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NOTA INTRODUTÓRIA
前言

Criado a 23 de abril de 2015, o Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro
(IC-UA) tem como principais missões apoiar e promover o ensino da língua e
da cultura chinesas em Portugal, reforçar a cooperação no domínio educativo
entre a China e Portugal e desenvolver atividades de investigação no âmbito
das relações sino-portuguesas, que contribuam para melhorar a compreensão
mútua e a amizade entre estes dois países tão distantes, mas unidos por seculares relações históricas.
Integrado nesta última linha de ação e contando com o apoio decisivo do
Instituto Internacional de Macau, este segundo livro dedicado ao tema Diálogos Interculturais Portugal-China apresenta-se dividido em dois volumes. Este
segundo volume, intitulado “Literaturas, artes e línguas em diálogo”, reúne 31
estudos de investigadores portugueses e chineses, nos domínios da literatura,
da tradução, das artes e do ensino das línguas.

葡萄牙阿威罗大学孔子学院成立于2015年4月23日, 主要任务为支持和促进
葡萄牙中国语言与文化的教学, 加强两国在教育领域的合作, 并开展与中葡关
系相关的科研活动̥中国与葡萄牙相距甚远, 却因数百年的历史渊源而团结在
一起̥阿威罗大学孔子学院则为增进两国之间的友谊与相互理解作出了贡献̥
秉承这一宗旨, 并在澳门国际研究所的大力支持下, 《葡中跨文化对话》系
列丛书第二辑出版, 全书分为上下两册̥下册《文学､ 艺术与语言对话》收录了
葡萄牙和中国学者在文学､ 翻译､ 艺术和语言教学领域的31篇论文̥
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MÁ FORTUNA A ORIENTE: CAMÕES EM
DOIS ROMANCES CONTEMPORÂNEOS
东方厄运: 两部当代小说中的卡蒙斯
Carlos Ascenso André
Universidade de Coimbra e Instituto Politécnico de Macau

Quando a lenda é mais interessante que a realidade… imprima-se a lenda.
Tais palavras, proferidas por John Ford, eram já uma máxima muito antes
de por ele terem sido ditas e é bem provável que nunca deixem de o ser. Casos
há – e não são poucos – em que, além de serem um lugar comum, elas são, de
facto, uma prática corrente, não raro, também, uma prática consciente.
Também na história da literatura isso acontece. Na literatura portuguesa,
não são raros os exemplos de grandes escritores em cuja biografia a lenda se
confunde com a realidade. Nos séculos XVI e XVII, por exemplo, três casos
assumem particular evidência: Camões, Rodrigues Lobo, Fernão Mendes Pinto.
Dois deles, por coincidência ou talvez não, cruzaram, um e outro, rotas da China.
Não surpreende, por isso, que, em tempo em que o diálogo com a China
adquire particular intensidade, venha recrudescendo o interesse pela figura de
Camões e pela sua associação ao Oriente, em particular a Macau.
Em muito pouco tempo, surgiram nos escaparates três obras onde esse
interesse é manifesto: duas de ficção e um ensaio. Nos três casos, não houve
qualquer contacto prévio entre os autores, dois dos quais, tanto quanto é possível saber, nem sequer se conheciam: Eduardo Ribeiro publicou, em 2012,
Camões em Macau – uma verdade historiográfica; Carlos Morais José deu a
lume, em 2016, O livro das confissões: Bernardo Vasques e a inveja; e Mário
Cláudio publicou, no mesmo ano de 2016, o romance Os naufrágios de Camões.
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东方厄运: 两部当代小说中的卡蒙斯

Esta atracção pela figura do maior poeta português não constitui qualquer surpresa, quer por ser um fenómeno cíclico ao longo da história da nossa
literatura, quer porque, nos últimos anos, o chamado romance histórico tem
vindo a atrair um número cada vez maior de cultores; com qualidade muito
desigual, convenhamos, os mais deles situados nos limites do sofrível, quando
não bem abaixo dele, mas isso são as vicissitudes do mercado a ditar as suas
leis. E, ressalva importante, tanto o livro de Carlos Morais José quanto o de
Mário Cláudio dificilmente se encaixam sob a designação de romance histórico.
Essa, porém, seria uma outra reflexão.
O que surpreende, isso sim, é a coincidência, em tão pouco tempo, de dois
títulos de ficção ligados à vida de Camões, nascidos em dois pontos bem distantes do globo e sem que nada, aparentemente, associasse os dois autores.
Anos antes, em 2010, tinha já saído Camões: este meu duro génio de vinganças, de Maria Vitalina Leal de Matos. Esse, porém, já não tem consigo o
efeito surpresa, se tivermos em conta que a autora é uma distinta camonista,
com numerosa obra publicada a respeito do poeta, de quem é uma estudiosa
de referência.
Mas voltemos aos três livros mais recentes e à relação entre a lenda e a
realidade. No que respeita à ligação entre Camões e o Extremo Oriente e à sua
presença em terras da China (e em Macau, claro), a lenda invadiu a realidade
e apropriou-se dela; ou antes, apropriou-se do lugar dela.
Macau é central nessa relação e, por isso, vale a pena um olhar de relance
sobre o livro de Eduardo Ribeiro1.
Já tem séculos a memória – real ou inventada, tanto faz – da presença de
Camões em Macau. São visíveis sinais dessa memória no espaço da pequena
cidade: o busto de Camões, no Largo de Camões, fronteiro ao Jardim de Camões,
onde existe a Gruta de Camões. O busto actual data de 1866 e foi fundido em
Lisboa por Manuel Bordalo Pinheiro; mas houve, antes dele, um outro, datado
de 1840, de gesso, da autoria de artista chinês, e mais um ainda, pelo menos,
talvez do séc. XVII (Ribeiro, 2012, pp. 28-32). Isso faz recuar a memória do
poeta no território ao século a seguir àquele em que viveu, facto que, em si
mesmo, sem ser probatório, tem um peso não despiciendo.
1

Eduardo Ribeiro, jurista que trabalhou em Macau por largo tempo, dedicou muitos anos
à relação entre Camões e o Oriente, em especial entre Camões e Macau. Esquadrinhou
arquivos, garimpou documentos, leu e releu nas linhas e entrelinhas, comparou testemunhos aparentemente desconexos e chegou a algumas conclusões interessantes.
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Daí à lenda, de origem romântica, ao que parece, a que Garrett supostamente aderiu, que retrata o poeta a escrever parte da sua obra ali, no Alto de
Patane, em Macau, o passo é curto.
E assim Macau guardou memória do poeta; qualquer que seja a verdade,
a lenda impôs-se-lhe. Mas… e se for mesmo verdade?
A isso voltaremos.
Forçoso é reconhecer que não é forte a presença do Oriente Extremo na obra
do poeta. Apesar disso, por pequena que seja, foi essa presença que ajudou a construir a lenda. Entendamos, aqui, como Oriente Extremo todo o vasto território
que vai da Indochina para Leste, ou seja, que inclui, por exemplo, mas não só, o
Vietname, o Laos, o Camboja, a China, a península da Coreia, o Japão e por aí fora.
Detenhamo-nos, no entanto, em Macau, por ser em torno da presença do
poeta no pequeno território que se travam as mais acesas discussões. Ora, a
primeira nota a destacar é que Macau, assim mencionado, nunca surge em Os
Lusíadas. E a China, tal como a conhecemos hoje, também não tem presença
muito mais significativa, se compararmos com todas as outras terras do Oriente
(Lusíadas, 10.130):
Olha o muro e edifício nunca crido,
que entre um império e outro se edifica,
certíssimo sinal, e conhecido,
da potência real, soberba e rica.
Estes, o Rei que têm, não foi nacido
Príncipe, nem dos pais aos filhos fica,
mas elegem aquele que é famoso
por cavaleiro, sábio e virtuoso.

A primeira parte da estrofe é uma inequívoca referência à Grande Muralha,
ainda hoje uma das maravilhas do mundo. É pouco mais do que ocioso perguntar
como tomou conhecimento o épico português da existência da muralha. Poderia ter lido, por exemplo, em João de Barros, onde bebem muitos passos de Os
Lusíadas, como poderia dela ter ouvido falar em Macau, se é que lá esteve – e,
a ser assim, este seria mais um argumento probatório dessa presença.
Já no que respeita à segunda parte da estrofe, sendo a China um Império
em que o trono passa por sucessão, Camões, aparentemente, estará errado.
Mas talvez não, como refere, com justeza, Eduardo Ribeiro. A verdade é que,
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de 1522 a 1567, o então Imperador da dinastia Ming, de nome Jiajing, não nasceu príncipe; era descendente de um filho do antepenúltimo imperador Chenghua, mas não era príncipe nem estava destinado ao trono; no entanto, porque
o imperador Zhengde não tinha filhos, foi por ele adoptado aos 12 anos e aceite
como herdeiro (Ribeiro, 2012, p. 222).
E logo continua o narrador, na estrofe imediata (Lusíadas, 10.131-1-2)
Inda muita outra terra se te esconde
até que venha o tempo de mostrar-se.

Nesta e na estrofe que também a seguir se transcreve quase se esgotam
as referências à China em Os Lusíadas, se considerarmos nesse nome apenas
o que corresponde ao actual território chinês. Os outros passos que referem
aquilo que é hoje esse país ou o seu território já não dizem respeito à mesma
realidade, mas, sim, à Indochina, pois de há muito que China era todo o vasto
continente asiático além da Índia, ou seja, a península da Indochina e o território, por assim dizer, do império chinês. O mesmo é dizer, China e mares
da China correspondiam à largueza de terra e mar que se estendia para lá do
leste da Índia (pelo menos Vietname, Camboja, Laos e, não raro, Tailândia e
Birmânia), até ao Japão. Era, afinal, tudo o que confinava com o Mar da China,
como se compreende.
Atentemos no que dizia o narrador antes das estrofes citadas (Lusíadas,
10.126.1-127.4):
Vês neste grão terreno os diferentes
nomes de mil nações nunca sabidas;
os Laos, em terra e número potentes,
Avás, Bramás, por serras tão compridas.
Vê nos remotos montes outras gentes,
que Gueos se chamam, de selvagens vidas;
humana carne comem, mas a sua
pintam com ferro ardente, usança crua.
Vês, passa por Camboja Mecon rio,
que “capitão das águas” se interpreta;
tantas recebe de outras, só no Estio,
que alaga os campos largos e inquieta.
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É na sequência desta descrição que a narrativa vem desembocar na China,
propriamente dita (Lusíadas, 10.129):
Vês, corre a costa que Champá se chama,
cuja mata é do pau cheiroso ornada;
vês Cauchichina está de escura fama,
e de Ainão vê a incógnita enseada;
aqui o soberbo império que se afama
com terras e riqueza não cuidada,
da China corre e ocupa o senhorio
desde o Tropico ardente ao Cinto frio.

Mais diz desse Oriente Extremo o poeta (Lusíadas, 10.131.3-8):
Mas não deixes no mar as ilhas onde
a natureza quis mais afamar-se:
esta, meio escondida, que responde
de longe à China, donde vem buscar-se,
É Japão, onde nace a prata fina,
que ilustrada será co a lei divina.

Não falta quem entenda que se trata de conhecimento muito pormenorizado
da China e do Japão e da sua economia ao tempo, e que tal conhecimento apenas
ficará a dever-se ao facto de Camões ter residido por largo período em Macau.
Não se contesta aqui, como adiante se verá, que assim possa ter sido,
ou seja, que o conhecimento do autor de Os Lusíadas advenha de quanto foi
conhecendo durante a sua permanência em Macau. Mas não precisava disso o
poeta, já que: 1. a fama do Japão no comércio da prata era conhecida; 2. a posição geográfica do Japão (que de longe responde à China) estava cartografada.
Mais refere Camões, num passo que deu azo ao aparecimento de uma das
suas mais recorrentes lendas.
Da mesma China, entendida de modo tão lato, refere, ainda, como vimos,
a tal península da Indochina (Lusíadas, 10.127.1-2):
Vês, passa por Camboja Mecom rio,
que capitão das águas se interpreta.
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É neste mesmo rio que se funda a tal dimensão lendária. O narrador de
Os Lusíadas, de facto, numa daquelas intervenções pessoais em meio da narrativa em que é recorrente, descreve-se vítima de um naufrágio no mesmo Rio
Mekong, naufrágio esse do qual terá conseguido a custo salvar a sua obra poética (Lusíadas, 10.128.1-4):
Este receberá plácido e brando
no seu regaço o Canto que molhado
vem do naufrágio triste e miserando,
dos procelosos baxos escapado…

Tanto bastou para que surgisse a lenda, evocada vezes sem conta e repetidamente alvo de utilização gráfica, fonte de inspiração que foi para múltiplos
pintores ou ilustradores da sua epopeia: o poeta, a nadar com um só braço,
esforçado e em perigo de vida, com o outro braço a segurar a custo à tona de
água o seu poema épico, para o salvar da perdição total.
Que naufrágio houve, portanto, parece não haver dúvidas; e que foi no
Mekong também não. É, além do mais, verosímil, nessa parte do mundo onde
o mar é sobremaneira traiçoeiro em época de monções. Naufrágio na China,
portanto, se adoptarmos a acepção lata da designação.
A estes se limitam, portanto, os passos da epopeia que referem a China.
Camões não conheceria muito mais, tivesse ou não estado no sul do território;
e esse é o motivo para ter sido tão parco em informações desta parte da Ásia,
quando, da outra parte, isto é, da Índia, fala largamente e em pormenor.
Há, depois, todo essoutro território que não cabe aqui abordar, isto é, o da
subjectividade e, portanto, da incerteza, que é a poesia lírica. Nenhum poema
ou passo de poema, se não erro, pode determinar-se que se refira expressamente ao Extremo Oriente – entenda-se China. Mas a crítica camoniana, em
particular a menos rigorosa, abunda em tentativas de identificação de lugares
e, especialmente, de figuras com a China e, também, com Macau.
Vale por todas essas referências Dinamene, que uma visão muito restritiva
da lírica camoniana tenta identificar com uma formosa chinesa, por quem o
poeta se teria perdido de amores… em Macau. Ainda que Luís de Camões tenha
estado na cidade de Ou-Mun, como é chamada em Cantonês, há um manifesto
exagero nestas identificações que nada, em boa verdade, legitima.
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E, chegados aqui, aportamos, de novo, à questão biográfica. Esteve Luís
de Camões em Macau ou não?
Ainda hoje continua a escrever-se sobre o assunto, que suscita reflexões,
por via de regra, pouco racionais e nunca desapaixonadas2. O caso mais recente
é um livro saído a lume em 2012, em Lisboa, com um título que não podia ser
mais assertivo: Camões em Macau – uma verdade historiográfica, de Eduardo
Ribeiro, um jurista que trabalhou muitos anos em Macau e que se demorou num
sem-número de pistas, testemunhos e documentos, meticulosamente indagados
e analisados, para comprovar aquilo de que, porventura, já estava convencido.
Importa dizer aqui, para que disso não subsista dúvida alguma, que se trata
de uma obra com larga abundância de informação e que surge na sequência de
um trabalho sério, metódico, rigoroso e honesto. Nas páginas deste livro e bem
assim dos demais livros do autor sobre o mesmo tema (Ribeiro, 2012a, 2012b e
2016), muito se aprende sobre a vida do poeta, sobre a história de Macau, sobre
a China… e também quanto à vida de Camões em Macau, assunto em relação ao
qual recorre a argumentos, que, se não são imbatíveis, são, pelo menos, muito
difíceis de contrariar com igual soma de argumentos.
O que sabemos, afinal?
Sabemos, por testemunhos contemporâneos, que Luís de Camões foi
“Provedor (ou Provedor-Mor) de Defuntos e Ausentes na China”. Os testemunhos são tão convincentes que nos não permitem duvidar (Vd Ribeiro, 2012b,
pp. 265-286). Existe pouca informação a respeito do cargo – um cargo da administração pública no Oriente, dependente do Vice-Rei da Índia. Sabemos, desde
logo pela designação, que o Provedor de Defuntos deveria ter por missão curar
de haveres e pertences daqueles que morriam ou desapareciam ao serviço da
Coroa num determinado território.
Podemos depreender que o cargo se não caracterizaria por ser sedentário,
ou seja, que o seu titular deveria circular, no cumprimento da sua tarefa, pelas
terras aonde se estendia a sua jurisdição; como, de resto, todas as funções de

2

Não é objectivo deste trabalho estudar toda essa uexata quaestio da possível presença de
Camões em Macau, mas tão-somente reflectir sobre os dois romances recentes, respectivamente de Mário Cláudio e de Carlos Morais José, onde a passagem do poeta por terras
do Oriente é elemento importante. Sobre a questão da presença de Camões em Macau, os
livros de Eduardo Ribeiro e um trabalho interessante de Rui Loureiro contêm bibliografia
razoável: Ribeiro, 2012b; Loureiro, 2003.
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administração no Oriente. Isso pode levar a várias conclusões, como, a seguir,
sumariamente se dirá.
É bem possível que Camões tenha estado em Macau. A importância que
Macau começava a adquirir no sul da China, como porta de entrada no grande
império, e de que é prova o estabelecimento na cidade, com presença significativa, da Companhia de Jesus, permite admitir que assim tenha sido.
Ouvi, um dia, dizer a António José Saraiva, naquela fase da vida em que
optara já por se não deter em detalhes menos relevantes: “nestas questões biográficas, se o que se diz é possível ou verosímil e não afecta a interpretação da
obra, é preferível acreditar, e tenho por hábito acreditar” (cito de memória, de
uma intervenção feita na IV Reunião Internacional de Camonistas, em Ponta
Delgada, em 1984, onde tive o gosto de participar). Tal informação, se não erro,
foi proferida justamente a pretexto da presença de Camões em Macau. Demos,
pois, por certo que o poeta estanciou naquela cidade.
Já me parece pouco verosímil afirmar-se, como faz Eduardo Ribeiro, de
uma forma taxativa, que Camões por Macau se demorou de 1562 a 1565 (Ribeiro,
2026, pp. 61-67); e, muito menos, como fazem as lendas românticas, que o
poeta no Alto de Patane compôs uma parte da sua epopeia.
A verdade é que a lenda ficou.
Em toda a argumentação aduzida por Eduardo Ribeiro, numa investigação
séria e aturada, repita-se, adquirem centralidade duas notas: a primeira é de
que, no século XVI, a China se confundia com Macau, numa espécie de sinédoque invertida. A segunda é sobre o papel desempenhado pelo Capitão da Nau
Anual da China no presumível degredo do poeta em Macau.
Não é inócua a alusão ao Capitão da Nau Anual da China, já que tal personagem é central nas duas obras de ficção de que se tratará a seguir.
Vamos, pois, à ficção.
Eis que, bem recentemente, o caldear de alguns destes elementos dá corpo
a duas obras de ficção, bem diferentes na sua estrutura e fio narrativo e, afinal,
tão aparentadas nas suas raízes e no seu tema.
Trata-se de Os naufrágios de Camões, de Mário Cláudio, publicado em
2016, e O Arquivo das confissões: Bernardo Vasques e a inveja, de Carlos
Morais José, saído a lume no mesmo ano.
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É pouco provável que algum destes autores tenha lido Eduardo Ribeiro.
Mas isso nem sequer é importante, tanto mais que as suas teses andam no ar,
respiram-se. Em todo o caso, fácil é admitir que Carlos Morais José, a viver em
Macau há mais de duas dezenas de anos, conhecesse o pensamento do autor
de Camões em Macau, visto que este foi, também ele, por prolongado tempo,
residente no território, e que o livro foi ali lançado e, além disso, que vem
juntar-se a outras obras do mesmo autor relacionadas com idêntico assunto.
Já Mário Cláudio é bem provável que nunca tenha ouvido falar no livro e seu
autor, como pouco provável será que conhecesse Carlos Morais José e muito
menos o seu romance.
Mário Cláudio é um romancista de prestígio, com vasta obra publicada,
muito premiado e senhor de lugar de relevo na ficção portuguesa contemporânea, com inteira justiça.
Carlos Morais José não é um estreante na ficção e é, também, poeta, mas,
até há pouco tempo, especialmente conhecido somente em Macau. Só recentemente, por força deste romance, o seu nome saiu para fora das fronteiras do
território – e com inteira justiça, reconheça-se.
Em boa verdade, as obras têm muitos pontos de contacto, mesmo que
tenham sido escritas quase em simultâneo e sem que os seus autores se conhecessem e, portanto, sem que qualquer deles soubesse o que o outro andaria a
preparar.
Comecemos por Mário Cláudio.
O seu Os naufrágios de Camões faz evoluir, sucessivamente, dois linguistas ingleses, um mais conhecido que o outro, convenhamos, ambos empenhados em demonstrar que Os Lusíadas, na versão que nos chegou, são uma obra
apócrifa e não a que foi escrita pelo poeta Luís de Camões.
Nem Thimothy Rasmussen nem Richard Burton3, tais eram os seus nomes,
viveram para poderem confirmar e provar as suas suposições. Rasmussen mor-

3

Não é aqui relevante, mas registe-se que ambas as personagens têm origem assumida, num
caso fictícia, no outro real. Timothy Rasmussen seria neto do poeta Tiago Veiga, de quem
Mário Cláudio publicou a biografia: Mário Cláudio, Tiago Veiga – biografia, Lisboa, Dom
Quixote, 2011. O biografado, no entanto, é uma criação do autor, que dele constrói uma
extraordinária ficção. Richard Burton existiu; foi diplomata, geógrafo, linguista e orientalista inglês, entre outras coisas, e é autor de uma tradução inglesa de Os Lusíadas, saída
em 1880.
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reu tempos depois de ter caído em esquizofrénico delírio e de se ter apossado
da identidade do capitão da nau anual da China, tal como este, conforme ele
sustenta no romance, se apossara da obra de Camões.
Já Richard Burton ainda conseguiu levar por diante parte do seu entusiasmo pelo épico português, que traduziu para inglês, mas não foi além disso.
E é aí, quando as personagens lhe faltaram, que o narrador faz entrar Ruy,
marinheiro da mesma nau anual da China. E a história ou fantasia projectada
pelos dois linguistas tem continuação, agora na fala de um participante nela.
O que sucedeu foi o seguinte: o capitão da nau anual da China trazia o
poeta prisioneiro de Macau para Goa. Com ele vinha Dinamene, a sua amada
chinesa, e Jau, o escravo javanês.
Um naufrágio algures nas costas da Indochina (parte de China, portanto,
na acepção vulgar da palavra) lançou-os numa praia, onde permaneceram largo
tempo. Trata-se, obviamente, do naufrágio vivido pelo poeta na foz do Mekong,
e de que ele mesmo dá notícia em Os Lusíadas. Dinamene, entretanto, morrera nesse mesmo naufrágio, o que fez cair o poeta na mais funda prostração.
Do que possa ter sucedido a Camões a partir daí, nada se diz; fica amplo
espaço à imaginação do leitor – pode ter sucumbido ao infortúnio, pode ter,
simplesmente, desaparecido, sabe-se lá!…
Apenas voltamos a ter notícia em Lisboa, por volta da década de setenta,
onde alguém se vangloriava de ter escrito a epopeia e, portanto, assumia despudoradamente o nome e a identidade de Camões. Somente Ruy poderia testemunhar que assim não era. E é ele mesmo que o conta.
O que se teria passado, portanto, foi que o capitão da nau anual da China,
Bartolomeu de Castro, se apropriou dos papéis do poeta e do seu baú de manuscritos, depois do naufrágio, e assumiu a identidade dele, até ao ponto, mesmo,
de apresentar a obra ao rei e de a publicar. Quem leu, portanto, o poema a D,
Sebastião não foi Luís de Camões, mas Bartolomeu de Castro. E a edição de
Os Lusíadas de 1572, a partir da qual todas as outras foram feitas, seria, afinal, uma edição falsa e modificada do original camoniano e seria fruto de um
roubo. Tudo isto com ligação ao Extremo Oriente, onde o poeta estanciara, mais
concretamente em Macau, no exercício das funções de Provedor de Defuntos
e Ausentes; ao regressar dali, na condição de prisioneiro por desmandos no
desempenho do cargo, naufragou; e foi, ainda, no Oriente extremo que o roubo
foi perpetrado e a epopeia levou novo rumo.
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Parte, pois, o romance de dois ou três elementos recorrentes nas sucessivas tentativas de biografar o poeta, uns mais reais, outros mais fantasiosos: o
naufrágio na foz do Mekong; a ligação afectiva a uma cativa, neste caso identificada com Dinamene; as variantes textuais nas várias edições de Os Lusíadas;
o desaparecimento de uma parte da obra (embora raras vezes isso se diga a
propósito da epopeia) e a eventual apropriação por outros de textos do poeta.
A personagem Camões, entretanto, tem pouco significado e pouco peso
no conjunto da narrativa. Está na sua génese, é a razão de ser de toda a trama,
seja a que está na base da investigação de Rasmussen, seja a que dita o labor
de Richard Burton, seja, finalmente, a que tem por protagonista Bartolomeu
de Castro, capitão da nau anual da China. Mas Camões, enquanto personagem,
é pouco mais do que inexistente. É o motor da narrativa, mas tem, de facto,
parte bem pequena nela.
Ora, o tema do roubo da obra e da apropriação indevida por parte de um
usurpador é, também, a base do romance de Carlos Morais José. Mas somente
isso aproxima as duas obras. No resto, a história é substancialmente diversa,
apesar de alguns, mas escassos, pontos de contacto.
Neste caso, o Oriente, ou antes, Macau, está no centro da trama, ou melhor,
da sua narrativa. Porque, na teia urdida por Carlos Morais José em O Arquivo
das Confissões, enlaçam-se, pelo menos, dois mistérios, quando não três: o
nunca resolvido mistério do Parnaso, conjunto de poemas da lírica camoniana já organizados em livro que teria sido roubado ao poeta, segundo Diogo
do Couto; o incêndio da Igreja da Madre de Deus, em Macau (hoje conhecida
por “Ruínas de São Paulo”, do nome do colégio jesuíta que lhe ficava ao lado);
a lendária existência de um “Rol das confissões”, assim designado e que seria
um registo escrito de confissões, feito pelos padres da Companhia e por eles
guardado em segredo.
Tudo isto se conjuga de forma hábil no romance de Carlos Morais José.
Vejamos mais em pormenor.
Um pastor protestante, em viagem para Macau, algures no século XIX, faz
escala em Singapura, onde pernoita numa estalagem. Aí encontra um jesuíta
irlandês, demasiado afeiçoado a vinho e aguardente, e que, a troco de uma garrafa, lhe dá conta de um segredo que vinha guardando há muito.
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Era esse segredo o registo da confissão de um tal Bernardo Vasques, registo
feito pelo confessor, o Padre Francisco Pacheco, da Companhia de Jesus, como,
depreende-se, era, então, de uso em Macau e outros lugares.
A confissão, cujo registo lhe foi exibido ao fim de uma garrafa inteira, era
um assombro de revelações.
Bernardo Vasques era um marinheiro português que, desde bem cedo,
quando estudara em Coimbra, se deixara fascinar por ele; fascínio que, com o
passar dos tempos, se foi convertendo em inveja.
Não é este o assunto da presente abordagem; mas valerá a pena dizer que
todo o romance é uma excelente ilustração desse sentimento irracional e corrosivo, a inveja, em todos os seus estádios e manifestações. É de inteira justiça,
por isso, que a “inveja” tenha o seu lugar no título do livro, por ser, afinal, o
motor de toda a narrativa. Não será por acaso que isso sucede, decerto, se considerarmos que “inveja” é justamente a palavra com que se encerra a epopeia
(Lusíadas, 10.156.5-8):
A minha já estimada e leda Musa
fico que em todo o mundo de vós cante,
de sorte que Alexandro em vós se veja,
sem à dita de Aquiles ter inveja.

