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resumo 

 

 

O presente trabalho propõe-se a divulgar as mais significativas obras de escritores 

portugueses nativos de Macau, no intuito de explicar e identificar a imagem da 

mulher chinesa e a cultura chinesa descritas nas linhas das narrativas desses autores. 

Serão apresentadas aqui, características culturais da vertente oriental e ocidental, 

uma vez que o intercâmbio cultural entre Portugal e China foi a temática principal 

de muitos autores daquele momento histórico. A imagem da mulher chinesa e todas 

as características culturais que a cercavam são temas relevantes nesta dissertação, 

uma vez que as ideologias e filosofias dos dois países em questão darão fruto a uma 

nova identidade cultural.  
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abstract 

 

The present work proposes to divulge the most significant works of Portuguese 

writers native to Macau in order to explain and identify the image of the Chinese 

woman and the Chinese culture described in the lines of the stories of these 

authors. Cultural characteristics of Eastern and Western aspects will be presented 

here, since the cultural exchange between Portugal and China was the main theme 

of many authors of that historical moment. The image of the Chinese woman and 

all the cultural characteristics that surrounded her are relevant themes in this 

dissertation, since the ideologies and philosophies of the two countries in question 

will bear fruit for a new culture. 
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Introdução  
 
A literatura de Macau é uma paisagem única e bela na literatura mundial chinesa, 

sendo a literatura macaense um elemento indispensável e importante da paisagem 

literária de Macau. A literatura de Macau apresenta uma grande riqueza e diversidade, 

sob a intercessão especial da história e da cultura entre o oriente e o ocidente, mas irá 

reduzir um pouco os seus deslumbrantes feitos literários. Faz com que seu estilo 

cultural distinto perca um pouco do charme comovente. Entre as regiões onde Taiwan e 

Hong Kong pertencem a uma origem colonial, apenas Macau formou um grupo étnico 

especial, complexo e intrigante como o "nativo". Não é exagero dizer que, devido às 

criações literárias dos macaenses, criou-se uma posição que a literatura de Macau não 

pode substituir e imitar na literatura chinesa noutras regiões. 

Os macaenses em Macau são vulgarmente designados por "Nativos" e os Macaenses 

ou Filhos da Terra em português, que geralmente se referem a crianças eurasiáticas 

nascidas em Macau. A "Europa" aqui refere-se principalmente a Portugal, que entrou 

em Macau desde meados do século XVI e assinou o "Tratado de Harmonia do 

Comércio" com o governo Qing em 1887, que deu início a um domínio colonial 

substancial sobre Macau durante mais de 100 anos; quanto à "Ásia", abrange Japão, 

Índia, Malaca e China. A definição, origem e atributos étnicos de "nativo" são uma 

questão controversa e ambígua na biologia humana. 

O tema da literatura nativa tem esse tipo de encontro cultural, reflete uma ampla 

gama de níveis e é rico em conotações, principalmente porque esses escritores nativos 

têm a característica de terem misturadas duas origens culturais. Por serem influenciados 

por duas culturas e viverem em dois níveis culturais, eles são particularmente sensíveis 

às diferentes formas culturais e ambientes culturais ao seu redor, e têm uma experiência 

particularmente profunda. Os fatores culturais são refletidos em suas obras e eles 

sentem o derramamento natural por dentro. Literatura é uma forma de arte que lembra a 

essência da sociedade. Como um fenómeno literário em Macau, a literatura autóctone 

reflete o contexto social complexo e a realidade de vida de vários níveis de Macau sob 

muitos aspetos. 
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I. Origem do português nativo de Macau 

 

 

A história dos portugueses nativos de Macau remonta ao início do século XVI, 

quando os portugueses começaram a usar suas vantagens geográficas naturais para se 

expandir pelo oceano. Depois que o famoso navegador português Vasco da Gama 

ultrapassou o Cabo da Boa Esperança e alcançou com sucesso a Índia em 1498, os 

portugueses ocuparam Goa na Índia em 1510 e logo controlaram as suas áreas costeiras. 

Em meados do século XVI, Goa tornou-se o comandante em chefe de Portugal, uma 

importante base e um centro religioso e cultural da Ásia. Os portugueses continuaram a 

se desenvolver para o leste e, depois de capturar Malaca, chegaram à costa sudeste da 

China.  

 
Após a descoberta do caminho marítimo para a Índia, os portugueses continuaram as suas 

explorações para oriente. Assim, em 1513, Jorge Álvares chegou à Ilha de Ling-Ting, onde 

ergueu um padrão, e onde foi enterrado em 1521. Em 1515, Rafael Perestrelo chegou ao Rio da 

Pérola. Estes terão sido os primeiros contactos dos portugueses com a China.1 

 

Por volta de 1535, o governo chinês da dinastia Ming permitiu que os portugueses 

realizassem comércio marítimo perto de Macau. Em 1553, os portugueses compraram 

funcionários locais chineses através de subornos e secaram seus produtos embebidos em 

água do mar na praia para começar sua residência em Macau. Por isso, os portugueses 

nativos de Macau têm uma história de mais de 400 anos. O famoso poeta português 

Luís de Camões escreveu: “Os portugueses somos do Ocidente, Imos buscando as terras 

do Oriente.” (Luís de Camões, Os Lusíadas, canto I, estância 50). 

 

A partir daí vão intensificar-se os contactos, sobretudo de ordem comercial. Após alguns 

incidentes, as autoridades chinesas proibiram o comércio com os portugueses, até que restituísse 

Malaca ao anterior sultão. Os portugueses passaram então a contrabandear, até que por 1554 as 

relações normalizaram. Por 1553, Leonel de Sousa obtém autorização para que os portugueses 

 
1 Chegada dos Portugueses à China in Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2020.  
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se possam estabelecer em Cantão e em Macau. Macau foi depois entregue aos portugueses como 

recompensa do auxílio por eles prestado aos chineses contra a pirataria marítima no período de 

1557 a 1564.2 

 

Os portugueses nativos de Macau são um grupo português de origem muito 

especial, cerca de 11 mil pessoas. A origem dos portugueses nativos de Macau é 

complexa e é difícil dizer exatamente o que os portugueses nativos incluem. De facto, o 

significado e o escopo dos portugueses nativos mudaram com o desenvolvimento da 

história. Os portugueses nativos referem-se originalmente a pessoas de origem 

portuguesa que são nativas de Macau. 

Parte do português nativo é uma raça sino-portuguesa e, após o retorno de Macau à 

pátria, em 20 de dezembro de 1999, tornou-se automaticamente chinês. De acordo com 

a Lei da Nacionalidade Portuguesa, os residentes de Macau nascidos até 19 de 

novembro de 1981 e seus descendentes (incluindo os portugueses nativos) têm 

automaticamente a nacionalidade portuguesa. Esta nacionalidade portuguesa pode ser 

passada para as gerações futuras. Se o residente de Macau não tiver a filiação das 56 

nacionalidades da China, não tem nacionalidade chinesa. 

Após o regresso de Macau à pátria, os residentes de Macau de origem chinesa têm 

automaticamente a nacionalidade chinesa. Isto criou 168.000 habitantes de Macau, 

168.000 pessoas têm passaportes e nacionalidades chinesas e portuguesas. Mas no 

território chinês, eles não são reconhecidos como cidadãos portugueses. Então criou-se 

o grupo especial que fundiu os dois países em português nativo. 

Por razões históricas, os nativos de Macau apareceram em Macau, vivem e 

estudam em Macau e desempenham diferentes papéis na política, cultura e sociedade. 

São uma parte importante de Macau que não pode ser ignorada. Como resultado da 

integração e desenvolvimento das culturas chinesa e ocidental em Macau, surgiram 

muitos escritores portugueses nativos de Macau.  

Desde a década de 1940, muitos escritores portugueses nativos de Macau 

 
2 Chegada dos Portugueses à China in Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2020.  
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apareceram e criaram alguns poemas e romances únicos. Devido à sua identidade 

histórica especial, suas obras literárias são únicas. A fusão e o conflito entre as culturas 

chinesa e ocidental são perfeitamente apresentados aos leitores nos trabalhos. 

Estuda-se literatura portuguesa, mas raramente se entra em contacto com a 

literatura portuguesa nativa de Macau. Poucas pessoas na China continental entendem a 

literatura nativa portuguesa de Macau, apenas as pessoas locais em Macau, China, 

entendem esse ramo específico da literatura. 

Somente nos últimos dez anos, os estudiosos começaram a estudar e prestar 

atenção ao português nativo. Nos anos 90, havia apenas alguns artigos que estudavam 

as línguas nativas de Macau. Nos estudos do português nativo de Macau, são 

mencionados alguns pontos sobre a literatura nativa de Macau, mas pouquíssimas 

pesquisas sobre eles.  

 

Figura 1 – Portugueses nativos, Macau3 

1.1 Origem do Patuá Macaense 

 

O português nativo de Macau tem uma combinação de descendência e cultura 

chinesa e portuguesa. Eles têm nacionalidade portuguesa e estão familiarizados com a 

cultura e os costumes da sociedade chinesa e são influenciados pela língua e cultura 

 
3 Disponível em: https://wgm8.com/szh-the-mysteries-of-the-macanese-culture/ 
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chinesas. Crescer nos dois contextos culturais da China e de Portugal é uma 

característica do povo português em Macau. Devido à combinação das culturas chinesa 

e portuguesa, surgiu um tipo especial de dialeto de Macau, o Patuá Macaense. Muitos 

escritores portugueses nativos de Macau usam este dialecto de Macau nas suas criações. 

Este dialeto é, portanto, muito importante. Quando analisadas as obras de escritores 

nativos portugueses em Macau, esse dialeto é muito importante e geralmente aparece 

nas obras originais. 

 

Todavia, e ainda anteriormente a estes filólogos, a mais antiga referência que existe sobre o 

patoá de Macau deve-se a um autor chinês, Tcheng Ulam, que também escreveu uma 

monografia sobre a cidade do Santo-Nome-de-Deus com o título de Oi-Mun-Kei-Leok, 

redigida em 1745-1746, em que se referia à língua macaense.4 

 

O dialecto de Macau nasceu em meados do século XVI, ou seja, Macau foi 

gradualmente ocupado por Portugal. O Patuá começou no século XVI. Devido a 

mudanças históricas, esta língua especial também possui um processo evolutivo. Macau 

foi colonizada por Portugal como um centro de atividades marítimas, religiosas e 

comerciais. Essas atividades são principalmente para o leste da Ásia. Portanto, como os 

portugueses se casavam com mulheres de Malaca e Sri Lanka, o Patuá é influenciado 

pelo malaio e outras línguas. Ao longo dos séculos, à medida que a população e a 

cultura de Macau colidiram, as línguas nativas de Macau passaram por tremendas 

mudanças em termos de uso, gramática, sintaxe e vocabulário. No final do século XIX, 

os portugueses começaram a se casar com mulheres em Macau e no Delta do Rio das 

Pérolas. Portanto, o português nativo também foi bastante influenciado pelos 

cantoneses. Além disso, o português nativo também recebeu outras influências de 

idiomas europeus e asiáticos. 

 

A presença de malaios é documentada nas primeiras décadas da colónia e a influência do malaio 

 
4 http://macauantigo.blogspot.com/2018/10/a-lingua-ou-patua-de-macau-1-parte.html 
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sobre o emergente CPM8 foi significativa a julgar pelo grande número de lexemas malaios que 

perduram no crioulo (…) O léxico malaio teria originado dos escravos, mas também das famílias 

dos casados que vieram do sudeste asiático, e muito provavelmente de Malaca, a colónia mais 

próxima e que servia como entreposto.5      

 

Antes do retorno de Macau, especialmente desde 1977, os governos australiano e 

português começaram a promover vigorosamente o português e decidiram "eliminar" 

esse português não tradicional. Até agora, apenas um punhado de pessoas fala 

português e poucas pessoas conseguem entender esse idioma. A UNESCO lista o Patuá 

como um idioma "extremamente ameaçado". Em 2000, o número estimado de falantes 

nativos de Macau em todo o mundo é de apenas 50. 

Segundo Dona Aida, 88 anos, seu Patuá foi aprendido com a mãe, embora ela 

possa falar, não o utiliza na comunicação porque ninguém pode entendê-la. A estudiosa 

portuguesa Bataia também tem a seguinte descrição: "As pessoas de oitenta ou noventa 

anos que entrevistamos nos disseram que a avó deles falava apenas o Patuá e não falava 

mais. Mas o modo de falar da avó é diferente do dos filhos, ou seja, é diferente do dos 

quarenta. De facto, o que sua avó disse era completamente incompreensível para as 

pessoas de Portugal e, embora a geração de meia-idade tivesse que escutar com atenção, 

eles puderam entender isso no primeiro contacto." A investigação de Hu Huiming 

também chegou à mesma conclusão: "O autor certa vez perguntou a muitos portugueses 

nativos, todos eles declararam por unanimidade que o Patuá é o português usado pelos 

portugueses nativos de Macau no passado e, em sua geração, não há muitas pessoas que 

possam falar, nem muitas pessoas entenda isso." 

O Patuá é um idioma que apresenta padrões de português, com base no cantonês e 

português, usa muitos morfemas chineses e portugueses e absorve muitas palavras e 

componentes estrangeiros. Esta linguagem foi amplamente divulgada e utilizada na 

sociedade portuguesa nativa. No entanto, com a integração gradual da nação com o 

passar do tempo, essa linguagem desapareceu gradualmente e agora restam apenas 

 
5  Baxter (2009: 281). 
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registos. 

 

Ultimamente a Dr.ª Graciete Nogueira Batalha, professora no Liceu Infante D. Henrique e 

residente no território há longos anos, tem-se consagrado afincadamente à prospecção do 

dialecto com a publicação de numerosos e valiosos trabalhos. Finalmente, um escritor macaense, 

José dos Santos Ferreira, deu à luz uma série de obras em que reconstitui com toda a fidelidade a 

língua de Macau. Além de referências esparsas em outras obras são estes os principais elementos 

que se podem consultar sobre um dos dialectos que se podem consultar sobre um dos dialectos 

mais característicos e originais da língua nacional.6  

 

No seguinte quadro comparam-se, a título de exemplo, diferentes expressões do 

dialeto de Macau e do português: 

 

                       Macanese                           Português 

Filo di quim?  Quem é seu filho? 

Como tá vai?  Como vai? 

Macau sãm assi.  Macau são assim. 

Cuza vôs querê? O que você quer? 

Amochá!  Amor! 

Maquita Chapado Nativo autêntico 

Chuchumeca  fofoca 

 

As obras de escritores nativos portugueses de Macau mostram a integração e a 

inovação das culturas chinesa e ocidental, ideias e conceitos tradicionais em todos os 

aspetos. Através da análise de suas obras, é possível entender melhor a colisão e a 

integração entre diferentes culturas. A literatura portuguesa nativa de Macau é 

 
6 Rafael Ávila de Azevedo, A Influência da Cultura Portuguesa em Macau, 40. 
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independente da literatura portuguesa que não seja chinesa, mas também reflete chinesa 

de Macau. Literatura sobre condições de vida, mas também única entre a literatura de 

Hong Kong, Macau e Taiwan.  

 

II. Análise dos escritores representativos das comunidades portuguesas nativas de 

Macau 

 

A literatura nativa portuguesa de Macau teve origem no início do século XIX. 

Após a restauração da soberania em Macau em 1999, muitos habitantes locais de Macau 

retornaram a Portugal para se estabelecer ou se mudar para outro país, e há cada vez 

menos portugueses nativos em Macau. Os portugueses nativos representam apenas 2% 

da população de Macau, cerca de 20.000 a 30.000 pessoas, das quais apenas 10.000 

vivem em Macau e Hong Kong, e o restante está distribuído por Portugal, Austrália, 

Estados Unidos, Canadá e Brasil. Após o retorno da soberania de Macau em 1999, 

muitos indígenas voltaram a Portugal para se estabelecer ou se mudar para outros 

países. O número de indígenas que vivem em Macau diminuiu gradualmente.  

