianos na cidade. Contudo, o tempo disponível para o campo e a dificuldade em 
acompanhar uma rotinha cheio de trabalho não foram suficientes para que eu pudesse construir uma 
narrativa etnográfica que diga respeito à experiência espiritual e simbólica hindu de meus 
interlocutores. Não obstante, todos se dizem desapegados à religião e não dedicam parte de sua rotina 
aos rituais e devoções. De toda a forma, a religiosidade é vivida de forma individual e particular, com 
pequenos símbolos, seja uma foto de Ganesh ou Shiva na carteira, ou um outro pequeno objeto que 
lhes leve à Índia e a seus amigos. A religiosidade entre estes migrantes é ligada à nostalgia causada 
pelo exílio e faz parte de uma forma de manutenção deste sentimento.  
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vivem na cidade. As expectativas quanto a uma maior integração entre a 

“comunidade” indiana são sempre recorrentes nos discursos destes interlocutores, 

ainda que em realidade este sentimento não se concretize e fique sempre na esfera 

do esperado.  

 

*** 

De acordo com Clifford Geertz (2008), o comportamento humano é uma 

maneira de construir a ação simbólica que, por conseguinte, transmite uma 

significação a partir de símbolos. A partir da observação das redes de contato entre 

estes sujeitos, é notório que os contatos realizados no ambiente virtual são 

significantes de uma dinâmica de reciprocidade e de solidariedade. É a origem comum 

que lhes une, ainda que suas trajetórias sejam particulares. Nos restaurantes, o 

conhecimento esbarra na esfera do econômico. Em outros termos, eu conheço meus 

concorrentes e eu circulo neste meio cujas raízes estão ancoradas no ato de dar de 

comer uma comida originalmente “indiana”. As origens de quem trabalha nestes 

estabelecimentos não são, por vezes, as mesmas. É sobre esta imagem da Índia que 

o próximo capítulo se debruçará.  

Os links que fazem parte desta rede são mantidos por meio do contato com 

instituições como a família e o casamento. Sendo assim, as redes sociais agem como 

um espaço propício ao intercâmbio de informações. Contudo, uma questão ainda me 

resta a ser explorada: como o imaginário marselhês constrói uma imagem da Índia? 

Como meus interlocutores reagem a esta imagem evocada na paisagem da capital 

europeia da cultura de 2013?  
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5. O imaginário indiano em Marselha: o que é ser indiano? 

Une anthropologie « non-impérialiste » (au 

sens où Said entend ce mot) implique une 

discipline du doute continûment appliquée à 

celui qui observe, par le biais du récit 

analytique du processus d’observation lui-

même. Cette proposition de revenir vers la 

routine qu’enraye n’est en aucun cas égotiste 

ou narcissique. Ce retour vers l’ordinaire 

étrangeté du monde observé, toujours 

exacerbé en situation de l’enquête, permet au 

contraire de retrouver le contexte politique 

derrière les détails du cadre 

communicationnel (Éric Chauvier, 

Anthropologie de l’ordinaire, pp. 97-98)83 

 

   Imaginário e cultura fazem parte do que se chama de identidade. Através da 

cultura, a expressão material ou espiritual de características de um povo, grupo ou 

nação, são exteriorizadas. De acordo Gilbert Durant (1989), o imaginário é constituído 

por imagens formuladas no pensamento dos sujeitos. Olhar em volta e perceber o que 

se vê e de que forma o ambiente nos afeta é, portanto, sentir o imaginário a partir da 

experiência de onde estamos. A Antropologia e a Psicanálise utilizaram o imaginário 

enquanto objeto de análise a fim de tentar conhecer melhor como os espaços, as 

pessoas e a maneira como as ações criavam significado em um determinado contexto. 

Neste sentido, a história auxilia as ciências sociais através da relação entre grupos e 

a maneira como estes vínculos construíram uma imagem do outro. A questão da 

migração é inerente a uma ótica, considerada por Appadurai (2001)84 como pós-

                                                 
83 “Uma antropologia ‘não-imperialista’ (no sentido em que é compreendida por Said) implica em uma 
disciplina da dúvida continuamente aplicada àquele que observa, pela via da narrativa analítica do 
próprio processo de observação. Esta proposta de retornar para a rotina que bloqueia não é de forma 
alguma egoísta ou narcísica. Este retorno para o estranhamento ordinário do mundo observado, 
sempre exacerbado na condição da pesquisa, permite, ao contrário, de encontrar o contexto político 
por trás dos detalhes do quadro comunicativo” (Chauvier, 2017, pp. 97-98, tradução do autor).  
84 No prefácio à edição francesa, Marc Abélès explora a visão de Appadurai segundo a qual o Estado-
nação enquanto território formador de uma identidade dá lugar, à época atual, a outros mecanismos de 
relação identitária entre espaço, imagem e valores. Como explora Edward Said (2003), construir uma 
identidade é colocar-se em oposição ao Outro que não nos representa. O fenômeno da migração, neste 
sentido, evoca a imaginação como ferramenta para edificar a imagem de si e do Outro. Através do 
movimento migratório – em paralelo aos avanços tecnológicos característico do que é intitulado de 
mondialisation – indivíduos comunicam-se entre si independentemente de onde se encontrem. As 
práticas quotidianas de migrantes, portanto, tornam-se uma dialética entre o local e o global, 
formulando novas imagens de diferentes grupos. O momento em que vivemos, segundo Appadurai, é 
a era do pós-nacional, onde microterritórios são os espaços onde grupos desterritorializados evocam 
sua cultura e seus valores. Mesmo a inserção de novos atores que vão além da figura dos Estados no 
jogo global, tais como as organizações não-governamentais, são a consequência de uma época na 
qual o Estado dá lugar a outras maneiras de construir a identidade além de territórios e comunidades.  
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nacional, na qual a imaginação constrói as subjetividades da vida moderna. Para o 

autor, a imaginação é um espaço de contestação entre os grupos e a esfera global, 

além de criar um contraste quotidiano entre imagens transnacionais e territórios. Em 

uma era na qual os produtos da globalização, tais como as redes sociais exploradas 

no capítulo anterior e as “comunidades ilusórias”, a imaginação – que outrora se 

resumia aos mitos, às performances artísticas e aos rituais – dá lugar a imagens 

“reais” perceptíveis na formação de grupos, de comunidades virtuais, de narrativas 

fílmicas. Desta forma, a imaginação pode ser vista a partir de uma perspectiva na qual 

as práticas sociais são imaginadas, sobretudo em um espaço como Marselha onde 

territórios são edificados em função de elementos como origem e religião, como uma 

forma de negociação ente os grupos.  

   Índia e França mantêm uma relação colonial ainda que inferior à relação Índia 

e Inglaterra. Os migrantes tamûls em Paris são a figura viva de um povo que emigrou 

em direção à sua antiga metrópole. No entanto, a Índia fez parte do imaginário 

ocidental desde a época das grandes navegações. A circulação destes migrantes 

atua, acima de tudo, como uma prática de negociação entre poderes do passado e do 

presente. Contudo, como a Índia é vista pela Europa, em particular em Marselha? 