Todo o romance, de facto, é um primoroso retrato da inveja e do modo
como pode corroer a alma humana, lentamente, dia após dia, até aos limites
da mais pura irracionalidade, capaz de levar a todos os desvarios, a todos os
crimes, a todos os desmandos, a todos os excessos.
A inveja, última palavra de Os Lusíadas, vale a pena lembrá-lo, uma vez
mais, é, de alguma forma, a verdadeira protagonista do romance de Carlos
Morais José, destinador e destinatário, causa material e causa formal, mas
também causa final.
Regressemos a Bernardo Vasques. Passam os anos e cruzar-se-á com ele
mais de uma vez, ora em contacto directo, ora em encontros ocasionais com
sítios por onde ele passara, com pessoas que ele encontrara. Quanto mais os
passos se cruzam, mais o sentimento da inveja se adensa e corrói.
Em momento algum do livro se identifica este ele, assim sempre designado. E não surpreende; se a narrativa é feita pelo sujeito da inveja, em sede
de confissão, a última coisa que se esperaria era que identificasse pelo nome o
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objecto dessa mesma inveja. Seria uma espécie de reconhecimento da derrota
ou uma rendição, a que nunca aceita sujeitar-se. Dizer ele deixava-o no anonimato, técnica eficaz para o condenar ao esquecimento.
Sabe o leitor, porém, desde o primeiro momento em que é referido, que
este ele é Luís de Camões.
Encontraram-se, enfim… na ilha de Moçambique. Justamente – e não por
acaso – o lugar onde Diogo de Couto e Camões se tinham cruzado, e onde o
poeta contou ao cronista o desaparecimento, ou melhor, o furto, do seu Parnaso. Como? Quando? Quem? Isso Diogo do Couto não o diz. E é esse não dizer
que abre as portas a todas as conjecturas e a todas as fantasias.
Não diz Diogo do Couto, mas diz Bernardo Vasques, agora, no registo do
Padre Francisco Pacheco, trazido por um padre irlandês a um pastor protestante. Foi Bernardo Vasques, sim, roído de inveja, que, para se vingar da fama
que ele possuía e que nunca seria capaz de merecer: foi Bernardo Vasques que
lho roubou numa noite, antes de embarcar rumo à aventura, que era a vida da
marinhagem de então.
Furtado o livro, a vida de Bernardo Vasques é um sobressalto constante.
Pirataria, rebelião, atrocidades, carnificinas, traições, a ponto de assassinar
quem o tinha contratado e apoderar-se do navio onde vinha servindo; e combates e roubos e naufrágios; não foi parca em acontecimentos, em perigos, em
ciladas, em crimes e traições, a vida do nosso marinheiro, émulo de Luís Vaz.
Em Malaca, conheceu, por acaso, uma velha chinesa que servia num bordel;
podia adivinhar-se que teria sido muito bela, nos anos de juventude, a despeito
da figura decadente que se lhe apresentava agora, uma sombra desse tempo
ido, desdentada, de pele rugosa, envelhecida.
“Nascera perto de Macau, para onde fora vendida como escrava, ainda
criança…. Conhecera-o, pertencera-lhe, fora amante dele… e com ele fugira
da Cidade do Nome de Deus”. (José, 2016, p. 150)

Vale a pena deixar falar o narrador, neste momento o próprio Bernardo
Vasques, em registo de confissão:
“Era verdade: o meu poeta, o meu filósofo, minha Némesis, o homem que
eu invejara e roubara, havia amado aquela mulher. Passara com ela longas
tardes numa das colinas da cidade de Macau, na sombra aprazível de uns
penedos, de onde olhava o mar e escrevia. Escrevia muito, dizia ela. Coisas
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que não compreendia. Ele ali passara uns três anos. Depois, findo um livro,
um volume que ele afirmava particularmente amar, decidira voltar à sua
terra, levando-a consigo. Ela concordara, de coração leve. Nunca conhecera,
nem voltaria a conhecer, um homem assim. Garboso, valente, por vezes
irascível. Mas gentil e de um coração do tamanho do mundo, contava ela.
Algures, perto da costa do Vietname, uma tempestade inesperada afundara o navio. E ele, com certeza, morrera. Ela fora arrastada, agarrada
a uma tábua, para o mar alto e aí derivou até chegar a uma ilha.” (José,
2016, pp. 150-151)

Coincidência estranha esta (ou talvez não) – o naufrágio nas costas do Vietname a ligar as duas obras; sempre os ecos do verdadeiro naufrágio, na foz do
Mekong, evocado em Os Lusíadas.
Há, entretanto, várias notas a reter e que têm a ver, todas elas, com a presença de Luís de Camões no imaginário português do Oriente Extremo:
A presença do poeta em Macau, afadigado na escrita, acobertado à sombra
de uns penedos – evocação clara do espaço que celebra, hoje, a sua memória,
no alto de Patane, onde ele teria vivido, segundo uma tradição que se manteve
nos últimos séculos, assente na lenda ou na realidade.
Uma história de amores com uma nativa chinesa –uma jovem oriunda do
interior da China, no romance de Carlos Morais José, mas, em Mário Cláudio,
simplesmente uma chinesa, sem qualquer outra indicação mais concreta, o
que permite admitir que seja de Macau ou do continente; segundo a tese de
Eduardo Ribeiro seria uma tancareira (as três possibilidades, em boa verdade,
não se excluem). Não vai este narrador ao ponto de lhe chamar Dinamene,
como tanta leitura fantasiosa da lírica camoniana poderia sugerir; mas essa
simples história de amores decorre do tradicional imaginário sobre a presença
de Camões em Macau.
Uma ligação clara a Macau, de onde teria partido o navio que levava o poeta
prisioneiro, por desmandos no exercício do cargo, na trama de Os naufrágios
de Camões, de Mário Cláudio, ou onde o poeta viveu por largo espaço entregue
à escrita, segundo a versão de O Arquivo das Confissões, de Carlos Morais José,
coincidente, neste particular, com a tese de Eduardo Ribeiro.
Mas Carlos Morais José vai mais longe. Porque toda a trama da narrativa
decorre em torno de Macau, a que se junta Singapura e Vietname e a que acresce,
no episódio do furto do Parnaso, a Ilha de Moçambique. E, além disso, com
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um audacioso golpe de imaginação, o narrador liga tudo isso, ou seja, a versão
tradicional da presença de Camões no pequeno território com a tradição do Rol
das Confissões, assim chamado, e com o incêndio da Igreja da Madre de Deus.
Expliquemo-nos: o padre irlandês desapareceu da estalagem em Singapura
na manhã imediata ao serão em que revelara ao pastor protestante o manuscrito
com o registo da confissão de Bernardo Vasques. Esse pastor, afinal o narrador primeiro do romance, rumou a Macau em busca de mais confirmações de
história tão estranha. Indagou, perguntou, investigou.
Eis senão quando, a meio de uma noite, a cidade acordava em sobressalto: a
Igreja da Madre de Deus acabava de sofrer um incêndio e era rapidamente consumida pelo fogo, ante o desalento e o espanto de jesuítas e habitantes. Nunca
se percebeu a origem do fogo. A verdade é que o Rol das Confissões, a existir,
desapareceu na voracidade das chamas. E o segredo da confissão de Bernardo
Vasques desaparecia, também, e, com ele, o segredo de Camões.
Macau é um singular ponto de encontro entre culturas. Ao longo da história,
ali se cruzaram caminhos múltiplos, alguns já estudados, outros, porventura,
ainda por desvendar, outros, ainda, que ficarão para sempre resguardados no
segredo dos mistérios da história. Como os segredos que pereceram nas chamas que deixaram em escombros a Igreja da Madre de Deus.
Entre segredos ou inconfidências, alianças e traições, ditos ou ciciados nos
corredores escusos das diplomacias …. entre tácticas e estratégias e manobras
de diversão e ciladas e rendições…. entre planos militares, com suas vitórias,
seus impasses, suas derrotas, seus vencedores, hoje, e derrotados amanhã…
entre crenças e descrenças, ritos e mitos, movimentações religiosas ou religiosas
capas para movimentações profanas… entre perdas e ganhos comerciais, lucros
e ruínas… muito ficou por registar nos anais da história, ao longo dos séculos.
Estamos, pois, perante um excelente terreno onde pode lavrar a imaginação, esse campo de eleição dos ficcionistas.
Um dos segredos que, possivelmente, jamais se desvendará será, não o da
presença do poeta em Macau e na China, mas, mais importante do que isso, a
duração dessa presença, a experiência que a marcou, a importância que pode
ter tido para ele. Desde a taxativa rejeição dessa hipótese até à sua aceitação
sem reservas, o campo é vasto: passagem efémera por Macau, permanência em
Macau durante prolongado tempo, espaço de redacção de parte da sua obra.
Para todas as hipóteses haverá argumentos, como para todas elas haverá
também detractores.
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As dúvidas jamais deixarão de persistir, ante a fragilidade das provas. Mas
não é de história que falamos aqui, antes de literatura, a qual se não constrói
com verdades, mas com verosimilhanças.
Mário Cláudio sempre viveu em Portugal; Carlos Morais José vive em Macau
há mais de duas dúzias de anos. No território da ficção, onde ambos laboram,
encontraram-se, algures, com a tradição oriental da figura de Camões. O tema
é farto em sugestões. Qualquer que seja a natureza da passagem do poeta por
Macau e pelo Oriente Extremo, quaisquer que sejam os espaços onde se demorou, o que neles fez, como quer que tenha vivido e incarnado essa experiência
oriental, quer, enfim, triunfe a história sobre a lenda, quer a lenda apague a
história, já ninguém apeará Camões da gruta que tem o seu nome, como ninguém desatará os laços que ligam a memória dele à história da Cidade do Santo
Nome de Deus.
Mas esse é, apenas, um dos muitos mistérios que o grande poeta português
nos terá deixado por desvendar; essa é a sua herança, de uma riqueza sem fim;
esse o campo onde lavrará, por anos e anos, a imaginação de muitos que hão-de partir da escrita dele para fazer a sua própria escrita.
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Pese embora o facto de ter sido o berço de destacadas civilizações pré-clássicas, como a do Vale do Indo e a do Rio Amarelo, a Ásia constituiu, durante a
Idade Média, um vasto território praticamente desconhecido para os europeus.
A visão europeia dessas regiões remotas e exóticas pautava-se por contornos
vagos e, não raras vezes, fantasiosos, pois a quase ausência de relações e contactos diretos com essas culturas contribuía para a divulgação de uma descrição do
mundo que se configurava como uma mistura de trechos da Sagrada Escritura,
de relatos de viajantes e de um imaginário de fundo mítico (Loureiro, 1997,
p. 11; Mattoso, 1998, pp. 12-25). Como é sabido, a circulação de informações
de natureza vária sobre a China foi sendo feita, ao longo da Idade Média, na
Europa, por via literária: disso é exemplo a obra Il Milione de Marco Polo, que
conheceu uma muito significativa fortuna e que seria impressa em Lisboa, em
1502, sob a égide da rainha D. Leonor de Lencastre.
A partir do século XVI, o conhecimento da Ásia assumirá um lastro mais
vasto, que só se tornará mais compreensível se, naturalmente, não perdermos de vista a centralidade da Expansão portuguesa, nomeadamente no que
diz respeito à vertente das viagens marítimas, que permitiu que se operassem
profundas alterações no domínio da representação cartográfica, do conhecimento da écumena e de sociedades e culturas que se diferenciavam, em múltiplos aspetos, dos padrões europeus. Com efeito, um muito significativo núcleo
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de notícias e de saberes, imaginários ou reais, sobre a China, assim como de
outros territórios asiáticos, começa a ser divulgado pela Europa, transmitidos
sobretudo pelos portugueses, graças ao seu contacto, quase sempre de natureza
comercial, com essas culturas e civilizações, mas também às sucessivas viagens
de natureza exploratória e aos inquéritos realizados em vários portos asiáticos
(Lestringant, 1991; Loureiro, 1997, p. 11). As notícias sobre a China vão tomando
contornos cada vez mais amplos, permitindo que, sobretudo a partir da década
de 40 do século XVI, se começassem a divulgar, através de obras de natureza
diversa, elogios relativos a diferentes dimensões da China, contribuindo para
que se fosse construindo uma imagem que tendia a valorizar e, não raras vezes,
a exaltar esse império, que surgia aos olhos dos europeus como um extenso e
poderoso reino, produtor de valiosíssimas mercadorias, mas também como um
território que valorizava a cultura, as ciências, as artes e as letras (Chaudhuri,
1998, pp. 487-511 e 512-533; Oliveira, 2003; Castelo-Branco (coord.), 2014;
Gomes & Pina, 2016, pp. 347-364), configurando assim a «primeira idade global»
(Romano, 2016). Disso é exemplo o Tratado De Gloria (1549) de D. Jerónimo
Osório, que, sublinhando sobretudo a dimensão cultural do império da China,
se configura como uma obra com um carácter pioneiro, na medida em que é a
primeira a publicar, sob a forma impressa, notícias sobre a China:
Portanto, alguns dos nossos que fizeram comércio com eles dizem que
não há nenhuma nação comparável à dos Chineses, quer na grandeza das
cidades, quer na beleza dos edifícios, quer nos hábitos morais e na cultura
civil, quer na brilhante dedicação às artes. Todavia, eles usam, há quase
inúmeros séculos objectos de bronze para escreverem livros, os quais não
foram usados antes, entre nós. E dizem que se aplicam de tal modo às
ciências que não é lícito conceder o poder supremo senão àquele que tiver
provado que é cumulado de todo o saber. E nas honras que concedem não
atribuem importância nem à nobreza nem à riqueza, mas apenas à ciência.
(Osório, 2006, pp. 271-273)