Este trabalho discute esse pequeno grupo de portugueses nativos típicos, entre os 

quais alguns escritores de língua portuguesa que surgiram, cuja língua, assunto e estilo 

criativo de suas obras têm personalidade distinta. No único "campo transcultural" de 

Macau, a identidade especial e o contexto cultural dos portugueses nativos 

manifestaram-se plenamente. Como analisado pelo estudioso de Macau Wang Chun, 

estes escritores indígenas: "Embora a linguagem usada em sua criação seja o português, 

os pensamentos, emoções, modos de pensar, características psicológicas, orientação de 

valor e gosto estético que exibem são identidades especiais, ambientes especiais e 

contextos históricos e culturais de chineses e portugueses locais que possuem 

características muito diferentes e são um grupo único de escritores." 

Entre as regiões onde Taiwan e Hong Kong pertencem ao mesmo contexto 

colonial, apenas Macau formou um grupo étnico especial, complexo e intrigante, como 
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o "nativo". Não é exagero dizer que, devido à criação literária nativa do português 

nativo, a literatura de Macau não conseguiu substituir e simular a literatura chinesa em 

outras regiões. 

Comparada com a literatura da China continental, Hong Kong e Taiwan, a 

literatura de Macau é uma existência única e facilmente esquecida, e a literatura 

portuguesa nativa, um ramo da literatura de Macau, é a mais facilmente esquecida. O 

espírito único da literatura nativa de Macau também decorre do intercâmbio cultural 

entre portugueses e chineses. A literatura nativa Macaísta é influenciada pela cultura 

portuguesa, cultura cristã, cultura chinesa e outras culturas. A cultura tradicional 

chinesa afeta profundamente todos os escritores nativos portugueses. "Portanto, alguns 

estudiosos chamam cultura de Macau" Cultura "cocktail": As multiculturas são 

misturadas, mas coexistem, o que não se reflete apenas no desenvolvimento da 

literatura nativa de Macau, mas também no temperamento urbano de Macau. 

A literatura de Macau é um ramo muito característico da literatura chinesa 

mundial, sendo a literatura nativa portuguesa uma parte indispensável da literatura de 

Macau. Mesmo sem a literatura nativa de Macau, essa literatura ainda tem uma 

existência rica e diversificada sob a intercessão especial entre Oriente e Ocidente, 

história e cultura, devido às suas características culturais únicas, fará brilhar as suas 

realizações literárias. 

 

Após o século XX, apenas alguns escritores surgiram nas comunidades portuguesas nativas de 

Macau.Em suas obras, há romances, poesias, roteiros, etc., cobrindo todos os principais assuntos 

da criação literária class. Originário da distinção entre raça e cultura, é frequentemente 

mencionado na literatura indígena. O romance e o tema a serem discutidos neste artigo e neste 

os fenômenos culturais existentes estão intimamente relacionados.7 

 

 Este trabalho apresenta vários escritores portugueses nativos típicos e suas obras. 

 
7Diário do Povo; 人民日报; Pinyin: Rénmín rìbào. O Diário do Povo é um jornal em chinês simplificado 

publicado em todo o mundo com uma tiragem de três a quatro milhões de exemplares. 
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Analisa brevemente as características dos trabalhos de escritores nativos portugueses, 

estuda seu estilo criativo e descreve os personagens e a cultura chinesa. Explora as 

personalidades distintas exclusivas dessas obras e apresenta a identidade especial e o 

contexto cultural do português nativo exibido nessas obras. 

Essa mistura de culturas chinesa e ocidental levou à complexa psicologia da 

coexistência de orgulho e inferioridade entre os povos indígenas: quando enfrentam o 

português europeu sentem diferenças raciais e quando enfrentam o chinês mostram a 

superioridade racial colonial. Isso dá às comunidades indígenas suas características e 

perspetivas culturais únicas.  

Exemplificando essa situação, os portugueses nativos chamavam aos lugares onde 

moravam "Christchurch" e "área de pessoas estrangeiras", enquanto os chineses viviam 

em “Chinatown” e “área chinesa”, mas essa não é uma divisão regional simples. São 

dois círculos da vida e interpretações culturais diferentes. Esta divisão também mostra 

que as pessoas em “Christchurch” são superiores e nobres que as de Chinatown, e as 

coisas em Christchurch são mais civilizadas e bonitas do que Chinatown. 

Para os portugueses nativos, Christchurch é a sua identidade cultural. Este tipo de 

distinção baseada em raça e cultura é frequentemente mencionado na literatura nativa. 

O romance e o tema discutido neste artigo estão intimamente relacionados a esse 

fenómeno cultural que existe em Macau devido à colonização a longo prazo. 

A partir dos materiais atualmente disponíveis, podemos entender que, no início do 

século XIX, apareceram canções indígenas escritas na antiga "língua nativa de Macau", 

mas foi somente a partir da década de 1940 que um grande número de escritores 

portugueses nativos apareceu em "A Voz de Macau". , "Nam Van - Contos de Macau" e 

outros jornais publicaram novos poemas, romances, dramas, etc., porque escrever em 

português nativo é difícil para os leitores comuns lerem, por isso não causou o 

reconhecimento dos leitores locais. A publicação sucessiva destas obras deu origem à 

psicologia, cultura, emoções e pensamentos dos portugueses nativos de Macau e, 

através da tradução, tornaram-se uma parte muito atraente da literatura portuguesa 

Macaense. A literatura portuguesa nativa é como a identidade do português nativo. Não 
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há verdadeiramente literatura portuguesa nem literatura chinesa em Macau, mas 

literatura portuguesa nativa dedicada aos portugueses nativos em Macau incluindo  

reflexões e representações da vida chinesa, cenário natural e costumes de Macau. 

Também existem nativos interagindo com os chineses e até retratando o amor, etc. É 

sem dúvida um capítulo especial e bonito da história da literatura de Macau. 

Existem cerca de 30 obras literárias indígenas publicadas em coleções de tradução, 

número pequeno de romances, apenas a obra de Henrique de Senna Fernandes (1929-

2010) "Nam Van - Contos de Macau" (1978) e a obra "Amor e Dedinhos de Pé" 

(1986),"A Trança Feiticeira"(1994); Jiang Daolian (Deolinda da Conceição (1914-

1957)) a obra "Cheong-Sam-A Cabaia"(1956). Este trabalho explora a imagem de 

"chinês" e "feminino" nos romances de Henrique de Senna Fernandes e Jiang Daolian, 

que são "nativos portugueses típicos" e escritores representativos de Macau. 

Para explorar a imagem das mulheres chinesas é uma questão que deve ser 

abordada no estudo da literatura indígena, porque há o surgimento de grupos indígenas 

que não podem ser separados das mulheres chinesas. Nos romances "Emigrantes" 

(1928), "A Selva" (1930), o conhecido escritor português Ferreira de Castro (1898-

1974), viajou com a esposa em 1939 pelo mundo. Eles passaram pela China no caminho 

e visitaram Macau pelo caminho. Ele finalmente escreveu um livro "A Volta ao 

Mundo", e, também escreveu sobre o português nativo:  

 

"Atualmente, existem 240.000 chineses vivendo em Macau, muitos deles vieram para 

escapar da guerra. Existem cerca de 4.500 portugueses, dos quais duzentos ou trezentos 

nasceram em Portugal; o restante é português nativo. Os portugueses nativos são uma 

raça mista de caucasianos e amarelos, o que resulta do charme das meninas chinesas 

com a cabaia e franjas na testa ... "  

 

Este é o único texto escrito em Macau que é nativo de Macau, enfatizando o 

"encanto das meninas chinesas" e a origem do encanto é a aparência e o vestuário. É 

interessante notar que o romance de Henrique de Senna Fernandes "A Trança 

Feiticeiras" enfatiza as longas e belas tranças das mulheres chinesas; "Cheong-Sam-A 



 

12 

Cabaia" de Deolinda da Conceição também se refere ao "cheongsam" (ou seja, cabaia), 

o símbolo das roupas femininas chinesas. Tranças e cabaias tornaram-se uma descrição 

típica da imagem externa das mulheres chinesas nos romances nativos de Macau e, ao 

mesmo tempo, são usadas para se referir a todas as mulheres chinesas. Estes romances, 

por unanimidade, concentraram o núcleo da história nas mulheres chinesas, dando-nos 

um vislumbre da situação e da psicologia das mulheres chinesas na sociedade colonial 

especial de Macau.  

Ao mesmo tempo, explorar a imagem das mulheres chinesas é um ponto de 

entrada importante para entender esse grupo de pessoas chamado "filhos de Macau". 

Suas opiniões sobre casamento, cultura, valores, raça, etc., também têm uma expressão 

real e vívida nesses romances. Através da representação e apresentação de imagens 

femininas chinesas, reflete plenamente o conflito e a integração entre os grupos 

portugueses, portugueses nativos e chineses na área colonial sob as trocas históricas, 

sociais e culturais especiais de Macau, para que possamos entender os portugueses 

nativos. A psicologia heterogénea das pessoas e suas perspetivas únicas sobre as 

relações de género resultam da dupla influência da cultura tradicional portuguesa e 

chinesa. 

 

III. Figuras femininas chinesas nos romances  

 

3.1 Introdução a Deolinda da Conceição 

 

Deolinda da Conceição é a autora de “Cheong-Sam-A Cabaia” que abordaremos 

nesta dissertação. Por causa da experiência da vida do autor e do conceito especial, 

desenvolvi um forte interesse na imagem feminina e na cultura chinesa. Portanto, será 

feita uma análise detalhada da imagem feminina e da cultura chinesa com as obras do 

escritor português nativo de Macau. 
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Em um período conservador em que os homens são predominantes, Deolinda da 

Conceição era uma portuguesa nativa, mostrava uma forte vontade em seu trabalho, 

possuía uma integridade de pensamento extraordinária e independente e um talento 

extraordinário na criação. Foi a primeira editora e jornalista de jornais portugueses na 

história de Macau, atraindo dois atendimentos, seus dois casamentos, seu senso de 

responsabilidade por criar dois filhos de forma independente e sua coragem e calma 

durante a guerra. Sua "Cheong-Sam-A Cabaia" permite reconhecer a visão de uma 

mulher nativa, descreve e observa a sociedade e as mulheres chinesas. Ela via as 

mulheres chinesas de uma perspetiva "ocidental". Embora às vezes mostrasse 

inconscientemente uma mentalidade de "desprezo", não possuía a arrogância e o 

preconceito que os colonos aprenderam; retratava muitas mulheres em suas obras. 

Desastre e infortúnio mostram sua mente ampla, cheia de amor e justiça. 

Jiang Daolian nasceu em Macau, o pai é português e a mãe é de Macau, é típico 

do chinês-português. Ela recebeu educação em estilo português desde pequena e, depois 

de se formar no Li Xiao Middle School, em Macau, foi para Hong Kong estudar inglês 

e trabalhou como professora. Antes da Segunda Guerra Mundial, ela ensinou português 

em Hong Kong e Macau. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi para Hong Kong e 

empreendeu como diretora da "Escola de Português de Hong Kong para os Refugiados" 

e também traduziu o boletim da BBC Radio para o jornal local "A Voz de Macau". 

Devido à situação turbulenta, ela morou em Xangai por um tempo e teve dois filhos 

com seu primeiro marido. Depois de regressar a Macau, trabalhou durante muito tempo 

como repórter no jornal português "Notícias de Macau" e editou a “página feminina”. 

Em 1948, ela casou com o seu colega de escritório do jornal e teve um filho. Além de 

um grande número de artigos de notícias, ela também escreveu romances, ensaios, 

críticas literárias e artigos de crítica de arte. Em 1956, ela publicou seu primeiro e único 

livro na Livraria Francisco Franco, na capital portuguesa de Lisboa, a coleção de contos 

"Cheong-Sam-A Cabaia", que foi imediatamente elogiada. É uma pena que, quando o 

talento começou a mostrar, ela tenha morrido num hospital de Hong Kong devido a um 
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cancro. Seus talentos e encontros são semelhantes a Xiao Hong8, uma renomada 

escritora na China. 

Deolinda da Conceição tinha descendência sino-portuguesa e era uma nativa de 

Macau. Esse contexto familiar dá a seu trabalho uma perspetiva dupla. Ela não estava 

apenas olhando para as questões sociais como espetadora, mas também para elas da 

perspetiva de um experimentador. Portanto, como uma raça mista sino-portuguesa, ela 

pode observar esta terra de integração cultural com muitas experiências complexas e 

dolorosas. O relacionamento dela com Macau foi muito apertado e ela teve um senso 

agudo de tudo o que aconteceu nesta terra. Essa é uma relação especial que causou a 

dupla perspetiva cultural de Deolinda da Conceição. 

O seu livro Cheong-Sam - A Cabaia alcança a maior conquista. Seu livro principal 

é a coleção dos contos. Como um português nativo, a escrita de Deolinda da Conceição 

claramente tem algo a ver com a cultura chinesa. 

Embora os contos contidos em “Cheong-Sam-A Cabaia” tenham ocorrido, estão 

localizados em Macau, mas a sua perspetiva é especial. Isso cria pequenas 

características de escrita da heterogeneidade cultural. Ao escrever romances, Deolinda 

da Conceição também moldou e criou algumas figuras que ousam romper o ambiente 

feudal da família com imagens femininas corajosas, e essas imagens estão obviamente 

adiantadas. 

Isso também mostra que Deolinda da Conceição escrevera conscientemente o 

trabalho combinado a cultura chinesa e a consciência das mulheres, criando um grupo 

de imagens femininas de mulheres ocidentais com diferentes personagens 

"introvertidos" e diferentes "corajosos" das mulheres orientais tradicionais. Ao mesmo 

tempo, as habilidades de escrita de Deolinda da Conceição também eram óbvias. 

Olhando para as mulheres orientais com um olhar estranho, a sua posição está 

obviamente envolvida em simpatia. Isso também mostra que Deolinda da Conceição 

usa intervenção em vez de olhar para o status das mulheres na China como 

observadoras e compassivas. 

 
8  Xiao Hong: 2 de junho de 1911-Hong Kong, 22 de janeiro de 1942. 
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Afetados pela literatura chinesa, a supressão das mulheres chinesas tradicionais, 

fenómeno da discriminação, a narrativa de Deolinda da Conceição não é tão geral 

quanto a literatura ocidental. 

Outro famoso escritor português nativo de Macau, Henrique de Senna Fernandes, 

também apresenta muitas descrições de mulheres chinesas em suas obras. Este trabalho 

também analisará as imagens de mulheres chinesas naquele período em combinação 

com as obras dele. 

 

3.2 Introdução a Henrique de Senna Fernandes 

 

Henrique de Senna Fernandes (15-10-1923 – 04-10-2010) é advogado e escritor 

em Macau. Como português nativo, nascido em Macau, ele também viveu em Portugal, 

onde foi aluno da Universidade de Coimbra. A experiência de vida única levou 

Henrique de Senhora Fernandes a integrar melhor as culturas da China e de Portugal, 

criando assim uma Literatura fascinante.  