   Nas palavras de Catherine Weinberger-Thomas (1988, p. 10, tradução do 

autor), 

Terra de confins, terraço entre o real e o surreal, mundo monumental onde a 
incansável labuta da natureza livra suas produções mais exasperadas de 
malabarismos cintilantes cuja árvore desnuda o acesso, a Índia jamais terá 
sido verdadeiramente descoberta, a fortiori inventada. Ela preexiste ao 
choque da confrontação pela sua ancoragem nas tradições arcaicas de 
rumores misturados que, desde a origem, moldaram sua imagem a fim de 
imprimir-se de forma indestrutível na memória dos homens do Ocidente. 
 

 

   Diferentemente dos estudos quanto à formação do imaginário em um Estado-

nação ou de um grupo, o que me proponho aqui é analisar o imaginário da cidade de 

Marselha sobre o que é Índia e como os próprios indianos reagem a isto. Como uma 

região diversa e enraizada nas diferenças culturas, especialmente com culturas e 

religiões orientais pensa a Índia, este símbolo do Oriente e de um sagrado hindu? 

Para tanto, parto das observações dos restaurantes visitados durante o campo e de 

uma análise das entrevistas com meus interlocutores. Como os restaurantes se 

apresentam à clientela francesa?  

   Na sequência, tento trazer o percurso migratório de dois de meus interlocutores 

que trabalham com arte indiana em Marselha. As trajetórias de Simon e Madeleine 
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serão utilizadas para tentar demonstrar como a arte também é um ator que contribui 

para a formação do imaginário ao mesmo tempo que é o trabalho e razão pela qual 

eles se estabeleceram na cidade. A partir das entrevistas e observação-participante 

nas aulas de uma professora de dança e no atelier de um pintor, procuro aqui expor 

a maneira como eles lidam com a arte e como ela responde às suas expectativas no 

que diz respeito à vida cultural em Marselha.  

 

5.1. Os restaurantes: dar de comer como um indiano? 

   Caminhar pelo centro de Marselha é olhar ao redor e perceber diversas culturas 

por meio da comida. A circulação cultural e simbólica que se produz nesta região da 

cidade é a imagem do cosmopolitismo “à la marseillaise”. Os restaurantes indianos, 

entretanto, não se encontram especificadamente em um quartier específico. Tanto no 

centro da cidade, especialmente nos arredores do Vieux-Port, assim como em outros 

setores da cidade, encontra-se diversos restaurantes cuja culinária é apresentada 

como “indiana e paquistanesa”. Como estas duas nações, que nutrem um passado 

conflituoso entre si, são colocadas em um mesmo espaço e em uma mesma 

expressão cultural?  

   Perceber o cosmopolitismo em Marselha é olhar a cidade por meio da 

perspectiva de Homi Bhabha (2003) e o cosmopolitismo vernacular. De acordo com 

esta visão, a cidadania não é baseada somente no pertencimento a uma nação, mas 

a outras categorias que o autor considera como minoritárias (como gênero, raça e 

classe). A realidade cosmopolita da cidade é uma experiência por meio da qual as 

margens convivem em um mesmo espaço e onde pequenos grupos criam seus 

territórios. Para Bhabha, o cosmopolitismo vai além de uma esfera cultural e atravessa 

o campo político. Considerar o caráter cosmopolita de um espaço é dar voz e 

representação às ditas “minorias”, é compartilhar espaços e identidades políticas com 

novos grupos e entidades que nascem como consequência do movimento social. É 

importante ressaltar que a partir do momento em que estou trabalhando com 

migrantes indianos em uma cidade onde as identidades nacionais atuam como atores 

fundamentais para o reconhecimento da participação dos cidadãos na construção do 

quotidiano, ser indiano em Marselha é ser uma minoria que reivindica também a sua 

cultura ao mesmo tempo que é dominado por um política global de opressão às suas 

crenças e práticas pelo Ocidente. Nas palavras de Homi Bhabha (op. cit., p. 21, 

tradução do autor), “no acordar destas vozes, chegamos a uma responsabilidade 
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filosófica e política de conceber as minorias e a globalização como quase-colonial, 

uma situação antiga e recente, uma relação dinâmica, até mesmo dialética, que 

ultrapassa as polarizações do local e do global, do centro e da periferia(...)”. 

   A alimentação de um grupo é uma das manifestações culturais por onde o 

material pode ser visto. As formas de preparar a comida, o significado que cada 

alimento apresenta perante o grupo e também a produção dos ingredientes são 

objetos de interesse para a Antropologia. Migração e alimentação foram discutidas 

pelo sociólogo Manuel Calvo (1982) como uma das formas por meio das quais pode-

se notar a inserção e a adaptação de fatos culturais em um novo contexto. Todavia, o 

que quero ressaltar aqui é o papel do estabelecimento, ou seja, do restaurante 

enquanto constituição de um espaço no qual não somente uma culinária é vendida e 

consumida, mas que uma experiência é vivenciada.  

   Os restaurantes são um elemento central da paisagem do centro da cidade. 

Eles são um elemento central no que diz respeito às práticas alimentares em um meio 

urbano. Contudo, um restaurante não pode ser visto somente a partir de sua relação 

com a comida, mas sim com a construção de microterritórios de onde emanam 

poderes simbólicos e identidades (Hassoun, 2014). De acordo com David Berris e 

David Sutton (2007), restaurantes são o fato social total que define performances 

consideradas como pós-modernas. Ou seja, são espaços de circulação de valores e 

mesmo de práticas religiosas. Por conseguinte, a questão que vem à mente é a 

seguinte: são os restaurantes indianos de Marselha um território “indiano e 

paquistanês”? Qual é a “Índia” representada nestes territórios?  

   Os restaurantes indianos podem ser percebidos enquanto ethnoscapes, 

conceito de Arjun Appadurai (2001) que diz respeito às paisagens que auferem 

identidade a um grupo. No mundo atual, a desterriteriolização e as relações virtuais 

entre os sujeitos alimentam uma realidade transnacional, ou seja, um sentimento de 

pertencimento a diversos grupos e, consequentemente, diversas nações. A migração 

é um fenômeno por meio do qual um indivíduo deixa seu país e ingressa em um círculo 

social novo, dotado de novas regras, normas e valores simbólicos. A construção de 

um restaurante, tomando este objeto como exemplo, é uma maneira de demarcar um 

território e uma identidade. No nosso caso, a indiana. Para Appadurai, ethnoscapes 

são mecanismos estéticos através por meio dos quais um grupo resgata símbolos de 

suas raízes ao mesmo tempo que se apropria de representações coletivas da 

sociedade de acolhimento. É um fluxo temporal entre passado e presente. Sendo 
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assim, ethnoscapes são a imagem da articulação do local e do global, do Oriente e do 

Ocidente, de um emaranhado de fugas rizomáticas nas quais dois polos culturais se 

encontram e se distanciam constantemente.  