Uma valorização de natureza semelhante encontra-se na Chronica do felicissimo rey Don Emanuel de Damião de Góis, onde este nos conta que o rei
D. Manuel I perguntava muitas vezes a Fernão Pires de Andrade (o primeiro
português que conduziu uma embaixada à China, em 1517) “pelas cousas da
China, & das outras províncias daquela regiam, ouuindo as com muito gosto,
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porque de seu natural era curioso de saber ho que passaua pelo mundo” (Góis,
1619, p. 281). Mas valerá a pena não perder de vista outras obras, como a Suma
Oriental do boticário Tomé Pires que, sendo a primeira descrição da China
produzida por um português, destaca as principais caraterísticas daquela civilização oriental (Loureiro, 2014, pp. 29-30), o Tratado da China, de Galeote
Pereira, as Décadas da Ásia (nomeadamente a “Terceira Década”) (1563) de
João de Barros, ou o Tratado das Cousas da China (1569) de Fr. Gaspar da
Cruz, que recolheu e sistematizou todas as informações que circulavam em
Portugal (Loureiro, 2014, pp. 29-30), que, foram divulgando a seu modo uma
visão que tendia a valorizar a China (Loureiro, 1997) e que se poderá considerar amplificada com a edição de outros textos em contexto ibérico, de que são
exemplo a Historia de las Cosas del Gran Reyno de China de Fr. Juan González
de Mendoza (1.ª ed.: Roma, 1585), que constituiu uma espécie de «best-seller»
na época, ou a Historia de las Islas del Archipelago y Reinos de la Gran China,
do franciscano Marcelo de Ribadeneyra. No entanto, a obra Republicas del
Mundo divididas en XXVII libros de Fr. Jeronimo Román, editada em 1575,
ignora a existência dos chineses… Mas a sua edição posterior, que viu a luz do
prelo em 1595, contempla já a China, mostrando assim como a construção do
conhecimento se configura como um progressivo esforço de organização, divulgação e (res)sistematização dos conhecimentos disponíveis.
Por outro lado, importa não perder de vista que a edição da Peregrinação
de Fernão Mendes Pinto, em 1614, constituirá, como uma ampla bibliografia já
realçou, um elemento nevrálgico que polarizará a construção e a cristalização
do conhecimento europeu sobre o Oriente e, muito particularmente, a China
(Faria, 1992; Correia, 1998; Alves, 2010; Couto, 2012; Loureiro, 2014, pp. 35-37;
Almeida, 2017), construindo um quadro que se poderá considerar ampliado
com as várias traduções que esta obra conheceu, de que são exemplo a Historia oriental de las peregrinaciones de Fernan Mendez Pinto (Madrid, 1620)
do Licenciado Francisco de Herrera Maldonado, ou Les Voyages Advantureux
de Fernand Mendez Pinto (Paris, 1628) de Bernard Figuier.
Mas um olhar panorâmico sobre esta moldura só ficará completo se tivermos em conta o amplo núcleo constituído por obras que se inscrevem no filão
da literatura religiosa e de espiritualidade que, enquadradas no contexto da
evangelização da China, ao longo dos séculos XVI e XVII, foram equacionando
iniciativas e atividades de vária natureza levadas a cabo pela Igreja – não raras
vezes, sob a égide da Coroa –, no sentido de aculturação e de “exportação” de
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“modelos de vida cristã e de virtude”, emulados como paradigmas comportamentais no contexto da Contrarreforma (Romano, 2014, pp. 243-262). Este
veio literário amplifica-se no contexto da Contrarreforma, que, como é sabido,
estimulou uma produção maciça de obras de natureza religiosa e de espiritualidade, de função normativa e paradigmática, que se inscrevem na moldura de
uma estratégia ofensiva que visava o disciplinamento e modelização dos comportamentos e das práticas devocionais dos fiéis (Fernandes, 2000, pp. 187-193;
Santos, 2002, pp. 165-169; Mendes, 2013, pp. 173-214; Mendes, 2017) e que
se foi impondo como uma espécie de «literatura alternativa», face ao filão
constituído pela literatura de ficção, considerada perigosa, porque “lasciva” ou
“desonesta”, sobretudo para mulheres e jovens (Andrade, 1955, pp. 455-457;
Bataillon, 1995, pp. 609-698; Osório, 2001, pp. 9-34; Santos, 2012). Neste
muito significativo núcleo textual, poderemos respigar a existência de obras
que se debruçam sobre a problemática em torno da evangelização da China.
Este filão literário, constituído por textos de tipologia vária, que vão da
epistolografia às crónicas religiosas ou das “Vidas” de santos às “Vidas” devotas,
divulgam a gesta missionária, inscrita em um contexto pautado por rivalidades
várias, eivada, muitas vezes, por entraves e dificuldades de vária natureza, quer
fosse no Oriente, berço de civilizações milenares, quer fosse no Brasil (Santos,
2008, pp. 151-166), terra “sem fé, nem lei, nem rei” (Vasconcellos, 1672, p. 18),
protagonizada, em variadíssimos casos, por religiosos «ilustres em virtude» e
falecidos com fama sanctitatis – e, não raras vezes, sofrendo o sacrifício do
martírio –, cujo alto exemplo modelar funcionou, variadíssimas vezes, como
pauta que se prestou a mimetismos vários (Alves, 1989; Barcellona, 1994,
pp. 9-18). De resto, estas obras, pese embora o seu pendor propagandístico,
indissociável dos tempos pós-Trento, permitem perceber como a história das
várias ordens se constrói numa moldura que vai cada vez mais valorizando a
importância dos territórios do Oriente como espaços a resgatar para a cristandade, inscrevendo-se em uma dimensão messiânica e providencialista de um
império espiritual futuro, concretizando a promessa que Cristo havia feito a
D. Afonso Henriques, na véspera da batalha de Ourique.
Deste modo, as obras cuja produção se inscreve no contexto da evangelização e propaganda das várias ordens religiosas contribuirão, em larga medida,
para a construção de uma imagem da China – a divulgar sobretudo na Europa –,
configurada por matizes e contornos que poderemos considerar ausentes, ou
pelo menos mitigados, em obras anteriores. Se pretendêssemos encontrar os
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‘leitmotifs’ que estruturam estas obras, estes seriam: o elogio da dimensão
cultural da China, ainda que se teçam críticas a determinados aspetos; o fruto
que a atividade de evangelização trouxe para os «chinas», pesem embora os
entraves, dificuldades e perseguições que missionários e convertidos sofreram;
a China como palco potencial para a concretização do ideal do martírio, não
apenas para os missionários empenhados no processo de evangelização, como
também para os nativos convertidos ao cristianismo.
No caso da tentativa de evangelização da China, destacar-se-ão os dominicanos, – como o mostra a Ethiopia Oriental de Fr. João dos Santos (Santos,
1609; Santos, 1999) –, os franciscanos e, muito especialmente, os jesuítas. É
bem sabido que a Companhia de Jesus se empenhou fortemente, sobretudo a
partir de 1540, na evangelização de territórios além-mar, revelando-se, deste
modo, em sintonia com as linhas de rumo seguidas por outras ordens religiosas. Neste enquadramento, a chegada de Francisco Xavier e Simão Rodrigues a
Portugal, em 1540, reveste-se de um significativo e sintomático significado, na
medida em que, colocando-se ao serviço do papa e de D. João III, colocam em
marcha um «programa» de missionação imbuído de uma clara dimensão estratégica, pese embora o facto de este ter conhecido ao longo dos tempos sucessos,
mas também recuos, entraves e dificuldades de vária natureza: dessa dimensão
dão conta as Cartas Ânuas enviadas pelos missionários (Castro, 1991, 173-183),
que espelham, efetivamente, que a presença de europeus na China, assim como
no Japão, sobretudo durante o xogunato Tokugawa, era uma questão eivada
de complexidades de vária natureza. Como é sabido, os chineses proibiam a
entrada de estrangeiros, com exceção dos embaixadores ou dos prisioneiros
e permitiam que os portugueses fossem a Cantão apenas duas vezes por ano
(Loureiro, 2000; Araújo, 2000). Por outro lado, este enquadramento conhecerá
matizes mais agudizantes na sequência da invasão dos tártaros da Manchúria.
Entre os religiosos da Companhia empenhados na evangelização do Oriente,
destaca-se, como é sabido, Francisco Xavier, por antonomásia o ‘Apóstolo das
Índias’, que seria canonizado em 1622 e emulado como «paradigma» pela maioria
dos missionários jesuítas, graças à difusão da Historia da vida do Padre Francisco de Xavier e do que fizerão na India os mais religiosos da Companhia de
Jesus (1600), escrita pelo Padre João Lucena. Com efeito, o seu alto exemplo
constituirá uma pauta modelar para vários jovens jesuítas portugueses, como,
por exemplo, o Padre Melchior Nunes Barreto, que, de resto, contactou com
Francisco Xavier (Matos, 2013, pp. 139-285). De ascendência nobre, Melchior
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Nunes Barreto ingressou na Companhia em 1543 e foi o primeiro missionário
português a entrar na China, como podemos ler na «Primeira Parte» da Chronica da Companhia de Jesus na Provincia de Portugal, e do que fizerão nas
Conquistas deste Reyno os Religiosos que na mesma Provincia entrarão nos
annos em que viveo Santo Ignacio de Loyola nosso Fundador (1645) de Baltazar Teles (Teles, 1645, p. 546).
Efetivamente, os jesuítas mostrariam um grande interesse pela China
desde a morte de Francisco Xavier na ilha de Sanchoão em 1552 (Brotéria,
2006; Vicente, 2006, pp. 139-147; Marcocci, 2011). Neste sentido, a China
constituíria, pelo início do século XVII, um centro polarizador de atenções e de
interesses para a Europa e para a cristandade, configurando uma moldura que
poderá ser tanto ou mais sintomática, se não perdermos de vista que o jesuíta
Matteo Ricci (1552-1610) tinha conseguido entrar pela primeira vez no celeste
império, em 1583, inaugurando um processo de evangelização que despoletaria
uma intensa querela em torno dos ritos da China.
Em todo o caso, valerá a pena lembrar que vários autores destacam a figura
de São Tomé como primeiro evangelizador da China, tentando inscrever a história religiosa do berço da civilização do Rio Amarelo no quadro do cristianismo
primitivo: disso são exemplo a Asia Extrema do Padre António de Gouvea
(Gouvea, 2001, pp. 17-23) e a Conquista espiritual do Oriente de Fr. Paulo da
Trindade (Trindade, 1967, pp. 502-505), que se revelam assim em sintonia com
o movimento de erudição eclesiástica, para utilizarmos a expressão proposta
por Bruno Neveu (Neveu, 1994), que marcou especialmente os territórios de
matriz católica ao longo do século XVII e que tendeu a revalorizar a história
local, ancorando as susa origens ma moldura do cristianismo primitivo.
Mas o Padre António de Gouvea não se imiscui de tecer acintosas críticas
à China, as quais serão corroboradas por Fr. Paulo da Trindade:
Com tudo, o que parece mais provavel he que não mereceo a China tanto
bem, nem tanta gloria […]. A Seyta dos pagodes que entrou neste Reyno, ou
duzentos annos antes da vinda de Christo, ou sesenta e sinco (como outros
dizem) depois: tão celebre, tão afamada, tantos templos, tantas casas do
demonio; ainda que por vezes intentarão os chinas extingui-la, nunca se
pode acabar de todo sua memoria. Como he crivel que allumiando e illustrando S. Thomé com divinos rayos de Fé e grandes milagres este Imperio,
totalmente se sepultasse nelle cousa tão grandiosa? (Gouvea, 2001, p. 18)
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De molde a escorar o argumento de que a China fora evangelizada por
São Tomé, o Padre António de Gouvea afirma que foram encontrados vestígios
arqueológicos que comprovam a presença do apóstolo São Tomé na China e no
Industão, de que é exemplo «hũa pedra, quatro palmos de largura, de groçura
hum, e de comprimento 9; o remate, em figura pyramidal, hua fermosa Cruz
de flor de lis sobre nuvens […] No pé da Cruz, abertas ao buril, nove letras em
china, que tem este sentido: Padram pera louvor e eterna memoria de como a
Ley da luz e verdade vinda da Judea foi promulgada na China» (Gouvea, 2001,
p. 19), encontrada na província de Xen Sí, em 1625, assim como, na Ásia Portuguesa (1674), o seu autor, Manuel de Faria e Sousa, elenca vários testemunhos
de natureza arqueológica que comprovam a passagem de São Tomé pela China
(Sousa, 1674, pp. 875-879).
Mas se a Asia Extema veicula várias críticas, no que respeita ao esquecimento ou não reconhecimento do cristianismo na China, fá-no também no
domínio do conhecimento científico – sobretudo no que diz respeito à Matemática e à Geografia –, sublinhando a existência de profundas lacunas e gizando,
deste modo, a construção de uma visão que tende a espelhar a superioridade
e a primazia da Companhia de Jesus e que vai de encontro à visão que, por
exemplo, D. Jerónimo Osório tinha divulgado através do seu Tratado De Gloria. Neste sentido, evoca em uma passagem que o Padre Matteo Riccio recebeu
alguns «letrados chineses» que pretendiam ver o mapa «com letras europeas»
que os jesuítas tinham:
Sahio mais o Padre com outras curiosidades de espheras, relogio do sol,
astrolabios, triangulos e outras semelhantes, tendo tudo muy grande sucesso
como novo e raro: porque ainda que os chinas tem suas taboas e mappas,
nelles não comprehendem mais que as 15 Provincias e alguns Reynos vesinhos e tributarios, tendo para si que não avia mais mundo; alem de outros
mil paradoxos e ainda erros crassos.
Agora que vião o mappa europeo, tam perfeito e apontado, ja corrente
em sua lingoa e letras, confessavão seus erros e que as Sciencias Europeas tinhão muy superior lugar ás suas, adiantando-se com esta oppenião
o conceito e respeito aos Padres, tirando-os do andar dos seus Bonzos.
(Gouvea, 2001, p. 54)
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Em todo o caso, é bem sabido como a atividade de evangelização levada
a cabo pelos missionários da Companhia de Jesus foi pautada pelo sucesso –
bastará evocar, como exemplo a “Carta Anua da Vice-Província da China de
1636”, escrita pelo Padre António de Gouvea, onde este declara que «Crescem
os christãos em numero e devoção. Vão-se perdendo e diminuindo os assombros e temores dos chinas no ponto da conversão» (Gouvea, 1998, p. 59) –,
assim como variadíssimas passagens da segunda parte do Oriente conquistado
a Jesu Christo pelos padres da Companhia de Jesus (1710) do Padre Francisco
de Sousa –, mas também por malogros, resultantes das dificuldades de que se
revestia a entrada de estrangeiros na China, das tentativas controladoras dos
eunucos e de intolerâncias de vária natureza, que comprometiam a atividade
das várias missões, ainda que, muitas vezes, estas beneficiassem de apoio financeiro disponibilizado por figuras da nobreza. A título de exemplo, poderíamos
evocar o exemplo de D. Maria Guadalupe de Lencastre, duquesa de Aveiro e
de Arcos, que financiou missões jesuítas na China e a quem o Padre Francisco
Garcia (S.J.) dedicou a Vida, y martyrio de el venerable Padre Diego Luis de
Sanvitores de la Compañia de Iesus, primer apostol de las islas Marianas y
sucessos de estas islas, desde el año de Mil seiscientos y sesenta y ocho, asta
el de mil seiscientos y ochenta y uno (1683), não apenas para manifestar a gratidão dos membros da Companhia de Jesus, mas também «por ser de la vida
de el Venerable Padre Diego Luis de Sanvitores, cuyo insaciable zelo se ve muy
ali viuo retratado» no desta grande senhora, que “con tantas ansias, exemplo
sin exemplo en su sexo, y en su estado, solicita se dilate la Fé en todas las quatro partes de el mundo, embiando Missioneros Apostolicos à la Asia, Africa y
America, à expensas de su cuydado, de su fatiga, de sus riquezas; sin olvidarse
de la Europa, cultiuando la piedad donde halla nacida la Religion”, sendo “la
Missionera de todos los Missioneros, para serlo de todas las Missiones; predicando por la boca de tantos Predicadores, ya que por si no puede predicar mas
que con el exemplo” (Garcia, 1683, “Dedicatória”).
Mas se a Companhia de Jesus gizou e investiu em uma estratégia que visava,
através do registo escrito, a exaltação do seu papel no contexto da evangelização
do Oriente, acentuando a sua preeminência, que só se tornará compreensível à
luz do quadro configurado pelas rivalidades várias entre as diferentes ordens
religiosas e pela atividade propagandística que estas levaram a cabo ao longo
da Contrarreforma, não nos deve causar estranheza o facto de os franciscanos
terem investido em uma «ofensiva» de natureza semelhante. Disso são exem-
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plo a Conquista espiritual do Oriente de Fr. Paulo da Trindade e a «Discriçam
do Imperio da China», incluída no Vergel de Plantas e Flores da Provincia
da Madre de Deos (Lisboa, 1690) de Fr. Jacinto de Deus. Ainda que ambos
dediquem alguns capítulos das suas obras à descrição do império da China,
elogiando a sua antiguidade, letras, língua, cidades (sobretudo Cantão), edifícios, indústria, navegação, o seu discurso será travejado por uma tónica orientativa que tem como objetivo demonstrar a preeminência dos frades menores
na moldura da evangelização da China – nas palavras de Fr. Jacinto de Deus,
“foram os primeiros que plantaram a arvore da Cruz nas Indias ocidentaes, e
contra as trevas de idolatria acenderam a luz do Evangelho”. Neste sentido,
torna-se compreensível que teçam rasgados elogios aos missionários franciscanos envolvidos no processo de evangelização, como, por exemplo, Fr. Pedro
de Alfaro e os seus três companheiros.
Mas neste enquadramento, haverá ainda que valorizar os exemplos declinados pela biografia devota. Disso é exemplo a Historia de una gran señora
christiana de la China llamada Candida Hiu (1691), escrita pelo jesuíta Felipe
Cuplet, que se inscreve na moldura da exportação de modelos devotos de vida
cristã e de virtude europeus e católicos para o Oriente, emulados como paradigmas comportamentais no contexto da Contrarreforma. E, desse ponto de
vista, parece espelhar que, pesem embora os malogros vários, a Companhia de
Jesus conheceu também casos de sucesso no domínio da evangelização. Um
desses casos é declinado nesta «Vida» de Candida Hiù, escrita pelo Padre Felipe
Cuplet, um jesuíta belga que desenvolveu uma intensa atividade missionária na
China. O retrato de Candida Hiù, sobretudo no que respeita à sua faceta moral
e devota, não se afasta, nos seus contornos imediatos, dos modelos femininos
divulgados pela hagiografia e pela biografia devota durante a Contrarreforma,
na medida em que declina várias tendências que marcaram o quadro da santidade dos tempos pós-Trento: nesse sentido, reflete o crescente peso dos modelos de santidade corporizados por matronas viúvas, traduzindo a importância
dos paradigmas culturais legados pela tradição patrística e, em particular, pelos
textos de São Jerónimo (Fernandes, 1995, pp. 101-142) e também por exemplos reais, como o de Santa Paula Romana, e até mesmo outros mais recentes,
como o de Santa Francesca Romana. Deste modo, é configurada pelos tópicos
gerais que ditaram a valorização da “santidade” dos “ilustres varões” daqueles
tempos, como o poderá mostrar o elogio da sua nobreza de nascimento – era
neta de um ‘Colao’, que era o primeiro ministro de Estado – a exaltação das
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suas virtudes, o seu zelo da salvação das almas. Filha de uma senhora convertida ao cristianismo, casou, aos dezanove anos, com um cavaleiro rico e poderoso, chamado Hiù, que não era cristão. Deste matrimónio nascerão seis filhos;
Candida ficará viúva aos trinta anos. A posterior morte do avô, conjugada com
o seu estado de viúva e a sua grande proximidade aos jesuítas, permitirão que
esta senhora, não descurando o seu papel de mãe de família, se dedique, mais
largamente, à prática das virtudes, nomeadamente da caridade e do amor aos
pobres, mas também à catequização, de modo que o biógrafo afirma que “esta
piadosa viuda” foi uma “Apostola de la China, y como outra Santa Tecla” (Cuplet,
1691, p. 42). Como nos conta o biógrafo, “distribuía Doña Candida libros por
todas las Iglesias, presentandolos à las señoras […]Repartialos à quantos podia,
por medio de las mugeres catequistas” (Cuplet, 1691, p. 44).
O autor não deixa também de valorizar a forte devoção que esta senhora
nutria por São Francisco Xavier, que se traduziu na feitura de “Ornamentos,
y obras, para que se ofreciessen en su nombre al sepulcro de San Francisco
Xavier, para que este Santo, que muriò à las puertas de la China, despues de
aver sido Apostol de las Indias, y del Japon, inspire à tods las personas, que
le reverencian, le mismo zelo com que [Candida] ardia de la conversion de las
almas” (Cuplet, 1691, p. 138). Por outro lado, a crermos nas palavras do biógrafo, a exportação de modelos de vida cristã “perfeita” de matriz europeia para
o Oriente terá conhecido uma significativa receção, como o parece comprovar
a seguinte passagem:
Aviendo sabido, que en algunos lugares de europa los Padres juntan todas
las noches à sus hijos y a sus domesticos y despues de la oracion, que hazen
todos juntos, les dèn su bendicion, halló esta practica tan llena de piedad,
que la introduxo en su casa. […] Hazia ella misma el oficio de Dogico en su
família, instruyendo à todas sus criadas, y doncellas de Camara, leyendoles
de quando en quando las vidas de los Santos, y otros libros espirituales.
(Cuplet, 1691, p. 124)

Sintomaticamente, podemos respigar também nesta obra o lastro que a
cultura visual vai assumindo na moldura cultural e religiosa do século XVII:
assim, conta-nos o Padre Felipe Cuplet que “no es ponderable, quanto aprecian
los Chinas las pinturas de Europa. Cautivalos su mucha viveza, y lo bizarro de
sus colores. Las de los santos suelen mover à los Fieles á fabricar Oratorios, y
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Templos” (Cuplet, 1691, p. 168), refletindo, deste modo, a tendência que, na
linha das diretrizes tridentinas, vinha conhecendo a revalorização do culto
das imagens, que, como é sabido, apelavam à sensibilidade e afetos dos fiéis
(Niccoli, 2011).
A intolerância por parte das autoridades locais, as dificuldades, os entraves,
as complexidades que revestem o quadro em que se inscreve a evangelização
– ou, pelo menos, as tentativas de evangelização – da China contribuem para
a construção de uma imagem do Império Celeste pautada por moldes diversos
daquela que tinha sido veiculada em muitas obras produzidas, sobretudo, ao
longo do séc. XVI. Tendo em conta este enquadramento, não nos deve causar
estranheza que a China tenha fascinado jovens portugueses e europeus cativados pelo heroísmo que marcou aqueles tempos e que almejavam tornar-se
missionários além-mar, na medida em aquele território asiático surgia perante
os seus olhos como um palco propício para a concretização do martírio (Gregory, 1999; Urbano, 2004). Assim o testemunha o alto exemplo de Fr. Francisco Fernandez de Capillas, um religioso dominicano martirizado em Fuan,
em 1648, no contexto da invasão dos Tártaros da Manchúria. A sua atividade
evangelizadora é narrada na Vida del Veneravel Padre Fr. Francisco Fernandez
Capillas, Proto-Martir de la China (Valladolid, 1787), de Fr. Fernando Calva.
Fr. Francisco Fernandez Capillas seria beatificado por Pio X em Maio de 1909
e canonizado por João Paulo II em 2000.
Mas também o Agiologio Lusitano, esse monumental catálogo dos “santos
de Portugal e suas conquistas”, cujos três primeiros volumes, editados em 1652,
1657 e 1666, são da responsabilidade de Jorge Cardoso, gizando uma estratégia
que passava, em larga medida, pela valorização da estreita complementaridade
entre história religiosa e história política, numa moldura de glorificação da pátria
e de construção de uma “santidade territorial” (Fernandes, 1996, pp. 25-68),
inclui breves notícias biográficas sobre missionários portugueses martirizados
na China, mostrando um registo discursivo que contribui, em larga medida,
para a coagulação de uma imagem da China pincelada com alguns traços um
pouco negros, no que respeita à intolerância religiosa. Evoquemos, a título de
exemplo, o caso do irmão Francisco Martins, da Companhia de Jesus, martirizado em Cantão em 1606. Conta-nos Jorge Cardoso que
vindo pois este irmão das Residencias espalhadas pelo certão, com chapas
dos Mandarins de Nanquim para franquear a passagem ao Padre Visitador
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Alexandre Valignano: chegou àquella cidade a tempo, que andaua toda reuolta, & posta em armas, por dizerem que os Padres machinauão sua destruição (traça do demonio que presentia já o damno, que de sua pregação
lhe poderia seguir) foi logo leuado diante do Mandarim Maior; & por mais
que o irmão se justificou, o não quis ouuir, antes o mandou por a questão
de tormento, mettendolhe agudas canas por entre vnhas de pés, & mãos, &
depois açoutar com bambús (martirio exasperado) & vendo que não confessaua

nada do que se dizia, o remeteo ao Menor, que o examinou com o

mesmo rigor, dizendo-lhe que era espia, & que vinha comprar armas para
os conquistarem estrangeiros. A estas perguntas respondeo o bom irmão,
como tudo aquillo erão falsidades, & caluminas, que os inimigos da Cõpanhia leuantauão a seus religiosos, pelos malquistarem com eles […]. Sem
embargo disso, o mandarão segunda vez açoutar com a própria fereza, &
crueldade, de que ficou tal, que no carcere ao quinto dia, se soltou sua alma
das prizões da carne. (Cardoso, 1657, pp. 432-433)

Por tudo isto, parece-nos que valerá a pena tecer algumas breves reflexões.
Se as obras evocadas, produzidas no século XVI, vinham difundindo um discurso que tendia a elogiar sobretudo a dimensão cultural da China, os textos
redigidos no séc. XVII, muito particularmente aqueles que têm como autores
missionários empenhados na evangelização do Oriente e que se revestem de
claros propósitos propagandísticos, vão coagulando uma imagem da China
enformada por outros matizes. Deste modo, os textos em questão equacionam
aspetos como o fruto que a atividade de evangelização trouxe para os chineses,
pesem embora os entraves, dificuldades e perseguições que missionários e convertidos sofreram, assim como “promovem” uma imagem da China como um
palco potencial para a concretização do ideal do martírio, não apenas para os
missionários empenhados no processo de evangelização, como também para
os nativos convertidos ao cristianismo. Os argumentos evocados poderão funcionar assim como uma espécie de justificação “simbólica” do revés no Celeste
Império e, apesar de altos exemplos de virtude corporizados por senhoras
cristãs, como Candida Hiu, que parecem espelhar o acolhimento e o relativo
sucesso que a fé cristã e os modelos de vida cristã e perfeita em moldes europeus
conheceram, graças sobretudo ao empenhamento de jesuítas, a evangelização
da China poder-se-á considerar-se uma “cruzada” perdida.
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LU XUN E ANTERO DE QUENTAL: DIAGNÓSTICOS EM DIÁLOGO
鲁迅与安特罗: 以文医国之比较
Cristina Zhou
Instituto Confúcio da Universidade de Coimbra

No contexto chinês e numa leitura convencional, Lu Xun é geralmente
entendido como o precursor da literatura chinesa moderna, sendo a figura
principal do Movimento pela Nova Cultura1. Muito se tem dito sobre o espírito
revolucionário de Lu Xun e a sua luta contra os valores morais da sociedade
chinesa tradicional, especialmente os valores que se encontravam cristalizados pelo confucionismo, ideologia esta que estruturava e amparava o Ancién
Régime. Nos anos 40, 50 e 60, sob a enorme influência de Mao Zedong, os
aspectos mais iconoclastas e desconstrutivos da obra de Lu Xun foram descontextualizados e apropriados na propaganda pró-Revolução Cultural, o que
elevou o escritor ao estatuto de “herói nacional”. A partir dos anos 80, Qian
Liqun, importantíssimo crítico literário e estudioso de Lu Xun, deu um grande
impulso à recuperação do lado humano e do espírito individualista do escritor,
corrigindo a leitura vulgarizada da época de Mao Zedong. No entanto, a figura
de Lu Xun permanece destorcida, envolvida pela névoa de polémica e ainda

1

O Movimento pela Nova Cultura é um movimento pluridimensional que visa modernizar
a China, introduzindo valores democráticos e científicos, transformando os valores tradicionais enraizados na moral confucionista e na estética da língua clássica (“文言”). Os
líderes deste movimento são intelectuais chineses que estudaram no estrangeiro (e.g. Japão,
Europa, EUA) e que receberam fortes influências das ideias modernas tais como liberalismo, socialismo, darwinismo e também marxismo e leninismo. O Diário de um Louco foi
publicado no n.º 4 (1918) da revista La Jeunesse, que era o palco principal do Movimento
pela Nova Cultura.
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por cima dilacerada entre a canonização fossificante e o rebaixamento injusto,
situação esta que merece uma séria reflexão.
Concordando com eminentes estudiosos de literatura chinesa como Wolfgang Kubin, considero o grande escritor chinês merecedor de uma leitura e
interpretação mais atenta à ambiguidade e sofisticação da sua obra (Kubin,
2017, p. 2). Para este motivo, há que respeitar o valor artístico e cultural de Lu
Xun, resgatando-o das leituras reducionistas e ideologicamente comprometidas, contextualizando-o no clima intelectual da sua época. Este talvez seja um
passo imprescindível que devemos dar, se quisermos fazer justiça à obra e pensamento do grande escritor. O mesmo processo talvez seja aplicável também
ao estudo da obra e pensamento de Antero de Quental.
O grande escritor português é também frequentemente entendido como
um precursor do socialismo e do republicanismo. Tal como Fernando Catroga
apontou, “muitos ensaios sobre ele culminavam em apologias que o colocavam
ao serviço de uma retórica cívica, mas apostada em carismá-lo como precursor
do que em compreendê-lo, ou, então, em lançar juízos de valor que o diminuíam
ou desculpabilizavam por não ter conseguido emancipar-se da sua origem de
classe, deficiência que o condenou a ficar a meio caminho da subida ao lugar
onde poderia alcançar a verdade definitiva” (Catroga, 2001, p. 7). No entanto, é
de reconhecer que a profundidade metafísica e amplitude espiritual de Antero
se situa muito para além dessa óptica reducionista.
Coloquemos estes dois autores lado a lado: Lu Xun, pseudónimo de Zhou
Shuren (周树人), nasceu em Shaoxing em Setembro de 1881, ou seja ainda
no reinado do Imperador Guangxu da dinastia Qiong. Faleceu em Xangai em
1936, já na altura republicana. No percurso da vida deste grande escritor –
que, além de ser um excelente contista e ensaísta, é também um talentoso
poeta, estudioso e tradutor prolífico –, gostaria de sublinhar dois factos que
devemos ter sempre em conta quando lemos a obra de Lu Xun: um é ele ser
um conhecedor de chinês antigo, chinês vernáculo, japonês e alemão; o outro
é ele ter abandonado o estudo de medicina para se dedicar à literatura, com
a convicção de poder educar e regenerar o espírito do povo chinês através da
literatura e arte.
A visão vitalista de Lu Xun acerca da história e da sociedade chinesa muito
deve à profunda influência de Nietzsche, influência esta que começou pelo
menos em 1902, na altura em que o jovem chinês começou a estudar no Japão
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e em que o filósofo alemão estava muito na moda no país do Imperador Meiji2.
Muito ciente da situação estagnada em que se encontra a China, Lu Xun procura transformar os valores morais que são, na opinião dele, escravizantes e
entorpecedores. Tarefa esta requer muita coragem, uma vez que estes valores
morais são, por um lado, entendidos como tradições sagradas em conformidade com a perfeita ordem cósmica (Cf. Fung, 1953, pp. 500-508); por outro
lado, inscritos nas relações humanas e reforçados pelos laços de sangue, entre
pai e filho, sobrano e sujeito, marido e mulher, irmão mais velho e irmão mais
novo (Cf. Berman, 1983, p. 574).
Antero de Quental nasceu em Ponta Delgada em 1842 e morreu na terra
natal 49 anos depois. A vida trágica do líder da célebre Geração de 70 decorreu
antes da implantação da República Portuguesa. Sendo um escritor e pensador
que se preocupa profundamente com a decadência dos povos ibéricos, Antero
tenta renovar a mentalidade da nação portuguesa através da apropriação dos
elementos mais avançados e mais novos da sua época. Um aspecto do pensamento de Antero que queríamos destacar aqui é a visão cíclica da História –
ciclos de ascensão, decadência, regeneração – que ele recebeu de Giambattista
Vico3, directamente, e também por via de Michelet, e reforçada pelo Idealismo
Alemão (Cf. Berlin, 2013, p. 144). O autor das Odes Modernas teve um fascínio temporário pelo “Progresso” e pelo Positivismo, mas o grande impacto dos
numerosos sistemas histórico-teológicos das escolas alemãs, recebido quando
ele era ainda jovem universitário em Coimbra, deixou vestígios impagáveis em
toda a obra do nosso autor. Muito inspirado pelo romantismo alemão, Antero
construiu a sua Weltanschauung acentuada no intuicionismo romântico e moldada pela dialéctica hegeliana. Com angustiante consciência da posição histórica do Homem moderno e perante a hipótese de regeneração espiritual, Antero
tentou encontrar na arte ou ciência um caminho para a salvação individual e

2

Na sequência dos debates culturais dinamizados por Takayama Chogyu e Tobari Chikufu,
a Nietzsche surgiu no Japão em 1901 (cf. Wang, 2015, p. 63).