 

No campo do ensino, ele foi professor e diretor da Escola Comercial Pedro Nolasco. Mais tarde, 

ele foi presidente da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses, durante o período em 

que se criou a atual Escola Portuguesa de Macau. Como advogado, foi presidente da direção 

da Associação dos Advogados de Macau em 1991-1995.”9 

 

 

IV.  Introdução à obra de Henrique de Senna Fernandes 

 

Henrique é o escritor português nativo mais representativo, a maioria de suas obras 

literárias são adaptadas de sua experiência de vida. Suas obras refletem todos os 

 
9 Wikipedia:  https://pt.wikipedia.org/wiki/Henrique_de_Senna_Fernandes 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_Nolasco_da_Silva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Promotora_da_Instru%C3%A7%C3%A3o_dos_Macaenses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_Portuguesa_de_Macau
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_Portuguesa_de_Macau
https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_dos_Advogados_de_Macau
https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_dos_Advogados_de_Macau
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fenómenos sociais e as condições de vida das pessoas naquela época. Devido à 

experiência de vida de Henrique de Senna Fernandes, as obras que ele criou refletem 

bem a desigualdade da hierarquia social da época e as condições de vida das mulheres 

chinesas daquela época. 

Henrique era casado com uma mulher chinesa e, sob o ambiente social da época, 

teve que enfrentar fortes pressões e superar as diferenças de costumes de cultura e vida. 

Esse casamento sofreu reviravoltas no amor, atravessou muitas dificuldades e buscou o 

amor livre, além de uma profunda experiência pessoal. A longa vida de Henrique pode 

ser considerada a melhor personificação da história, raça, cultura, religião, língua e 

outros fatores únicos de Macau. Usando sua rica imaginação, ele escreveu suas próprias 

experiências, as histórias verdadeiras da vida de familiares e amigos no romance. 

Portanto, seus romances são muito vívidos. Ele compreendeu firmemente a psicologia 

do leitor e descreveu o romance de maneira maravilhosa. 

 

No campo da escrita, ele retratou o Macau antigo dos anos 30, 40 e 50, através dos seus livros 

publicados, nomeadamente "Nam Van - Contos de Macau", "Amor e Dedinhos de Pé", "A 

Trança Feiticeira" e "Mong-Há - Contos de Macau". Além do tema do Macau antigo, outros 

temas centrais da sua obra literária eram a mulher e o amor. Frequentemente, os seus livros 

envolvem as complexas relações entre as três comunidades de Macau (a chinesa, a portuguesa e 

a macaense) e uma relação amorosa entre uma rapariga chinesa e um rapaz macaense ou 

português. De algum modo, estas relações descritas nos seus livros têm paralelos com a sua vida 

amorosa: ele amou e casou-se com uma mulher chinesa, desafiando as convenções de uma 

cidade que na altura era muito conservadora.10 

 

O tocante casamento inter-racial descrito na tentação da grande trança também 

contém as verdadeiras emoções de Henrique. Sua esposa é chinesa e faleceu. A morte 

de sua esposa foi algo muito forte para Henrique, ele se dedicou muito ao amor e ficou 

muito infeliz quando contaram sua história de amor. 

 
10 Baxter, 2006. 
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Esta dissertação também utilizará as obras de Henrique para analisar a imagem das 

mulheres chinesas e a cultura chinesa. 

 

4.1. Análise de A Trança Feiticeira 

 

Henrique de Senna Fernandes e Deolinda da Conceição têm algumas diferenças. 

Primeiro, sua obra-prima é uma história longa, e Deolinda da Conceição é uma história 

curta. Em segundo lugar, os contos de Deolinda da Conceição se concentram nas 

histórias da Segunda Guerra Mundial, embora alguns deles envolvam amor e casamento 

sino-portugueses, mas ainda são principalmente mulheres chinesas. Henrique de Senna 

Fernandes é baseado no tema dos nativos, ele descreve o amor de nativos e mulheres 

chinesas. Embora o cenário seja no início do século XX, em certo sentido, ele escreveu 

sobre o fenómeno do amor e do casamento entre homens nativos e mulheres chinesas 

que existe há 400 anos. O pensamento que ele causou era obviamente mais profundo e 

mais rico que os contos de Deolinda da Conceição. Henrique de Senna Fernandes é um 

homem nativo - essa diferença de género tem uma influência decisiva em seu status na 

sociedade nativa e no pensamento e na escolha de sujeitos criativos. Existe uma 

consciência de classe de género de mulheres fracas e homens fortes na sociedade nativa, 

e o grupo indígena sempre teve um desequilíbrio de mulheres em relação aos homens, 

de modo que os homens nativos de Macau desfrutam de status e poder cada vez mais 

altos do que as mulheres. Além das vantagens de género, Henrique de Senna Fernandes 

também é descendente de aristocratas e conhece muito bem o estilo de vida e a cultura 

da alta sociedade indígena, de modo que seus romances representativos são 

principalmente homens da alta sociedade indígena. Estas diferenças tornam os 

romances de Henrique de Senna Fernandes mais distintos do que a literatura nativa de 

Macau. Portanto, a fim de aperfeiçoar melhor a imagem das mulheres no amor 

português e chinês naquela época, utilizar-se-á “A Trança Feiticeira” para uma melhor 

análise. 



 

18 

O protagonista masculino de “A Trança Feiticeira”, Adozindo, é um jovem nativo 

bonito e cínico, com uma família rica e conhecido como conquistador no campo 

romântico. Por acaso, ele foi atraído por uma grande trança preta e se apaixonou. A 

dona dessa trança preta é A-Leng, o "Batiam a água", o mais pobre jardim de “Cheok 

Chai Un”. Embora ela seja analfabeta, é capaz e bonita. Adozindo foi atraído pela 

aparência encantadora da garota no começo, mas depois gradualmente entendeu seu 

bom comportamento interior e realmente se apaixonou por ela. A princípio, A-Leng 

acreditava que a atitude de Adozindo era desprezo, além de duas origens culturais 

diferentes, ela recusou várias vezes. Mais tarde, também sentiu seu verdadeiro amor, 

desconsiderando a oposição de todos em se apaixonar por ele e se casar. Sob a pressão 

de costumes culturais e características raciais completamente diferentes, Adozindo foi 

acusado de manchar a reputação de sua família e foi expulso de sua casa. Até os bons 

amigos do passado se recusaram a ajudar Adozindo. Quanto A-Leng, ela também se 

tornou rebelde em “Cheok Chai Un” por amor. A casa de A-leng foi confiscada e 

também foi expulsa de sua casa. Os dois só podem se mudar para outro bairro chinês e 

viver uma vida isolada e difícil. Depois de algumas dificuldades, Adozindo conseguiu 

um emprego em uma companhia de navegação e mudou os hábitos da nobreza anterior. 

Finalmente, ele e A-Leng superam os obstáculos culturais e levam uma vida feliz. No 

final, o pai de Adozindo, que originalmente se opusera a esse casamento, sentiu-se 

arrependido e encontrou Adozindo e sua esposa e neto. Ao chamado do "pai" de A-

Leng, as barreiras de classe originais foram demolidas pelo carinho. Adozindo foi aceite 

pelos pais e pelos portugueses nativos vizinhos, e A-Leng também se reconciliou com 

as pessoas em “Cheok Chai Un”. 

Esse final feliz simboliza a reconciliação dos dois grupos étnicos e também mostra 

que a contradição entre Christchurch e Chinatown tem o potencial de ser resolvida e 

reconciliada. Há muitas descrições de Christchurch e Chinatown na narrativa. Podemos 

experimentar a pobreza de Chinatown. Naquela época, as pessoas que viviam em 

Chinatown eram todas pobres e as mulheres realizavam os trabalhos mais baixos. Na 

caneta do autor, a maioria das mulheres chinesas se ocupam de trabalhos humildes. A 
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única coisa que pode tornar essas mulheres chinesas elegantes são suas longas tranças 

negras. Este é o corte de cabelo unificado das meninas das classes mais baixas da 

China. Assim como A-Leng, mesmo que as axilas e as costas estejam encharcadas de 

suor, as pernas da calça e os pés descalços estejam cobertos de lama, ela ainda acredita 

confiantemente que a única coisa limpa e bonita é a trança preta e brilhante, que é o seu 

orgulho indubitável. No conto, Adozindo foi atraído primeiro pela trança de A-Leng e 

depois seduzido por seu corpo. A trança e o corpo, para Henrique de Senna Fernandes, 

não podem dizer que não há "materialização" para as mulheres chinesas. Além disso, na 

Chinatown suja, atrasada e pobre, as mulheres como A-Leng, Henrique de Senna 

Fernandes escreveu:" A-Leng é o mais notável "," tem o status de princesa ", retratando 

a imagem de A-leng significativamente mais alta do que outras mulheres chinesas. De 

facto, para igualar o superior Adozindo, a princesa chinesa e o filho nativo, Henrique de 

Senna Fernandes ainda mostra o quanto se baseia na superioridade étnica do português 

nativo. Essa pode ser sua limitação de classe ou sua estratégia de enredo. No entanto, 

não importa como, ele ainda moldou a imagem feminina chinesa única de "A-Leng" 

através dessa história de amor sino-portuguesa, e essa imagem feminina mudou o 

destino de Adozindo e sua família, ao longo da história, exalando um charme 

encantador. Nessa perspetiva, ele não pode negar a compreensão cultural e a identidade 

emocional da sociedade chinesa. 

No romance A-Leng, além da "postura robusta" externa, "a mais esbelta e bonita" 

e possui "aquela trança longa, grossa e escura", ela também possui o espírito de 

sofrimento e trabalho árduo das mulheres chinesas tradicionais, a resiliência para 

enfrentar desafios e contratempos e o comportamento para tratar queixas com paz e 

virtude. Sem dúvida, Henrique de Senna Fernandes projetou o seu conhecimento e 

imaginação das mulheres chinesas em A-Leng, fornecendo-nos uma imagem típica das 

mulheres orientais. 

O romance descreve que os dois foram forçados a ir para uma área chinesa que 

ninguém conhecia. Os hábitos nobres de Adozindo o tornaram incapaz de encontrar um 

emprego adequado. Não havia como. A-Leng decidiu ir à loja de sua amiga. Diz a 
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Adozindo: “Eu sempre andei descalço e nunca tive vergonha disso.” Ela não quer usar 

meus únicos tamancos. Para alguém que não tem nada, não há nada de vergonhoso 

nisso. Enfrentando o intrigado Addo, Aling disse friamente: "Perdi tudo. E, como 

mulher, perdi mais que você.” Então ela resolveu saiu de casa. Ela pensou consigo 

mesma: “Se Adozindo gosta dela como ele costumava, ele definitivamente a procurará.”  

A partida de A-leng lembrou Adozindo de sua frustração e desespero. Ele teve 

uma nova experiência: “Só Deus sabe o que Deus decide. O caminho que escolhemos, 

devemos seguir.” Para viver, A-leng quase cortou e vendeu a trança, mas no último 

momento, A-Leng decidiu manter essa preciosa trança, embora possa ser vendida a um 

excelente preço. Por fim, Adozindo conseguiu um emprego e os dois voltaram a bem, 

com filhos e sua própria casa. Pode-se dizer que A-Leng resgatou Adozindo. Há outro 

detalhe interessante no romance: quando Adozindo saiu com A-Leng, os quatro homens 

altos e fortes de “Cheok Chai Un” decidiram lutar contra Adozindo como um 

estrangeiro, mas A-Leng saiu para proteger Adozindo. Saltando para o centro da rua 

com uma vara no ombro, suas sobrancelhas estavam zangadas e parecia estar lutando 

com a morte. Ela declarou guerra sem nenhuma fraqueza. Ela sacudiu o varapau com 

habilidade, batendo com força nas pernas de um indivíduo em pé na frente dele, 

derrubando-o no chão. Com raiva, A-Leng se virou como um herói endurecido pela 

batalha, acenando com o varapau. As duas pessoas que foram derrubadas no chão 

gemeram enquanto se escondiam de A-Leng. Ela era como uma vencedora e disse em 

voz alta: "Ninguém quer tocar no meu homem!" Este não é o modelo tradicional de 

"herói salva a beleza", mas a nova mulher de "bela salva o herói". A extraordinária 

coragem e firmeza de A-Leng subverteram a imagem das mulheres orientais fracas e 

imparáveis e deram nova vitalidade às mulheres chinesas. A-Leng não apenas 

desempenha o papel de proteger os homens em momentos críticos, mas também mostra 

sua delicadeza e sabedoria únicas em casa. Eles humildemente se adaptam, produzindo 

gradualmente seu estilo de vida único e harmonioso.  

As duas culturas diferentes são naturalmente e dignas no gentil avanço e retirada 

das mulheres, o que é muito difícil. Esta não é a influência da cultura nativa, mas a 
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influência mútua das duas culturas, e também o crescimento e a sublimação da natureza 

feminina de A-Leng e das características tradicionais chinesas. Os estudiosos de Macau 

que pesquisaram os romances de Henrique de Senna Fernandes apontaram:  

 

Penso que um dos significados importantes do romance é que ele quebra o preconceito contra as 

mulheres chinesas no passado e o preconceito contra a reprodução e casamento entre etnias. A 

afirmação do casamento autônomo para escolher sua própria identidade. 

 

Pode-se dizer que A-Leng é o personagem com mais características retratadas 

positivamente das mulheres chinesas no romance dos escritores portugueses nativos. 

Embora nesta emocionante história de amor, A-Leng seja mais passiva, e A-Leng deve 

casar com Adozindo na Igreja Católica, baseando-se nas tradições culturais portuguesas 

e nas normas de casamento, e os chineses que vivem em “Cheok Chai Un” são descritos 

como sujos e atrasados, em nítido contraste com a nobreza de Christchurch. Mas, 

olhando atentamente para o livro inteiro, Henrique de Senna Fernandes sempre moldou 

a imagem de A-Leng com um clima cheio de emoções e apreço, como um lótus branco 

puro e também como um anjo puro. Especialmente no final do romance, quando o pai 

de Adozindo deitou a figura de um nativo rico, disposto a aceitar Adozindo e A-Leng 

que foram expulsos de casa, A-Leng abriu a porta para cumprimentar o pai de Adozindo 

e disse com entusiasmo e ternura: "Papai entre. Esta é a sua casa. " Uma imagem 

tradicional chinesa típica de uma mulher gentil e sábia é claramente apresentada diante 

de nossos olhos. A longa trança preta atrás dela parece exalar um brilho quente da 

natureza humana. 

Embora Henrique de Senna Fernandes tenha nascido em Macau, ele sempre 

recebeu educação cultural portuguesa, e seu pensamento é difícil de romper com a 

Europa - o sistema cognitivo do colonialismo português. No entanto, em certo sentido, 

as mulheres chinesas são mais fortes, mais corajosas e mais gerais do que os homens 

nesse sentido. Neste ponto de vista, ele não revelou os estereótipos sob o forte olhar 

cultural inconscientemente dos colonos comuns. Ele moldou com sucesso uma mulher 

chinesa como A-Leng, com bela qualidade espiritual e vontade de vida tenaz, o que 
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trouxe às pessoas um tipo de poder de reflexão na função estética e no valor humano. 

 

V. Análise dos contos de Sheong - Sam - A Cabaia 

 

Sheong - Sam - A Cabaia contém 27 contos curtos que refletem a vida em Macau 

nas décadas de 1930 e 1950. A autora escreveu um conto em nome da cabaia 

representando roupas femininas chinesas e, ao mesmo tempo, em nome da cabaia, 

mostra que "Sheong - Sam" é um romance sobre mulheres chinesas. Por meio desses 

contos, a autora criou uma série de imagens das mulheres chinesas. O conteúdo dos 

contos pode ser dividido em duas categorias: uma é descrever as tristezas do amor sino-

português, os conflitos culturais em famílias de diferentes raças e a inconsistência e 

simpatia pelas mulheres chinesas encontradas na reflexão; a segunda é descrever os 

desastres na China continental durante a Guerra Anti-japonesa, a falta de meios de 

subsistência do povo, o sofrimento das mulheres e a aceitação de refugiados por Macau 

durante a agitação social. O livro inteiro está cheio de sentimentos frios e tristes. A 

cabaia bonita e elegante desapareceu e foi quebrada pela guerra e discriminação racial.  