   Assim como os restaurantes indianos de Paris observados por Hélène Fleury 

(2007) – o que a autoria chama de “L’Inde miniature” –, os restaurantes observados 

durante o período em campo constituem duas estéticas: “l’Inde imaginaire” e “l’Inde 

de passage”.  

   Quando me refiro a uma Índia imaginada, faço alusão aos restaurantes onde 

entrar pela porta é atravessar o oceano Índico e chegar em um território que é visto 

como a Índia. Nestes restaurantes, quase a unanimidade entre eles, existe uma 

ruptura entre o espaço público francês e o espaço privado no interior do restaurante. 

Atravessar a porta é cruzar uma ruptura simbólica entre Europa e Ásia, entre colônia 

e colonizador. As cadeiras em madeira escura, a decoração em verde ou vermelho, 

figuras de deuses hindus pelas paredes, toalhas compridas, comumente um mantra 

como música ambiente, o cheiro do curry e das especiarias, tudo isso constrói uma 

representação mental do que é a Índia. É uma Índia imaginada; é uma reapropriação 

do que a França imagina ser a Índia. Edward Said (2003) define o Oriente como uma 

categoria imaginada pelo Ocidente – este que se resume, até então, à Europa e seu 

poder colonial – elaborada no sentido de reafirmar a sua própria identidade e a sua 

própria “civilidade”. Com efeito, a oposição entre “Eu” e “Eles” que nasce dos estudos 

acadêmicos, especialmente nos laboratórios filologia e história da França e da 

Inglaterra, é uma maneira de colocar o Ocidente como ator de denominação da própria 

identidade europeia. A categorização entre dois polos opostos é constituída com o 

objetivo de tornar o outro atrativo e exótico para que o próprio poder europeu figurasse 

como superior. É o exótico e o diferente que atrai a clientela destes restaurantes.  

   Os restaurantes “l’Inde de passage” são aqueles que vendem uma culinária 

intitulada de “indiana e paquistanesa”, mas esteticamente não remetem a uma 

identidade comum. Cadeiras cinzas de metal, um balcão com um caixa, nada de 

toalhas ou decoração. É como entrar em uma lanchonete para pedir um hambúrguer, 

comer e partir. Estes estabelecimentos não são lugares para se estabelecer, 

conversar, provar o gosto da Índia. A relação é resumida somente no prato, a comida 

é o objeto de consumo.  

   Enquanto nos restaurantes “l’Inde imaginaire”, o cliente – majoritariamente 

franceses – procura a experiência de uma “viagem em solo marselhês”, nos outros o 
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cliente somente se relaciona com a comida.85 Ainda assim, em ambos os casos o que 

é evocado é o exótico. Assim como descreve Bouly de Lesdain (2002) sobre os 

restaurantes geridos por migrantes camaroneses em Paris, os proprietários adaptam 

sua estratégia comercial e o ambiente aos hábitos da clientela francesa. Nos 

restaurantes indianos de Marselha, todos comem com garfo e faca ao lado de taças 

de cristal e guardanapos de papel. Há, portanto, uma reconfiguração da cultura e do 

espaço para atrair os clientes franceses. A religião faz parte destes restaurantes e é 

manipulada pela presença de imagens sagradas hindus. A religião hindu, deste modo, 

disfarça-se de Índia e reduz o país ao hinduísmo. A arquitetura da Índia imperial é 

demonstrada em fotos e imagens do Taj Mahal e de monumentos clássicos indianos. 

A figura do elefante, símbolo sagrado hindu de uma das faces do deus Ganesh, está 

sempre presente; seja em uma escultura ou em desenhos nas paredes.  

   Em um dos restaurantes observados, no meio do salão há um chafariz em 

pedra em meio ao chão de tapete vermelho. A natureza, a relação entre o sagrado, o 

alimento e a natureza são vistos como pilares da “Índia em Marselha”. Em outro, o 

alimento é preparado na frente do cliente e entregue imediatamente, servido em 

bandejas de plástico como no McDonald’s ou no Burger King. O estabelecimento 

vende pratos indianos como samosa, uma massa cortada em formato triangular 

recheada com ervilha, feijão ou batata, mas também batata frita, kebab, hambúrguer 

e pizza. As duas categorias de restaurantes ditos como indianos em Marselha são os 

caminhos que levam o cliente ao universo da Índia e outros que utilizam nomes 

indianos para se apresentar. Como afirma Ferrero (2002) quanto aos restaurantes 

mexicanos em Los Angeles, em alguns casos existe uma transgressão dos 

estereótipos culturais; a comida vai além daquela supostamente concebida para uma 

certa comunidade, o produto estende-se aos alimentos vendidos por grandes redes 

da indústria da alimentação e pode-se notar uma apropriação tanto da cultura local 

como de traços de transnacionalidade. Surge um contato entre o local e o global.  

   A maioria dos cozinheiros e garçons são paquistaneses ou bengaleses e ficam 

reclusos à cozinha. No salão, um falante de francês recebe os clientes. Na cozinha, 

                                                 
85 Bell et Valetine (1993) ressaltam que as cidades fazem parte de uma estrutura econômica e simbólica 
na qual a comida faz parte de uma mercadoria cujo produto vai além dos pratos e das bebidas. O que 
é vendido pelos restaurantes, em realidade, são experiências sobre pessoas e lugares, ou seja, 
experiências de uma identidade do outro. Dessa forma, embora a relação de alteridade seja vista no 
prato, o consumo de uma realidade do Outro é o que suscita a dinâmica de poder entre cliente e 
migrantes.  



 126 

os trabalhadores – em maioria, sans-papiers – encarregam-se da comida. Em um dos 

restaurantes onde tive um acesso maior à cozinha, o garçom era um jovem 

paquistanês que ficava na porta recebendo os clientes. Após o balcão, o bar e o caixa 

também eram de responsabilidade deste mesmo jovem. Ao fundo, a cozinha era 

quase que inacessível e havia dois cozinheiros, um deles era indiano ao lado de uma 

bacia de frangos para desossar.  

   O primeiro ponto a me chamar atenção era a relação entre Índia e Paquistão 

expressas em um mesmo território e em uma mesma comida. Este ponto foi explorado 

por mim durante as entrevistas com meus informantes. O que eles sentiam em relação 

a essa união entre os dois países?  