3

Antero mencionou Vico nas “Causas da decadência dos povos peninsulares”: “Durante 200
anos de fecunda elaboração, reforma a Europa culta as ciências antigas, cria seis ou sete
ciências novas, a anatomia, a fisiologia, a química, a mecânica celeste, o cálculo diferencial, a crítica histórica, a geologia: aparecem os Newton, os Descartes, os Bacon, os Leibniz, os Harvey, os Buffon, os Ducange, os Lavoisier, os Vico – onde está, entre os nomes
destes e dos outros verdadeiros heróis da epopéia do pensamento, um nome espanhol ou
português?” (Quental, 1994, pp. 26-27).
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nacional, criando uma nova noção da “Santidade”, rejeitando o dogmatismo
do cristianismo institucionalizado4.
Tanto Antero como Lu Xun, por vias diferentes mas comparáveis, compartilham uma visão orgânica da sociedade e da história. Para Antero, Portugal encontra-se num declínio preocupante, especialmente em comparação aos
países transpirenaicos em ascensão. Para Lu Xun, a situação da China é sem
dúvida alarmante e requer medidas drásticas. Ambos os escritores apontam a
causa da doença nacional aos elementos estranguladores da tradição espiritual
do respectivo país. No caso de Portugal, é o catolicismo depois do Concílio de
Trento; e no caso da China, o confucionismo divinizado (a versão ortodoxa e
fanática).
Senão, vejamos:
“Ora esses fenómenos capitais são três, e de três espécies: um moral, outro
político, outro económico. O primeiro é a transformação do catolicismo,
pelo concílio de Trento. O segundo, o estabelecimento do absolutismo, pela
ruína das liberdades locais. O terceiro, o desenvolvimento das conquistas
longínquas. Estes fenómenos assim agrupados, compreendendo os três
grandes aspectos da vida social, o pensamento, a política e o trabalho,
indicam-nos claramente que uma profunda e universal revolução se operou, durante o século XVI, nas sociedades peninsulares. Essa revolução foi
funesta, funestíssima. […] Ora, a liberdade moral, apelando para o exame
e a consciência individual, é rigorosamente o oposto do catolicismo do
Concílio de Trento, para quem a razão humana e o pensamento livre são
um crime contra Deus […]” (Quental, op.cit, pp. 30-31)
“Sim, meus senhores! Essa máquina temorosa de compressão, que foi o catolicismo despois do Concíclio de Trento, que podia ela oferecer aos povos? A
intolerância, o embrutecimento, e depois a morte!” (Quental, op.cit, p. 42)

O apelo urgente à transformação dos valores tradicionais está presente,
embora de uma forma mais sinuosa, nas acusações de hipocrisia e desumanização a esses mesmos valores, em Lu Xun, através das palavras ambiguamente
delirantes e esclarecedoras da personagem do “Louco”:

4

Acerca da noção da “Santidade”, inerente na interpretação anteriana da missão da poesia
e o seu nexo ao ideal da Gesamtkunstwerk, cf. Zhou, 2018, pp. 125-127.
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“Only thorough investigation will bring clarity. I seem to remember, though
only vaguely, that people have been eating each other since ancient times.
When I flick through the history books, I find no dates, only those fine Confucian principles “benevolence, righteousness, morality” snaking their way
cross each page. As I studied them again, through one of my more implacably sleepless nights, I finally glimpsed what lay between every line, of
every book: “Eat people!”” (Lu Xun, 2010, p. 140)
“With the weight of four thousand years of cannibalism bearing down
upon me, even if once I was innocent how can I now face real humans?”
“Are there children who have not yet eaten human flesh?”
“Save the children…”5 (Lu Xun, op. cit., p. 155)
“凡事总须研究, 才会明白̥古来时常吃人, 我也还记得, 可是不甚清楚̥我翻
开历史一查, 这历史没有年代, 歪歪斜斜的每页上都写着“仁义道德”几个字̥
我横竖睡不着, 仔细看了半夜, 才从字缝里看出字来, 满本都写着两个字是“吃
人”!” (Lu Xun, 2005, p. 447)
“有了四千年吃人履历的我, 当初虽然不知道, 现在明白, 难见真的人!”
“没有吃过人的孩子, 或者还有？”
“救救孩子!” (Lu Xun, 2005, pp. 454-455)
“Para compreender as coisas, é preciso reflectir nelas. Creio que na antiguidade era frequente o homem comer o homem, mas não estou muito seguro
deste assunto. Arranjei um manual de história para estudar este ponto,
mas esse livro não continha qualquer facto; em contrapartida, em todas as
páginas, escritas em todos os sentidos, estavam as palavras «Humanismo»,
«Justiça» e «Virtude». Como, de qualquer forma não me era possível dormir, pus-me a ler atentamente a meio da noite notei que havia algo escrito
entre linhas: duas palavras enchiam todo o livro: «devorar homens!»”
“Se tenho uma história que conta quatro mil anos de canibalismo – ao
princípio não me dava conta disso, mas agora sei-o – como poderia esperar encontrar um homem verdadeiro?”
“Talvez existam crianças que ainda não tenham comido carne de homem.”
5

Decidi citar primeiro em inglês, porque a tradução de Julia Lovell me parece mais actualizada, mais precisa e mais fiel ao texto original. Coloquei também o original em chinês e
a tradução em português, feita por Maria da Graça Morais Sarmento, como referência.
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“Salvai as crianças!…” (Lu Xun, 1976, p. 20-21)

Entendendo que a causa principal da crise profunda do seu país está no
espírito, e apostando na possibilidade de renovar, libertar e humanizar o espírito
do país através da literatura, tanto Antero como Lu Xun tentaram mobilizar o
meio intelectual do respectivo país. As críticas tonitruantes de Antero e de Lu
Xun causaram grandes impactos à sociedade, revelando a força das palavras e
do pensamento dos grandes escritores.
Repensando a durabilidade deste poder da literatura: na China, o diagnóstico de Lu Xun é frequentemente citado, ainda hoje, para culpar a tradição
antiga por um vestígio persistente da indiferença e frieza do povo. Num contexto
português, Antero de Quental talvez não esteja a ser citado com tanta frequência, mas continua influente a ideia de que a Igreja Católica é responsável pelo
obscurantismo e fanatismo recorrente na sociedade.
Não menosprezando o perigo de descontextualizar os autores e a tentação
de encaixar as palavras poderosas de Lu Xun ou Antero nas agendas políticas,
precisamos de esclarecer a dimensão da revolução que os autores pretendem
provocar na sociedade, e até que ponto estes escritores pretendem romper
com o passado. Por outras palavras, será justo entendermos as críticas, aliás
gravíssimas e fortíssimas, dos nossos autores como um apelo a uma ruptura
total com a tradição?
No caso do autor das “Causas da decadência dos povos ibéricos”, a situação
parece bastante clara: o autor visa renovar o cristianismo, tendo países transpirenaicos e protestantes, e as igrejas nacionais da Idade Média como modelos
de inspiração6. Apesar de ter uma posição crítica ao cristianismo instituciona6

Esta sugestão encontra-se também nas “Causas da decadência dos povos peninsulares”:
“O cristianismo é sobretudo um sentimento; o catolicismo é sobretudo uma instituição.
Um vive da fé e da inspiração; o outro do dogma e da disciplina. Toda a história religiosa,
até ao meado do século XVI, não é mais do que a transformação do sentimento cristão
na instituição católica. A Idade Média é o período da transição: há ainda um, e o outro
aparece já. Equilibra-se. […] Por isso é também esse o período das igrejas nacionais. As da
Península, como todas as outras, tiveram, durante a Idade Média, liberdades e iniciativa,
concílios nacionais, disciplina própria, e uma maneira sua de sentir e praticar a religião.
[…] O sentimento do dever, em vez de ser contradito pela religião, apoiava-se nela. Daqui
a força dos caracteres, a elevação dos costumes. […] essas igrejas nacionais […] eram independentes, […] tolerantes. […] Se a Península não eraentão tão católica como o foi depois,
quando queimava os judeus e recebia do Geral dos Jesuítas o santo e a senha da sua política, era seguramente muito mais cristã, isto é, mais caridosa e moral […].” (Quental, op.
cit, pp. 33-34)
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lizado, Antero é profundamente cristão e procura a plenitude libertadora da
consciência humana. A sua revolução é antes de mais espiritual e acentuada
na dignidade da consciência individual.
No caso do autor do “Diário de um Louco”, também está ausente o apelo
por uma revolução violenta. O autor deposita a esperança na educação de jovens
e crianças. Não se deve ignorar que o escritor também foi um grande professor, muito respeitado pelos jovens. O grito no final do “Diário de um Louco”
(“Salvai as crianças!”) e o facto deste conto ser publicado na revista La Jeunesse testemunham a preocupação do autor com a educação das novas gerações da China. De facto, esta forte ênfase à educação e à constituição interior
de cada indivíduo enquanto membro da Humanidade não está tão oposta ao
pensamento de Confúcio em statu nascendi, isto é, antes do pensamento do
grande mestre (também um professor respeitado) da civilização chinesa ser
dogmatizado e divinizado7.
Tendo em conta esta relação ambígua com o cristianismo (em Antero) e o
confucionismo (em Lu Xun), podemos ver que, apesar de se revoltarem contra
e desejarem transformar urgentemente os valores tradicionais asfixiantes, os
nossos autores diferem dos intelectuais embriagados pela utopia e pelo mito
da revolução (Cf. Aron, 2001, pp. 35-47). Isto porque aqueles não colocam a
violência ao serviço do “Progresso”, procurando antes reformar activa e racionalmente a sociedade. É interessante notar o paralelismo no diagnóstico de
cada autor à crise espiritual que o respectivo país sofre. É igualmente importante entender as ideias dos nossos autores na tradição intelectual e espiritual
do seu país, repensando as revoltas, a ambiguidade e o cepticismo.
Depois de termos uma noção dos diagnósticos de Lu Xun e Antero, espero
ter conseguido aproximar um pouco a literatura chinesa à literatura portuguesa.
Ao fim ao cabo, os grandes escritores são ao mesmo tempo grandes mestres
da Humanidade. A riqueza das suas obras permite-nos conhecer a dignidade
e a complexidade irredutível da consciência humana. Este conhecimento,
nesta época de big data e de mercantilização de quase todas as esferas da vida
humana, talvez seja mais precioso do que nunca.

7

Sobre a importância da educação permanente de todos os indivíduos da comunidade, intimamente ligada ao conceito fundamental de “li” (conjunto de mandamentos do comportamento, que implica o equilíbrio entre as leis dos costumes e a originalidade), vide Jaspers,
2018, pp. 115-117. Sobre as fases de desenvolvimento do Confucionismo e a sua implicação, vide Jaspers, op. cit, pp. 151-157.
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O ORIENTE SAPIENCIAL NA LITERATURA
PORTUGUESA: OS CASOS DE ANTERO
DE QUENTAL (PORTUGAL) E DE MANUEL
DA SILVA MENDES (MACAU)
葡萄牙文學中的智慧東方: 葡萄牙作家安特
羅·德·昆塔爾與澳門作家文第土之案例研究
Carlos Miguel Botão Alves
Instituto Politécnico de Macau

Nesta brevíssima apresentação, gostaria de dar conta de alguns aspectos
da minha investigação no que respeita à presença do Oriente sapiencial na literatura portuguesa e de como esta presença para alguns autores (sobretudo os
que neste momento me ocupam – Antero de Quental e Manuel da Silva Mendes, em Portugal e em Macau) se tornou não meramente um tema ou ainda um
motivo literário da sua escrita, mas sim se constituiu como parte do horizonte
de compreensão e um instrumento de análise a partir do qual perspectivaram
o Mundo e a presença do Homem nele.
***
Desde cedo, a escrita acerca do Oriente foi uma forma de o homem europeu
poder estabelecer uma relação lógica e conexa com esse vasto espaço geográfico
e humano que se lhe ia abrindo e de que pressentia e vislumbrava características plurais de enorme potencialidade gnoseo-cognitiva.
Através da reflexão de uma vasta linha de escritores empreendida ao longo
de vários séculos, o Oriente foi tomando um lugar mais ou menos central na
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mundividência europeia, tendo sido desde logo os portugueses os precursores
deste veio de reflexão sobre a alteridade humana e a universalidade das ideias
que dela decorrem, pelo contacto directo que foram estabelecendo com a realidade dos vários espaços culturais asiáticos.
A leitura e a “re-leitura” dessa realidade em expansão foi sendo alimentada em termos experienciais e empíricos pelo efeito das viagens de diferente
natureza (viagem comercial, viagem religiosa, de aventura e, muito especialmente, viagem de consciência) que se foram empreendendo. Foram-se estabelecendo assim, também a diferentes níveis, contactos do homem europeu com
o oriental, seguindo desígnios mistos de apostolado, de comércio, de domínio
político-colonial, de exploração económica, de diversão e, também, de genuíno
interesse e curiosidade. Destes contactos plurais foi surgindo o questionamento
sobre o Outro e foi despontando um diálogo de características necessariamente
sapienciais, de que nos dá aliás conta uma vastíssima linha de produção literário-filosófica. Todavia, é a partir dos finais do século XVIII e sobretudo ao
longo dos séculos XIX e XX, com um vigor reflexivo muito próprio, e com uma
intensidade e acuidade dialogantes muito particulares, que o Oriente sapiencial se torna matéria de reflexão em termos ideológicos, filosóficos e literários,
enformando essencialmente o olhar europeu sobre a realidade e alterando a
sua abordagem do Mundo e mesmo a sua forma de vida nele; e isto assim foi
sendo, tanto para os que escreveram, como para aqueles que em profundidade
serena os leram e hoje lemos.
***
Neste diálogo de intensas trocas de elementos intelectuais, a Europa pôde
encontrar no Oriente (que foi em grande parte construindo pela prática da sua
elaboração discursiva), o Outro dialógico de si própria que, por contraste e/ou
por complementaridade, mas também, por vezes, por oposição, foi sendo a imagem, a ideia, a personalidade e a experiência de si, e por vezes ao invés de si1.

1

A reflexão de Saïd (1978) acerca do Orientalismo, baseada na concepção do utilitarismo do
contacto e no domínio (até discursivo) europeu, nas suas relações com a alteridade oriental entronca, em grande parte, nesta questão. O mesmo se passa em nosso entender com a
reflexão orientalista “pós-Said”, nomeadamente com autores como Pouillon (2012), Kenmitz (2017) e muito notoriamente com Irwin (2007), onde se traça uma reabilitação dos
estudos orientalistas, na superação epistemológica da questão de domínio, por meio de uma
nova perspectiva sobre o desenvolvimento do discurso orientalista, segundo coordenadas
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Assim, quer pelo domínio pelo discurso, quer pela experiência da distância e da diferença, o Oriente ganhou essencialmente uma dupla dimensão no
discurso europeu, como alteridade dialogante do seu espírito, e, em grande
medida, como razão da própria consciência de si. A escrita sobre o Oriente foi-se fundando assim, em termos teóricos, sobre uma geografia mental com fins
operativos na actividade interpretativa, e sobre uma dialogia de valor funcionalmente heurístico e filosófico. A distinção basilar em termos mentais é sempre estabelecida como limite e a fronteira mental do discurso, que é, por assim
dizer, por um lado assertivo e dominante nas interpretações que vai fazendo do
Outro, mas que, por outro lado, é comunicativo e absorvente, especialmente
quando tenta imbuir-se de aspectos que encontra ou interpreta, ensaiando,
por uma via de contornos mistos filosófico-literários, a sua incorporação na
própria visão do mundo.
É neste contexto que centramos hoje a nossa reflexão sobre a presença
do Oriente sapiencial budista e taoista na escrita de Antero de Quental e de
Manuel da Silva Mendes.
***
A minha obra poética é afinal um Helenismo
coroado por um Budismo.

(Quental, 1989)
O budismo requer isolamento; é […] de meditação, mais do que de palavras.

(Mendes, s.d., pp. 15-16)
O Budismo traz consigo toda a satisfação, toda
a consolação e toda a alegria.

(Quental, 1989a, p. 841)

O que nos parece acontecer com ambos os autores é uma apropriação
do elemento exógeno oriental, tornando-o parte do “todo” do seu horizonte
de compreensão do mundo, por meio de um laborioso trabalho de tradução
cultural e de expressão poético-filosófica a nível da linguagem. Por este facto
se patenteia a enorme pujança e o grande dinamismo intelectual e teórico do
sistema de interpretação da realidade do sujeito cognoscente, mas, necessade um Saber humanista, guiado por valores como a tolerância intelectual e a convivência,
ambas tendentes a um conhecimento mútuo.
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riamente, toda a apreensão pode acabar por alterar no elemento incorporado
o seu carácter especificamente próprio, por força do grau de subjectividade e
da carga cultural do acto interpretativo e da necessidade da sua fixação pela
escrita no sistema cultural da chegada.
Ora, parece-me que este elemento é precisamente uma das bases de aproximação comparatista da obra de Antero de Quental e de Manuel da Silva Mendes; os contactos com o mundo oriental (que para Silva Mendes foram sendo
desenvolvidos ao longo de décadas de vida em paragens orientais, nomeadamente em Macau, mas que, ao invés, para Antero de Quental, foram sendo
laboriosamente construídos e depurados por décadas de reflexão e de trabalho
de redacção, sem ter sido um contacto directo com o Oriente “empírico” e com
o oriental) marcaram, entre rupturas e continuidades, um esforço de incorporação da “matéria oriental” na perspectiva de compreensão do real que ambos
manifestaram.
Participam, estes dois autores, de um período que Raymond Schwab apelida de Renascença Oriental (Schwab, R., 1950), no qual se gera uma dinâmica
de produção textual de cariz reflexivo com os espaços do Oriente. O contacto
aprofundado do pensador ocidental com o Oriente impele a um enorme esforço
de reformulação dos temas centrais da sua reflexão, para além também de gerar
uma profunda renovação dos géneros e das formas de escrita. Destes aspectos
é bem mostra a escrita tanto de ambos, tanto através da densidade e alcance
muito particulares que Antero oferece ao soneto, como por meio do fulgor e
empenhamento que Silva Mendes atribui ao fio de pensamento nos seus artigos e ensaios.
Se os textos de ambos acentuam um carácter novo, uma nova modelação
de géneros e o uso de uma também nova linguagem, progressivamente adaptada aos novos conteúdos intelectuais que se requere que refira, desvelam
esses textos, por isso mesmo, um carácter de novidade que desperta interesse
no crescente público leitor do seu tempo e que incita ao diálogo com os textos constituintes da cultura de partida, também em épocas seguintes até hoje.
Ora, é precisamente o conteúdo literário, ideológico e filosófico da apropriação
reflexiva desta polifacetada novidade que descortinamos nos textos de Antero
e de Silva Mendes acerca do oriente sapiencial (taoista e budista), que acaba
por se centrar no próprio sujeito de escrita e de leitura, que acaba por o transformar na, e pela, reflexão.
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***
Há anos, escrevi num jornal da terra uma singela descrição do templo de Kun Yam. Soube,
depois, que despertou curiosidade o meu escrito
em pessoas que, tendo anteriormente visitado
o templo, não tinham “visto” nada do que
eu disse que havia nele de interessante
para ser visto. E algumas delas, dando-me a
honra de crer que eu, e não elas, tinha olhos
mais abertos…
[…]
Eu vi e vejo diferentemente.

(Mendes, s.d. c, 10)

Tanto em Antero de Quental como em Silva Mendes, a reflexão sobre o
Oriente, por ser centrada no sujeito que a elabora (e que a “re-lê”), é efectuada
pela densidade discursiva da matéria tratada, a qual, por gerar e por fluir de
uma nova forma de ver (e de pensar) o Mundo, segue desígnios que tenderão, a nível da consciência, a um questionamento e a uma desejada alteração
no posicionamento cognitivo do Sujeito, e a uma mudança na sua actuação a
nível ético e social.
Por esta via, ambos aliam peculiarmente a escrita à vida, tornando-se aquela
o que Silva Mendes refere por “o meu percurso” (Aresta, 2002, p. 1368)2 e o que
Antero chama “o meu romance auto-biográfico” (Quental, 1989b, pp. 833-834)3,
ao referir-se aos seus sonetos, pois que, embora os sonetos sejam uma obra
“individual, visto que é lírica, (diz o autor) afinal o que ali interessa é só o que
tem de geral e humano (diríamos universal), [ou seja] o que tem de filosófico”
(Quental, 1968, p. 12), acrescenta ainda Antero.

2

Aresta (2002) afirma que “Só uma identificação muito grande com as teorias filosóficas dos
grandes mestres chineses é que possibilitou esta apreensão original e profunda da essência espiritual do taoismo”.

3

A famosa carta autobiográfica de Antero de Quental escrita a Wilhelm Storck. Cf. a propósito, Quental, (1989b, pp. 803-805, 925-926), em duas cartas que escreve a A. Jaime de
Magalhães Lima em 1886 e 1889.
Cf. Igualmente Quental (1989b, pp. 900-901), em carta a A. Manuel Ferreira Deusdado
e, sobretudo, Quental (1989b, pp. 833-840), numa extensa carta de cariz autobiográfico a
Wilhelm Storck, de 1887.
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No final do século XIX e no início o século XX em que viveram Antero e
Silva Mendes com, sensivelmente, uma geração de diferença, as mudanças
científico-tecnológicas e político-socias ganharam, para o homem do tempo,
uma enorme pujança e uma amplitude universais, muito por força da circulação
de ideias que despertam a Vontade (Schopenhauer), que inquietam e subvertem o aparelho político (Proudhon), que desesperam e impelem à superação
do Homem (Nietzsche) e que comprometem e angustiam o Sujeito (Kierkegaard), pois que é essencial à realidade a profusão e a multiplicidade, tanto dos
fenómenos, que aparecem como diversos na sua natureza, na sua ocorrência
e nas suas características, como dos fenómenos que constituem a experiência
da vida da consciência.
No entanto, face a esta diversidade a nível empírico, a inteligência reclama
a compreensão por meio do discernimento de um conceito ou de uma lei abrangente, universal e inclusiva, que tenda a estabelecer uma unidade na multiplicidade e que aponte uma ordem na diversidade e na aparente desordem. A
procura de uma unidade que concerte o entendimento no meio da pulverização
dos fenómenos é precisamente o programa pedagógico e a tarefa filosófico-reflexiva que plasma a escrita de Antero e de Silva Mendes e que os une em
intentos de renovação.
A sabedoria oriental budista e taoista (a que me refiro por ‘Oriente Sapiencial’) aparece-lhes nas suas reflexões, não como um objecto de estudo interessante e apelativo pelo seu carácter exótico e largamente desconhecido para o
homem europeu de então, mas como um mundo de reflexão e um acervo de
Saber por eles “re-lido” e “re-escrito”, especialmente com vista a colmatar uma
reconhecida falha da cultura própria. Estabelecem um diálogo com esse Oriente
sapiencial4 e nele entrevêem primeiro, e reconhecem depois, virtualidades e
potencialidades para responder a uma ânsia de espiritualidade que, num século
que progressivamente se urbanizava, massificava e industrializava, ambos não
mais encontravam na cultura ocidental (Robyns, Clem, 1994). Jogam, neste
particular, uma enorme influência sobre a abertura à alteridade oriental, os
textos da escrita orientalista do tempo; por um lado, as colossais traduções
e compilações alemãs dos textos sapienciais de, entre outros, Friedrich Max

4

Cf. Schwab, 1952, pp. 136-141, onde o autor ensaia a identificação do campo de estudo da
sabedoria oriental (e da forma de o abordar) que interessou/interessa o olhar ocidental, a
que chamou “matéria oriental”.
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Muller5, mas não esquecendo o enorme número de publicações de profundo
valor científico saídas da Société Asiatique de Paris (sobretudo com Eugène
Burnouf e Abel Rémusat, aliás citados em várias passagens por Silva Mendes,
mas muito especialmente na sua Conferência no Clube Militar de Macau em
1909 – “Lao Tze e sua Doutrina segundo o Tao Te Qing”), e por outro pelas
obras de divulgação com volumosas edições de autores como Barthélémy Saint-Hilaire, presentes na biblioteca anteriana.
Na tensão entre o Uno e o Múltiplo, Antero e Silva Mendes recorrem a
um conjunto de ideias próprias das correntes de sabedoria oriental – nomeadamente das tradições budista e taoista, para, em parte, defectivamente, procurarem respostas para as suas inquietações, no que, em certa medida, é um
dos traços essenciais de aproximação entre os dois (Robyns, Clem, 1994, 424).
Ambos colocam a reflexão no caminho da procura da razão da mudança e a sua
escrita exprime, em grande medida, o caminho gnoseo-ético da sua mente, na
reflexão incessante e atormentada acerca do Mundo e do Homem.
Por limitação de tempo, gostaria de me cingir à enunciação sucinta apenas de alguns dos múltiplos aspectos em que o Oriente enforma o pensamento
e marca a escrita de Antero e de Silva Mendes: a antinomia da realidade e a
antinomia moral; isto é, a questão do Uno e do Múltiplo e a questão do Acto
humano e da Lei Moral.
***
… Lao Tze e Chuang Tze viram que os sentidos não nos revelam a verdade, a realidade, e que só a voz interior da Natureza,
a voz do Tao, no-las podem fazer ver, ou
antes, pressentir, antever. Na diversidade viu
Chuang Tze, como Heraclito, a Unidade, o Tao,
a fusão dos contrários no infinito, tudo uno na
harmonia universal; e em Chang Tze, como em
Heraclito, a unidade é uma realidade viva, na
qual os contrários coexistem….