Nos contos de Deolinda da Conceição, existe um tipo de história que descreve o 

amor sino-português, em “A Trança Feiticeira” de romance de Henrique de Senna 

Fernandes. Este artigo levará algumas histórias típicas nos romances de Jiang Daolian e 

A Trança Feiticeira de Henrique de Senna Fernandes como exemplos para explorar a 

imagem das mulheres chinesas no amor sino-português. 

O primeiro tipo de conto criou uma imagem distintiva das mulheres chinesas, isto 

é, as vítimas e as perdedoras do amor sino-português. Contos representativos incluem 

"O Calvário de Lin Fong", "O Refúgio da Saudade", "Cam-Sé! (Uma Esmola!)" e assim 

por diante. 

 

Mas, até então, talvez ele volte... E ao anoitecer, quando os juncos regressam da sua faina de 

pesca, Lin Fong segue direta à marginal a ver findar-se outro dia do seu calvário solitário e a 
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calcular a distância desse Sai Iong que se escondia no horizonte.11 

 

Lin Fong, trabalhadora de uma fábrica de fogos de artifício na "O Calvário de Lin 

Fong", está apaixonada por um soldado português e tem um homem chamado A-Cheoc 

que a cobiçava. No conto “O Calvário de Lin Fong” A-Cheoc fala com Lin Fong: “o 

soldado vai casar com ela? Impossível!” Casar com uma trabalhadora sem 

conhecimento e cultura, a única coisa tentadora é apenas a juventude e uma figura 

bonita que pode ser vista fracamente sob a cabaia. Isso magoou Lin Fong 

profundamente. Mas Lin Fong acreditava neste homem porque ele lhe contou sobre sua 

cidade natal, falou sobre sua mãe e prometeu levá-la um dia para ver os vastos campos e 

montanhas cobertas de neve.12 Embora ele nunca tenha mencionado o casamento com 

ela, Lin Fong pensou que o hábito de estrangeiros poderia ser assim. Logo, ela estava 

grávida, justamente quando estava imersa na alegria do amor. Uma noite, o soldado 

português veio lhe dizer que estava de partida, sem saber de antemão, e foi forçado a 

voltar à sua cidade natal distante com outros soldados, mas ele prometeu voltar e levá-la 

embora. Lin Fong sofreu ao vê-lo partir com as tropas a bordo. Desde aquele dia, Lin 

Fong carrega essa pesada cruz, esperando que ele volte do oceano para ouvir os filhos 

dele chorarem pela primeira vez. O preço desse curto período feliz é a dor e as 

consequências de ser descoberto.  

Esse amor sino-português desfavorável, seu final nos surpreende. As humildes 

mulheres chinesas foram condenadas pelo destino das épocas e das guerras. Vejamos 

também o tratamento desigual e a discriminação sofridos pelas mulheres chinesas no 

contexto do ambiente geral da época. Naquele momento, as mulheres raramente podiam 

escolher seus maridos de acordo com seus próprios desejos, e o status das mulheres 

estava além da discussão. Ainda mais terrível é que não havia direitos das mulheres na 

época. O aumento da consciência das mulheres chinesas só emergiu lentamente após a 

reforma e abertura da China. Lin Fong escolheu estar com soldados portugueses, o que 

era proibido na época. No entanto, o surgimento do amor não está sujeito a nenhuma 

 
11 Conceição, Deolinda, (1956). Cheong-Sam- a Cabaia. Lisboa: LFF, 1956, p.32 
12 Conceição, Deolinda, (1956). Cheong-Sam- a Cabaia. Lisboa: LFF, 1956, p.29-31. 
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restrição. Hoje em dia, parece que Lin Fong é uma mulher que não está vinculada às 

ideias tradicionais. Embora seu amor não tenha colhido o final que ela tanto ansiava, 

seu espírito, hoje, é louvável. 

"O Refúgio da Saudade" também é uma tragédia de amor entre China e Portugal. 

Um jovem arquiteto português que acaba de finalizar os estudos na europa e se 

apaixonou por uma menina chinesa. Ela é uma mulher de grande riqueza. A garota 

também se apaixonou pelo arquiteto e foi atraída por seu charme  único dos ocidentais. 

“Conhecera o arquiteto e deixara-se embalar pelo estranho encanto que emanava da sua 

personalidade ocidental, aceitando-lhe a corte, convencida de que aquele devaneio não 

passaria de simples namoro que em nada prejudicaria os seus deveres de filha para com 

os seus pais.”13 Embora a menina tenha sido educada na Europa, a família é uma família 

tradicional e autoritária. Piedade filial aos pais é uma regra familiar que a menina deve 

obedecer. “O rapaz, porém, levava as coisas tanto a sério que pedira e obtivera 

imediatamente consentimento dos seus para tomar por esposa uma chinesa.”14 A 

menina foi aceite pelos pais do arquiteto, mas os pais da menina se opuseram 

firmemente. A menina enfrenta um dilema, por um lado, as restrições morais 

tradicionais, por outro lado, é difícil desistir do amor. Por fim, embora o arquiteto tenha 

construído sua própria casa para mostrar seu amor, a menina acabou optando pelo 

suicídio para expressar sua resistência a seus pais e seu compromisso com seu 

namorado. A história termina com: “E, desde então, aquela casa manteve-se sempre 

aberta, apenas com um criado que dela trata, mas com aparência de habitada. Diz-se que 

nela vagueia, todos os dias, o espírito daquela jovem chinesinha que para...”15 

O que causa esse final e por que as pessoas apaixonadas não podem estar juntas. 

Por trás do amor pungente está o conflito entre as duas culturas e valores. No passado, a 

China tinha um forte entendimento das famílias tradicionais: o casamento de filhos na 

família é determinado pelos desejos dos pais, e eles não podem escolher um cônjuge de 

acordo com os seus desejos. Há um ditado na China: Jogando pato mandarim com um 

 
13 Conceição, Deolinda, (1956). Cheong-Sam- a Cabaia. Lisboa: LFF, 1956, p.60. 
14 P.60. 
15 P.61. 
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pau (棒打鸳鸯; pinying: Bàng dǎ yuānyāng). Esta frase significa: Duas pessoas 

apaixonadas foram separadas. A menção dos patos nos leva a pensar que esses animais 

sempre andam em duplas, trios ou grupos, e assim, é necessário separá-los.   

Mais simpático é o conto "Cam-Sé! (Uma Esmola!)", Este conto nos fala da 

situação familiar de uma mãe chinesa e de um pai português, descrevendo a psicologia 

do filho. Seu pai veio da Europa distante e veio para a China para escapar do 

sofrimento. Sua mãe era uma chinesa pobre, analfabeta, sem educação e com os pés 

descalços. “O pai levara para casa um dia e ali se encontrava ainda numa situação 

indefinida, não se sabia se de serviçal, se de mulher sem a defesa do matrimónio, mas 

sabia que era sua mãe, e mãe que ele amava no seu íntimo e de quem se envergonhava 

na sociedade...” Mãe e pai não têm quase nada a dizer por causa da diferença de idioma. 

“Desde que tinha o uso da razão, observara que o pai dava as ordens e a mãe limitava-se 

a cumpri-las servilmente. À mesa, ela comia com pauzinhos a sua tigela de arroz, 

enquanto ele e o pai tinham talheres.”  Ele vai viajar pelo oceano, deixando Macau e 

essa família confusa e dolorosa. Antes de ir para o cais, ele infelizmente se despediu de 

sua mãe porque sabia que nunca mais a veria. A mãe enxugou as lágrimas com a manga 

da cabaia e ele não deixou a mãe mandá-lo para o cais, mas a mãe humilde ainda 

apareceu no cais. De repente, ele estava lá como uma pedra. A mãe chorando correu 

para o filho. Ao ver a mãe com os cabelos desgrenhados e chorando, o filho ficou 

inquieto, ele rapidamente se virou para embarcar no navio. Para não deixar que outros 

duvidassem de seu relacionamento com aquela mulher, ele pegou uma moeda e a jogou 

nas mãos de sua mãe. Então, ele estremeceu, apertou e rapidamente escapou, subindo 

apressadamente no cavalete que levava ao navio. Então, vimos, “Fora, de olhos 

desvairados, em altos brados, a mulher repetia em choro convulsivo: Ele deu-me uma 

esmola, ele deu-me uma esmola, em troca da vida que lhe dei!” A imagem humilde, 

desamparada e comovente das mulheres chinesas da família nativa é descrita como uma 

imagem vívida. 

Naquela época, muitas mulheres chinesas que estavam com os portugueses não 

eram reconhecidas. Elas não são reconhecidas por seus maridos nem pela sociedade, 
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portanto, para elas, não há direitos humanos. 

 

VI. A segunda categoria nas obras de Jiang Daolian 

 

A segunda categoria da obra de Deolinda da Conceição inclui mais contos no livro: 

os antecedentes dos escritos de Deolinda da Conceição estão na China durante a 

Segunda Guerra Mundial. A guerra e a fome moldaram as pessoas dolorosas e infelizes 

que lutavam na vida. Essas mulheres chinesas às vezes mostravam força sob a guerra, o 

personagem inflexível está se movendo, mas é mais difícil viver sob o golpe do enorme 

poder da realidade, que é triste. Tais trabalhos incluem "Cheong-Sam", "Aquela 

Mulher", "A Louca", "Arroz e Lágrimas", "A Vingança de A-Lin", "Fome" e etc. 

Tome-se "Cheong-Sam" como um exemplo. 

 

6.1 Conto Cheong-Sam 

 

Chung e Chan Nui são as tragédias do casamento familiar tradicional chinês. 

“Os jovens aceitaram, submissos, a determinação paterna e tornaram-se noivos sem, 

contudo, cultivarem mais intensamente as suas relações sociais. Dentro de três anos 

devia realizar-se o seu casamento, com a pompa que as duas fortunas impunham.” Mas, 

depois de voltar ao Novo Mundo por dois anos depois de ler o livro, os pensamentos e 

as conversas de Chan Nui mudaram muito. “A jovem, que partira tímida e hesitante, 

regressava uma mulher perfeita, elegante, falando desembaraçadamente e de gestos 

firmes, segura de si e ciente da sua educação esmerada.” Eles terminaram o casamento 

como programado. “Chan Nui ouvia, silenciosa, as opiniões do marido e procurava 

adaptar-se ao seu modo de ser, mas havia nela algo de distinto, de impressionante que 

nada conseguia destruir, nem o corte da cabaia que passou a ser menos estilizado, nem a 

ausência do batom que o marido lhe impunha.” Cinco anos depois, ela se tornou mãe de 
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três filhos. A vida originalmente feliz começou a mudar após o início da guerra de 

agressão japonesa, a fuga, a fome e a perda de trabalho do marido, de modo que Chan 

Nui decidiu agir.  

Ela prometeu lutar contra o destino, a guerra e essa vida infernal para impedir 

que as crianças passassem fome. Ela pediu a A-Chong para cuidar das crianças e foi 

trabalhar no salão de baile da cidade. Por causa de sua tenra idade e bela dança, além da 

cabaia preta usada na receção do casamento, muitos homens felizes a cercaram, e a 

renda da dança fez sua família superar as dificuldades rapidamente, mas o conflito entre 

ela e A-Chong se aprofundou gradualmente, e o inquieto A-Chong às vezes jogava 

pauzinhos no chão, tão irritado que ele não comia arroz em troca do caro preço da 

dignidade do homem e do marido. Finalmente, numa briga feroz, A-Chong matou Chan 

Nui com uma faca, ele foi preso e colocado na prisão. As crianças foram enviadas para 

o orfanato. “À saída do cubículo, o desgraçado lançou em volta um olhar e viu, 

pendurada atrás da porta, a cabaia de cetim preto, ondulando ao vento, como que a 

provocá-lo e a atormentar a sua alma sofredora.” Esta cabaia desbotada e manchada de 

sangue tornou-se uma metáfora do destino das mulheres chinesas durante a guerra. 

 

6.2. Aquela mulher 

 

No conto "Aquela Mulher" descreve-se um estilo mulher chinesa como 

“Xianglinsao” que é uma mulher típica na obra de Lu Xun. “Quando eu a vi pela 

primeira vez, tinha ainda o aspecto de uma pessoa saudável, cujo nível de vida devia ter 

sido bastante elevado, vestindo uma cabaia azul detalhe impecável, rosto tratado e 

cabelos bem penteados.” Depois que o marido dela foi preso, ela teve de deixar sua 

cidade natal， com três filhos na rua, e o narrador sempre "daria comida a ela como 

costumava fazer". A mãe ficou envergonhada e estendeu a mão timidamente para 

agradecer à pessoa pelo pão. Depois que a mulher desapareceu por um tempo, eu fiquei 

surpresa ao ver aquela mulher novamente. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e 
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ela estava deprimida, seus cabelos estavam espalhados e ela apareceu na rua como um 

louco. Depois de perguntar, “eu” percebi que a filha daquela mulher estava morta de 

fome. "Eu" dei comida para a mulher e seus dois filhos.  

Vi que a mulher dividiu a refeição seguinte em duas partes para os filhos comerem. 

Ela nunca deixou nada. Depois de outro período de tempo, encontrei a mulher na 

estrada que ainda vestia a cabaia que já estou farrapenta, mas “eu” não vi mais dois 

filhos. Isso assustou-me, tinha medo de ouvir as notícias infelizes. Felizmente, aquela 

mulher explicou que os enviou para os adotantes adultos, com uma enorme família de 

dezenas de milhares e sem herdeiros. Agora eles têm uma cama para dormir e podem 

sentar-se à mesa e comer refeições quentes. Aquela mulher fala: “Não morreram, 

apenas deixaram de ser meus filhos, pois nunca mais poderei tornar a vê-los. Ficarei à 

espera do seu pai e, se ele não voltar mais, irei então ter com a minha filha.”  

Desde então, nunca mais vi aquela mulher, o que faz o "eu" não poderia deixar de 

suspirar: “É assim que as pessoas fazem guerra, mas as vítimas são mulheres e 

crianças.” A ideia de anti-guerra baseia-se no testemunho e na simpatia do autor por 

muitas tragédias infelizes: a devoção da mulher e o sofrimento físico e mental pela 

criança são apenas um microcosmo dos muitos infortúnios da guerra. 

 

6.3. Fome 

 

“Mas é bem verdade que a dor e a aflição constituem a existência de certas pessoas 

que na vida passam despercebidas, porque a dor esconde-se e as mágoas são como 

chagas que os corpos doentes procuram subtrair aos olhares de quem passa.” Esta frase 

vem do conto “Fome”, é o pensamento e a perceção da autora. O conto “Fome” também 

é uma tragédia. A mulher que fugiu para Macau do continente depois da morte do 

marido e dos filhos, escolheu morrer porque não suportava a tortura da guerra. A autora 

escreveu este conto, porque "Apenas a sua figura triste, macerada e marcada pela dor, 

ficará para sempre gravada na nossa memória como o símbolo do sofrimento e da 
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desgraça desta pobre China tão martirizada.” 

 

6.4. Louca 

 

A mulher louca era originalmente uma beleza famosa nas proximidades, ela nasceu 

numa família rica. Infelizmente, o seu pai foi morto por bandidos, e ela e sua mãe 

negociaram a entrega dos negócios a um rapaz que seguia o pai para cuidar dos 

negócios. Depois que sua mãe morreu, ela se casou com o jovem e viveu uma vida feliz. 