   Este resgate às origens, colocando as duas nações em uma mesma categoria, 

acarreta mudanças nos modos de preparo e na universalização das práticas 

alimentares. Neste sentido, as mudanças não se limitam à esfera da decoração. Elas 

incidem sobretudo na maneira de preparar a comida e no sabor. Três respostas e 

reações surgiram de meus interlocutores. Primeiramente, há aqueles que percebem 

a comida indiana e paquistanesa como a mesma em razão das origens persas. Um 

dos proprietários de um restaurante localizado no centro da cidade, homem bengalês 

que vive há cinco anos em Marselha, defende a comida que vende e afirma que as 

origens são as mesmas e que, dessa forma, não haveria diferença alguma entre uma 

culinária indiana e outra paquistanesa.  

   Para estes que veem a identidade indiana com suas raízes no antigo 

subcontinente indiano, não há diferença alguma – em particular quanto à culinária da 

região norte do país e a paquistanesa. Para outros, a comida servida em Marselha 

não é a verdadeira comida indiana. Segundo eles, os paquistaneses desconhecem a 

verdadeira combinação das especiarias. Dois pesquisadores que estão em Marselha 

para realizar um pós-doutorado na área de Nanociência e em Neurociências, 

respectivamente, relatam-me que a comida indiana vendida em Marselha é 

“disgusting”86. Para eles, existe um momento específico para juntar cada especiaria 

na comida; é a combinação de diferentes tempos de cozimento que dá sabor à comida 

indiana. Em Marselha, a comida tem sempre o mesmo gosto, o curry é utilizado como 

um tempero só, e não como um conjunto de diversas especiarias. Um elemento que 

                                                 
86 Em inglês, o termo equivale a “nojento”.  
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surge como forma ponto de questionamento é a autenticidade dos pratos. “Não é a 

verdadeira comida indiana”, eles dizem.  

   Um outro caso foi o que vivenciei com alguns estudantes. Eles dizem sentir-se 

extremamente ofendidos em função de supostos restaurantes estarem vendendo uma 

falsa comida aos franceses. Daí surge um conflito junto à suposta falsa comida: a 

identidade. Para eles, é inaceitável ser paquistanês ou bengaleses e se dizer indiano. 

Sobretudo, é inaceitável utilizar nomes de cidades indianas para atrair clientes. Existe 

uma oposição entre veracidade e propaganda que desperta um conflito. O que 

ressaltado por eles é o fato de que a maioria dos restaurantes tenha nomes de cidades 

indianas. Este fato faz da falta de veracidade entre origens, comida vendida e 

ambiente do restaurante um elemento inaceitável. A questão de o restaurante vender-

se como algo que supostamente não é não se resume ao alimento e à sua preparação, 

mas a uma suposta “ética”.  

   Em conclusão, é perceptível que o produto vendido nos restaurantes “indianos 

e paquistaneses” de Marselha é um produto que faz sentido ao consumador, aos 

franceses. Em consequência, a relação de dominação entre Ocidente e Oriente, entre 

Europa e Ásia – criticada e explorada por Edward Said (2003) – é expressa nessa 

relação na qual existe uma reapropriação da própria cultura para atingir às 

expectativas sociais construídas pelo imaginário do que o cliente imagina ser a Índia. 

Além disso, a relação entre migrantes e indianos e restaurantes não transparece nem 

uma harmonia, nem mesmo uma forma de identificação com a própria cultura. A 

relação entre meus interlocutores e os restaurantes é uma relação de distanciamento 

em virtude de dois atores em específico: ou pela não representação de seus gostos e 

hábitos no prato, ou pela indignação frente a um dilema ético originado da relação 

entre Índia, Paquistão e Bangladesh. Neste sentido, como ressalta Julie Garnier 

(2010) em seu artigo sobre o meio da restauração africana em algumas cidades 

francesas, a comida produzida por migrantes é representada por uma negociação 

entre o seu saber e o do Outro. Há uma adaptação de sabores, de modos de preparo 

e até mesmo de apresentação de maneira a atrair clientes que se encontrem em uma 

posição de ilusão entre realidade e imaginação. Deste modo, os clientes compram um 

produto que responde às suas expectativas quanto ao que define o Outro. É a partir 

da própria visão europeia do Outro que os pratos, a decoração e os cardápios são 

produzidos.  
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   Ademais, os restaurantes indianos não atuam como lugar de sociabilidade para 

a população de origem indiana da cidade, diferentemente da relação entre os salões 

de chá, as lanchonetes e bares do centro da cidade e os migrantes vindos do 

Magrebe. Os restaurantes atuam como uma ficção na qual a Índia é reduzida aos 

clichês reproduzidos pelo Ocidente. É a experiência do exótico que atrai os clientes 

franceses.  

 

 

 

Figura 16: Restaurante nas redondezas do Vieux-Port (Foto do autor).    
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Figuras 17 e 18: Restaurantes no centro da cidade de Marselha (Fotos do autor).    
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Figuras 19: Restaurante no 4ème arrondissement de Marselha (Foto do autor).        

 

Figura 20: Restaurante na Avenue du Prado (Foto do autor).       
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Figuras 21 e 22: Restaurantes no 1er arrondissement de Marselha (Fotos do autor).    
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Figuras 23: Restaurante no 6ème arrondissement de Marselha (Foto do autor).      

 

Figura 24: Restaurante nas redondezas do Cours Julien, 6ème arrondissement (Foto do autor).    
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5.2.  A arte: a dança e a pintura como formas de estabelecimento 

   Não somente a comida é uma expressão cultural, mas sobretudo a arte e os 

mitos constituem o imaginário de um povo. Especialmente através da literatura e dos 

estudos das línguas orientais, uma imagem de Índia é construída na Europa. A 

religiosidade e a arte andam, portanto, juntas quando se constrói um pensamento 

sobre o Oriente e as diversas maneiras de manifestar a sua identidade. A mitologia 

tem um papel essencial na construção da realidade hindu. Os mitos sagrados, desta 

forma, auferem legitimidade às práticas sagradas, identidades e até mesmo a 

identidade indiana como forma de pertencimento a um território majoritariamente 

hindu.  

   Em Marselha, ainda que a vida cultural indiana seja escassa, pude encontrar 

pequenos símbolos da cultura indiana. O Centro Cultural Tagore, interlocutor oficial 

da embaixada da Índia, atua somente em alguns eventos específicos na cidade. Um 

centro de yoga no centro da cidade, gerido por uma francesa que fez sua formação 

na Índia, retrata na entrada a figura dos Brahmanes e de deuses. No entanto, o 

imaginário indiano na cidade é especialmente construído pela presença de alguns 

artistas independentes na cidade. Durante o trabalho de campo, pude conhecer duas 

professoras de dança e um pintor que se estabeleceram na França em razão do 

trabalho artístico. A arte, neste sentido, é a expressão por meio da qual eles podem 

viver suas origens, ganhar dinheiro, mas também obter a legalidade para ficarem no 

país. Os percursos migratórios de dois artistas podem ilustrar como a vida quotidiana 

na França é baseada em uma estrutura na qual as origens são o que torna o trabalho 

destes artistas atrativo ao público francês.  