(Mendes, s/ data c., p. 124)

Radica a reflexão de ambos os autores no reconhecimento do mundo como
um lugar de impermanência. Se desde a filosofia pré-socrática a contingência do
5

Para além das obras de compilação de Steinthal, Becker, Goldziher, e de Brockelmann.
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real tem sido razão para a tomada de decisões e para fazer escolhas (lembremo-nos desde logo do poema de Parménides ou dos fragmentos de Heraclito) numa
opção contínua por uma actividade que permita transcender o que flui, muda e
que perece, com Antero de Quental e Manuel da Silva Mendes, é precisamente
na contingência que assenta uma reflexão ético-metafísica que aspira a abrir
o Homem para o que nele transcende a realidade. Atravessa a escrita destes
dois autores uma preocupação maior, que é a de fornecer um sentido à existência lato sensu (e não somente a existência individual), apontando vias de
realização do Homem em conformidade com o Mundo, sendo disso devedores
da sabedoria oriental e tendo nisso o seu pensamento simultaneamente uma
vertente pedagógica e uma vertente ético-moral.
O Homem, na linha do pensamento oriental, para estes autores, mais do
que se distinguir pela sua racionalidade ou pela sua resolução voluntariosa, (na
linha do mito prometaico), caracteriza-se essencialmente por ser um ser em
permanente tensão; um ser perdido num mundo a que sabe que não pertence,
na medida em que não o sendo, aspira à permanência.
***
Já sossega, depois de tanta luta,
Já me descansa em paz o coração.
Caí na conta, enfim, de quanto é vão
O bem que ao Mundo e à Sorte se disputa.

(Quental, 1968, p. 139)

É assim, na contradição entre o que o intelecto concebe e o que o indivíduo
vive – a Anitya budista – que os dois autores buscam uma abertura de sentido
para a existência. Na tradição de um pensamento existencialista (nascente no
tempo) percebem o Homem como um projecto de realização e de elevação: O
Homem é não tanto um dado, mas sim um projecto; é um “ser-aí” (Da-Sein)
capaz de se pôr um projecto ético-moral, bem para além dos constrangimentos
espácio-temporais da vida.
Diz no tempo Kierkegaard (1947) que a existência concreta não é um problema para ser resolvido, mas sim uma realidade para ser vivida, resolvida e
experimentada em constante situação relacional, num projecto singular de
escolhas contínuas a ser levado a cabo no tempo e a ser construído no tempo
durativo. Nesta linha Antero dirá dele próprio que não é em abstrato, mas sim
vive e, desta forma, é antes o que vai sendo capaz de se fazer.
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***
Só males são reais, só dor existe:
Prazeres só os gera a fantasia:
Em nada, um imaginar, o bem consiste,
Anda o mal em cada hora e instante e dia.

(Quental, 1968, p. 55)

Num contexto da realidade humana concreta, (que é afinal o interlocutor
de ambos os autores na sua reflexão sobre o Homem no seu tempo), a antinomia da realidade (contingência/perenidade; matéria/espírito) emerge continuamente como um repto e criticamente como uma abertura à reflexão, que
se desenvolve numa filosofia da Acção Humana, entendida como síntese entre
a contingência mundana da situação em que o Homem sempre está – um ser
no mundo – e a necessidade e universalidade da sua lei, pela qual o Homem
transcende a contingência.
***
Quem é sábio, ama a vida sem apego
E ama a morte igualmente, quando vem,
Sereno e indiferente, nunca tem
Ao que Tao dá, nem amor cego.”

(Quental, 1968, pp. 31-32)

Ora, a afirmação do sofrimento universal ou Duhkha, na consciência da
sua permanente alteração, sendo um dos princípios do budismo, é absorvido
na filosofia anteriana e nos textos de Silva Mendes para perspectivar, a nível
ontológico, a realidade e a sua relação com o Homem.
***
“…o templo de T’in Hau […] é a residência ideal
de todo aquele que aspire a viver com a natureza,
com a poesia, com os deuses – horas a contemplar
o mar […]; horas a ler os rochedos […] a escutar
as árvores musicais…

(Mendes, s.d. c., pp. 1-4)

Aspira o Sujeito a uma proximidade com o Mundo, numa atitude de escuta
adaptativa do seu fluir, e, numa contemplação atenta, para todo aquele que
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esteja consciente da sua condição relacional com a realidade, toda ela lhe aparece como Duhkha na sua essência, já que toda ela é constituída por compósitos (Skandas) que se alteram incessantemente, pois em si não possuem a sua
razão de ser. Nada afinal é absolutamente na realidade, já que nada é simples.
O que é, absolutamente, é Não-ser. E a aspiração ao ser, o desejo que existe
em qualquer ser para se manifestar, (Trishna) é, no Mundo e no Homem, a
Vontade, que são os motores do Devir Universal.
Numa perspectiva ontológica procuram o que (ainda) não são e/ou têm,
sendo essa procura à partida inatingível, daí que, em termos ontológicos, o
devir seja, nos textos sapienciais orientais budistas e taoistas, considerado inevitavelmente num fundo de movência, dado que ocorre como uma incessante
mudança que implica deixar de existir, e, porque necessariamente interpela a
mente para uma compreensão dialecticamente mais abrangente do real.
***
Se buscamos o que é, o que devia
Por natureza ser não nos assiste;
Se fiamos num bem, que a mente cria;
Que outro remédio há aí senão ser triste?

(Quental, A., 1968, 55)

Remetem ambos os autores para a compreensão da instabilidade do Mundo
na procura de um princípio que supere o sofrimento como essência da realidade. E Manuel da Silva Mendes nos “Excertos de Filosofia Taoista”, tal como
Antero, recorrendo à forma poética, propõe a abertura do Homem para a sua
realização livre, num apelo à auto-determinação do acto livre. A contemplação
do real, conduz a um distanciamento da operação no mundo por meio da causa
eficiente, e eleva o Sujeito à compreensão da causalidade final.
***
Duas ordens de ideias se contêm especialmente
no Tao-te-king: uma relativa às causas primeiras;
outra relativa às regras de conduta do homem. O
Tao-te-king é um pequeno tratado de cosmogonia e de existência e atributos do Ser primordial,
sobre a origem das coisas, sobre a origem e
fim do homem e sobre a conduta que deve
observar para atingir o seu fim.
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(Mendes, s.d. c., p. 69)

A Duhkha budista e taoista é também muitas vezes tomada num puro sentido existencial, como sofrimento físico ou psicológico, todavia, em ambos os
autores, ganha essencialmente um sentido ontológico, que nos interessa aqui
realçar. Entendem-no como uma consequência no cerne da natureza da realidade, na consciência de que tudo o que é, o é de forma relativa ou impermanente, e de como a compreensão da efemeridade da existência (a Anitya budista)
implica o tratamento da questão da finitude e da Morte, que ressalta afinal como
a grande questão humana que incita à reflexão e impele à reflexão e à escrita.
***
Oh! Antes tu também adormecesses
Por uma vez, e eterna, inalterável,
Caindo sobre o mundo, te esquecesses,
E ele, o mundo, sem mais lutar nem ver,
Dormisse no teu seio inviolável,
Noite sem termo, noite do Não-ser!

(Quental, 1968, p. 55)

Em múltiplos textos (sonetos, ensaios e artigos), tanto Antero como Silva
Mendes, esforçam-se por sublinhar que é na aprendizagem da compreensão
da finitude no real que a Morte se apresenta em toda a sua irredutível densidade ética (a Anitya). A Morte é tratada em ambos de forma extensa, pois
que entrevêem na sua consideração um duplo movimento de elevação e de
esclarecimento da consciência: por um lado, abre o sujeito para a compreensão da necessidade de uma revisão da valoração da existência e, por outro,
concomitantemente, coloca o mesmo sujeito em situação de dependência tal,
que convida ao esbatimento da existência individual, e, portanto, à fusão na
unidade universal.
***
A morte é, na existência, essencial.
O que fomos, passou inteiramente;
Lembra só desta vida o decorrer.
Com a morte vem junto outro esquecer,
Outro olvido total. Depois, na frente,
Quem sabe!? Outro nascer, mais outro lanço
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Na estrada da existência; ou imediata
Entrada no Não-Ser.

(Mendes, s.d. c., p. 139)

A Morte reflectida como situação limite, possui um carácter libertador da individualidade do Homem e fá-lo comungar essencialmente com
a essência do Real. Na linha, aliás, da obra de outros pensadores, tal como
a ética do Valor de Nicolai Hartmann6, como o tempo como duração interior de Henri Bergson7, e como o entendimento do Mundo como Vontade
e Representação de Shopenhauer8, é no confronto com o desafio inevitável
que é a Morte, que o sujeito se entende responsavelmente em fusão ontológica com o todo do real, ganhando nesse facto de consciência o alcance
universal da sua existência.
Silva Mendes, recorrendo também à forma poética, mas deitando mão da
arquitectura conceptual taoista, exprime esta inevitável e universal efemeridade
do Mundo, apresentando antes um convite à superação do Homem pela afirmação de si do sujeito de acção, através do acto livre; isto é, o que parece estar
coarctado à consciência no domínio da razão teórica, é procurado e explorado
a nível da razão prática:
***
Presa a ti, tua escrava sempre ser,
Teu vulto só seguir, jamais vontade
Própria ter, nunca ao menos o prazer
Sentir um só momento, um só instante
De gritar: ‘minha, livre, agora sou!’…

(Mendes, s.d. c., p. 131)

Acima de tudo, mostra-se como a dukkha e a shamadi budistas e taoistas,
dados essenciais das correntes sapienciais orientais, tocam o cerne do horizonte
de compreensão tanto Antero como Silva Mendes; a saber, a irredutível antinomia da realidade assenta na percepção e experiência onto-existencial do fluxo
incessante próprio do devir universal, e este fenómeno toma lugar central na
mundividência e na reflexão ética dos nossos autores, entendendo o mundo da
6

Cf. Morujão, 2008, pp. 171-182.

7

Cf. Bergson, 2013, p. 502.

8

Cf. Schopenhauer, 2005.
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consciência como de abertura para a sua realização do Homem enquanto sujeito
de liberdade. Podemos, portanto, verificar como a compreensão da antinomia
do real budista e taoista é colocado como uma premissa gnoseo-experiencial
do sujeito cognoscente no caminho da sua consciencialização como sujeito de
acção livre.
***
Desta concepção geral do mundo derivou o sistema moral e o sistema de disciplina social…

(Mendes, s.d. c., pp. 101-102)

Aliás, um dos aspectos centrais da escrita de Silva Mendes (sobretudo
nos Excerptos de Filosofia Taoista) entronca na descrença de que a movência
universal siga uma ordem progressiva, e reforça em muitos dos seus artigos e
ensaios, mormente os de cariz sócio-político, as bases da procura de um feixe
de ideias que possam colmatar um desconcerto do mundo que permitam construir uma ordem moral, social e política mais justa e humana.
***
A ideia da Morte é a base da vida moral.

(Quental, 1991, p. 55)

A vivência numa situação em que a impermanência é essencial (Anicca),
pois que impõe ao Homem um imperativo de acção tendente a realizar-se e a
transcender-se. Se na tradição ocidental acaba por desembocar num imperativo
categórico de ordem moral profundamente individualizado (Kant) (que pode
tomar a forma de um contrato de projecção social (Rousseau) ou até numa
vibrante praxis que pugna por uma profunda alteração socio-política (Marx),
Antero de Quental e Manuel da Silva Mendes sublinham sobretudo a dimensão
humanamente universal do carácter livre do juízo ético enquanto orientador
dos actos humanos, como a via que leva o Homem a superar a sua contingência e a promover-se, criando para si o seu futuro na riqueza que saiba produzir
da sua consciência moral.
***
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Diríamos que, muito provavelmente pelo facto de ambos os autores, para
além de terem cultivado uma notável obra poética e ensaística, terem sido
também homens de acção e de empenhamento aguerrido nas causas políticas
e sociais da sua época (foram ambos homens da luta e do debate de ideias),
colocaram um muito especial esforço pedagógico nos seus escritos, ao apontarem vias de Razão Prática para que se empreenda a realização e superação do
Homem a nível ético (e político), que possam afigurar-se como alternativa de
realização da vida individual e social.
Construíram, isso sim, na confluência da reflexão filosófica e da escrita
literária, uma obra muito peculiar e original no contexto do sistema literário
português, na procura de respostas para as basilares inquietações onto-éticas do
ser humano, esbatendo para tal as fronteiras oriente/ocidente, e, também por
esse facto, a sua obra possui um alcance universal de certo modo intemporal.
Nesta perspectiva, bastamente devedor das correntes sapienciais orientais,
interpela claramente Antero no Ensaio sobre as Bases Filosóficas da Moral ou
Filosofia da Liberdade, inquirindo:
Existe, porventura, uma unidade suprema em que se fundam e desapareçam estes dois elementos antitéticos e ao parecer irredutíveis […]? …o
problema em si não existe e é apenas um resultado da constituição particular do nosso entendimento.


(Quental, A., 1991, 55)

Pelo seu lado, Silva Mendes, reflectindo sobre a antinomia fundamental da
realidade e empenhado de igual modo na sua superação, traduz dos pensadores
centrais do taoismo a conceptualização que lhe permitirá superá-la e aceder a
uma síntese que permita um contacto com o real, não mediado pelas faculdades humanas do conhecimento, e que abra ao sujeito um campo de realização
para além da contingência.
***
[…] Porque existo,
Onde estou, donde vim, para onde vou,
Não sei! E quanto mais cogito nisto,
Tanto mais desconheço o que é que sou…
Tudo evolui encadeado eternamente…”

(Mendes, M.S., s/ data c., 131)
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É pois claro que ambos se apercebem da necessidade de superação da
antinomia pela elevação da consciência a uma instância que torne o Homem
um ser livre, na medida em que se capacitará para se por a si mesmo a lei da
sua acção, num movimento pessoal e social de aperfeiçoamento. Comungam
os dois autores do carácter progressivo e positivo desta ascese da consciência
pelo exercício da realização do sujeito pelo acto livre.
Porém, a angústia de existir, que emerge do carácter radical do projecto
existencial – das situações limite como lhe chamará Karl Jaspers – em vez de
desembocar numa insatisfação ou mesmo numa náusea, é precisamente a base
do apelo a uma realização consciente de si do Homem.
***
E, sendo a Morte, sou a Liberdade.

(Quental, A., 1991, 116)

A samadhi ou cessação da dukkha é o objectivo da prática budista e taoista,
e esta cessação é concomitante à compreensão da realidade como sofrimento
metafísico e moral. Se pensar é afirmar a racionalidade do Universo, este pensamento e esta racionalidade só podem estar contidos na unidade do espírito e
o Universo há-de pressupor uma semelhante unidade, pelo que, para além de
ser o fenómeno que abre à reflexão, a ideia de Morte é tratada igualmente como
momento de extinção da mundaneidade e de domínio do sujeito sobre si mesmo.
O desejo de vir a ter será progressivamente substituído pelo aperfeiçoamento do ser que se realiza a nível da moralidade: a cessação do sofrimento,
em termos budistas e taoistas, abre o sujeito ao desejo de dissolução individual, a que Antero notoriamente chama Nirvana, entendido em dois planos;
quer como o processo de tomada de consciência do sujeito livre, quer como o
momento de realização plena da Liberdade na indeterminação do sujeito moral:
Viver assim: sem ciúmes, sem saudades,
Sem amor, sem anseios, sem carinhos,
Livre de angústias e felicidades,
Deixando pelo chão rosas e espinhos;
Poder viver em todas as idades;
Poder andar por todos os caminhos;
Indiferente ao bem e às falsidades,
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Confundindo chacais e passarinhos;
Passear pela terra, e achar tristonho
Tudo que em torno se vê, nela espalhado;
A vida olhar como através de um sonho;
Chegar onde eu cheguei, subir à altura
Onde agora me encontro – é ter chegado
Aos extremos da Paz e da Ventura!
(Quental, 1991, p. 133)

Igualmente devedor do pensamento e da mundividência orientais, também sobre este ponto Manuel da Silva Mendes afirma no ensaio “Lao Tze e
Chuang Tze”’:
…além dos sentidos, há com a razão uma voz interior que nos faz ver ou
entrever ou pressentir a realidade, a verdade, fora e acima do terreno ou
região em que os dados somente derivados dos sentidos nos colocam […]
os sentidos não nos revelam a verdade, a realidade, e que só a voz interior da Natureza, a voz do Tao, no-las pode fazer ver, ou antes, pressentir,
antever. (Mendes, s.d. c., pp. 123-124)

***
Por conseguinte, em conclusão, defendemos que, por um lado, o oriente
budista e taoista enforma o horizonte de compreensão que têm do mundo e da
vida do homem, e que, por outro, o exercício de escrita a que se dedicaram, não
só foi em grande medida devedor de um trabalho de tradução e de transferência
dos elementos orientais para a sua mundividência, mas também, e sobretudo,
é um convite para o estabelecimento de novas pontes e de novas e revigoradas
formas de intercâmbio com o oriente sapiencial.
Gostaríamos ainda de aqui afirmar para terminar que, no início do século
XXI, num momento da história da humanidade em que se impõe o estabelecimento de bases sólidas para um diálogo intercultural, racional e equilibrado,
é missão da academia desenvolver estudos de investigação solidamente fundamentados nas áreas das humanidades, com vista a garantir futuras gerações
esclarecidas e dialogantes, num ambiente de maior conhecimento mútuo.
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Vivendo nós há já mais de três décadas no oriente, em contacto com as
principais tradições culturais orientais na China e na Índia – sobretudo em
Macau e em Nova Delhi – e aqui desenvolvendo o nosso estudo e a nossa vida
profissional de docente, e de tradutor profissional, estamos realmente convictos que a realização de estudos sobre o oriente que potenciem o diálogo intercultural ocidente/ oriente são essenciais para cimentar a paz e fazer frutificar
o entendimento. Para além disso, são também essenciais para que a cultura
portuguesa continue a desempenhar, no diálogo com o oriente sapiencial, um
papel fundamental que tem por direito. Inscrevendo esta minha comunicação
neste contexto, estou certo que a língua e a cultura portuguesas, através do seu
ensino e da investigação desenvolvidos nas escolas, serão um factor essencial
de perenidade e de efectivação desse diálogo de conhecimento e de compreensão num mundo globalizado.

Referências bibliográficas
AA.VV. (1999). O Orientalismo em Portugal. Porto: Ed. Comissão Nacional para as
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses.
Alves, C. M. B. (1991). Silva Mendes e o Taoísmo, Prespectivas sobre o Tau-Te Ching.
Revista de Cultura, 5, 15, Julho-Setembro, pp. 151-162.
Alves, C. M. B. (2001). Os Sonetos de Antero de Quental: uma leitura do budismo
indiano. Macau: Eds. Universidade de Macau.
Aresta, A. (2002). Manuel da Silva Mendes, Professor e Homem de Cultura. Administração. 58, XV, 4º, 1351-1374.
Barreto, L. F. (1999). Apre(e)nder a Ásia. In O Orientalismo em Portugal. (pp. 59-70).
Porto: Ed. Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos
Portugueses.
Buescu, H. C. (2013). Experiência do Incomum e Boa Vizinhança. Literatura Comparada e Literatura-Mundo. Porto: Porto editora.
Chattopadhyaya, D. (1993). Indian Philosophy. New Delhi: People’s Publishing House.
Coimbra, L. (1991). O Pensamento Filosófico de Antero de Quental. Lisboa: Guimarães eds.
Julien, S. (1842). Le Livre de la Voie et de la Vertu. Paris: Imprimerie Royale.
Kemnitz, E.-M. von (2007). Robert Irwin, For Lust of Knowing. The Orientalists and
their Enemies. Archives de Sciences Sociales des Religions, 140, 157-310.
Lourenço, E. (2007). Antero ou a Noite Intacta. Lisboa: Ed. Gradiva.
Mendes, M. S. (2006). Socialismo Libertário ou Anarchismo (Prefácio de J. Freire; ed.
fac-símile). Lisboa: Livraria Letra Livre.
Mendes, M. S. (1963). Colectânea de Artigos de Manuel da Silva Mendes, vols. I, II, III,
compilado, organizado e prefaciado por Luiz Gonzaga Gomes, Macau.
Mendes, M. S. (1979). Macau – Impressões e Recordações. Prefácio de Graciete Batalha. Macau: Ed. Tipografia Mandarin.

DIÁLOGOS INTERCULTURAIS PORTUGAL-CHINA 2 - VOL. 2

67

葡萄牙文學中的智慧東方: 葡萄牙作家安特羅·德·昆塔爾與澳門作家文第土之案例研究

Mendes, M. S. (s/ data c.). Sobre Filosofia. Macau: Ed. Leal Senado de Macau.
Mendes, M. S. (s/ data. b.). Sobre Arte. Macau: Ed. Leal Senado de Macau.
Mendes, M. S. (s/data. a.). Excerptos de Filosofia Tauísta, segundo o “Tao Teh King
de Lao Tze e o “Nan Hua King”de Chuang Tze, (com prefácio de Chan Chek Yu,
traduzida pelo Expediente Sínico, e apresentação do autor). Macau: Ed. Tipografia
da Escola de Artes e Ofícios do Orfanato da Imaculada Conceição.
Pouillon, F., Vatin, J. C., Barthélemy, G., & Volait, M. (2012). Après l’orientalisme:
l’Oriente créé para l’Orient. Casablanca: Ed. Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud.
Quental, A. (1968). Sonetos (Ed. organizada, prefaciada e anotada por A. Sérgio). Lisboa: Livraria Sá da Costa.
Quental, A. (1989a). Cartas I. (Organização, introdução e notas de A. M. A. Martins),
Lisboa: Ed. Comunicação.
Quental, A. (1989b). Cartas II (Organização, introdução e notas de A. M. A. Martins).
Lisboa. Ed. Comunicação.
Quental, A. (1991). Filosofia (Organização, introdução e notas de J. Serrão). Lisboa:
Ed. Comunicação.
Quental, A. (1994). Sonetos (Organização, introdução e notas de N. Júdice). Lisboa: Ed.
Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
Robyns, C. (1994). Translation and Discourse Identity. Poetics Today. 15, 3, 423-426.
Said, E. (1978). Orientalism. London: Penguin Books.
Schwab, R. (1950). La Renaissance Orientale. Paris: Ed. Payot, ‘Bibliothèque Historique’.
Schwab, R. (1952). L’Orientalisme dans la Culture et les Littératures de l’Occident
Moderne. Oriente Moderno, Anno 32, 5/6, 136-141.
Schwab, R. (1984). The Oriental Renaissance – Europe’s Rediscovery of India and the
East, 1680-1880 (transl. by Gene Patterson-King and Victor Reinking). New York:
Columbia University Press.
Seddon, K. (2006). Lao Tzu: Tao Te Ching. Lulu [www.lulu.com].
Sérgio, A. (2001). Notas sobre Antero, Cartas de problemática e outros textos filosóficos. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda.
William, M. (2005). A Path And A Practice: Using Lao Tzu’s Tao Te Ching as a Guide
to an Awakened Spiritual Life. New York: Marlowe & Company.

68

葡中跨文化对话 (第二辑) - 下册

DE MARSELHA A PEQUIM. SOBRE A
VIAGEM DO CONDE DE ARNOSO À
CHINA
从马赛到北京: 阿诺索伯爵之旅
Sérgio Guimarães de Sousa
Universidade do Minho

Oh, Bernardo, onde tenho eu as qualidades precisas para
me poder encafuar com coerência dentro daquelas sedas
literárias? Onde tenho eu o austero escrúpulo gramatical, a
dogmática pureza da forma, a sólida gravidade dos conceitos, o religioso respeito da tradição, a serena e amável moral,
o otimismo clássico de um bom letrado chinês, membro
facundo da Academia Imperial? Onde tenho eu sobretudo a
pança, para encher aquelas pragas amplas e mandarinais?
Eu não tenho a pança! Nem a mão fina, de unhas ilimitadas,
para sair com graça daquelas mangas abundantes e cheias
de autoridade. Nada tenho para a “cabaia” magnífica! Não
podendo, portanto, usá-la sobre as costelas magras, vou
dependurá-la na minha sala, como um desses quadros que
decerto viste em Pequim, e onde se desenrola, bordado a
seda, um forte preceito moral. O preceito, o conselho que me
dará a tua “cabaia”, através das suas dobras mudas, é aquele
que me daria qualquer Mandarim chinês que nelas estivesse
envolvido, e que, para os efeitos, será sempre o mais sábio e
prudente conselho a oferecer a um homem de letras: “Respeita a gramática e ganha barriga!”