No entanto, tudo isso foi alterado pela invasão japonesa, e seu marido foi preso para se 

juntar ao exército, e não houve notícias desde então. Ela criou a criança através das 

dificuldades. Uma noite, o marido dela voltou mas ela não sabia, “Gritou alto a fim de 

atrair as atenções da vizinhança, mas, quando dois soldados japoneses acudiram, 

descobririam o marido que conseguira chegar até à porta da sua casa para... morrer às 

baionetadas cruéis dos opressores.”16 O marido dela morreu e depois de sete meses os 

filhos dela morreram. Ela fica completamente louca. As mulheres eram muito 

vulneráveis naquela época e, quando perderam sua confiança, era difícil insistir em 

viver como antes. 

Como repórter, Deolinda da Conceição vive numa sociedade de Macau onde mais 

de 97% são chineses. Muitos desses contos de Macau e China que ocorreram durante a 

guerra de resistência foram sua experiência pessoal. Ela captura a realidade da vida com 

os olhos afiados dos repórteres, presta atenção aos encontros das mulheres da 

perspectiva das mulheres e depois retrata esses trágicos "contos" com a delicada escrita 

da escritora, deixando uma imagem feminina vívida. Não deveria ser exagero dizer que 

"Sheong-Sam-A Cabaia" é o verdadeiro retrato histórico das mulheres chinesas em 

Macau entre 1930 e 1950. 

 

A leitura dos contos aqui reunidos mergulha-nos num universo mágico escrito no feminino é 

 
16 P. 121. 
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representado na sua multiplicidade de sentidos pelo traje simbólico da Cabaia. Estamos perante 

uma escritora que mergulha até ao limite nesse pulsar plural que é Macau escolhendo para as 

suas histórias mulheres que, pela sua determinação, pela sua força, pelo modo como lidam com 

o sofrimento, saem do anonimato para se transformarem em heroínas, sujeitos principais de um 

mundo onde aparentemente apenas se podem mover nos bastidores. Ana Paula in Conceição, 

Deolinda. (1995). Cheong-Sam. 

 

Percebemos que Deolinda da Conceição simbolizava as mulheres chinesas através 

da cabaia. Ela contou suas lágrimas e sorrisos, elogiando seu caráter forte, apesar do 

sofrimento, mas sem ceder. Ou seja, ao contar essas histórias de sofrimentos de 

mulheres orientais, Deolinda da Conceição não trata apenas de compaixão e simpatia, 

ela também entende as mulheres, reconhece e respeita a coragem das mulheres chinesas 

em resistir à realidade e à perseverança. Esse é outro tópico digno de discussão nos 

romances de Deolinda da Conceição. Como uma mulher nativa, ela tem um status 

especial e alto status de colonizadora, mas não vê as mulheres chinesas como soberanas, 

o que está relacionado à sua identidade como "outra". Como nativa, aos olhos do povo 

português, é um "outro" não ortodoxo e não dominante; como mulher, ainda é um 

"outro" subsidiário e passivo em uma sociedade nativa. No entanto, em relação aos 

nativos do colonialismo, os chineses em Macau são "outros", enquanto as mulheres 

chinesas são "outros" numa sociedade em que os homens são o principal pilar do 

chinês. Pode-se dizer que essa é uma estrutura narrativa "outro" do "outro duplo". 

Deolinda da Conceição simpatiza com o grupo de mulheres chinesas que são 

injustamente dominadas pela sociedade patriarcal e na verdade expressa seus 

sentimentos de sobrevivência no mesmo dilema. Como "observadora", enquanto 

moldava a imagem das mulheres chinesas, ela também projetava seus próprios desejos e 

medos, confusão e sonhos. Como apontou a análise do estudioso de Macau Tan 

Meiling: "Cheong-Sam-A Cabaia" não é um romance que defende o feminismo ou o 

movimento feminista, mas uma memória das mulheres chinesas, escrevendo um estilo 

de vida universal e de longo prazo para as mulheres chinesas sob a tradição do domínio 
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masculino. Este é realmente um encontro "humano" e o encontro de um autor, tanto 

para a própria identidade do autor quanto para a identidade de outros. Então Deolinda 

da Conceição escolhe escrever as histórias dessas mulheres e das chinesas, não 

menosprezá-las, mas mostrar alguns factos que existem. 

Pode-se dizer que "Cheong-Sam-A Cabaia" é a empatia de uma mulher nativa de 

Macau com o destino das mulheres chinesas e uma poderosa queixa contra a vida e a 

natureza humana da guerra. Embora a cabaia tenha desaparecido, os problemas raciais, 

os pensamentos da vida e as imagens femininas chinesas em “Cheong-Sam-A Cabaia” 

serão lidos e compreendidos pelas gerações futuras. 

6.5. Final 

 

Deolinda da Conceição e Henrique de Senna Fernandes fizeram uma apresentação 

vívida do status, vida e destino das mulheres chinesas aos seus olhos. Ao mesmo tempo 

em que observamos a imagem de "outros", também vemos uma certa imagem do 

observador, do orador e do escritor. Como nativos, na brecha cultural entre portugueses 

e chineses, durante o período colonial, estavam confusos e pensando na construção da 

identidade. Mas na vida real, não há muitos problemas e perdas. Até ao retorno da 

soberania em 1999, o governo luso terminou, um grande número de nativos portugueses 

e portugueses retornou ativa ou passivamente à Europa, e os demais enfrentaram 

mudanças no trabalho e na vida. A figura solitária que eles foram forçados a deixar não 

pode deixar de lembrar os olhos horrorizados das mulheres chinesas que se sacrificaram 

e fugiram da guerra. "Eu" e "outro", a mudança de identidade dos nativos de Macau é 

tão complicada quanto os 400 anos de história do entrelaçamento sino-português.  

As mulheres tradicionais chinesas nos tempos antigos e as mulheres modernas não 

tinham a imagem das mulheres antes da libertação. A maioria delas não prestava 

atenção às suas próprias carreiras, rendas, economia e personalidades não eram 

independentes. Elas não tinham um forte desejo de serem dominadas pela 

autoconsciência. Confúcio disse: "É difícil para uma mulher e um vilão criar um filho. 
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Proximidade não é ruim e distante é um ressentimento." Desde os tempos antigos, a 

China tem uma tradição de ser homem e mulher. O equilíbrio de uma família exige 

necessariamente que um cozinhe em casa e o outro trabalhe duro fora para ganhar 

dinheiro. Por um lado, esse tipo de pensamento é semelhante ao de uma mulher antiga. 

É impossível fazer algo extraordinário e, por outro lado, restringe seriamente sua 

liberdade. Eu sinto que o status de uma mulher é como um vassalo de um homem, e ela 

não tem status social na sociedade. Eu sei pela denominação de mulheres, como 

vagabundas, insiders, ajudantes internas, etc., e as mulheres também se chamam 

escravas, desprezíveis etc. Mostra seu status baixo. 

Antes de se casar, era a porta da porta, a dama da segunda porta. Depois de se 

tornarem monge, eles adotaram a estratégia de “casar com galinhas e galinhas e casar 

com cães e cachorros” para apoiar a causa do marido e admirar o marido e o filho em 

casa. Altamente elogiado "fora da liderança masculina, dentro da liderança feminina". O 

lugar principal dos deveres das mulheres é a família. Numa sociedade patriarcal, as 

mulheres sempre estiveram em uma posição subordinada e auxiliar. Portanto, em torno 

do campo de prática moral do casamento e da vida familiar, humildade e inferioridade 

tornaram-se virtudes morais para as mulheres na sociedade tradicional chinesa. 

Requisitos gerais de qualidade; a combinação de educação moral das mulheres e 

educação estética, educação intelectual e trabalho produtivo. 

Eles estão em "Three Congs" e "Four Virtues". "Três Congs" remetem para a 

relação da mulher com o sei pai, marido e filho. Isso significa que as meninas devem 

obedecer às instruções dos pais antes do casamento e não refutam os ensinamentos dos 

mais velhos de maneira aleatória, porque os mais velhos têm um rico conhecimento 

social e têm um significado orientador fundamental. Após o casamento, devem respeitar 

o marido e praticar com seus maridos, honrar os mais velhos e educar os jovens. Se o 

marido, infelizmente, partir, deve seguir seu próprio papel, encontrar maneiras de ajudar 

os filhos a crescer e respeitar o conceito de vida de seus filhos. A "conformidade" aqui 

não é o significado "a seguir" na superfície, mas a essência do "envolvimento" com a 

natureza do trabalho. Quatro virtudes se referem a: virtude, Rong, palavras e trabalho, 
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ou seja, ser mulher. A primeira coisa é moralidade, poder ficar de pé; depois a aparência 

(indique que você deve ser digno e educado, não seja casual). Isso significa que, quando 

você conversa com as pessoas, precisa adicionar significado, entender o que os outros 

dizem e saber o que deve dizer e o que não deve dizer) e a maneira de governar a 

família (incluindo o marido e a criança, respeitar o velho, amar os jovens e ser 

económico e outros detalhes da vida). Do homem, a esposa virtuosa, a boa mãe, a 

piedade filial, a virgem, o ritual da mulher ... é o modelo ético das antigas mulheres 

chinesas. 

 

A condição da mulher na sociedade tradicional chinesa era a de submissão absoluta à estrutura 

androcrática/tradicional, sem qualquer valor social. Um homem chinês não casava com uma 

mulher casava com uma nora; um casamento tradicional chinês correspondia a um negócio, 

entre duas famílias, sendo o objeto de transação uma mulher, que deixa de pertencer à sua 

família original e passa a ser propriedade da família do marido.17 

 

VII. As mulheres chinesas antigas 

 

Ao analisar os romances de Deolinda da Conceição e de Henrique de Senna 

Fernandes, podemos sentir que o status das mulheres chinesas não foi valorizado 

durante esse período. Falando do status das mulheres na China antiga, algumas palavras 

apareceram inconscientemente em nossas mentes: homens são mais importantes que 

mulheres, homens são mais humildes, mulheres são mais talentosas ... mas, olhando 

para trás na história, cada dinastia chinesa tem sua própria cultura e status de mulheres 

Nem sempre é esse o caso. 

Durante o Período da Primavera e Outono e o Período dos Reinos Combatentes, os 

principais valores formulados pela família real de Zhou foram “Zhou Li”18, que "seria 

respeitosamente valorizado e benevolente", e as mulheres eram consideradas a parte 

 
17 P. 151. 
18  周礼 
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humilde. "Zhou Li" também estipula uma estrita divisão de trabalho entre homens e 

mulheres, dentro e fora. Homens e mulheres são diferentes, os homens são superiores às 

mulheres, homens são estrangeiros e mulheres são internas, e homens e mulheres são 

subordinados. Embora o status das mulheres estivesse em desvantagem durante esse 

período, elas eram relativamente livres do ponto de vista do casamento, trabalho ou 

outros aspetos. Para ser preciso, elas eram "humildes, mas não baratas". 

 

7.1. Dinastia Han 

 

Em 134 AC, Dong Zhongshu propôs a ética confucionista de "proibição de cem 

filósofos, venerar o confucionismo"19 e "três princípios e cinco virtudes"20. A liberdade 

pessoal e os direitos de propriedade das mulheres foram grandemente suprimidos e 

começaram a tornar-se vassalas dos homens. 

Depois disso, "Biografias para mulheres castas"21 surgiu. O livro elogia o 

comportamento das mulheres castas e ferozes, na verdade satiriza as mulheres e os 

comportamentos que parecem "não obedientes às mulheres", na época, e a classe 

dominante feudal também os usou como critério para medir e restringir o 

comportamento das mulheres. 

 

7.2. Dinastia Tang 

 

Na longa história da história chinesa, a dinastia Tang foi uma dinastia com 

prosperidade económica e mentes abertas. Embora ainda seja uma sociedade dominada 

por homens, o status das mulheres é muito maior do que em outras dinastias. 

Embora o casamento na dinastia Tang também tenha sido organizado pelos pais, a 

atmosfera social era relativamente aberta e havia relativamente poucas restrições à 

 
19 《Biografia de Dong Zhongshu; 董仲舒传.  Dǒngzhòngshū chuán》134 

20 《Baihutong; 白虎通 三纲六纪; pinyin:Báihǔ tōng sān gāng liù jì》 
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etiqueta e à lei. De nobres oficiais a pessoas comuns, as mulheres saíam para o lazer, 

socializando com sexo oposto e "mostrando o rosto em público". 

No final das dinastias Sui e no início da Tang, um grande número de mulheres foi 

forçado a entrar no palácio, e os anos sucessivos de guerra que acompanharam a 

substituição da dinastia levaram a um grande número de viúvos e viúvas. Essa situação 

social definitivamente não é propícia à reprodução da população e à recuperação 

económica, então Tang Taizong incentivou diretamente os viúvos e viúvas a se casarem 

novamente por decreto. 

 

7.3. Dinastia Song 

 

Com o surgimento de “Teoria da mente e do coração”22, regras que restringem 

ainda mais as mulheres começaram a emergir. “Teoria da mente e do coração” é 

considerada uma escola oficial, enfatizando que os homens têm classificações mais 

altas que as mulheres. 

Foi também durante esse período que o tratamento desigual das mulheres começou 

a florescer, e as mulheres foram solicitadas a enfaixar os pés. No entanto, comparada às 

dinastias Ming e Qing, a dinastia Song tinha muito menos restrições às mulheres, e as 

mulheres eram relativamente livres. 

 

7.4. Ming e Qing 

 

Nas dinastias Ming e Qing, o poder imperial continuou a se fortalecer e atingiu seu 

pico na dinastia Qing. Há cada vez mais restrições às mulheres; elas devem obedecer 

aos arranjos de seu pai antes de se casarem. Se uma mulher é casada, tem de obedecer 

ao arranjo do marido e não tem o direito de escolher a si mesma; uma mulher que se 

 
21 LieNvZhuan. 
22 SongMingLixue. 
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casa com outra pessoa após o divórcio é um crime nas leis de Ming e Qing. Nesse 

momento, a opressão das mulheres atingiu um nível sem precedentes, que foi o ponto 

mais baixo da história do status das mulheres chinesas. 

Nas dinastias Ming e Qing, o grau de preferência de meninos por meninas era 

extremamente sério, e a tendência de afogar meninas também era muito comum. 

É o caso da família “Zeng Guofan”23. A família de sua mãe Jiang, seguindo o 

conselho do Sr. Feng Shui, decidiu “lavar a filha” por nove gerações seguidas, ou seja, 

se uma filha nascer, afogue-a. A tradição das lavadeiras de Jiang continuou por seis 

gerações e nasceram 28 meninos, mas nenhuma menina sobreviveu. 

Quando ele chegou ao avô de Zeng Guofan, Jiang Peilin, quando a filha mais velha 

nasceu, ele a abandonou no chão, tentando matá-la de fome, mas viu-a no meio da 

noite, ainda viva, e queria apedrejá-la até a morte. Depois de cair e bater os pés, ele de 

repente acordou e sentiu que a criança era muito lamentável, então decidiu criá-la e deu 

à criança o nome de "pobre irmã"24. Mais tarde, a "pobre irmã" casou-se com a família 

de Zeng e deu à luz os irmãos Zeng Guofan. 

 

Figura 2 - Mulheres chinesas em traje tradicional25 

 

 
23 ZengGuofan. 

24 Mãe Zeng Guofan; 曾国藩妈妈; pinyin: Céngguófān māmā 
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7.5. República da China 

 

Após a Revolução de 1911, o governo da República da China promulgou leis para 

remover o enfaixamento do pé e outros maus hábitos feudais. A dieta das pessoas, 

roupas, casamentos, funerais e métodos de lazer e entretenimento vão se tornando cada 

vez mais abertos. A consciência dos direitos das mulheres afirma-se, começa-se a cortar 

cabelos curtos, estudar, libertar o amor e participar da vida social e política, na busca da 

felicidade e da liberdade pessoal. 