   A história de Madeleine, 40 anos, casada com um músico indiano, nascida em 

Calcutá pode ilustrar a maneira como a arte mudou seus planos e fez com que ela se 

estabelecesse na França. Conheci Madeleine por meio de uma de suas alunas de 

dança, Anaïs, que estava presente na festa de Diwali. Atualmente ela trabalha com 

espetáculos de dança na França e em outros países na Europa além de dar algumas 

aulas para pequenos grupos. Entretanto, o que é interessante é analisar como a sua 

vida, que era prioritariamente acadêmica, tornou-se algo centrado na propagação da 

cultura indiana.  

   Em 2002, ela chegou na França por meio de uma bolsa do Campus France 

para fazer documentação em uma universidade de Paris. Já tendo completado seus 

estudos de mestrado na Índia, seu objetivo era tornar-se professora universitária após 
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completar seu doutorado em Literatura Comparada. Assim que chegou na França, 

seu diretor de pesquisa a propôs de realizar o Diplôme d’Études Approfondies em 

paralelo a seu trabalho de documentação na universidade. Para aproveitar a 

oportunidade, Madeleine retomou seus estudos na busca por um doutorado. No 

entanto, depois de um ano enquanto bolsista do governo francês, ela encontrou-se 

sem financiamento. Sua bolsa não poderia ser renovada, e ela não teria outra escolher 

a não ser trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Primeiramente, conseguiu um trabalho 

a tempo parcial em uma padaria que se localizava perto de alguns pontos turísticos 

da cidade. O estabelecimento necessitava de alguém que falasse fluentemente inglês 

para se comunicar com os clientes. O trabalho como atendente não era o suficiente 

para que ela pudesse se manter na cidade. Como sempre fizera parte de grupos de 

dança e de música na Índia, ela decidiu se inserir em uma rede de contatos entre 

artistas. A oportunidade de se apresentar em espetáculos lhe pagava o aluguel do 

mês e, por mais que tivesse ensaios, os espetáculos eram em dias pontuais e isso lhe 

permitia seguir sua pesquisa ao mesmo tempo. Ela ressalta que foi a dança que lhe 

permitiu defender sua tese em 2008 e que a apresentou seu marido, também indiano 

da região da Bengala Ocidental, o qual trabalha como músico e professor de 

percussão.  

  Madeleine conta que desde sua chegada na França, a sua relação com a Índia 

era estreita. Sua pesquisa debruçava-se sobre literatura francófona e a presença da 

mitologia hindu nas obras de alguns autores das Ilhas Maurício. Sua religiosidade e 

sua identidade eram explicitamente visíveis em seu trabalho e a própria condição de 

estrangeira eram pontos de sua abordagem. Seu objeto de estudo era a construção 

de personagens femininas que sofrem a opressão de uma vida nas Ilhas Maurício, 

mas encontram sua emancipação individual em figuras da mitologia hindu.     

  A escolha da França deu-se em razão de sua escolaridade em francês. 

Madeleine completou seus estudos em Pondichery e tinha conhecimento da língua. 

A oportunidade de fazer um doutorado em Literatura Francófona em uma 

universidade de Paris era a chave para que ela pudesse retornar à Índia e seguir sua 

carreira acadêmica. A língua foi a razão pela qual a França foi escolhida como destino, 

porém a Índia estava desde o início presente em seu trabalho.   

   Em 2007, Madeleine mudou-se para Marselha, onde seu marido já estava 

instalado e trabalhava para uma associação cultural que a acolheu também. Em 2009, 

a associação foi fechada. Por esta razão, ela e o marido viram-se obrigados a abrir 
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sua própria associação a fim de que pudessem declarar seus impostos. Uma vez que 

não era mais estudante, a associação que lhe empregava a ajudou a ter um titre de 

séjour para artistas. Depois de cinco anos renovando anualmente enquanto artista – 

mesmo depois de seus cinco anos enquanto estudante –, ela conseguiu um titre de 

séjour de 10 anos e sua vida está estabelecida em Marselha onde ela e seu marido 

compraram um apartamento e hoje em dia têm um filho de 08 anos.  

   Diversas vezes pude visitar Madeleine e seu marido para tomarmos um chá no 

final da tarde, além frequentar diversas de suas aulas de dança toda terça-feira à 

noite. Para entrar em sua casa, é necessário retirar os sapatos. Na sala, um pequeno 

templo revela que está viva a crença hindu. Ela conta que seu marido tem o hábito de 

rezar diariamente após seu banho pela manhã, mas ela não nutre mais os hábitos do 

hinduísmo. Todavia, afirma que sua relação com os deuses e o sagrado é vivida 

através da dança. Madeleine pratica e dá aulas de kathak, uma modalidade de dança 

clássica indiana originária da região norte da Índia. Por meio da performance, o kathak 

conta histórias dos deuses hindus e os movimentos estão centrados nos pés, nas 

mãos e nas expressões faciais. A música instrumental é o que estimula a sequência 

dos movimentos e as performances são leituras das escrituras sagradas.  

   Para Madeleine, a cultura indiana na França ainda é muito restrita às práticas 

de yoga e de Bollywood.87 Suas alunas são todas francesas, à exceção de uma jovem 

que veio com a família das Ilhas Maurício há alguns anos. É a prática da 

espiritualidade e o exótico que chamam a atenção dos franceses. Contudo, ela crê 

que a dominação cultural da Europa sobre a Índia alimenta expectativas nos jovens 

de deixarem seu país e suas origens. Ela ressalta que seu objetivo é compartilhar sua 

cultura com os franceses, demonstrar a riqueza de sua terra. A diferença, segundo 

ela, é percebida quando os estrangeiros chegam na França. Uma vez estando 

inseridos na vida quotidiana francesa, é que se pode nossas particularidades, nossas 

riquezas e nossa diferença. “C’est là que l’on voit notre différence”88, ela ressalta.  

   Através de Madeleine, pude conhecer um outro artista que vive na cidade há 

dois anos, Simon, 48 anos, casado com uma artista francesa. Apesar do casamento, 

                                                 
87 Em uma outra ocasião, pude frequentar algumas aulas de Bollywood com uma outra professora de 
dança de origem de Tamil Nadu. As aulas de Bollywood também atraem somente alunas franceses, a 
única exceção era uma aluna nascida em Madagascar cujo pai era indiano. Ao passo que o kathak 
ressalta a religião hindu e a relação com a espiritualidade, o Bollywood foca nas danças populares 
atuais indianas, especialmente coreografias apresentadas em filmes e na televisão.  
88 “É assim que vemos nossa diferença” (Tradução do autor).  
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a escolha da França deu-se em razão das oportunidades de valorização da arte. Em 

Marselha, Simon não conhece indiano algum além de Madeleine e de seu marido, que 

lhe foram apresentados por causa do trabalho com arte indiana. Não inserido no grupo 

do Facebook onde todos os meus outros interlocutores se encontravam, Simon 

convive sozinho com suas raízes indianas e seu percurso pode mostrar como a 

relação entre arte e a Europa foram a razão pela qual a França tornou-se o destino.  