(Queirós, 2000, p. 301)

Quem assim escreve, em jubilosa carta datada de 1889, é Eça de Queirós,
dirigindo-se, não sem a sua típica ironia, ao dileto amigo, e companheiro do
grupo “Os Vencidos da Vida”, Bernardo Pinheiro Correia de Melo (1855-1911),
a propósito de uma “cabaia” que este lhe trouxera de uma recente viagem
à China. Como se terá percebido sem custo, a “cabaia” de seda não é senão
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aquela com a qual o autor d’O Mandarim, cedendo, afinal, ao prazer de se
transfigurar em Mandarim, se deixou fotografar no jardim do seu domicílio
em Neuilly. Quanto à viagem ao Oriente do futuro conde de Arnoso1, ocorrida
em 1887, enquadrou-se numa missão diplomática destinada a celebrar um
tratado comercial luso-chinês. Nela, recorde-se, Bernardo de Melo desempenhou as funções de secretário, acompanhando o conselheiro Tomás de Sousa
Rosa, melhor dizendo, o “Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário
em Missão Especial à Côrte de Pekin”. Desta, a vários títulos, memorável viagem resultou um relato pormenorizado, ao jeito de uma expedição, intitulado
Jornadas pelo Mundo: I – Em Caminho de Pekin. II – Em Pekin, editado em
1895 e reeditado em 1916. Na revista Atlântida, Júlio Brandão, em 1917, faria
uma apreciação encomiástica do merecimento da obra nestes termos, em boa
verdade, excessivos: “Estas jornadas são um post-scriptum moderno e brilhante
às admiráveis “Peregrinações” de Fernão Mendes Pinto”.
Talvez só com muita boa vontade se possa conceder à obra o nobre estatuto
de descendência à altura de Peregrinação. De qualquer modo, o certo é que
no contexto da nossa constelação cultural de fins de Oitocentos, muito dada a
autores-viajantes e, logo, sensível à interpelação da alteridade de outras civilizações, a obra não é menor. Desde logo, por funcionar como documento a atestar o modo como em Oitocentos se fixavam essencialidades étnicas de povos e
sociedades orientais, isto é, não raro consentâneas com os cânones do orientalismo de então e suas respetivas mitologias culturais. A pertinência de um livro
como Jornadas pelo Mundo é, pois, tão inquestionável quanto as pitorescas
descrições oferecidas, em Da Holanda, por Ramalho Ortigão; ou mesmo talvez, e para referir outro exemplo maior, as reflexões sobre a sociedade inglesa,
boa porção das quais radicada num profundo conhecimento histórico sobre as
fases por que passam as civilizações, tecidas, em A Inglaterra de Hoje. Cartas
de um Viajante, por esse grande crítico cultural que dá pelo nome de Oliveira
Martins2. Em resumo, não estamos somente perante escrita de ocasião, como
acaso seria o mero registo autobiográfico de um périplo oriental.
1

Viria a ser, com efeito, agraciado, em 1895, por D. Carlos I, conde de Arnoso.

2

Pelos muitos exemplos atestáveis disso mesmo, leia-se este, passado no Grand Hotel
Oriental, na ilha de Colombo: “É notável como o Oriente rouba a côr. Perto da nossa mesa
almoça uma senhora, muito elegante no seu simples vestido côr de creme; é tal a palidez
da sua cara, que chega mesmo a empalidecer o tom do velho marfim do estofo do vestido!
Tudo repousa e adormece na extrema quietação oriental. Almoçam em volta de nós umas
trinta pessoas e é como se não houvesse ninguém; os criados, descalços sobre o parquet,
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O que não significa que Jornadas pelo Mundo, embora não se abstenha
de usar, por vezes, códigos naturalistas exemplificáveis em Zola (sobretudo
estando em pauta questões rácicas), apresente um particular merecimento
literário, apesar de o conde de Arnoso ter assinado o livro de contos Azulejos,
cuja longevidade canónica provém, como é sabido, essencialmente de ter sido
prefaciado pelo amigo Eça. A única pretensão literária outorgável com fiabilidade ao texto será, a bem dizer, a da literariedade condicionada (cf. Genette,
1991). O acumular de impressões, crescente à medida que o viajante da terra
ignota se aproxima, é passível de ser lido enquanto reportagem ou mesmo
como guia turístico, dada a predisposição do nosso viajante para estabelecer
uma espécie de circuito por pontos de atração e lugares memoráveis (como a
gruta de Camões em Macau). Num e noutro caso, estaremos, pese embora a
presença de qualidades estéticas, no essencial, diante de uma narrativa, sem
veleidades de “prosa artística”, a funcionar como veículo de conhecimento e
de análise empírica dos costumes e da civilização orientais.
Jornadas pelo Mundo, pode dizer-se, extrai boa porção da sua pertinência
– grosso modo – do seu inegável valor etnográfico. De facto, a jornada oriental, que tem muito de construção cultural romântica pelo modo impressivo
como o viajante regista paisagens, gentes e tradições, será a ocasião ideal para
o gentleman Bernardo de Melo, através de agudas anotações, se apropriar,
como tantos outros antes dele (desde logo, pense-se, a esse nível, na fabulosa
vulgarização do Oriente, por via epistolográfica, a cargo dos jesuítas, especialmente, em quantidade e qualidade, Luís Fróis), etnograficamente desse vasto
território, longínquo e exótico, chamado China. Sobretudo, como é o caso, se
contemplado pelo saldo ideológico de uma europa imperial.
Aliás, qual etnógrafo, a par da “cabaia”, o conde Arnoso, refira-se, não se
inibirá de trazer na sua mala de regresso várias peças de arte, incluindo estatuária de madeira. O que não é, em certo sentido, sem lembrar, como faz notar
Osvaldo Manuel Silvestre, aqueles ídolos africanos de madeira negra ou vermelha, incrustados ou não com pregos, coletados por antropólogos sedentos de
arte primitivista africana, espalhados, ainda hoje, por Museus de Etnografia e
Arte do nosso velho continente e que tanto viriam a influenciar o modernismo
europeu (cf. 2002, p. 222).

não se ouvem sequer; os pratos e os talheres, mudados com cuidado, não tilintam; ninguém falla!” (Melo, 1895, p. 66).

DIÁLOGOS INTERCULTURAIS PORTUGAL-CHINA 2 - VOL. 2

71

从马赛到北京: 阿诺索伯爵之旅

E se Portugal se apresentava por essa altura, plena e idealmente, como
nação imperial, seja-me consentido um parêntesis, para sublinhar que isso não
significava que estivéssemos na primeira liga dos impérios. A este propósito,
n’Os Maias, vale a pena recordar estas eloquentes palavras de Ega, porta-voz,
neste como noutros assuntos, de Eça:
Aqui importa-se tudo. Leis, ideias, filosofias, teorias, assuntos, estéticas,
ciências, estilo, indústrias, modas, maneiras, pilhérias, tudo nos vem em
caixotes pelo paquete. A civilização custa-nos caríssima, com os direitos
da Alfândega: e é em segunda mão, não foi feita para nós, fica-nos curta
nas mangas… (Queirós, s./d., pp. 109-110)

E Eça, por interposta presença de Ega, sabe do que fala, se pensarmos na
estupenda forma como modernizou a língua portuguesa por importação do
estilo flaubertiano. E pela boca do mesmo Ega, Eça prossegue com mais dureza
na crítica demolidora. Diz ele, logo depois, o seguinte:
Nós julgamo-nos civilizados como os negros de São Tomé se supõem cavalheiros, se supõem mesmo brancos, por usarem com a tanga uma casaca
velha do patrão… (Queirós, s. d., p. 110)

Percebe-se aqui uma crítica ao imperialismo luso: a ridicularização de Portugal enquanto país supostamente civilizado a edificar-se sobre uma impressiva
imagem colonial: negros a trajarem casacos gastos de europeus3.
Qual era, então, o grande modelo imperial na escala da civilização? Sem
dúvida, o britânico. Já em Aden, Bernardo de Melo, a revelar bem a extensão
da contaminação inglesa, constata que o que aí define a Razão Ocidental é de
origem britânica, sendo essa origem sinónimo de perfeição: “Tudo quanto n’esta
terra da Asia é feito pela Inglaterra é absolutamente perfeito” (Melo, 1895, p. 44),
detendo-se, depois, na minudente descrição dessa perfeição made in England.
Bernardo de Melo reencontrará essa perfeição inglesa em Hong Kong sob a
forma, exemplar, de uma conjugação imbatível entre o progresso, materializado
3

Caricatura, já agora, bastante ilustrativa destas emblemáticas palavras de Franz Fanon
(Peau noire, masques blancs): “Le colonisé se sera d’autant plus échappé de sa brousse
qu’il aura fait siennes les valeurs culturelles de la métropole. Il sera d’autant plus blanc
qu’il aura rejeté sa noirceur, sa brousse” (Fanon, 1952, p. 14). Ou seja, Eça, servindo-se
de Ega, ao fim e ao resto, lança mão, avant la lettre, de um conceito, pensando agora em
Homi K. Bhabha, por excelência pós-colonial: o conceito da imitação.
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por gás de ótima qualidade, e uma organização impecável, capaz de fazer face
a incêndios e assegurar eficaz proteção policial à população (cf. 1895, p. 105).
O reconhecimento da superioridade imperial inglesa não enfraquece,
porém, o patriotismo do conde de Arnoso, assaz visível naqueles momentos
em que, com indisfarçável orgulho, reconhece ou julga reconhecer presença
lusa em terras distantes. Eis um desses momentos, relativo a uma paragem na
ilha de Colombo:
Entrámos a fazer oração n’uma egreja catholica cuja fachada lembra a das
egrejas dos nossos conventos franciscanos. No retábulo do altar-mór Nossa
Senhora da Conceição, entre nuvens, levanta para o ceu, para Deus, o seu
dulcíssimo olhar carinhoso e bom! São indios a maior parte dos fieis que
rezam devotamente; uns vestidos à europeia e o maior número apenas com
pannos e bentinhos ao pescoço. Quem sabe se entre esses que ahi estão
ajoelhados não haverá descendentes de alguns valentes portuguezes que
souberam de pães a filhos e através dos tempos guardar intacta a religião
de seus avós? (Melo, 1895, p. 62)

E, logo a seguir, movido por um notório (e crescente) fervor patriótico,
acrescenta:
Em tudo queremos vêr recordações da nossa querida pátria, e até do púlpito, viúvo, áquella hora, cuidámos ouvir a palavra cheia de unção de Fr.
Lucas, portuguez e religioso de S. Francisco, que por aqui pregou a fé, como
o Prophetisára o santo Xavier, e que depois morreu, com fama também de
santo martyrisado em Candia pelos chingalás. (Melo, 1895, p. 62)

No entanto, para seu desconsolo, a realidade afigura-se outra: “Na sacristia, um padre informou-nos que a egreja era posterior á dominação dos portuguezes, acrescentando tristemente que a única que datava d’esse tempo
estava hoje entregue ao culto da religião anglicana” (Melo, 1895, pp. 62-63).
De novo, a empírica evidência da dominação imperial britânica. Em todo o
caso, momentos haverá em que Bernardo de Melo dará azo à sua predisposição
patriótica, como este, que o enche de manifesto regozijo e que se prende com o
inesperado, mas muito agradável – talvez fosse melhor escrever: apetecido –,
encontro com um compatriota, o cônego Nicolau Pinto, chefe da missão católica do padroado português em Singapura, encontro esse resumível nesta forte
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impressão: “Sentimos uma viva alegria ao ouvir a nossa língua” (Melo, 1895,
p. 72)4. E a língua permite-lhe uma reivindicação de superioridade colonial.
Quando, mais tarde, em vista à missão portuguesa, apercebendo-se de que os
nativos não só ostentam apelidos portugueses, como até falam um português
“menos cerrados que o d’algumas das nossas províncias!” (Melo, 1895, p. 78),
impõe-se na mente patriótica do conde de Arnoso esta feliz constatação: “Tendo
sido a dominação hollandeza posterior e incomparavelmente mais longa que a
nossa, foi o nosso idioma que eles conservaram como seu próprio” (Melo, 1895,
p. 78). O alegre, e reconfortante, patriotismo do conde, em registo culturalista,
prossegue com um pantagruélico jantar oferecido pelo cônego Pinto, um “jantar á antiga portugueza, pelo numero de excelentes pratos que o compunham”
(Melo, 1895, p. 78), como se a refeição decorresse em território luso, muito
embora igualmente composto, num perfeito exemplo de miscigenação gastronómica, por uma sobremesa local sob a forma de frutos da ilha. É então que
regressa ao convívio do leitor o viajante-etnógrafo, com o seu quê de botânico,
que se esforça por descrever com precisão e rigor um desses frutos: o mangustão (Garcini mangustana).
Um outro apontamento gastronómico digno de registo ocorre em Saigão,
autêntico teatro expressivo da civilização. Maravilhado, Bernardo de Melo descobre, com efeito, uma “cidade francesa, com os seus jardins, os seus cafés, os
seus boulevards e até a sua alegria” (Melo, 1895, p. 90). Numa palavra, dir-se-ia em Paris. E isso a tal ponto que, sob a luneta desta moldura civilizadora, a
população chinesa lhe parece outra, o mesmo é dizer, superior, porque “mais
viva e mais esperta” (Melo, 1895, p. 90). Bernardo de Melo experimenta, então,
almoçar na pequena banca de um restaurante chique, o do Hotel Lavalle, esperando reencontrar aí esse reencantamento parisiense oferecido pela cidade. A
4

O patriotismo ressurgirá em Hong Kong, em moldes épicos, perante a visão de uma canhoneira lusa: “É que o sentimento da pátria é tão intenso e violento, e quando se está longe
vibra por tal forma, que, ao vêr tremular na ponta d’um mastro a nossa querida bandeira, até
parece, fallaz ilusão, sentirmos dentro de nós. N’uma explosão de justo orgulho, a própria
alma dos mais sublimados heroes da gloriosa epopeia portuguesa!” (Melo, 1895, p. 100).
E a saudade não se fica por aqui. Na página seguinte, o conde partilha a sensação indescritível que foi almoçar com os tripulantes da Rio Lima (assim se chama a canhoneira):
“Não se póde calcular a sensação que se experimenta ao vêr tanto compatriota em volta da
mesma mesa a 3:600 leguas da pátria! Sentia-me por tal forma feliz, tão na minha terra,
que chegava mesmo a imaginar que não tardaria muito que visse entrar pela porta dentro
todos os meus, que tão longe estavam!…” (Melo, 1895, p. 101). Reação semelhante, suscetível de preencher “a alma [de] uma alegria sem egual” (Melo, 1895, p. 114), repete-se
sempre que o conde avista a bandeira portuguesa.
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desilusão, porém, não podia ser maior. Ao invés de filets à la Chateaubriand
anunciados no cardápio, o nosso aristocrata “parisiense” passa por esse tremendo tormento que é o de, levando a carne à boca esfomeada, sentir “perfeitamente o sabor d’esse terrível cheiro oriental, que por toda a parte, desde
Port-Saïd, nos persegue; cheiro a que não é possível fugir nem mesmo quando
se aspiram os suavíssimos perfumes das mais delicadas flôres da flora intertropical” (Melo, 1895, p. 91). Não há como não ver aqui – isto é, nesta síntese
do puro Oriente num odor pestilento – os termos inequívocos de um discurso
despudoradamente colonial e racista. Discurso esse cuja condição de possibilidade reside na maior ou menor capacidade de se ostentar “civilização” – ou
seja: modernidade. A qual se afere, nesses tempos em que Paris se arrogava
a posição de centro do mundo, por um padrão de estilo marcadamente parisiense. Reencontrámo-lo pouco depois. De facto, após a traumática experiência dos filets malcheirosos, eis que Bernardo de Melo & companhia, faute de
mieux, se decidem a ir “mais abaixo, á esquina da rua, tomar uma chicara de
café, debaixo das árvores do passeio” (Melo, 1895, p. 92). E foram, é caso para
dizer, em grande estilo: “como bons burgueses em pleno boulevard” (Melo,
1895, p. 92). Dir-se-ia, convenhamos, uma pura cena queirosiana, a encaixar
sem reservas no epílogo de um romance de Eça (pense-se nas últimas páginas
d’Os Maias), em que, despreocupadamente, os protagonistas, deixando para
trás enfermidades morais, atravessam o Rossio como quem, imbuído de sôfrego
cosmopolitismo, a Avenida dos Campos Elísios placidamente percorresse…
Só que Saigão, apesar das aparências de extrema ocidentalização, não é
Paris. E o cheiro está aí para recordá-lo. Significa isto, em bom rigor, que a
civilidade que o civilizado conde de Arnoso experimenta tão longe desse continente (supostamente) civilizado que dá pelo nome de Europa não é senão
uma civilidade adulterada, ou se quisermos, falsa. Trata-se de uma retoma
em segunda mão num contexto pouco propício a retomas desse género, a não
ser por via da força (colonial). A prová-lo está precisamente a carne intragável a fazer-se passar pelo efeito de civilização que seria um requintado filet à
la Chateaubriand. Deste modo, o que Bernardo de Melo aprecia em Saigão é,
na verdade, a inexistência do original. O filet é tão inautêntico como a cidade
não passa, em bom rigor, de um simulacro do ocidente civilizado, que é como
quem diz: um sucedâneo para fruir em contemplação e não tanto para consumo.
A caminho de Hong-Kong, o sentimento de superioridade sobre os orientais é reforçado por aquilo que é dado ao nosso diplomata, sur place, apreciar:
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as condições de vida miserável de chineses. A cena, como é óbvio, diz muito
sobre a discrepância de estatuto social, jurídico e simbólico entre o português
e os chineses, mas diz sobretudo sobre o modo como uma plebe de chineses,
avessa pela sua condição pouco menos do que miserável a qualquer forma de
desperdício, se organiza segundo um perfeito modelo de fábrica. Neste sentido,
os chineses avistados por Bernardo de Melo no barco, movidos por uma economia de sobrevivência, são uma massa de operários acantonados no pauperismo, como não seria difícil encontrá-la na Europa civilizada, lá pelos lados de
Londres, com a Revolução Industrial. Mas o mais relevante do excerto reside
talvez na perspicácia visionária (ou, se se preferir, profética) do observador,
amplamente confirmada nos dias de hoje. Leia-se:
Trazemos de Saïgon uma verdadeira carregação de chinezes, cento e vinte
e sete, entre homens, mulheres e creanças. Apesar de viajarem na ultima
classe invadiram a coberta, apoderando-se da tolda quase até meio do
paquete; com esteiras armaram barracas; fazem eles próprios as comidas
e estabeleceram um verdadeiro mercado, vendendo uns aos outros, na
proporção das provisões de cada um, o arroz, o chouriço e legumes, que
depois cozem. Fructas e chá é que cada um qual traz a porção que necessita. Acorados no chão, quase nús, fazem-nos o efeito de selvagens, entretanto é uma raça cheia de aptidões e que inquestionavelmente será ainda
poderosíssima no mundo. (Melo, 1895, p. 98; itálico meu)

Naturalmente, muitos são os aspetos do território chinês a reterem a
atenção do conde de Arnoso, sobre os quais não se abstém de explicitar o seu
pensamento, algumas vezes, dir-se-ia, com a impassível contemplação de um
sábio. Aspetos que vão desde o budismo, os costumes, as múltiplas curiosidades locais a funcionarem como pontos de atração (um significativo exemplo
disso, entre outros, é a curiosidade sobre a prática de fumar ópio), os objetos
e signos adstritos à decoração arquitetónica, o vestuário, com a especificidade
dos seus tecidos e das suas cores, passando ainda, e com bastante ênfase, pela
denúncia de carências de salubridade. E isso a tal ponto que Pequim seria, nas
palavras do Conde de Arnoso, “a mais porca, a mais nojenta, a mais infecta de
todas as cidades do mundo” (Melo, 1895, p. 190). Nela,
esqueléticos cães, de focinhos de hyena, rondam famintos, esburgando
os magros ossos atirados para o montouro; no ar pardo, escurecido pela
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poeira, milhafres e corvos guincham e grasnam, assustando as pobres pombas, […]; por toda a parte, sem sombra de pudor, os chinas acocoram-se,
fazendo da rua sentina, […]; os próprios camelos, conduzidos por tartaros,
levantam, enjoados do chão que trilham, os compridos pescoços ondulantes; mendigos piolhentos, mal cobertos por farrapos, procuram como cães
alguns ossos ma estrumeira, lançando sôfregos ás cascas das melancias que
os porcos, mais felizes e melhor nutridos, rejeitam! (Melo, 1895, p. 191)

Todo este cenário, em que a insalubridade anda a compasso com a miséria,
contrasta com o fausto que rodeia a suprema figura do Imperador. Suprema
pelo modo como é elevado, por assim dizer, a Coisa Transcendental. Basta
dizer que quando “um china ouve esse nome sagrado tem de se curvar por tal
forma e fazer taes reverencias que evitam sempre falar no imperador deante
de estrangeiros” (Melo, 1895, p. 214). Para evidenciar o grau de supremacia da
figura imperial, Bernardo de Melo partilha com o leitor esta história:
Quando, não há ainda muitos anos, um ministro de Inglaterra declarou, ao
ser recebido no Tsung-Li-Ya-Men, que a rainha Victoria, para mostrar as
boas e cordiaes relações que o seu governo desejava manter com a China,
tinha agraciado o imperador com a ordem da Jarreteira, foi-lhe respondido que nenhum dos ministros se atreveria a participar tão estranho facto
ao imperador, pois quem o fizesse equivaleria a ouvir a própria sentença.
Sua Magestade Imperial jamais consentiria que um seu súbdito ousasse
dizer-lhe que havia um rei que pretendia conferir uma graça ao imperador
da China. Só o dragão d’ouro é que póde conceder graças aos reis, seus
vassallos! Tal é a doce e inocente ilusão em que ainda hoje se vive no palácio das tellhas amarellas da cidade interdicta! (Melo, 1895, pp. 214-215)

Conclua-se. Em todo este intercâmbio cultural do diplomata português
com a realidade oriental parece ressaltar uma nítida e esclarecedora demonstração de como Portugal e, por extensão, a Europa do século XIX liam, cultural
e ideologicamente, o Oriente e, mais especificamente, a China. E não é difícil
perceber que, para além dos maiores ou menores compromissos entre civilizações, em prol do progresso socioeconómico, ambas as partes esbarram em
incompreensões mútuas. Razão pela qual, em Bernardo de Melo como noutros viajantes, a realidade empírica oriental não deixará, em maior ou menor
escala, de se mistificar numa realidade mental. E a realidade mental do conde
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de Arnoso, como sabemos, salvaguardando, claro, aqueles momentos de maior
exaltação patriótica, não se distinguirá muito da do seu grande amigo Eça,
que da China, na verdade e em bom rigor, pouco sabia. Ambos beneficiaram
da relevância social que lhes concedeu esse enorme privilégio de conhecerem
esse percurso obrigatório das elites lusas: Londres e Paris. Rastrear o Oriente
parece ser neles, por outras palavras, sobretudo um exercício de comparação
com o “mundo civilizado” e não tanto de imersão cultural na realidade explorada. Daí Bernardo de Melo não se abster, enfaticamente, de entrever o Oriente
a partir do horizonte europeu. Eis uma exemplificativa passagem disso mesmo,
que tem o mérito de convocar Eça e o conde de Ficalho:
Quando o anno passado, de Londres, com o conde Ficalho, démos uma
saltada a Bristol para abraçarmos o nosso comum e querido amigo Eça
de Queiroz, lembra-nos que este nos pedira a impressão que tínhamos
d’aquella grande cidade. Alegre e contente, bebendo a largos tragos a felicidade do home do nosso amigo, abri a fácil torneira da minha enferrujada
eloquência, e recordo-me que terminei dizendo:
– Londres faz-me o efeito d’um nababo vestido de brocado e ouro, recebendo com luzida pompa n’um palácio deslumbrante e maravilhoso, mas
não deixando sair os seus convivas sem primeiro lhes mostrar as chagas
pustulosas que lhe corroem o corpo.
Pekin é exactamente o contrario; o nababo, aqui, guarda e esconde
como um avaro os seus preciosos tesouros, deixando apenas ao bárbaro
estrangeiro o horripilante quadro da negra miséria que o envolve. (Melo,
1895, p. 192)

Se um trecho como este nos faz perceber a dificuldade de o conde de Arnoso
apreender a realidade oriental à margem de um quadro eurocêntrico, não é
inesperado, por seu turno, que os chineses, mesmo os superiormente cultivados, desconheçam Portugal:
O mais notável letrado chinez se por um lado sabe quanto possa dizer respeito ao seu paiz, por outro ignora absoluta e supinamente tudo o mais.
Quantas vezes no Tsung-Li-Ya-Men nos perguntaram se Portugal confinava
com a Inglaterra! E como se riam de boa vontade quando lhes explicávamos que a Inglaterra era uma ilha! (Melo, 1895, p. 218)
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O que surpreende é que o conde Arnoso estivesse, porventura, na expectativa de que na grande China houvessem razões consistentes para que todos
soubessem da exata localização do nosso pequeno retângulo luso e do estatuto
ilhéu da poderosa Inglaterra. Enfim, nas palavras deste culto viajante, é possível reconhecer a evidência da distância que medeia uma visão finissecular
ocidental de uma oriental, ambas, afinal, equivocadas sobre o lugar do outro
civilizacional. A fundamentação para esta mútua ignorância é, naturalmente,
reveladora de etnocentrismo. Uma forma de encarar o mundo e a realidade
que nem mesmo o turismo de massas sustentado pela sociedade industrial,
em pleno século XX, conseguirá, como sabemos, resolver.
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ENTRE JOSÉ MARINHO E TEIXEIRA DE
PASCOAES: “O LAÇO DE HARMONIA
DO ORIENTE E DO OCIDENTE”
若泽·马利涅与特西拉·德·帕斯库阿伊斯
之比较: 东西方和谐的纽带
Renato Epifânio
Instituto de Filosofia da Universidade do Porto