Não só isso, as intelectuais chinesas começaram a surgir em grande número 

naquele momento. Há Lin Huiyin, "dia de abril no mundo"26, Xie Wanying, "um 

coração de gelo em uma panela de jade"27, “as quatro grandes mulheres talentosas da 

República da China” Lu Bicheng, Xiao Hong, Shi Pingmei, Zhang Ailing, etc. 

Nos quatro anos da República da China (1915), o Comitê de Revisão da Lei 

anexado ao Ministério da Justiça formulou sucessivamente o projeto de lei civil. Entre 

eles estão reformas como "casamento precoce", "bigamia", "divórcio" e outras reformas 

do casamento. Como "Um homem com menos de 16 anos e uma mulher com menos de 

15 anos não podem se casar", "Um cônjuge não pode se casar novamente", "O casal não 

vive em boa harmonia e os que desejam se divorciar são divorciados" e assim por 

diante. 

 

7.6. Nova China 

 

Após a fundação da Nova China, o partido e o governo promulgaram o "Programa 

Comum da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês", "Lei do Casamento", "Lei 

Eleitoral", "Constituição" e outras leis e regulamentos, que fizeram vários direitos, 

obrigações e interesses para as mulheres. Afirma-se claramente que as mulheres têm 

 
25 Disponível em https://kknews.cc/zh-cn/history/8qglavn.html 

26 Você é o mundo;  你是人间四月天; Pinyin: Nǐ shì rénjiān sì yuè tiān 
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direitos sociais iguais aos homens e o direito de participar da gestão dos assuntos do 

Estado. 

 

Em 1950, por forma a explicitar a sua política familiar, o Partido Comunista Chinês emana a Lei 

do Matrimónio que “que visava substituir o sistema de casamento patriarcal "feudal" da velha 

sociedade pelo sistema de casamento "novo democrático” (Stockman, 2000:102) que garantia a 

livre escolha dos parceiros e a igualdade de direitos para ambos os esponsais e em todas as 

matérias subjacentes ao matrimónio. (Romana, 2014, p. 152) 

 

Mao Zedong apresentou o slogan "As mulheres podem suportar metade do céu", o 

que rapidamente ressoou de norte a sul. Mao Zedong também incentivou as mulheres a 

entrar na política. Em outubro de 1956, quando falou com a delegação das mulheres 

jugoslavas, ele apontou: "Na China, as mulheres que participam do trabalho do governo 

ou do Congresso Nacional do Povo são, afinal, uma minoria. As mulheres representam 

17% do Congresso Nacional do Povo em Pequim. As mulheres representam 20% dos 

congressos populares nos três municípios administrados centralmente de Xangai e 

Tianjin". Ele acredita que ainda há muito trabalho a ser feito para melhorar o status 

político das mulheres. Ele propôs que "no futuro, a proporção de mulheres será pelo 

menos igual à dos homens, cada uma representando 50%. Se a proporção de mulheres 

exceder a dos homens, não haverá danos. 

Com a reforma e abertura na década de 1980, o movimento de libertação das 

mulheres na China desencadeou outro clímax. As mulheres desse período são diferentes 

das mulheres da década de 1920, que apontaram o dedo para as famílias feudais e só 

buscavam a liberdade do amor pessoal e a emancipação da personalidade. Também era 

diferente dos ancestrais da era revolucionária, e não era uma "moleca" que competiria 

com os homens após a fundação do país. As novas mulheres desse período buscavam a 

combinação de amor, casamento e vida social, e buscavam a felicidade do casamento e 

o sucesso de suas carreiras. 

 
27 https://en.wikipedia.org/wiki/Bing_Xin 
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A libertação das novas mulheres contemporâneas superou em muito as imagens 

das novas mulheres criadas nas décadas anteriores. Em comparação com as mulheres 

anteriores, o ritmo de libertação dessas novas mulheres contemporâneas foi bastante 

acelerado e o conteúdo da libertação também é mais extenso. É um nível mais alto de 

emancipação das mulheres, não apenas na família, mas também na sociedade; 

emancipação não apenas no status, mas também na carreira. Pode-se dizer que o 

despertar das mulheres contemporâneas atingiu o clímax do movimento de libertação 

das mulheres chinesas. 

 

7.8. Século XXI 

 

O Fórum Económico Mundial divulgou o Relatório Global de Gap de Género de 

2017 em 2 de novembro. A China ocupa o 100.º lugar entre todos os 144 países. Este é 

o mais baixo ranking histórico desde que o relatório foi divulgado em 2006. Ao abrir 

este relatório, descobrimos que a China não apenas fica atrás dos países nórdicos da 

Noruega e Dinamarca, mas também está atrás de muitos países africanos e do sudeste 

asiático. 

 

Posição País Posição País 

1 Islândia 15 Reino Unido 

2 Noruega 47 Bangla Desh 

3 Finlândia 49 América 

4 Ruanda 53 Mongólia 

5 Suécia 64 Laus 

6 Nicarágua 71 Rússia 

7 Eslovênia 100 China 

8 Irlanda 108 Índia 

9 Nova Zelândia 114 Japão 

10 Filipinas 118 Coreia do Sul 

 

Através das estatísticas, podemos ver que o status de mulheres na China não é alto, 

embora o status mundial da China tenha aumentado nos últimos anos. A China se 
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desenvolveu rapidamente nos campos da política, economia, ciência e tecnologia, mas 

não podemos deixar de admitir que nosso desenvolvimento em algumas áreas como 

humanidades e educação ainda está atrás dos países ocidentais. Comparando com as 

mulheres chinesas anteriores, as mulheres chinesas do século XXI ainda melhoraram 

sua consciência. As mulheres chinesas contemporâneas estão cada vez mais envolvidas 

em vários campos da sociedade e desempenham um papel importante: exigem os 

mesmos direitos e status que os homens e não são mais reprimidas pelo patriarcado. Sua 

própria personalidade é independente. 

Embora cada vez mais mulheres chinesas estejam investindo na produção e na vida 

da sociedade, quando elas saem para trabalhar, elas também precisam cumprir as suas 

obrigações de esposas. Os requisitos e as opiniões da sociedade sobre as mulheres ainda 

são complexos. Não apenas estudam muito, mas também cuidam das crianças e da 

família. Dessa maneira, parece que o status das mulheres foi aprimorado e respeitado 

pelas pessoas, mas parece que os requisitos e responsabilidades das mulheres 

aumentaram. 

 

 

Ainda a propósito, Ana Cristina Alves menciona o facto de, mercê de uma aplicação real da lei 

‘um casal um filho’, “(…) muitas [meninas] das que cresceram nos últimos anos, a caminho do 

século XXI, foram criadas como filhas únicas, em famílias de dimensões reduzidas ao jeito 

ocidental. (…) Desenvolveram-se rodeadas de cuidados (…) oportunidades educacionais e 

culturais. Têm mesmo uma cultura cosmopolita, sendo ocidentais muitos dos seus ídolos. (…) 

Não foram obrigadas a lutar, como aconteceu às suas mães, contra os obstáculos de uma 

mentalidade vincadamente patriarcal.” Contudo os pais chineses projetam nas filhas “as suas 

frustrações e sonhos (…) excesso de expectativas, (…) que exige um trabalho duro e constante 

da parte delas, a fim de estarem à altura das ideias dos progenitores (…) pensando que estão a 

contribuir para o aperfeiçoamento da descendência.” Esta situação carreia “vestígios da 

mentalidade tradicionalista, onde o estudo teórico e prolongado, com efeitos físicos penosos, era 

muito enaltecido” (Alves, 2007:173). 

(Romana, 2014, p. 153) 
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Portanto, podemos simplesmente resumir as mudanças na imagem das mulheres 

chinesas: a partir dos anos 80, as mulheres chinesas carregavam quase todas as 

qualidades notáveis das mulheres reconhecidas pela cultura confucionista, e 

silenciosamente pagavam e assumiam tudo na família. Na década de 1990, com a 

ampliação dos horizontes das mulheres chinesas, elas não estavam mais ligadas à 

família e a consciência feminina continuou a aumentar. Depois de entrar no século XXI, 

surgiu um grande número de mulheres intelectuais, autossuficientes e corajosas para ter 

uma consciência independente, buscando a independência económica e um certo status 

social. Hoje, as mulheres chinesas estão começando a buscar independência e status de 

auto-vida. Mais e mais mulheres não dependem mais dos homens. As mulheres não 

consideram mais a atratividade dos homens como sua única busca, mas se concentram 

mais no espírito desenvolvimento cultural e pensamentos próprios. O que queremos 

como mulheres na nova era é lutar para viver a vida que queremos. 

 

VIII. As mulheres portuguesas nativas 

 

Em Macau, existe uma classe especial de mulheres devido à integração cultural, 

que são mulheres portuguesas nativas. São diferentes das chinesas tradicionais e das 

ocidentais, são o produto das culturas chinesa e ocidental e constituem um grupo único 

de mulheres em Macau. 

No século XVI, as mulheres portuguesas nativas de Macau geralmente não se 

envolviam na produção de meios de vida. Em meados do século XVII, o comércio do 

Japão em Macau estava em declínio. Os homens abandonaram suas esposas e deixaram 

Macau, e muitas mulheres viveram uma vida de degradação. Em Macau, uma classe 

social economicamente angustiada e sem privilégios, as mulheres costumam bordar, 

colar pérolas, cobre, fios de ouro e fazem doces ou lanches nas roupas, e algumas 

mulheres trabalham na oficina. No entanto, apesar da pobreza material, as mulheres 
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portuguesas de Macau não estão dispostas a abandonar o seu orgulho e continuam a 

manter o chamado estilo aristocrático. Para eles, na época, o trabalho era um trabalho de 

baixo nível para as mulheres e, em certa medida, era um castigo corporal; portanto, 

preferiam implorar em vez de fazer trabalho físico. 

 
Figura 3 - Clementina Leitão, primeira mulher de Stanley Ho28 

 

As mulheres portuguesas nativas de hoje são esbeltas e bonitas. Muitas das estrelas 

mais famosas de Hong Kong e Macau têm origem nativa portuguesa. As mulheres 

portuguesas nativas têm orgulho de sua ampla personalidade, criticam outros 

criticamente, não só olham para as mulheres portuguesas comuns em Macau, mas 

também pensam que as chinesas locais não são suficientemente angulares. Mas eles são 

muito populares localmente. 

O status das mulheres indígenas portuguesas é mais alto, pois na verdade 

controlam a família porque seus maridos lhes obedecem. Isso também formou um 

costume especial. Macau amplamente fundida, lar de portugueses nativos 

Durante muito tempo, Macau viveu com três grupos distintos: chineses, residentes 

estrangeiros e portugueses nativos. Segundo as estatísticas, existem mais de 430.000 

residentes permanentes em Macau, a maioria chineses e portugueses nativos são apenas 

cerca de 11.000 (consulte-se o Serviço de Estatística e Censo do Governo da RAE de 

 
28 Disponível em: https://www.8days.sg/sceneandheard/entertainment/the-late-stanley-ho-once-said-andy-

lau-was-handsome-enough-to-12774370 
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Macau). 

Por um longo tempo, embora se tenha fundido gradualmente, no entanto, o 

português nativo ainda é um grupo muito pequeno, em comparação com a China, que 

possui uma grande base populacional, e também é um grupo "vulnerável". 

Especialmente muitos portugueses pensam que são chineses e os chineses pensam que 

são europeus. Os Peranakans ainda estão "sobrevivendo". Mas anos de história de 

residência fizeram com que sentissem sentimentos por Macau. 

Hoje, mais de 10.000 nativos portugueses que permanecem em Macau 

consideraram Macau como sua casa. No entanto, o português nativo é um caso especial 

de raça oriental e ocidental e integração cultural na história chinesa. 

 

IX. Mudanças de roupas femininas chinesas 

 

Os vestidos são muito comuns na China antiga, são o desgaste diário das mulheres. 

O vestuário principal das mulheres na China antiga era o vestido. Com o progresso e a 

evolução dos tempos, as roupas das mulheres também mudaram, e houve um tipo de 

roupa diferenciado por género, como cheongsam29. 

Cheongsam, também chamada cabaia, tem uma história de mais de 300 anos. 

Lembrando o desenvolvimento desse lendário e lindo traje tradicional chinês, não é 

difícil encontrar o status insubstituível da cabaia na história das roupas chinesas. 

Escondido na cabaia está o contexto geral das mudanças no pensamento social moderno 

chinês, e as mudanças nas ideias sociais modernas chinesas também podem ser 

refletidas na história de desenvolvimento da cabaia. 

Vamos começar com a história da cabaia. Cabaia, conhecida como essência 

nacional chinesa e roupas nacionais femininas chinesas, é a representante das roupas 

femininas tradicionais chinesas. Quanto às origens das cheongsams, as pessoas têm dito 

muito: com base em alguns resultados de pesquisa, acho que as cheongsams evoluíram 

 
29 Cheongsam cabaia  peça de vestuário de origem oriental 
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a partir dos vestidos usados pelas mulheres “manchu” na dinastia Qing. As cabaias são 

um dos trajes tradicionais da China antiga e têm uma longa história. Como um vestido 

formal, os trajes “machu” começaram na Dinastia Oriental do Han. Os trajes “machu” 

foram formalizados na dinastia Han. 

 

 

Desde a longínqua dinastia Qin que os manchu mantiveram contatos regulares com outros 

pontos do império e outros povos, nomeadamente os Han, cuja cultura os influenciou em 

diversos contextos, incluindo no domínio do vestuário. Assim, os trajes manchu terão sido 

inspirados na roupa Shen Yi (深衣, shēn yī), de origem han, cuja história pode ser rastreada até 

o período das Primaveras e Outonos.30 

 

Dinastia pré-Qin Han WeiJin Sui  Tang Song 

 

Yua

n 

Ming Qing 

 

 
Figura 4 – A cultura do traje chinês31 

 

 

No período pré-Qin, as jaquetas femininas focavam principalmente em mangas 

grandes e mangas estreitas, e então as mulheres amarravam as fitas na cintura, e as 

 
30 Chenfei Yu, 2015, p. 12. 
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cores eram discretas e simples. As mulheres da época também gostavam de usar Shen 

Yi32. Este tipo de roupa foi realmente desenvolvido na dinastia Han, mas na dinastia 

Qin, as pessoas já gostaram muito. Shen Yi é uma peça de vestido de mangas 

compridas, obviamente diferente de uma camiseta comum, e é um tipo de roupa 

geralmente usada por pessoas de alto escalão. 

Na dinastia Han, as mulheres não usavam calças, Shen Yi tornaram-se roupas 

diárias, e o estilo de Shen Yi tornara-se cada vez mais. O estilo mais primitivo de 

cheongsam também vem de Shen Yi. 

Nas dinastias Wei, Jin, sul e norte, famosas por suas figuras românticas, as roupas 

das meninas também devem ser românticas. Saias longas elegantes são padrão para 

damas de nobreza, e um metro e meio de altura é um padrão comum. Os punhos largos 

são decorados com adesivos de manga de cores diferentes. O vestido longo listrado e 

colorido faz com que a visão fique muito solta, e também é uma boa idéia para muitas 

mulheres e meninas.  