   Em 2005, sua primeira esposa faleceu em decorrência de um ataque cardíaco. 

Fruto dessa relação, Simon tem uma filha que vive hoje na Índia com sua família. Logo 

após a morte de sua companheira, ele viu-se perdido e destaca que “had stopped 

dreaming”89. Ele deixou o emprego como designer gráfico em um escritório e começou 

a beber. Sem condições de criar sua filha, ela mudou-se para casa de seus familiares. 

Durante mais de quatro anos, sua vida não fazia sentido.  

   Através de um fórum para artistas independentes na internet, ele conheceu sua 

atual esposa. Em 2009, ela mudou-se para a Índia com o intuito de realizar seus 

estudos em Artes em uma universidade indiana. Sua presença na Índia foi o que lhe 

ajudou a recomeçar eu projeto criativo. Em cinco meses, ele conseguiu montar uma 

exposição.  

   Depois de um ano, sua esposa retorna para a França para trabalhar em uma 

galeria de arte e o relacionamento, assim como o relacionamento de Yves e Manon 

(capítulo 03) continuou na esfera do transnacional. A internet atua como um fator de 

encontro para eles que continuam com seus trabalhos em dois países diferentes. Em 

seguida, sua esposa volta para a Índia para o casamento. Eles se casaram em duas 

ocasiões distintas: um casamento hindu na Índia – seguindo a tradição da família de 

Simon –, e uma outra celebração cristã na França. A relação entre os dois sempre foi 

embasada na distância e na adaptação aos dois países. Na Índia, eles vivem como 

indianos. Na França, eles se adequam aos padrões europeus.  

   Depois de alguns anos morando em Nova Delhi, o casal decide mudar-se para 

Goa com o objetivo de se aproximarem na natureza e do mar. No entanto, a vida na 

Índia não proporcionava boas oportunidades de trabalho para dois artistas. Ele pintava 

seus quadros enquanto sua esposa trabalhava como grafista. É então que eles 

resolvem se mudar para a França na busca de oportunidades para mostrarem seu 

trabalho.  

                                                 
89 “Havia parado de sonhar” (Tradução do autor).  
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   Em 2016, eles escolhem Marselha como destino em razão de melhores custos 

de vida e da proximidade com o mar. Simon ressalta que em Paris ele foi “tratado 

como um cachorro” durante as vezes em que esteve visitando. As diferentes culturas, 

o contato entre as diferenças e as diversas formas de migração vistas na cidade são 

o que lhe conforta. Chegando na França, eles conseguiram estabelecer um atelier 

comum em uma residência de artistas que se localiza no convento da Belle-de-Mai, 

um quartier pobre da cidade conhecido pela antiga migração italiana e pelas fábricas 

de fumo. Foi durante uma tarde fria de sábado, que pude visitar pela primeira vez seu 

atelier.  

   Simon ressalta que em dois anos vivendo na França ele teve a oportunidade 

de realizar duas exposições e que teve uma boa aceitação do público. Na Índia, 

segundo ele, a arte ainda é muito ligada à arte clássica e à religião. Ateu, ele vem de 

uma família hindu e sua esposa é católica praticante. A religião para ele é uma 

maneira de agrupar pessoas e de construir uma identidade comum. A arte, dessa 

forma, é uma das faces desse movimento. Na Índia, a religião mistura-se com poder 

e conflitos políticos, como aquele travado entre Índia e Paquistão, os quais surgem 

como forma de reinvindicação de uma identidade que, para Simon, é comum. Ele 

acredita que Índia, Paquistão e Bangladesh são o mesmo país até hoje; eles 

compartilham uma mesma linguagem corporal e simbólica. A religião, neste sentido, 

é uma forma de dispersão de uma cultura que outrora estava unida. 

   Mesmo estando na França, onde seu trabalho é valorizado, Simon afirma sentir 

falta da vida na Índia. Para ele, Marselha é uma cidade vazia onde, após as 18 horas, 

não há animais na rua. Não há vida como há na Índia. O retorno, como bem nos 

determina Sayad (2006) é um fato que rege a vida atual.90 Todavia, ele reforça crer 

que sua espoa sente mais falta do que ele. Recentemente eles tiveram um bebê que 

atualmente tem pouco mais de um ano. A chegada do filho lhe conforta com a 

estrutura que encontraram na França, especialmente quanto ao trabalho. Não 

obstante a isso, seu plano é de retornar à Índia. Sua família não tem condições de vir 

visitá-los, e ele tampouco pode pagar as passagens. Anualmente eles retornam à 

Índia, mas a chegada do bebê dificultará esta mobilidade. 

   Diferentemente de Madeleine, que vem de um meio acadêmico, Simon ressalta 

a identidade indiana em seu discurso. Seu trabalho transparece suas raízes através 

                                                 
90 Segundo Abdelamalek Sayad (op. cit , p.139, tradução do autor), “o retorno é naturalmente o desejo 
e o sonho de todos os imigrantes; para eles, é redescobrir a vista, a luz que desvela a cegueira”.  
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de sua linguagem. Sua arte não evoca diretamente a mitologia hindu e a construção 

do folclore indiano. Contudo, sua criação traz suas raízes a partir das cores, das 

narrativas contadas a partir de sua pintura, da forma como ele organiza seu percurso. 

Enquanto para Madeleine a vida está estabelecida na França, sobretudo em 

Marselha; para Simon, a cidade ainda é um lugar de passagem onde ele pode 

construir sua trajetória enquanto artista. Para um, a volta para a Índia faz parte do 

plano de uma família; para outro, a relação com as origens dá-se no quotidiano, no 

trabalho e na relação com o sagrado. Madeleine faz de seu trabalho também um 

exercício religioso. Simon constrói sua obra em uma forma de “exílio”, ele conta suas 

narrativas a partir de uma experiência de nostalgia embora a valorização de seu 

trabalho esteja presente na Europa, e não na Índia.  

   Madeleine acredita na dominação cultural sobre a Índia. Seu trabalho é, 

portanto, uma maneira de enaltecer suas raízes, sua história e sua própria identidade. 

A atração pela Europa, por deixar o país e pela maneira como os jovens constroem 

uma imagem da Europa em uma posição de superioridade a motiva a fazer de sua 

arte uma forma de evocar as diferenças. Simon, por sua vez, defende que os indianos 

ainda não desejam sair de seu país. Para ele, o dinheiro e as supostas oportunidades 

de trabalho – ao contrário de todos os outros interlocutores com quem pude 

estabelecer contato – não são suficientes para fazer do exílio uma realidade 

corriqueira entre os jovens.  