Não obstante ser um país do Ocidente, do extremo-Ocidente, não obstante
ser o país mais ocidental da Europa, Portugal nunca perdeu de vista o Oriente.
Ele foi sempre, nas suas navegações, nas suas viagens, através de todos os ventos,
para além de todos os desvios, o seu, o nosso Norte, o seu, o nosso Horizonte.
Dissemos “não obstante” quando, porventura, deveríamos antes ter dito,
ter escrito, “por isso mesmo”, “precisamente por isso”. Pois que, porventura, é
precisamente pelo facto de Portugal ser um país do Ocidente, do extremo-Ocidente, o país mais ocidental da Europa, que ele nunca perdeu de vista, apesar
de todos os desvios, o Oriente. Tal como o Homem ama a Mulher porque ela é
o seu Outro, assim também nós amamos o Oriente porque ele é o nosso Outro…
Como aqui veremos, é precisamente assim, como o nosso Outro – do nosso
ser, do nosso próprio pensar –, que alguns dos nossos filósofos contemporâneos
olham para o Oriente. Eis o que, de uma forma mais detida, veremos a respeito
do pensamento de José Marinho, e, de passagem, a respeito do pensamento
de Teixeira de Pascoaes.
Antes disso, importa, contudo, esclarecer desde já o seguinte: essa viagem que esses nossos filósofos encetam rumo ao Oriente não é uma viagem de
regresso – nem de regresso à origem, nem, muito menos, de regresso ao pas-
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sado. Muito pelo contrário. E isto, muito simplesmente, porque esse Oriente
que eles visam não é o Oriente do nosso passado, o Oriente de que todos nós
partimos na aurora do tempo, da história, mas o Oriente do nosso próprio
futuro, precisamente esse Outro que importa ser, precisamente esse Outro
que importa pensar.
Eis, desde logo, o caso de José Marinho, para quem, com efeito, o Oriente
não simboliza, de modo algum, o tempo passado, mas, ao invés, o tempo, “o
fluxo de tempo”, que “não chegou a ser”, que ainda “não chegou a ser”, qual
“aurora de um dia ainda impossível” – nas suas palavras:
Nós empregamos Oriente no sentido real e simbólico: como fluxo de tempo
que não chegou a ser, como semente que não germinou, como aurora de
um dia ainda impossível. Oriente é, para nós, a autêntica pré-história, a
sub-história, o Paraíso Perdido. (Marinho, 1964, p. 6)

É certo – replicarão os mais conhecedores da obra marinhiana – que José
Marinho nos fala de uma “tradição mais antiga”, “mais remota”, da qual, como
chegou mesmo a escrever, “estão mais perto os indus e os orientais” (Marinho, 1994, p. 366). É certo – replicar-se-á ainda – que o nosso pensador chegou mesmo a referir-se ao “saber do Oriente”, ao “pretérito saber do Oriente”
(Marinho, 1999, vol. III, p. 364). Simplesmente, replicaremos agora nós, José
Marinho em momento algum pretendeu tornar-se um mero porta-voz desse
dito “saber do Oriente”. Muito pelo contrário. O “saber do Oriente” a que ele
reiteradamente se refere, enquanto “saber outro” – ou, mais precisamente,
enquanto “saber do Outro” –, é um saber que ele próprio descobre ao longo da
sua própria viagem…
É, aliás, por isso que esse saber é fiel a essa “mais remota tradição”, não
fosse muito mais fiel à tradição aquele que a reinventa, assim a renovando, do
que aquele que apenas a repete, assim a petrificando – ainda nas palavras de
José Marinho:
Quando referimos o significado e valor da tradição, entendemos, como é
evidente, uma tradição viva: não pode esta transmitir ideias feitas, conceitos
definitivos, razões indeclináveis. A tradição transmite, sim, a virtualidade
incessantemente aberta de conferir o que foi aceite como verdade, com os
renovados modos de apreender a mesma verdade, e o labor que requer
compreendê-la e explicitá-la. (Marinho, 1972, p. 66)
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Para nós, ocidentais, o Oriente só se pode, aliás, descobrir dessa forma:
através de uma viagem, não através de uma simples “conversão”. Através de
uma simples “conversão” nada, de resto, descobriremos… Só, ao invés, através
de uma viagem, de um caminho percorrido por nós próprios, passo a passo,
poderemos, em última instância, aceder a esse Oriente de que nos fala José
Marinho. Tanto mais porque esse Oriente não se encontra nas nossas costas
mas, inversamente, no limite, no extremo limite, do nosso horizonte, do horizonte da ocidentalidade. É a Ocidente, no extremo-Ocidente, não o esqueçamos,
que o Sol se põe. Ora, esse Oriente aqui visado está precisamente aí: para além
da linha do Horizonte, para além da linha onde o Sol se põe e a ave de Minerva
levanta o seu sófico voo…
Daí, desde logo, todo o simbólico alcance da caracterização que José
Marinho faz do nosso povo – enquanto “povo do crepúsculo” (Marinho, 1966,
p. 28) –, do nosso próprio país – enquanto “país do sol poente”, “do sol posto”
(Marinho, 1996, p. 403), ou seja, diremos agora nós, enquanto o país que,
precisamente por ser o mais ocidental, o mais extremo-ocidental, é o que mais
próximo está desse Oriente que só se desvela quando a luz do Sol se oculta –,
na esteira, aliás, da caracterização que havia já sido feita pelo seu “mestre” Teixeira de Pascoaes. Daí, nomeadamente, a sua imagem da Ibéria como o “túmulo
do Sol” contraposta à imagem da Grécia como o seu “berço” (Pascoaes, 1988,
p. 249), daí ainda a sua afirmação de que “o génio ibérico foi sempre anti-helenista, duma originalidade selvática aprofundada pelas sombras do Crepúsculo”
(Pascoaes, 1936, p. 202).
Ainda na esteira de Pascoaes, não deixou igualmente Marinho de contrapor a nossa mundividência à mundividência helénica. Daí, nomeadamente, o
ter dito, a respeito de Sampaio Bruno, que “não se liga a meditação do nosso
estranho pensador aos raios do claro Apolo, à gloriosa e triunfante verdade de
Zeus” (Marinho, 1981, p. 59), mas à “luz que emerge da grande sombra ou noite
originária” (Marinho, 1976, p. 82), mas ao “astro de Saturno que emerge da
Noite remotíssima” (Marinho, 1981, p. 92) – não estivesse “o segredo de tudo
quanto os olhos supõem ver e as mãos iludem tocar no mais remoto e invisível”
(Marinho, 1981, pp. 82-83), “no invisível obscuro” (Marinho, 1981, p. 59). Daí,
nomeadamente, o ter falado, a respeito de Bruno e de todos os outros pensadores portugueses “mais significativos”, de “uma família de espíritos da mais
remota ascendência: a daqueles cuja inspiração mítica, cujo logos formador
não está no radioso Apolo, na clara luz solar, mas no divino oculto, nas cons-
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telações invisíveis” (Marinho, 1981, p. 55), contrapondo-os aos “nada sábios
mas astutos fiéis de Zeus” (Marinho, 1981, p. 83).
Daí ainda a caracterização que José Marinho faz de todos os habitantes
desse dito “país do sol poente”, ou do “sol posto” – caracterizando-os como
“tardios filhos da Grécia e do Cristianismo” (Marinho, 1981, p. 22), ou como
“extremos e incertos filhos da latinidade e do cristianismo nas terras do sol-posto” (Marinho, 1981, p. 25) –, caracterização essa que privilegiadamente
restringe ao povo português, que chegou a qualificar como – palavras suas
– “povo extremo da Ibéria, povo extremo, cabe longamente pensá-lo, não da
Europa mas da Eurásia, povo que recusa por igual, num sentido, a contraposição
de Apolo e Dioniso, e, noutro sentido, a mística absorta ou o grandioso drama
humanizado, mas sem saída, de D. Quixote e Sancho Pança” (Marinho, 1976,
p. 228). Esporadicamente, porém, estende-a a todos os ibéricos. Daí, nomeadamente, o ter chegado a afirmar que “constituímos na Europa uma autêntica
península no sentido espiritual e mais pleno do termo” (Marinho, 1981, p. 19).
Sinal disso é, ainda segundo José Marinho, a diferença existente entre a
nossa filosofia e a “filosofia de além-Pirinéus”:
Se, com efeito, em nós, peninsulares, foi demasiado obsessivo o sentido
dos fins, a filosofia de além-Pirinéus demorou-se bastante pelos caminhos
e meios da natureza e da natural razão, da cidade e da razão da cidade.
(Marinho, 1981, p. 57)

Enquanto “povo extremo”, enquanto povo que habita no extremo-Ocidente,
o povo português tem, ainda segundo o nosso pensador, afinidades com outros
povos extremos, nomeadamente com os povos eslavos, que habitam no outro
extremo, no extremo leste, do Ocidente – ainda nas suas próprias palavras:
Tanto como a Espanha, ou os povos eslavos, e mais talvez do que eles, a
situação do nosso povo é diferente e sob certos aspectos contrastante da
dos povos da Europa. (Marinho, 1981, p. 14)

Aliás, José Marinho chega mesmo a dar exemplos dessas afinidades, ao
aproximar o pensamento de Sampaio Bruno e de Leonardo Coimbra do “grande
pensamento da tradição eslava”, nomeadamente do de Wronski, Soloviev, Chestov e Berdiaeff (Marinho, 1976, p. 181).
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Ao fazer todas estas considerações, tem contudo José Marinho o cuidado
– e a lucidez, sobretudo isso –, de não opor a “filosofia portuguesa” à “filosofia
europeia”. Em primeiro lugar, porque, tal como não há uma “filosofia puramente
portuguesa”, assim também não há uma “filosofia puramente europeia” – aliás,
como chegou mesmo a escrever o nosso pensador a esse respeito:
Tal pura filosofia nunca existiu, tal tradição entendida univocamente é um
preconceito cultural, nada tem que ver com a autêntica filosofia e as suas
sempre várias formas. Hoje, considerando em perspectiva realista, não
idealizada, não convencional, a filosofia do século XIX e a dos nossos dias,
revendo a partir do que somos e é o homem o pensar da Europa, podemos
com segurança saber e dizer que não há filosofia pura, poesia pura, religião
pura. (Marinho, 1976, p. 128)

Em segundo lugar porque, havendo entre elas diferenças, há igualmente
entre elas afinidades. Daí o próprio José Marinho caracterizar a “situação do
pensamento português” como “diferente mas afim do pensamento europeu dos
nossos dias” (Marinho, 1976, p. 253).
Aliás, Marinho chegou mesmo a indicar, a respeito de Heidegger, uma
“convergência entre a filosofia europeia e a filosofia portuguesa” (Marinho,
1976, p. 254), indicação essa que reforçou ao dizer-nos que “é problema de
máximo interesse a relação da nossa ontologia ou onto-fenomenologia, com
as formas de análogo signo do pensamento alemão contemporâneo” (Marinho,
1976, p. 130), de modo a podermos “empreender aquela nova compreensão do
homem e do divino que desponta já” – como ele próprio escreveu, curiosamente
numa carta dirigida a Álvaro Ribeiro:
…se nos importa penetrar as mais vastas perspectivas dos germânicos não
é para segui-los, mas antes para empreendermos aquela nova compreensão do homem e do divino que desponta já. Talvez, na melhor poesia portuguesa moderna e no pensamento português está afirmando-a um pouco
inconsciente ainda de si mesma: Antero-Bruno-Leonardo. Mas isto sem
ideia de nacionalismo! Apenas penso que os povos periféricos da Europa,
e os ibéricos entre eles, poderão caminhar para a nova harmonia da razão
e da experiência, e do ideal e do real, do compreender e do visionar, que
será o laço de harmonia do Oriente e do Ocidente… (Marinho, 1989, p. 41).
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“CAMINHO DE FLORES E DE MEMÓRIAS”:
VIAGEM E RESSURREIÇÃO NA POESIA
DE CARLOS MORAIS JOSÉ
鲜花与回忆之路: 卡洛斯·莫拉伊斯·若泽
诗歌中的旅途与重生
Sara Augusto
Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa
Instituto Politécnico de Macau
Que faisait-il pendant ce trajet? À quoi pensait-il?
Comme le matin, il regardait passer les arbres,
les toits de chaume, les champs cultivés, et les
évanouissements du paysage qui se disloque à
chaque coude du chemin. C’est là une contemplation qui suffit quelquefois à l’âme et qui la dispense presque de penser. Voir mille objets pour
la première et pour la dernière fois, quoi de plus
mélancolique et de plus profond! Voyager, c’est
naître et mourir à chaque instant. Peut-être, dans
la région la plus vague de son esprit, faisait-il des
rapprochements entre ces horizons changeants
et l’existence humaine. Toutes les choses de la
vie sont perpétuellement en fuite devant nous.
Victor Hugo, Les Misérables,
1908, pp. 254-255

1. Sapiens peregrinatus, stultus exulat
O livro de poesia Anastasis foi publicado pela primeira vez em 2013 (Cabrita,
2017; Pereira, 2015, p. 544-551; Simas, 2016, p. 167-175). Carlos Morais José,
o seu autor, editor e jornalista em Macau há já três décadas, também autor de
crónicas e do reconhecido romance O arquivo das confissões. Bernardo Vasques
e a Inveja, publicado em 2016 e traduzido para inglês, depositou neste livro de
carácter fragmentário, composto em poesia e em prosa, os contornos de um
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itinerário que claramente ultrapassa as fronteiras físicas de um caminho que
começou na ilha grega de Patmos e continuou em direção ao Oriente. Trata-se
de uma obra que claramente se singulariza no universo da produção poética
em português no território de Macau e que coloca Morais José no panorama
da literatura em língua portuguesa.
Na nova edição de 2019 de Anastasis, para além de acertos pontuais que
obrigam a uma atenção redobrada à lição dos poemas, o poeta incluiu mais
dois capítulos, “Egypto” (pp. 13-40) e “Terra Santa” (pp. 77-101), que ampliam
a experiência de viagem e permitem confirmar aspetos que tenho abordado em
estudos anteriores (Augusto, 2019).
O título deste trabalho remete para a primeira parte de Anastasis, que
apresenta uma devida, mas inesperada, “Abertura”. Contudo, é preciso procurar o índice e encontrar o subtítulo, “do que se perde, do que se encontra e
como se procura”, para confirmar a importância da parte proemial do livro em
relação aos poemas seguintes. Com efeito, o breve resumo do subtítulo aponta
para uma consciência apurada do valor íntimo da viagem enquanto tempo de
crescimento, de que a poesia de Anastasis é o reflexo.
Não se trata de um exercício novo, apesar de ser sempre nova a mundividência de quem viaja. A leitura que fiz de manuscritos de relatos de viagem na
época barroca relembra-me, a este propósito, a figura do Padre João Baptista
de Castro, um dos espíritos mais curiosos do século XVIII em Portugal, que
começou o manuscrito, ainda inédito, da sua Jornada de Lisboa para Roma,
feita em 1735, com uma epígrafe onde se diz o seguinte:
O ir pelo mundo não he a mesma cousa para todos, diz Seneca. Se o homem
for sabio, he peregrinação, se for nescio, he desterro. Sapiens peregrinatur, stultus exulat. He peregrinação se for sabio, porque sera para elle a
mesma peregrinação estudo. Pelo contrario se for nescio, não tirará outro
fruto das terras que andar, senão estar fora da patria, e isto propriamente
he desterro.

A epígrafe de Baptista de Castro, que remete para a ideia de viagem como
peregrinação e, por isso também, como transformação, também não pretende
ser original e a fonte está assinalada. Trata-se da cópia de um excerto do Sermão
undécimo de seu dia do padre António Vieira, sermão que faz parte do conjunto dos Sermões de S. Francisco Xavier, o apóstolo do Oriente, e que apenas
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é mais extenso quando diz: “É peregrinação, se for sábio, porque terá muito
que aprender do que vir e experimentar, e será para ele a mesma peregrinação
estudo” (Vieira, 1998). Esta é a viagem útil, a que permita aprender pela experiência do visto e do vivido.
O jesuíta invoca a sabedoria de Séneca, mas na verdade não se trata exatamente de Séneca. A citação de Vieira é uma adaptação, podendo mesmo ser
considerada uma interpretação, de uma passagem do opúsculo De Remediis
Fortituorum, uma das obras que mais configurou o exercício das virtudes na
Idade Média, atribuído a Séneca, e que terá sido uma das fontes principais do
tratado de Petrarca, De remediis utriusque fortunae (1492), sobretudo no que
diz respeito ao conceito e à estrutura dialógica.
Este “Pseudo-Séneca”, de que existe uma cópia na Biblioteca Nacional,
interessa a este caso sobretudo mais por aquilo que nele está escrito e que não
é citado por Vieira. Depois do aviso, “Morieris: peregrinatio est vita”, decorre
o diálogo entre o Sensus e a Ratio sobre o tema do exílio, que acrescenta:
Non patria mihi interdicit, sed locus. In quamcunque terram venio, meam
invenio. Nulla terra exilium est, sed altera patria est. […] Patria est ubicunque bene est. Illud autem per quod bene est, in homine non in loco est. In
illius potestate est quid sit illa fortuna. Si enim sapiens est, peregrinabitur.
Si stultus, exulat. (Séneca, 1492, p. 64-65)

As citações do Padre António Vieira e de João Baptista de Castro recuperam apenas um dos aspetos referidos no tratado atribuído a Séneca, ou seja, a
do sentido da viagem como ato de conhecimento, de crescimento interior e de
reflexão, ou até de redenção, ou seja como peregrinação; por outro lado, acentua-se a inutilidade da viagem sem sentido, aquela que vai apenas de um ponto a
outro ponto, incapaz de proceder a uma metamorfose interior, transformando-se em estéril desterro e em exílio. Se o conceito de viagem como peregrinação
implica um distanciamento do espaço, pondo o olhar para além dele, o conceito
de exílio implica uma consciência constante do espaço, considerando a dicotomia presença e ausência, desta emanando uma inconformidade magoada.
Contudo, em De Remediis Fortituorum há outro aspeto que me parece
igualmente importante: não é o conceito de pátria que interdita, é o lugar físico.
Afirma o pequeno tratado que cada um é capaz de fazer sua qualquer terra a
que chegue, porque a pátria é onde cada um está, onde cada um está bem, e

DIÁLOGOS INTERCULTURAIS PORTUGAL-CHINA 2 - VOL. 2

89

鲜花与回忆之路: 卡洛斯·莫拉伊斯·若泽诗歌中的旅途与重生

porque o estar bem está dentro do homem e não no lugar. Por isso, nenhuma
terra será de exílio para um homem sábio; em qualquer lugar saberá fazer a
pátria íntima que transporta consigo.
Desta forma, a viagem surge como um processo em que a deslocação física
é apenas o aspeto mais imediatamente visível, por causa da mudança da paisagem e da rotina quotidiana. Considerando que constitui uma das experiências
fundamentais da vida e do espírito humano, a literatura encontrou providencialmente na viagem uma fonte constante de motivo e inspiração.

2. Où vas-tu?, me dit-il. – Vers l’Orient!
Anastasis enquadra-se no sentido mais amplo de viagem porque implica
um movimento interior, uma predisposição para multiplicar os horizontes e a
contemplação que cada um proporciona.
O estudo que pretendo levar a cabo parte dos diversos movimentos que são
oferecidos desde a “Abertura”, a primeira parte do livro, que cumpre em quatro
poemas bem distintos o desígnio que lhe compete. Estes textos definem o discurso transversal ao livro, contando com a utilização da prosa poética, que fará
uso da rima interna, criando uma musicalidade que prende as palavras entre si
mesmo antes de lhes construir o sentido; com o verso rimado, de metros diferentes, adequado a circunstâncias e fins também eles distintos, curto e incisivo
nas formas tradicionais, mais longo quando a reflexão toma conta do sujeito
poético; com a citação que, juntamente com a alusão, estabelece pontes privilegiadas tanto com os lugares literários (e não só) referidos e aludidos, como com
um leitor que os textos escolhem e modelam, um processo de reconhecimento
que pode ir da simples surpresa ao deslumbramento, mas que definitivamente
lhe transforma a relação com cada poema e com o livro no seu conjunto (Reis,
2008, pp. 183-187; Eco, 1993, pp. 73-95, Jauss, 1978, pp. 266-287).
Parto do primeiro poema. Em “Noite tresmalhada”, os sentidos convergem
para “viagem”, a última palavra da primeira sequência, desenhando, entretanto, essa perda desorientada (o que dá novo sentido à viagem para oriente),
que passa gradativamente das “mãos cerradas”, donde vem um resto de luz,
para a sombra e para a queda: “Perdera: primeiro a barca e, das mãos cerradas,
um resto de luz. // Perdera: a sombra, na taberna dos devotos” (p. 7). O primado da intertextualidade está lá desde o início: os Gregos tomaram a viagem
como símbolo maior para a vida e para a morte. Levadas na barca de Caronte
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as almas descem ao mundo das sombras, mas é nessa descida ao Hades, procurada e consciente, nessa catábase ao mundo dos mortos, que heróis míticos
como Aquiles e Orfeu, e escritores-personagem como Dante (que podiam ser
metáforas do próprio sujeito poético), se reconstruíram e de que retornaram.
“Nessa noite tresmalhada”, de queda sombria, o sujeito iniciou a viagem, iniciando um processo de renascimento a que o título do livro dá nome, anastasis. O facto de o termo grego ser sobretudo aplicado a uma situação muito
particular de ressurreição, a de Cristo, pode dar lugar à consideração do livro
como itinerário espiritual, conjugando a dimensão física dos mirabilia com a
via crucis interior.
A essa viagem logo se determinou o rumo para Oriente, encontrado numa
linha da novela Aurelia ou Le Rêve et la Vie, de Nerval, inicialmente publicada
em 1855 em dois números da Revue de Paris, no primeiro de Janeiro e em 15
de Fevereiro: “Où vas-tu? me dit-il. –Vers l’Orient!” (1966, pp. 758-759). Pela
citação, a segunda sequência do poema definiu, assim, não só o destino da viagem, mas estabeleceu também modelos e sugestões que conduzem à última
sequência, reflexão sobre o ato de viajar enquanto exercício pessoal do sujeito
poético, considerando o sentido revelador da palavra “visitação”, igualmente
neste caso imprevista, por caminhos marítimos e íntimos, “segados de flores”
(p. 7), desenhando uma viagem interior também pela memória. Promete-se uma atenção ao pormenor acutilante, à pedra no meio do caminho, como
diria Carlos Drummond de Andrade, num dos seus poemas mais conhecidos
(Andrade, 2008), continuando um processo de intertextualidade e de reescrita
que marcará cada um dos capítulos de Anastasis.
O primeiro poema da abertura conclui com a interrogação que valida o
próprio exercício poético sobre a viagem: “Quanto pode uma viagem ainda
incomodar?” (p. 7). É este o primeiro movimento de Anastasis: a viagem como
desassossego e como inquietação.
O segundo poema, “Restelo”, foi incluído no livro em 2019. A memória indefinida parece pesar sobre os versos: é de noite e chove brandamente naqueles
anos inaugurais de “passado incerto e certa fala” (p. 8). Seguindo o rio, transportando a mala pesada, levado pela mágoa, o sujeito poético multiplica-se em
perguntas, entre a dúvida e a expectativa: “Por onde me alça o rio se o sigo a
soçobrar? / Por onde me leva a mágoa? Quanto lava deste frio?” (p. 8). A hesitação toma conta dos versos e do movimento, “Tropeço. Desarticulo. Dou-me
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sumiço em rodelas de vazio. Despeço-me. Outra vez regresso ao rio…” (p. 8),
e o sujeito parece ter dificuldade em não distinguir com nitidez nem o contorno das coisas, nem dentro de si mesmo: “Como enfurece pouco ver dentro
da treva…” (p. 8). Mas, omnipresente, regressa ao rio, “predestinado” (p. 8), e
esse ato, que parece ter-se imposto, mais do que escolhido, opõe-se às noites
sempre iguais, ao “dia mercantil”, ao “uivo da sina fabril”, de onde “Etéreas
medram esperanças, parvas como as crianças” (p. 8).
Posso retomar a pergunta do poema anterior, “Quanto pode uma viagem
ainda incomodar?” (p. 7), percebendo que, neste segundo o poema, a pergunta
implica uma perceção anterior: valerá a pena essa esperança de corte radical
com a rotina e o quotidiano?
E a maior delas, a rainha: a ilusão da viagem, a miragem de partir, sem
saber que se está sempre no mesmo sítio, colado ao mesmo vício, e não há
mundo além do regaço da nossa mãe, de onde nunca devíamos ter saído,
para bolçar sobre os passeios das cidades e as folhas de papel! (p. 8)