Como todos sabemos, a estética das dinastias Sui e Tang é favorável às meninas 

gordas. O xale era um vestido da moda naquela época, e parecia que estava apenas meio 

envolto. Na dinastia Tang, as mulheres saíram e usavam uma camada de gaze, 

cobrindo-se do começo ao fim, atraindo os olhos de inúmeros homens ricos. Naquela 

época, Yang Guifei33 era o melhor representante, e podemos ver em algumas pinturas 

que o vestido e o corpo de Yang Guifei são todos representativos da gordura. Também 

podemos ver que a estética da época era completamente diferente do presente. 

Na dinastia Song, sob a influência de Cheng Zhuli34, as mulheres desta época 

adotam a beleza racional como critério, em resumo, podem ser descritas como estreitas, 

magras, esguias e requintadas. Neste momento, a saia longa não é mais popular e é 

 
31 Disponível em: https://kknews.cc/zh-sg/culture/3j8qaqg.html e em 

https://kknews.cc/culture/59yyznl.html 
32 深衣 

33 杨贵妃 
34 程朱理学 
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muito curta para expor os pés. As roupas das mulheres “Han” na dinastia Yuan eram 

semelhantes às da dinastia Song, e eram basicamente universais. 

As roupas femininas na dinastia Ming eram mais diversificadas, com mais estilos, 

e a divisão de roupas por diferentes níveis era mais clara. Os requisitos de fabricação e 

alfaiataria também estão ficando mais rígidos. A partir da dinastia Ming, botões, feitos 

de metal ou jade, começaram a aparecer nas roupas com esculturas complexas e estilos 

circulares e simples. Um ou dois botões complicados na gola é definitivamente o 

acessório. 

Depois que os manchus entraram na alfândega e estabeleceram a dinastia Qing, 

houve um sistema rigoroso de roupas: na ocasião da celebração, homens e mulheres 

eram obrigados a usar roupas, incluindo a túnica de dragão do imperador, túnicas de 

oficiais e várias túnicas de homens e mulheres de diferentes manchus. 

"Dragon robe e Chao robe não pertencem ao antecessor de cheongsam. Somente o 

manto das mulheres Zheng Baqi35 pode ser considerado o predecessor de Cheongsam. 

Depois de mesclados às roupas femininas da Han, os pontos fortes e fracos evoluíram 

gradualmente para o que são hoje. “Na verdade，o atual “qipao” é uma evolução das 

roupas que as mulheres manchus vestiam na dinastia Qing. Por isso mesmo, hoje os 

chineses não chamam qipao às roupas masculinas manchus ou às roupas da corte.” 36A 

dinastia Qing foi a última dinastia da China e, sob a influência da dinastia Qing, 

Cheongsam se tornou um traje diário no início da República da China. 

 

 
35 正八旗; Pinyin: Zhèng bāqí 
36 Chenfei Yu, 2015, p.14. 
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Figura 5 - Qipao das mulheres Zheng Baqi da dinastia Qing
37 

 

Em 1911, a Revolução de 1911 derrubou a dinastia Qing e estabeleceu uma 

república: todo o sistema de serviços da dinastia Qing foi abandonado e o povo da 

República da China era igual, sem distinção de raça, classe ou religião. A regra de vestir 

usada para manter a hierarquia feudal foi banida por causa de sua desigualdade. As 

roupas chinesas e o sistema de serviço de coroas da dinastia feudal foram 

completamente quebrados desde então, tornando as roupas das pessoas completamente 

livres da interferência do sistema hierárquico e da ética política e estimulando a 

completa desintegração da coroa de roupas na China por milhares de anos. A Guerra do 

Ópio38 abriu a porta para a China fechar as portas e trancar o País. À medida que os 

ventos do oeste se espalharam para o leste, suas roupas também eram bastante afetadas. 

Este também é o ponto de grandes mudanças nas roupas. 

Pode-se dizer que a República da China é uma época de ouro para o 

desenvolvimento da literatura moderna, também pode ser considerada a era de ouro da 

tendência do progresso livre, ou a era de ouro da colisão de culturas orientais e 

ocidentais. De facto, durante o período da República da China, outra coisa boa dessa 

verdadeira era dourada foi o "Qipao". Pode-se dizer que Qipao é o representante da 

moda da República da China. Embora na origem tenha herdado alguns elementos da 

dinastia Qing, é de facto um produto da adesão ao estilo oriental, apesar de estar 

 
37 https://p3.ssl.qhimgs1.com/t015dc87df05bc62d09.webp 

38 鸦片战争; Pinyin: Yāpiàn zhànzhēng 
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próximo da cultura ocidental num contexto de época especial. 

 

9.1. República da China - Década de 1920 

 

O estilo cheongsam mais antigo apareceu na República da China. Cheongsam na 

década de 1920, durante a República da China, foi Bai Yueguang no coração de muitas 

pessoas. Qipao, popular na década de 1920, era originária de Xangai, na China.Qipao 

era um vestido de mangas compridas usado por mulheres chinesas durante o período da 

República da China. Ele nasceu do manto das mulheres manchus na dinastia Qing. O 

cheongsam foi modelado pelas mulheres Han que absorviam estilos de roupas 

ocidentais. As mudanças na época não eram complicadas. 

Centenas de anos atrás, Xangai foi a primeira a receber o vento oeste, e a 

atmosfera da moda era anterior às outras cidades.  

 
Figura 6 - Qipao

39 

 

Na década de 1910 e início da década de 1920, houve um período de "roupas 

novas civilizadas" entre as mulheres urbanas. Esse "vestido novo civilizado" foi usado 

pela primeira vez por alunas de escolas chinesas e estrangeiras e a integração de muitos 

elementos femininos do estilo ocidental da igreja fez com que o "vestido novo 

civilizado" tivesse estilos oriental e ocidental. 

 
39 https://p0.ssl.qhimgs4.com/t01a4b4fceae84eb0bb.jpg 
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Figura 7 – A imagem mostra Lin Huiyin, de 19 anos, primeira à direita, posando com primas 

vestindo uniformes escolares para o ensino médio para menina.40 

 

Esse tipo de vestido foi preconizado por estudantes do sexo feminino em Pequim e 

Xangai e depois espalhado para mulheres intelectuais. Em breve, até as donas de casa 

tiraram suas lindas roupas e vestiram um corpo simples. Esse estilo é consistente com 

os princípios de reforma de roupas propostos pelo Sr. Sun Yat-sen que são "adequados 

para o saneamento, fáceis de movimentar, economia real e fortes perspectivas". Song 

Qingling e Chen Jieru também respeitavam e defendiam esse tipo de roupa. Roupas de 

estilo mangá eram uma admiração nacional na época. 

Em 1926, a jaqueta curta e o colete comprido foram combinados em um, que era o 

estilo original do novo Cheongsam da República da China. Como um centro de moda 

reconhecido na época, Xangai estava muito à frente do resto do país e influenciou 

mudanças na moda chinesa. O início da moda de Xangai Cheongsam apareceu na forma 

de uma armadura longa sem mangas, e o colete longo do lado de fora da jaqueta curta 

substituiu a saia longa. 

A popularidade do novo estilo de cheongsam começou com estudantes e meninas 

do sexo feminino no local de Fengyue e se expandiu para o público. Cheongsam 

começou a subir na década de 1920, mas foi melhorado, os punhos se estreitaram 

gradualmente e a tubulação não é mais larga, além de absorver os métodos de corte das 

roupas ocidentais, encurtar a bainha e apertar a cintura. Comparado com a figura 
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abaixo, o estilo cheongsam foi simplificado desde a década de 1920. 

 

 
                                                                    Figura 8 - Qipao

41 

 

As décadas de 30 e 40 da República da China foram a era de ouro do cheongsam e 

o período mais glorioso das roupas femininas chinesas modernas. Neste momento, 

cheongsam colocou sua posição insubstituível no palco das roupas femininas e tornou-

se um representante típico das roupas femininas chinesas. O cheongsam aprimorado 

desse período absorve os métodos de corte no estilo ocidental na estrutura. O corpo da 

túnica é mais adequado, com características de roupas chinesas e ocidentais. Há muitos 

estilos de cheongsam, gola baixa, sem gola, existem mangas compridas, mangas curtas,  

sem mangas, fendas altas e baixas, além de cheongsam longo, cheongsam curto, 

cheongsam de clipe, cheongsam único, etc. 

Na década de 1930, o Qipao entrou no auge. Independentemente das características 

geográficas, independentemente da idade, os cheongsams são usados em todo o país. 

 

 
40 http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/15304284187774d15965a42 
41 https://p1.ssl.qhimgs1.com/sdr/400__/t01a4c513f2f588e551.jpg 
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Figura 9 - O casaco longo fora do cheongsam é um 

vestido da moda para mulheres de Xangai nos anos 4042 
 

Existem muitos materiais introduzidos na cultura cheongsam nas décadas de 1960 

e 1970 nos quais a cultura cheongsam foi deixada de lado: a "Grande Revolução 

Cultural Proletária " de 1966 a 1976 foi uma catástrofe para a cultura tradicional e um 

desastre para a cultura cheongsam. Nesta fase, devido à influência política, as pessoas 

começaram a usar uniformes em vez de Cheongsam. O desenvolvimento do Cheongsam 

na década de 1980 não retomou sua popularidade. Nesse período, poucas mulheres 

usavam cheongsam. Cheongsam nos anos 90 foi negligenciado com o surgimento de 

vestidos no estilo ocidental. Naquela época, as mulheres costumavam usar cheongsam 

como vestido, então cheongsam se tornou um traje para ocasiões especiais. 

 

O segundo período, entre 1966 e 1977, coincide com a Grande Revolução Cultural Proletária 

período em que, devido a razões políticas que todos nós conhecemos, os homens e as mulheres 

vestiam uniformes militares. Usar uniforme militar com um crachá de Mao simbolizava a 

revolução, progresso e moda neste período. Aliás, vestir uniforme tornou-se um fanatismo cego: 

economizar alguns meses de salário para comprar um era o realizar de um sonho para muitos 

 
42 http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180602/0b7c55a2079544ab84799b96153cd38d.jpeg 
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jovens pobres.43 

 

Nos últimos 20 anos, o Cheongsam melhorado foi bastante influenciado pela 

tendência da moda internacional: cintura baixa, sem mangas, cintura justa, fenda alta, 

ultra curto, topless, costas nuas e outras formas mudaram sem parar. A borda, a 

impressão de tecido e outras decorações artesanais são brilhantes, as cores são lindas, 

saltos, grossas e macias, rompendo com ousadia o modelo que o qipao possui; 

mantendo as características originais e incorporando o senso de inovação, o qipao e a 

moda coexistem. De uma perspetiva totalmente nova, usando um conceito totalmente 

novo, expressando um sentimento totalmente novo, mostrando a tendência da 

internacionalização. 

De mangas largas a mangas estreitas, cintura, sem mangas e outros estilos, gola 

alta primeiro, depois gola baixa, mesmo sem gola. O comprimento da manga muda 

alternadamente. O comprimento do vestido é tão longo quanto a barra do poste e tão 

curto quanto o joelho. Essas mudanças removeram completamente o cheongsam do 

estilo antigo e mudaram a aparência antiga dos braços envoltos no peito das mulheres 

chinesas, permitindo que a postura das mulheres chinesas e a beleza curvilínea fossem 

totalmente exibidas, combinadas com a moda da época. 

 

 
Figura 10 - Qipao

44 

 
43 Chenfei Yu, 2015, pp. 43-44. 
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Os padrões de cabaia podem ser divididos em figuras tradicionais chineses e 

ocidentais. Bordados de Suzhou45, pinturas tradicionais chinesas, os padrões de flor, 

erva e bambu realmente pertencem à categoria de figuras tradicionais chinesas. O início 

dos padrões tradicionais chineses remonta às Dinastias Shang e Zhou, são 

desenvolvidos nas Dinastias Tang e Song e florescem nas Dinastias Ming e Qing. A 

aplicação de padrões na dinastia Qing quase chegou ao ponto em que "as imagens 

devem ser intencionais e as intenções devem ser auspiciosas". Os padrões auspiciosos 

são uma parte importante da cultura tradicional chinesa e tornaram-se um dos símbolos 

do espírito nacional e do interesse nacional. Por exemplo, a peónia que é 

frequentemente encontrada na cabaia das mulheres, expressa o significado de beleza e 

riqueza; o significado do crisântemo é suave e elegante; e o significado da flor de 

ameixa é geada e neve. 

 
Figura 11 - Cabaia

46 

 

Além disso, existem tatuagens Ruyi47 com todos os desejos e assim por diante. 

 
44 https://p3.ssl.qhimgs1.com/sdr/400__/t0195d42091db47e383.jpg 

45 苏州刺绣; pinyin: Sūzhōu cìxiù 
46 

https://m.image.so.com/i?q=%E6%A2%85%E8%8A%B1%E6%97%97%E8%A2%8D&src=srp#mode=li

teflow&page=search&id=66a5614141f7d116e478db0bbdfc1a27&multiple=0&jsonsrc=1&kn=0&gn=0&

cn=0&currsn=0&prevsn=0&fsn=30 
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Geralmente, há representação de imagem, representação homofónica, representação de 

texto e assim por diante. Como pegas, amendoins, romãs. Padrões de estilo ocidental, 

incluindo xadrez, listras, pontos de onda e similares. 

 
Figura 12 – Diversos padrões de tecido, de Liu Yu, Shao Min

48 

 

Os tecidos das cabaias são muito extensos e pode-se dizer que eles não escolhem 

tecidos. Incluindo lã e caxemira, brocado, seda, algodão, cânhamo misturado e etc., os 

estilos cabaia feitos com materiais diferentes são muito diferentes. 

As mudanças no estilo da cabaia são principalmente as mudanças no formato da 

lapela, no estilo da manga e no colarinho, bem como na mudança no comprimento. A 

beleza da cabaia se reflete principalmente nos detalhes da gola, lapela, ombros, mangas, 

peito, cintura, quadris, vestidos e fendas. 

A forma de lapela comum da cabaia é Ruyi, lapela redonda, lapela reta, lapela 

quadrada, lapela Pipa, lapela diagonal, lapela dupla, etc. Olhar para a foto é bastante 

intuitivo. 

 

 
47 如意 

48 （图片来源于《旗袍图案》 刘瑜，邵旻著） https://www.ice99.com/fashion/2495488.html 
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Figura 13 – Golas de cabaias

 49 

 

 

O formato da manga do cheongsam é na verdade muito variado: mangas 

compridas, mangas curtas, sem mangas, mangas divididas, mangas em folha de lótus, 

mangas largas, etc. Entre elas, as mangas compridas são predominantes no Manchu, e 

agora são comuns principalmente as mangas curtas ou sem mangas. Geralmente, a 

manga curta mede dez centímetros, a manga do meio mede dezesseis polegadas e a 

manga longa mede dezenove a vinte polegadas. As mangas mostradas na figura abaixo 

são todos os estilos que aparecem após a fusão das culturas chinesa e ocidental. 

 

 
49 

https://m.image.so.com/i?q=%E6%97%97%E8%A2%8D%E7%9A%84%E8%A5%9F%E5%BD%A2&s

rc=srp#mode=liteflow&page=search&id=a7e11acbd3dde315a61d9a3447b5b7d2&multiple=0&jsonsrc=1

&kn=0&gn=0&cn=0&currsn=60&prevsn=30&fsn=30 
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Figura 14 – Exemplos de mangas

 50 

 

 

A forma de colarinho da cabaia também tem sido muito diversificada até agora. As 

formas comuns de colarinho incluem colarinho de suporte, colarinho baixo, sem 

colarinho, colarinho de Yuanbao, colarinho ondulado, colarinho de gota de água, 

colarinho em forma de V etc. O Colarinho de Yuanbao é uma forma de colarinho muito 

retrô. É frequentemente usada em cabaias de outono e inverno. As rebarbas ou velo na 

borda do decote desempenham um papel importante para manter o calor. O colarinho 

ondulado tem uma forma relativamente rara e é ondulado. Ao contrário do tipo 

tradicional de colarinho, o colarinho ondulado é mais romântico e divertido, e a forma é 

muito especial. O colarinho de suporte é o tipo mais comum de cheongsam. O colarinho 

clássico é a melhor preservação do charme antigo de cabaia e envolve firmemente o 

pescoço da mulher, refletindo a atitude meticulosa e a beleza oriental da mulher. Na 

imagem abaixo, podemos ver que todos os tipos de colarinhos têm o seu charme único. 