   A trajetória destes dois interlocutores permite perceber que a visão sobre a 

Índia é articulada em Marselha, particularmente por pequenos atores que utilizam a 

arte como expressão de um discurso. Neste sentido, o imaginário marselhês sobre a 

Índia segue a ideia do exótico. Apesar disso, a arte é um elemento fundamental para 

a articulação entre Índia e França na cidade. Não há templos como em Paris, os 

restaurantes são obviamente menos numerosos, e não há uma associação de 

migrantes. O centro cultural que existe em Marselha é apenas uma interlocução da 

embaixada com a cidade. Conquanto, é através de práticas quotidianas de alguns 

migrantes, como Madeleine e Simon, através de uma aula de dança, de uma 

exposição de um artista indiano, de alguma soirée organizada por algumas alunas de 

kathak, que se percebe a expressão da cultura indiana em Marselha.  

 

*** 
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   A cidade é concebida por Marc Augé (2017) como um lugar de encontros. É 

um espaço onde diversas pessoas colocam em contato os seus diversos trajetos, seus 

significados e as formas como representam a si e ao outro. Segundo Gilbert Durand 

(1989), o imaginário é, portanto, constituído de um produto e de um processo. Neste 

sentido, o imaginário é uma produção simbólica de valores, crenças e narrativas 

construído através do contato entre a subjetividade do indivíduo e a coercibilidade 

social na qual ele está inserido. O imaginário é elaborado a partir desta relação entre 

o Eu e o social. A cidade, desta forma, é um emaranhado de encontros entre 

subjetividades, poderes e culturas. Marselha é a figura viva dentes encontros entre 

poderes e territórios.  

   Os restaurantes indianos da cidade representam um território privado 

demarcado por símbolos da cultura indiana. Estes estabelecimentos, espalhados por 

diversas regiões da cidade, são construídos no seu quotidiano por migrantes, em 

especial por migrantes de Bangladesh e do Paquistão. Contudo, como é articulada a 

Índia vivida por estes atores e a Índia construída no imaginário francês?  

   A relação entre os restaurantes e a cidade é uma relação por meio da qual se 

pode notar a presença do dominante e do dominado. De acordo com os testemunhos 

de diversos de meus interlocutores, a Índia apresentada em Marselha é uma Índia que 

está localizada na esfera da ficção. Esta relação entre veracidade e expectativa é 

expressa na comida, em um espaço onde as crenças são limitadas ao hinduísmo, e 

onde se encontrar uma falsa união entre hábitos do que outrora foi chamado de 

subcontinente indiano. A Índia destes restaurantes está restrita às crenças hindus. 

Todas as outras formas vivenciar a espiritualidade – o islã, o jainismo, budismo, 

sikhismo, o cristianismo – não aparecem nas imagens que estão transpostas na 

decoração do ambiente, no próprio cardápio ou na música que aparece sutilmente ao 

fundo como um mantra. 

   As expressões culturais indianas na cidade são, portanto, efêmeras e, como 

pude demonstrar no capítulo anterior, a estrutura sobre a qual a relação entre os 

migrantes de origem sul asiática baseia-se é um percurso em rede no qual a ideia de 

comunidade não é expressa através de uma representatividade simbólica imaginária. 

Deste modo, o trabalho de alguns migrantes com a arte ilustra uma maneira de 

apresentar uma linguagem por meio da qual a identidade indiana é expressa.  

   Em conclusão, é possível perceber que a Índia presente em Marselha é uma 

Índia imaginada onde os próprios migrantes adaptam seus hábitos e seus saberes 
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para “acolher” os franceses. Nos restaurantes, há uma reconfiguração do sabor, da 

estética e mesmo de deveres religiosos. Alguns interlocutores, por sua vez, utilizam 

suas origens como linguagem artística para vender seu trabalho em um espaço onde 

a Índia é percebida como exótico. É a partir desta configuração entre Europa e Ásia, 

colônia e colonizador, que interpreto a realidade indiana em Marselha.  
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Considerações finais  

Pensar sobre a migração nos remete a refletir sobre um jogo de poderes 

dominado pelo modelo do Estado-nação (Abélès, 2012; Berthomière e Hily, 2006). 

Pensar a migração nos leva à imagem da dominação inerente à circulação de 

cidadãos além de suas fronteiras. O fenômeno migratório é sobremaneira um 

questionamento sobre tempo e espaços. É pensar o desenrolar das relações coloniais 

e a maneira como o poder influencia a criação de imagens, de subjetividades e de 

percursos; é um objeto antropológico que coloca frente a frente dois espaços 

indispensáveis à formação da identidade dos migrantes (Sayad, 1999). A diáspora 

constrói o mundo contemporâneo e ultrapassa fronteiras do capitalismo e do Estado-

nação.  

Durante toda esta dissertação, procurei explorar a relação entre Índia e França 

que é transparecida na paisagem da cidade de Marselha, na Provença, sul da França. 

Meu objetivo foi demonstrar a presença indiana nesta cidade que é foco de atuais 

debates no que diz respeito ao acolhimento de migrantes, a movimentos de chegadas 

e de partidas e à circulação cultural e simbólica de diversas culturas na França. Qual 

é o movimento que impulsiona estes migrantes a deixarem seu país de origem e a 

escolherem a França como destino? De que forma o quotidiano se organiza em uma 

nova cidade e um novo país? Este estudo observa a agência do indivíduo sobre a 

realidade vivida. O emprego de trajetórias pontuais demonstra a realidade que 

perpassa o método empírico e etnográfico na medida em que um individuo constitui o 

centro de uma multiplicidade de representações, de relações e de dispositivos de 

subjetivação (Barnes, 1954).  

 Marselha é percebida como uma cidade cosmopolita onde a presença de 

migrantes constrói a passagem entre leste e oeste; uma cidade que edifica territórios. 

É uma “ville-carrefour” (Echinard e Temime, 1989). Marselha é uma cidade onde o 

espaço é elaborada a partir da figura de ethnoscapes, ou seja, de espaços onde a 

identidade é organizada através de uma negociação entre diferentes alteridades que 

se situam em paisagens nas quais a globalização é notória (Appadurai, 2001). De fato, 

ainda que o que signifique ser cosmopolita aos olhos do Ocidente possa ser expresso 

de muitas maneiras – seja através do simples contato entre múltiplos mundos na 

simplicidade do quotidiano, seja no desenvolvimento de uma representatividade 

política –, certas populações são invisíveis neste espaço. Alguns grupos tornam-se 

mais visíveis do que outros não somente no que concerne a representação política, 
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mas também na percepção de sua presença na cidade. Entre diversas “communautés 

illusoires” encontram-se os migrantes de origem indiana. Ser indiano às margens dos 

calanques de Marselha é frequentemente sinônimo de ser invisível.  

 Os estudos sobre migração a Índia-França centram-se principalmente sobre a 

população de tâmuls que habitam os arredores de Paris. Não obstante, a França ainda 

figura como símbolo de desejo e de expectativas para diferentes jovens indianos. Em 

Marselha, sua presença é perceptível, notavelmente no mercado internacional de 

circulação de mercadorias e de tecnologias. A organização destes indivíduos 

enquanto grupo desenrola-se no mundo virtual, estabelecendo um sentimento de 

cooperação e de solidariedade mútuos. A internet é um espaço de sociabilidade no 

qual estar presente significa estar conectado com aqueles que chegam na cidade e 

aqueles que partem; é estar inscrito em uma rede de contatos que não se limita à 

cidade, mas que se estende a todo o território francês. Ser indianos às margens da 

Plage des Catalans é utilizar um grupo no Facebook como forma de acalentar a 

solidão.  

 A problemática que guia a reflexão deste trabalho foi formulada ao longo da 

inserção no trabalho de campo. Foi a partir da interação entre dois estrangeiros em 

uma troca de experiência e de informações que se formou uma etnografia que embasa 

suas análises na perspectiva de uma antropologia social – uma socioantropologia –, 

na qual o autor é parte também de seu objeto de análise – no sentido dado por Oliver 

de Sardan (1995) para a “politique du terrain”. Ser migrante ao mesmo tempo que se 

tenta compreender um movimento migratório faz do trabalho de campo uma dialética 

na qual é tanto o pesquisador quanto os interlocutores que elaboram suas ideias e 

seus discursos com base no contato e acolhimento do Outro. Refletir sobre o 

contemporâneo nos remete, portanto, a refletir sobre ume realidade na qual o mundo 

constrói sentido no meio urbano, nas trocas e na transformação constante da cidade 

(Augé, 1997).  

  Os percursos migratórios expostos ao longo dos últimos capítulos desta 

dissertação mostram que a atividade profissional é a coluna vertebral da diáspora 

indiana. O caminho dos jovens migrantes de classe média começa frequentemente 

pelos estudos de mestrado, seguido pela procura de um emprego que permite sua 

inserção na sociedade francesa. A troca de status de estudante para trabalhador é 

símbolo de sucesso, da conquista de um objetivo: a vida legalmente na Europa. Em 

alguns casos, o trabalho torna-se a única ferramenta de socialização; em outros, a 
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afeição e as relações interpessoais são o elemento estruturante desta diáspora. 

Trazer a família para a Europa é uma demonstração de sucesso que corresponde à 

construção de uma ponte entre, de uma parte, suas origens e o comportamento 

esperado, e de outro a “nova vida”. Percebe-se, assim, que o trabalho e a afeição se 

entrecruzam e elaboram um espaço onde a distância em relação ao país de origem e 

à família, como também às normas morais do país de imigração, são os pilares que 

permitem construir a liberdade para expressar sua própria identidade. Enfim, Marselha 

é o espaço de passagem onde se edifica um caminho para o futuro. A cidade não é 

sempre o destino escolhido inicialmente, mas sim uma pausa na trajetória que 

permitirá o estabelecimento em um país europeu A presença em solo marselhês é 

dinâmica e transitória. 

 Neste sentido, o contato entre os migrantes indianos de Marselha concretiza-

se por meio de uma rede, a partir do meio virtual onde cada indivíduo situa-se no 

centro de um feixe de relações que lhes une ao mesmo tempo que lhes conecta, de 

uma maneira ou de outra, à Índia. O contato é estabelecido e estimulado por uma 

situação relacional segundo a qual estar em Marselha em um dado momento é o ponto 

de encontro. No Facebook, um sentimento de cooperação e de solidariedade é 

compartilhado entre estes migrantes que utilizam as redes sociais como suporte, um 

canal de informação e de acolhimento a seus nacionais. É por meio de uma situação 

marginal – a situação de estrangeiro em um país –, que a reconstrução das origens 

ocorre através do que Victor Turner (1977) chamou de “communitas”. É partindo de 

uma agência dos conflitos internos suscitados pelo exílio, opondo-se à figura do 

dominante e do dominado, do centro e das margens, que uma rede de contatos é 

construída. 

 O vínculo entre os dois países é visível na esfera pública por meio dos 

restaurantes indianos da cidade. Marselha é uma cidade conhecida pela sua riqueza 

de diferenças, pela circulação de pessoas, de objetos, de mercadorias e de saberes. 

A comida é uma das maneiras de observar o Outro e de perceber as diferentes 

identidades presentes em solo marselhês. Os restaurantes indianos atribuem o direito 

de reivindicar o subcontinente indiano. A Índia representada nestes estabelecimentos 

é um espaço que une o Paquistão, Bangladesh e Índia. É um território ficcional 

construído a partir do olhar francês sobre o Oriente.  

 Desde o começo do século XX, as Exposições Universais que ocorreram no 

Jardim da Aclimatação em Paris mostram a Índia como um objeto exótico, sinônimo 
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de atração pelo desconhecimento e pelo estranhamento. A chegada de grupos de 

artistas durante o último século atesta a que ponto este país está no centro de 

interesses culturais franceses. Em alguns restaurantes, é a experiência da sensação 

de um gosto da Índia que é proposto; a cozinha convida a uma travessia pelo oceano 

assim como a uma visita à Ásia. Em outras, o título “restaurante indiano” não é nada 

mais do que um pretexto para oferecer um hambúrguer, uma pizza ou mesmo batata 

frita. Nestes últimos, a Índia corresponde somente a um pretexto entre o cliente e a 

comida.  

 O imaginário marselhês sobre a Índia é, nesta perspectiva, construído na 

medida em que um vínculo imaginário entre Índia e França é concebido. Os 

restaurantes trazem uma justificativa pautada na ficção, enquanto alguns artistas que 

vivem na cidade utilizam seus trabalhos para trilhar uma malha entre a realidade 

francesa e a cultura indiana. Alguns artistas construíram sua vida profissional em 

Marselha a partir do uso de seu passado, de sua história e de sua identidade como 

ferramenta artística. Seja através de uma aula de dança, ou mesmo através de uma 

exposição, são histórias de uma realidade vivida que são ali apresentadas. A 

identidade torna-se o métier. Ser indiano é o que constrói a obra. Para eles, Marselha 

intervém como um espaço onde suas histórias são contadas pela união entre 

quotidiano europeu e suas origens – sendo a construção do Eu ancorada na Índia. 

 É importante ressaltar que são necessárias mais pesquisas que tenham como 

objeto a representação da Índia na França e a migração indiana em grandes cidades 

francesas. Ainda que o país tenha uma importante população sul-asiática, os estudos 

sobre migração no país ainda recaem somente sobre as antigas colônias africanas. 

Neste sentido, novas pesquisas, em especial na Antropologia, poderiam revelar a 

particularidade da população indiana de diversas regiões do país a fim de demonstrar 

a relevância da influência da própria espiritualidade indiana (não somente hindu) para 

a construção de novas religiosidades alternativas que cativam cada vez mais jovens 

franceses. 
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