 
50 https://pic1.zhimg.com/80/v2-052151241adcc664f123b967d161de3f_720w.jpg?source=1940ef5c 
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Figura 15 – Colarinhos de cabaia

 51 

 

 

Pan Kou52 é tecida a partir de tiras de tecido, que não apenas desempenham um 

papel fixo, mas também têm uma forte função decorativa. Além de tecido, também 

pode usar outros materiais, como ouro, prata, cobre, jade, pedras vitrificadas, etc. para 

fazer Pan Kou. Pan Kou é uma das culturas tradicionais chinesas que não pode ser 

ignorada, e sua aplicação nas roupas tradicionais chinesas pode ser vista em todos os 

lugares. Pan Kou é listada como um património cultural intangível, e seus tipos e estilos 

são muito diversos e únicos. Pan Kou também é um tipo de nó chinês antigo na China. 

 
51 http://www.360doc.cn/article/7258803_739626515.html 
52 Fivela encaracolada. 
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Figura 16 – Exemplos de nós

 53 

 

 

Qipao não afeta apenas o desenvolvimento da cultura chinesa, mas também 

representa a história e a herança da cultura chinesa. Atualmente, com a exportação da 

cultura chinesa, cada vez mais cheongsams aparecem no cenário internacional. Muitos 

trabalhos internacionais de cinema e televisão gostam de usar cheongsam como roupa 

ao fotografar mulheres chinesas, o que pode refletir bem a imagem das mulheres 

chinesas. Além disso, também existem muitos designers internacionais, que também 

usam o modelo cheongsam para criar e projetar roupas. Muitas celebridades 

internacionais também optam por usar cheongsam para participar de algumas 

atividades. “Muitas celebridades americanas e europeias usaram já vestidos ao estilo 

chinês, e consequentemente, vários estilistas e marcas internacionais adotaram este 

estilo na sua criação.”54 

 
53 https://p1.ssl.qhimg.com/t016f7ddf59f2b3c35e.jpg 
54 Chenfei Yu, 2015, p. 65. 
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Figura 17 – Celebridade vestindo cheongsam

 55 

 

X. Trança 

A cultura da trança chinesa deveria ter começado na dinastia Qing. Quando 

mencionamos tranças, pensamos na antiga China feudal, um período, sem pensar no 

sistema feudal. Na verdade, no pensamento de algumas pessoas de hoje em dia, a trança 

é um símbolo da mudança dos tempos. Então, como exatamente a trança chinesa existe? 

Como ele se desenvolveu e como saiu do palco da história? 

A trança é uma parte importante da história da China e tem mais de 200 anos, 

como a cabaia. Centenas de anos atrás, essa pequena trança teve um impacto na política, 

sociedade e economia. A Trança carregava muita história e tempestades sangrentas. 

Portanto, também é uma parte indispensável da cultura chinesa. 

O povo de dinastia Han não tinha a tradição de manter as tranças. Depois que os 

soldados Qing entraram na alfândega, o governo de Manchu foi estabelecido e a corte 

Qing obrigou o povo Han a permanecer trançado como um Jurchen, para que eles 

 
55 

https://m.image.so.com/i?src=imageonebox&q=%E8%89%BE%E7%8E%9B%E6%97%97%E8%A2%8

D#mode=liteflow&page=search&id=f79b84b535c7e0b20697c477407a146e&multiple=0&jsonsrc=1&kn

=0&gn=0&cn=0&currsn=60&prevsn=30&fsn=30 
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expressassem sua lealdade a Manchu. No começo, é claro, o povo Han não estava 

disposto, mas na época havia um ditado muito horrível: "Deixe o cabelo sem cabelo, 

deixe o cabelo sem cabelo" - depois de rodadas de supressão sangrenta, as tranças 

lentamente se tornavam o estado normal do povo chinês, em vez de deixar tranças, 

tornou-se heresia. A trança significa a rendição do povo Han aos Manchu. Desde a 

entrada dos soldados Qing na alfândega em 1644, os chineses deixaram um total de 267 

anos de tranças. 

Como a trança se arrastou atrás do povo chinês por duzentos ou trezentos anos, 

muitas pessoas perceberam que era muito pesada e desatualizada, especialmente quando 

se tratava do mundo. Por exemplo, as crianças trazidas para os Estados Unidos por 

Rong Hong em 1872 arrastaram as tranças para trás da cabeça porque a corte Qing 

proíbe estritamente cortá-las. Depois de chegarem aos Estados Unidos, as crianças 

americanas frequentemente as seguiam gritando "meninas chinesas" e até insultavam as 

tranças como "caudas de porco". Sob tais circunstâncias, algumas crianças colocam as 

tranças no topo da cabeça e pressionam com força os chapéus, temendo que os 

americanos as vejam. Apenas um número muito pequeno de crianças pequenas tem suas 

tranças cortadas em violação aos regulamentos, porque é realmente anti-higiénico 

deixar tranças e não é conveniente participar de atividades desportivas. 

Essa "trança" é simbólica e simboliza submissão e obediência a algo. Depois de 

1902, o corte com pigtail se tornou popular entre dois tipos de pessoas, os estudantes e 

o novo exército. Quando Cixi foi ao funeral em 1908, o repórter britânico do "Times" 

tirou uma foto da época: os soldados do novo exército montado no cavalo tinham 

cabeças nuas e nenhuma trança. Existem várias possibilidades. A primeira é que não há 

um corte leve real, um terço ou dois terços e uma pequena trança na cabeça, porque o 

chapéu é muito raso, se for uma trança muito grossa, pode ser vista na cabeça, vai 

levantar o chapéu. Esses exemplos empíricos podem ser vistos no momento das tranças. 

Entre os estudantes internacionais, mais tranças são cortadas porque eles queren 

usar fatos e não é apropriado mantê-las. Claro, existem alguns estudantes que estudam 

no Japão que não ousam cortar, arrastar e temer piadas. Não apenas os estudantes 



 

61 

internacionais, mas também os alunos das escolas de novo estilo na China também 

pareciam ser trançados. Alguns alunos cortam suas tranças na escola. Em 1903, "Ta 

Kung Pao" relatou que nacionais e estudantes internacionais de Jiangnan Xinxue cortam 

mais suas tranças. Em 1905, quando Cai Yuanpei estava a estudar na Escola Pública de 

Xangai, na China, os alunos basicamente cortaram as tranças. O livro de memórias de 

Hu Shi menciona que, quando ele estava na escola pública de Xangai, ele viu alguns 

colegas excessivamente agressivos forçando colegas trançados a cortarem suas tranças. 

Portanto, a questão de cortar tranças era comum na China naquela época, 

principalmente entre os jovens ou os que estudavam no exterior. Como eu disse 

anteriormente, algumas pessoas no tribunal de Manchu Qing também defendiam o corte 

de tranças. 

Em 1904, porque o departamento de treinamento militar precisava trocar de 

uniforme e boné, e se trocasse de chapéu, com tranças na cabeça, não poderia usar o 

boné; se fosse arrastado para trás, não seria bom para o treinamento. Isso se torna um 

obstáculo. Por isso, propuseram à corte que era inconveniente o exército treinar com 

tranças e pediu que lhes permitissem cortá-las, mas a corte ainda discordava. No 

exército, muitos novos oficiais e soldados militares cortam os seus próprios, 

independentemente de o tribunal concordar ou discordar - a polícia de Tianjin cortou 

um terço. Em 8 de outubro de 1911, dois dias antes do motim de Wuchang, Zai Tao 

Baile recrutou os generais que haviam liderado as tropas para jantar e instruiu vários 

idosos - incluindo Feng Guozhang e Ding Shiyuan, e pediu que eles assumissem a 

liderança. Cortaram tranças como exemplo para todo o exército. Neste momento, a 

campanha de corte de rabo de cavalo lançada pelo Partido Revolucionário do Sul ainda 

não havia começado, e essas pessoas já estavam cortando. Pode-se ver que o corte de 

tranças é a tendência geral, mesmo que não tivesse havido uma revolução de 1911, o 

corte de tranças também aconteceria. 

Além das razões objetivas para trazer inconveniência e condições insalubres à 

vida pessoal, a razão subjetiva é a insatisfação com o governo da corte Qing - porque 

essa trança foi forçada a ficar por governantes estrangeiros. Por detrás dessas razões 
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está realmente a tendência geral. A China costumava ser um mundo fechado e único, 

mas após a Guerra do Ópio, gradualmente nos integramos ao sistema mundial, 

especialmente após o Movimento de Reforma de 1898 e a ocupação de Pequim pelas 

Forças Aliadas dos Oito Poderes em 1900, os burocratas promoveram a reforma. Sob 

pressão interna e externa, a civilização agrícola da China está enfrentando mudanças e 

deve ser integrada à globalização. Mesmo se você quiser continuar o mesmo, não pode 

parar. Essa é a tendência. Os estudantes internacionais tornaram-se cada vez mais 

frequentes por causa do envio de estudantes e enviados para o exterior. Nesse tipo de 

contacto, a trança se tornou um fardo, até uma vergonha, com muitos efeitos negativos. 

Homens com tranças tão longas não são apenas extremamente anti-higiénicas (é 

impossível lavar os cabelos todos os dias, eles têm piolhos por dentro e estão sujos), 

mas também causam grandes problemas aos novos desportos e treinamento militar. 

Tudo isso entra em conflito com o estilo de vida da sociedade moderna, portanto, as 

tranças devem ser cortadas. 

Embora muitas pessoas cortassem antes da Revolução de 1911, usavam chapéus 

e chapéus de melão com tranças falsas. As pessoas com tranças também usam chapéus 

de melão, então por que podem existir tranças falsas? Costurar uma trança falsa no 

chapéu de melão pode enganar algumas pessoas. Após a Revolta de Wuchang, as 

províncias se tornaram independentes, uma após a outra. Quando as tranças foram 

cortadas, eles tiveram de trocar de chapéu. Ao mesmo tempo, algumas pessoas relutam 

em cortá-las e o chapéu pontiagudo sobe nesse momento. O pico do chapéu se eleva 

alto, tolerando mais tranças. 

Como o negócio de fazer tranças em Xangai é muito bom, a fonte das tranças 

postiças são as tranças reais que as pessoas cortam. Então, durante a revolução, para 

coletar doações, algumas pessoas disseram que, se sua família não tem dinheiro para 

doar, você também pode doar as tranças. Depois que as tranças são doadas, elas podem 

ser vendidas ao comerciante que recebe os cabelos. 

Sem dúvida, as tranças de cisalhamento se tornaram um símbolo de revolução e 

um símbolo dos tempos de mudança. Cortar tranças significa o fim de uma era antiga e 
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o início de uma nova era. Isso marca o fim do governo de Manchu e também indica que 

a China realmente entrou na sociedade moderna a partir de uma sociedade medieval, 

afinal, uma imagem com tranças está relativamente desatualizada. Jiang Fujing, que fez 

contribuições notáveis à cultura chinesa, cursava o ensino fundamental em sua cidade 

natal, Haining, Zhejiang. Quando recordou sua vida escolar nos últimos anos, 

mencionou os problemas das tranças quando criança. Dito isto, a coisa mais 

problemática é trançar todas as manhãs. Nesta escola, existem dois barbeadores 

especialmente contratados para trançar todos os alunos que moram no campus. As 

crianças não têm paciência para ficar sentadas por tanto tempo e a outra é usar um pente 

de madeira para pentear as tranças. Penteado muito doloroso, então a criança fugiu 

quando viu o cabeleireiro de manhã. O careca perseguiu e gritou que algum jovem 

mestre não deveria fugir. Se fosse visto pelo decano, ele seria convidado a ser levado 

pelo barbeador ou ele seria levado e punido a ficar no canto. Portanto, em sua memória, 

uma das coisas mais populares sobre a Revolução de 1911 foi cortar tranças e, desde 

então, as crianças não tiveram o trabalho de fazer tranças todos os dias. De facto, no 

nível da vida cotidiana chinesa, pode-se dizer que a República da China começou 

cortando tranças. 

Mas não se pode dizer que cortar as tranças significa que a China entrou na 

República da China a partir do império. Cortar as tranças não significa que uma pessoa 

mude da antiga para a nova da noite para o dia. A maior conquista da Revolução de 

1911 foi a fundação da República da China, mas a República da China não fez jus ao 

seu nome porque a China carecia de uma base social que pudesse apoiar a República da 

China. 

Existem muitos tipos e formas de cultura chinesa. Eu introduzi brevemente duas 

culturas chinesas que são mais distintas na literatura nativa. Espero que todos tenham 

uma compreensão preliminar da história e das mudanças da China hoje. Seja um 

cheongsam ou uma trança, é um símbolo das mudanças históricas da China. Todos eles 

representam bem a China e testemunharam o desenvolvimento e as mudanças da China. 
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Figura 18 – Trança
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Conclusão  

Resumindo, por um lado, enquanto descendentes de portugueses, os macaenses 

são os herdeiros naturais da cultura portuguesa, por outro lado, são indissociáveis dos 

chineses em termos de região e de sangue e são influenciados pela cultura chinesa. Sua 

estrutura psicológica, modo de pensar, gosto estético e valores não são únicos. As obras 

de escritores nativos refletem a dupla influência cultural sobre eles e são a cristalização 

espiritual da dupla influência cultural que receberam.  

A alegria, a dor, a confusão e a perda que expressam em suas obras refletem a 

mentalidade e os sentimentos especiais que se formaram sob as condições históricas, o 

contexto cultural e o ambiente de vida especiais. Esse tipo de mentalidade e sentimentos 

não são chineses nem portugueses, mas genes de ambos os lados podem ser encontrados 

nela. A julgar pelas técnicas de execução das obras, eles também possuem essa 

característica. Estes formaram a singularidade insubstituível das obras literárias nativas, 

que refletem as marcas e implicações da penetração mútua e integração das culturas 

chinesa e ocidental. Examinar as características e métodos culturais condensados e 

refletidos nesse fenómeno literário, e examinar a psicologia cultural acumulada e 

refletida nesse tipo de literatura, é exatamente a orientação de valor de nosso estudo da 
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literatura indígena. 

Diversos autores retratam a mulher sino-portuguesa em suas obras e, 

necessariamente, atribuem a essas mulheres as tradições, ora chinesas, ora portuguesas. 

O sofrimento, a infelicidade, o infortúnio, a obediência são elementos cruciais para o 

desenvolvimento de uma personagem fidedigna daquele momento histórico de Macau. 

O conflito entre as culturas ocidentais e orientais também são combustíveis que 

alimentam essa fogueira de sofrimento e dor das mulheres nativas.  

É importante ressaltar as diversas páginas escritas pelos autores de Macau, 

dedicando seus talentos, ao descrever o patriarcado e o poder masculino sobre a mulher 

chinesa. Não somente no setor familiar, mas em todos os setores sociais é possível 

encontrar a opressão dos homens sobre as mulheres chinesas daquela altura.  Os 

romances e contos de Conceição Fernando são, louvavelmente, artefactos históricos 

onde podemos comprovar isso, e, por meio da literatura, conhecer mais sobre uma 

época tão longe dos dias de hoje.  
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