O encontro com a citação de Vieira e de Baptista de Castro, “stultus exulat”,
é possível, no sentido em que a viagem sem determinação interior e, por isso,
sem sentido, é inútil. Este seria o segundo movimento desenhado na “Abertura”: a viagem como ilusão. Contudo, trata-se de uma perceção que vai além
disso. Se o sujeito poético a indica como ilusão, ainda assim também a vê como
necessária: “Quanto lava deste frio?” (p. 8). A resposta não é imediata; até ao
fim do livro a viagem é longa: “Deixar-me ir então, deixar-me flutuar” (p. 8).
O terceiro poema desta introdução, “Pólo Sul” (pp. 9-10), instaura o reinado
da complexidade, da transição aparentemente abrupta entre registos e alusões.
A viagem compõe-se agora num registo de desvairadas nuances: de aventura,
de desconcerto, de nostalgia e de meditação, sendo que todas elas conduzem
ao entendimento da viagem como errância contínua.
Dos primeiros versos eivados de melancolia, “Só a vida é mais triste que a
música” (p. 9), onde a pena de Camilo Pessanha aflora, “no vislumbre repentino
/ mas certo / de inútil desconcerto” (p. 9), passa-se para um registo de metro
menos amplo, mas mais incisivo. O sujeito poético torna-se mais determinado,
deitando-se “em qualquer leito / sem medo de dissabores” (p. 9), romeiro que
parte rumo a Sul, alternando entre assomos de coragem e de arrependimentos tardios. Referi Camilo Pessanha, mas as vozes que ecoam são múltiplas.
92

葡中跨文化对话 (第二辑) - 下册

“Caminho de flores e de memórias”: viagem e ressurreição na poesia de Carlos Morais José

Não é difícil perceber a tradição literária que perpassa pelos versos, desde Gil
Vicente e o Auto da Índia, até à épica camoniana, nas suas figuras míticas,
mas também pícaras, até Fernão Mendes Pinto e a sua Peregrinação, ou até
aos episódios trágicos, como nos relatos de naufrágios da História Trágico-Marítima, cujos ecos estão no poema “A Nau Catrineta” e na sua história de
pasmar, incluída no Romanceiro de Almeida Garrett: “Comemos o capitão /
(ele não tinha razão)” (p. 10).
Contudo, no desejo entusiasmado do sujeito poético (“– Vou embarcar
num cargueiro!”, “– Vou embarcar num veleiro!”), nessa margem de “praias,
calor, aguaceiro, / mulheres de risos ardentes…”, há um ímpeto de escapismo e
desespero que remete para a expressão bandeiriana dos versos “Vou-me embora
pra Pasárgada / Lá sou amigo do rei / Lá tenho a mulher que eu quero / Na
cama que escolherei” (Bandeira, 1986, p. 90). Mas esse “lá”, no Pólo Sul, no
entanto e apesar da liberdade do azul do mar e do vento, mantém esse traço de
fina melancolia, um dos esteios fundamentais da literatura portuguesa: “Lá, a
coberto da distância, / em deserto tão calado / percebo quanto é errado / o final
desta errância” (p. 10), operando assim a necessária metamorfose do “destino”
no “processo” da viagem, que é a “errância”, sentido como inevitável, transformando também o sujeito em peregrino, simultaneamente eleito e condenado.
Aliás, o sentido da condenação é mais visível: não é no sentido do homo viator e da redenção peregrina, mas sim no sentido de destino irremediável e de
alguma fatalidade. Trata-se de uma reflexão sentida cuja fragilidade o sujeito
poético contorna com a brusquidão dos últimos versos, “ – Vou embora par’ó
Japão! / As mulheres não fugirão…” (p. 10). Assim, o terceiro movimento vê a
viagem como errância.
O final desta “Abertura” conta ainda com uma curta sequência, introduzida na edição de 2019: “O corpo esquece os lugares, a domesticada água, a
distracção; mora agora no trajecto, no nervo, na desmesurada atenção” (p. 11).
A permanência no lugar acomoda o corpo e o espírito, que se distrai com o pão
de cada dia; é a viagem que permite romper com o quotidiano e esse movimento do corpo torna-se também movimento do espírito, desperto perante o
desconhecido, concentrado e atento ao insólito, focado no encontro do saber
vindo da leitura com o da experiência. Neste sentido, ou seja, no sentido de
realização e de conhecimento, cada lugar é uma pátria, uma oportunidade de
reflexão e de ressurgimento.
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Do grau zero da queda, no primeiro poema, passando por estados contraditórios no entendimento da viagem, da inquietação e do incómodo à errância
e à ilusão, a viagem é sobretudo um movimento de anastasis, ou seja, de ressurreição, nesse caminho para o Oriente.

3. Simeão e o poeta ou The Marriage of Heaven and
Hell
A leitura dos poemas daria conta dos procedimentos que melhor caracterizam a poesia de Anastasis, sendo sobretudo de assinalar, como já foi ficando
visível, a multiplicidade e a variedade formal, envolvendo a prosa e o verso,
a rima a musicalidade que proporciona, os metros vários, para além da intertextualidade e da possibilidade de leitura alegórica. Por outro lado, tendo em
conta os sentidos que a viagem adquire nesta obra de Carlos Morais José e
tendo em conta a sua complexidade, também provocada pelas diferentes etapas do caminho para o Oriente, vou deter-me em dois poemas, o primeiro do
capítulo “Syria”, o poema IX, “Simeão, o estilita” (pp. 122-123), e o segundo do
capítulo “Pérsia”, a terceira sequência do poema IV, “Yadz”, intitulado “Gazel
da Loja de Ayat” (p. 144).
“Simeão, o estilita” é um poema em prosa, dividido em três sequências,
com sentidos distintos.
Nesses séculos de fogo, que os profetas escolheram para nascer pela última
vez, Simeão fugiu do mundo edificando a coluna, sobre a qual meditava e
se mortificava, em nome do Senhor.
Depois os deuses, as florestas, as montanhas e os regatos cessaram as suas
vozes e Simeão ficou muito sozinho. O céu… esse… permaneceu calado,
como sempre. Na mente do santo homem ecoava o uivar frívolo do vento.
*
Se a violência assola a terra e os homens se dispersam na profusão das
fés, impera então a loucura de cada um de nós se crer profeta e obstinados
construirmos a coluna que nos afasta da nobre poeira e proporciona o ar
intermédio da ascensão ao corpo leve.
*
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Simeão procurou na solidão mas Deus deu-lhe o balidos dos crentes, a
ressoar pela montanha.
Um pai nunca é compreensivo e incessantemente se alimenta da prova. Um
pai nunca agradece ao filho o mais desinteressado dos gestos.
Quando deixaste o povoado, os rebanhos e os outros rapazes não sabias
que serias seguido para te exigirem conforto. E nem quando no cimo dessa
coluna te isolaste as gentes dispersaram.
Finalmente, foste obrigado a pregar. Mas talvez, no seio lívido da noite,
se o vento não interromper as visões, conheças a intimidade do Senhor:
Verás um berço que balança e, mais além das montanhas,
o incêndio dos braços do Redentor.
Verás o arfar da floresta e a linha branca da encosta que liga a tua colina
ao vale.
Verás tua mãe.
Verás teus ascendentes até tudo se resumir a nada.
Verás areia encher as almas e por isso voltarás a crer no Tempo.
Verás a Manchúria erguer-se de estepes frígidas e ribombar nos cascos de
dez mil cavalos.
Verás que a solidão é um degrau. (pp. 122-123)

O poema tem como assunto a história insólita de Simeão (389 – 459 d.C.)
contada na primeira parte do poema. Profeta-pastor, nascido perto de Allepo,
Simeão tornou literal a sua necessidade de fugir ao mundo, construindo uma
coluna “sobre a qual meditava e se mortificava”. A última coluna, onde viveu
trinta anos, tinha dezassete metros de altura, e à sua volta foi construída posteriormente uma basílica. Percebido pelas gentes como sinal de santidade, o
eremita foi procurado e, do cimo da coluna, pregou todos os dias da sua vida:
“Finalmente, foste obrigado a pregar”.
A grande interrogação do poema é, contudo, sobre o motivo e sobre o
efeito dessa solidão procurada para ouvir Deus, reflexão que tem lugar nas duas
outras partes do texto e na qual o próprio sujeito poético se inclui: na segunda
sequência, associa-se à loucura dos homens que se creem profetas e constroem
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colunas que os afastam dos outros; na última sequência, dirige-se a Simeão e,
nos sonhos que lhe anuncia, também ele toma a função de profeta.
Se o poema se caracteriza pela ironia, apesar de discreta, que mostra como
o afastamento dos homens não tem como consequência direta o estar mais
próximo de Deus, pois no cimo da coluna, “na mente do santo homem ecoava
o uivar frívolo do vento”, é sobretudo um sentimento de cumplicidade que a
prosa poética nos traz. Esta cumplicidade vem de dois movimentos contrários,
mas simultâneos: ao mesmo tempo que o sujeito poético parece identificar-se
com o profeta, no seu anseio e na sua incompreensão, também se afasta dele,
entendendo que é nas coisas do mundo, rente à “nobre poeira” que a “ascensão
ao corpo leve” é efetiva.
No anseio puro, e literal, de Simeão, que procura a santidade no cimo de
uma coluna, afastado tanto dos homens como de Deus, o poeta não vê mais que
ingenuidade, que no poema é chamada loucura e obstinação, porque “Um pai
nunca agradece ao filho o mais desinteressado dos gestos”. A essa “loucura”,
o poeta responde com a epígrafe lida em William Blake, em The Marriage of
Heaven and Hell, escrita entre 1790 e 1793: “Os homens esqueceram que todas
as divindades moram no seu peito” (Thus men forgot that All deities reside in
the human breast), e não no cimo de uma coluna, a metáfora levada ao limite
que tornou Simeão ironicamente mais perto dos homens do que de Deus. Como
diz o último verso do poema: “Verás que a solidão é um degrau”, ou seja, um
processo interior, não um movimento brusco.
Contudo, se a solidão for o caminho para a perfeição, como a entendiam
os padres do deserto, defini-la como degrau tem alguma propriedade. É também da Síria, um século depois de Simeão, que nos chega a Escada Celestial,
de S. João Clímaco (conhecida pelo códice alcobacense 213 da BNP), tratado
de carácter didático que desenha um percurso, por etapas, para a vida ascética
e espiritual. A imagem das “escadas” tornou-se, na literatura moral e ascética,
uma das metáforas mais adequadas ao caminho da alma humana na busca da
perfeição.
Se o movimento de anastasis é para o alto, uma “escada”, talvez seja possível retomar ainda o verso “Verás que a solidão é um degrau”. Já referi o facto
de a ingenuidade de Simeão ter comovido o sujeito poético. Suponho, contudo,
que este verso seja dirigido tanto a Simeão como ao próprio poeta, funcionando como um lembrete nesse longo processo que é a “viagem”, como forma
de ascender ao conhecimento de si mesmo.
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O poema representa um dos aspetos mais virtuosos do livro, repetido em
outros poemas, que é o facto de o espaço ser sempre mais que o cenário e a
viagem ser o encontro de dois horizontes, em que a mundividência do viajante
é fundamental. Anastasis é o resultado desta fusão entre o conhecimento que
o sujeito poético transporta consigo e o espaço da viagem, nas suas múltiplas
vertentes, de que resulta a reflexão, a construção e de ampliação da visão do
mundo.
O segundo poema considerado, do capítulo “Pérsia”, o poema “Gazel da
loja de Ayat”, foca a atenção no sujeito poético e na forma como o “lugar” e as
horas encontram casa numa esfera de perceções interiores, curiosamente também apontadas como “loucura”, além de “amor sem fim”, “beleza sem nome”,
“nó apertado, a magoar a garganta”, encanto e feitiço:
Quero ver este poente…”, disse-lhe eu docemente. “Sobe aqui ao meu terraço”, responde Ayat sorrindo desta loucura estrangeira.
Subi por aquela feira, de cobres e de tapetes, ao lugar tão almejado. E vi
um sol que morria, vagamente se despia, dos véus de céu anilado.
Um risco de aves sagrava este meu amor sem fim e da mesquita doirada
sobre a cidade ecoava o canto do muezim.
A que vem este poente e a que história transporta? Pouco importa se é torta
ou se define razão. Quando a morte triste assome, uma beleza sem nome
entreabre aquela porta, soa lânguida a perdão.
“Vou-me embora, meu amigo”, disse-lhe, “está na hora”, neste tom crepuscular. Ayat nada me disse e, pese embora sorrisse, triste era o seu olhar.
“Queres um chá para o caminho?”, perguntava-me baixinho. “Não posso
que aquele crescente faz de mim doce doente”, respondi-lhe devagar.
Não há curva nem saída p’ra quem já mirou a vida deste bendito lugar. E
por mais que dele me afaste e procure o desenlace, fica este nó apertado,
a magoar a garganta.
Pois se um poente te encanta é sina de quem o canta ser também enfeitiçado. (p. 144)
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O poema não é só uma das melhores expressões da relação íntima que o
sujeito estabelece com o espaço nas suas diversas dimensões, mas também da
serena melancolia que confere um tom lírico a determinados poemas. Não é
por acaso que a forma da reescrita é o gazel, estrutura poética antiga, consagrada pelo poeta persa Hafiz no século XIV, constituindo uma forma rimada
em dísticos, com tema preferencialmente amoroso e místico.
A escolha do gazel reforça a intenção lírica, oferecendo um manso olhar
sobre as coisas que contrasta com a intensidade do sentir. Assim, o poente, o
sol que morria, o amor sem fim e a mesquita doirada, o canto do muezim, a
morte triste, a beleza sem nome, a languidez, o sorriso e o triste olhar, “doce
doente”, cuja procurada melancolia é reforçada pela rima interna, confluem
num certo tipo de “alumiamento”, uma vez que permitem ver e reconhecer a
bondade e a intimidade das coisas: “se um poente te encanta é sina de quem o
canta ser também enfeitiçado”.
Podiam a melancolia e a melodia do gazel aquietar o sujeito poético, como
parecem indicar os gestos, os olhares e as vozes? Com efeito, o poeta pede “docemente” para subir ao terraço; o sol morre, despindo-se “vagamente”; a morte
é triste, bela e lânguida, entrando suave pela porta; a voz do poeta, posto o sol,
é crepuscular e triste e silencioso era o olhar de Ayat, como baixas e vagarosas
soam as vozes dos dois. Tudo se encaminha para o último verso, onde se harmonizam o encanto e o canto, a sina e o feitiço. Mas o íntimo do poeta não se
aquieta. Já Ayat chamara “loucura estrangeira” ao desejo de subir ao terraço
de um desconhecido, por entre “cobres e tapetes”, e o poeta chama a si mesmo
“homem doente”, neste caso contaminado pela certeza que a contemplação do
“sol que morria” lhe oferece da efemeridade das coisas do mundo. Aquilo que o
poeta contempla é a vida, mais intensa nos últimos segundos antes de se transformar em sombra e em ausência; por isso, diz: não “há curva nem saída p’ra
quem já mirou a vida deste bendito lugar; e, por isso, diz ainda: “por mais que
dele me afaste e procure o desenlace, fica este nó apertado, a magoar a garganta”.
A viagem é também este exercício mais amplo de, pela contemplação, o
sujeito se confrontar consigo mesmo. Este facto faz com que, ao longo dos diversos capítulos de Anastasis, a inquietação se sobreponha sempre à momentânea
pacificação interior.
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4. Conclusão
Ocorreu-me que a melhor conclusão para este estudo seria apenas retomar
as palavras do padre Vieira proferidas no sermão referido, o Sermão undécimo
de seu dia, tendo comprovado com esta breve leitura de Anastasis que, com
efeito, viajar não significa o mesmo para todos. Ou podia ainda retomar outra
citação do mesmo sermão, quando António Vieira escreve que a “geografia
do mundo melhor se aprende vista no mesmo mundo, que pintada no mapa”,
para acrescentar que, em alguns casos, a geografia vai muito além do conhecimento dos acidentes da superfície terrena ou, mais ainda, quase num universo
paralelo, que a poesia tem a sua própria esfera, simultaneamente mais ampla
e mais difusa.
Entre viagem e poesia, Anastasis é uma obra complexa, pelo facto de a
construção poética assentar num exercício real de viagem e implicar um movimento que também se pretende de ascensão íntima, onde se cruza a memória
com o mundo. A “Abertura” do livro permitiu desenhar os fios condutores: a
viagem como inquietação, como ilusão, como errância. Em última instância, a
leitura dos poemas dos vários capítulos segue esta linha que conduzirá ao movimento maior e conciliador de ressurreição, como foi visto com os dois poemas
selecionados. Contudo, não é a viagem que se torna ressurreição, mas sim a
escrita sobre a viagem, sendo que, neste caso, também não se trata de literatura de viagem, mas de poesia, implicando, por isso, coordenadas distintas da
“narrativa de viagens”. Por outro lado, é preciso considerar que a viagem não
se torna apenas um pretexto para o discurso poético e que Anastasis resulta
de uma eficaz conjugação de viagem com poesia.
Quando se pergunta, na “Abertura”, “Quanto pode uma viagem ainda
incomodar?”, as respostas possíveis contemplam os movimentos oferecidos
desde o início do livro. A consciência de que toda a viagem focada apenas no
movimento exterior é ilusão torna-se fundamental, uma vez que a “ressurreição” é um movimento interior, passível de ser também alcançado “autour de
sa chambre”; contudo, a viagem acrescenta o esforço necessário, o confronto
e, sobretudo, o tempo; e usar o tempo disponível na viagem é claramente uma
escolha que se reveste de sentido.
Mas talvez a melhor resposta seja que toda a viagem corresponde a um grau
elevado de inquietação, na sua dimensão mais ampla, ou seja, no confronto do
sujeito consigo mesmo, a partir da paisagem e das gentes, do conhecimento, da
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experiência, da memória, através da observação, da descrição, da contemplação,
e de um discurso sempre próximo do outro e de si mesmo, entre a expressão
da emoção e da ironia. Desta forma, a inquietação implica ainda uma procura
constante: torna-se “errância”, buscando alcançar a redenção necessária a cada
dia, uma ressurreição conseguida pela escrita poética, e pelo conhecimento
do mundo, através do estudo, reflexão e experiência, mas sobretudo pela convocação da memória mais antiga de uma qualquer centelha de ventura e pela
contemplação da beleza: um caminho segado de flores e de memórias.
Retomo a epígrafe deste trabalho, retirada de Os Miseráveis, de Victor
Hugo (Tomo I, Livro VII, V), citação bem conhecida sobre o sentido da viagem
que relaciona a mudança constante dos horizontes com a vida humana, feita
de coisas que constantemente fogem. Mais do que o pensamento, função que
me parece que, neste caso, cabe à poesia, a viagem favorece a meditação: “Voir
mille objets pour la première et pour la dernière fois, quoi de plus mélancolique
et de plus profond!” (Hugo, 1908, p. 254). Efémera por natureza, tornando-se
singular a cada momento, a viagem multiplica o movimento da vida humana,
assim nascendo e morrendo a cada instante:
Les obscurcissements et les clartés s’entremêlent: après un éblouissement,
une éclipse; on regarde, on se hâte, on tend les mains pour saisir ce qui
passe; chaque événement est un tournant de la route; et tout à coup on est
vieux. On sent comme une secousse, tout est noir, on distingue une porte
obscure, ce sombre cheval de la vie qui vous traînait s’arrête, et l’on voit
quelqu’un de voilé et d’inconnu qui le dételle dans les ténèbres. (Hugo,
1908, p. 255)

Pouco há da viagem comum, a que chamarei “stulta”, nesta citação de Victor
Hugo, como não há em Anastasis de Carlos Morais José. Como dizia o Padre
Vieira, a viagem plena é feita de conhecimento, de experiência e de estudo, e,
acrescento, de poesia.
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FIM DE MIGUEL REAL
400年历史: 米格尔·雷亚尔的《尽头之城》
Maria do Carmo Mendes
Universidade do Minho

1. O romance de Miguel Real A Cidade do Fim (2013) apresenta, na reconstituição da biografia de um português emigrado para Macau, uma visão privilegiada sobre as relações entre Portugal e a China ao longo de quatro séculos.
Este ensaio tem assim como principais propósitos: 1) Analisar a visão do
protagonista sobre 400 anos de História de relações entre Portugal e a China;
2) Reconstruir a perspetiva do narrador acerca da decadência do império colonial português; 3) Observar as posições do protagonista sobre a transferência
de soberania do território de Macau para a República Popular da China; 4)
Comentar o tributo do romance a duas personalidades literárias cruciais nas
suas vivências no território de Macau (Camões e Camilo Pessanha); 5) Demonstrar que A Cidade do Fim enquanto entrelaçamento de duas histórias – uma
história de “amor “à cidade de Macau, derradeira cidade do Império”, e uma
história “de amor entre um homem e uma mulher” – reconstrói os diálogos
(literários, culturais e linguísticos) entre Portugal e a China durante cerca de
quatro séculos.
2. A Cidade do Fim propõe-se como um romance autobiográfico escrito
por uma personagem masculina e publicado pela sua segunda mulher, Siu Lin,
uma chinesa com a qual casou em segundas núpcias esse português emigrado
para Macau e aí residente durante cerca de meio século (entre 1967 e 1976).
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Siu Lin dá à obra que publica, dois dias após a transferência do território
de Macau para a República Popular da China, um título catafórico: Macau é
a protagonista do romance e o fim antecipado pelo título remete, ao mesmo
tempo, para o termo do império colonial português e para o desfecho de uma
“clássica representação histórica da língua portuguesa” (Real, 2013, p. 11) sustentada por Fátimo Martins que, ao longo de quarenta anos, exerceu a profissão
de professor de língua portuguesa no território.
Tornar-se-á evidente, ao longo do romance, que o fim anunciado pelo título
se torna uma reflexão melancólica sobre a perda do valor da língua portuguesa
no Oriente e de alguns dos seus mais importantes representantes: Camões, Fernão Mendes Pinto e Camilo Pessanha. Nessas quatro décadas de permanência
em Macau, Fátimo Martins percebeu que, “transformada pelo acolhimento de
neologismos europeus e metamorfoseada pelo caldeamento da história nos
países lusófonos, o corpus vital da língua portuguesa se encontrava à beira do
fim, acompanhando a decadência do império” (Real, 2013, pp. 11-12).
Nas “explicações necessárias” de Siu Lin, prévias à narrativa autobiográfica, clarificam-se ainda os dois motivos que orientam este romance: a narração
de duas histórias de amor – o amor à cidade de Macau, “derradeira cidade do
Império”, e o amor interdito por convenções sociais entre um europeu e uma
asiática.
Importa ainda sublinhar, no domínio de elementos peritextuais, que cada
um dos capítulos de A Cidade do Fim, é antecedido por epígrafes, todas elas
citações de composições poéticas da Clepsidra de Camilo Pessanha.
Embora não seja meu propósito aprofundar a relação de Pessanha com
Macau, não posso deixar de destacar que as afinidades entre a sua biografia e
a de Fátimo Martins são assinaláveis no romance: ambos exerceram profissões
idênticas; ambos se apaixonaram por mulheres orientais (no caso de Fátimo,
sujeitando à submissão uma adolescente chinesa, que salvou de um ataque de
rapazes macaenses e com a qual manteve uma relação adúltera depois de ter
casado com uma jovem portuguesa que em Macau se tinha instalado com os
pais); ambos se deixam influenciar profundamente pela literatura, pela cultura,
pelos hábitos e pelas tradições do território; ambos encaram com distanciamento emocional o país que abandonaram e, por fim, ambos morrem em Macau.
A história de Fátimo Martins em Portugal, apresentada nos primeiros capítulos do romance, é um retrato de um país empobrecido e pouco instruído, uma
narrativa pessoal de privações económicas, de uma influência religiosa mar-
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cante – o seu nome próprio deve-se ao nascimento em 13 de outubro de 1917,
ao meio-dia, “no exacto instante da última aparição da Virgem aos pastorinhos
em Fátima” (Real, 2013, p. 73) – e do privilégio de ter tido a possibilidade de
obter alguma instrução formal no convívio com uma abastada família francesa
que se tornaria responsável pela sua educação, ao mesmo tempo que o subtrai
à pobreza de um destino traçado para a manter: operário numa fábrica do Barreiro e filho de um homem violento e inculto.
Chegado a Macau em 1941, Fátimo depara-se com um território multirracial,
multilinguístico e multiétnico, como se conclui das suas primeiras impressões:
Caíra no seio de uma sociedade crioula, multa de mestiçagem, mistura de
raças, línguas, costumes, religiões, filosofias, trajes, alimentos e escritas,
amassada pela ambição de enriquecimento, a famosa árvore das patacas
que em Lisboa lhe tinham falado ser Macau. (Real, 2013, pp. 53-54)

Experimenta de imediato sensações de deslumbramento diante do novo.
Neste sentido, Fátimo cumpre o espírito de um autêntico viajante que, ao invés
de transportar imagens pré-concebidas sobre um outro espaço, exibe uma
completa disponibilidade emocional para acolher a novidade e para rejeitar
lugares-comuns. Uma expressão muito significativa do romance sintetiza esta
disponibilidade: “quem chega é acolhido pelo espírito do lugar” (Real, 2013,
p. 54; meus itálicos).
O “espírito do lugar” – “le génie du lieu”, que em 1958 Michel Butor caracterizou como o invulgar poder que um lugar exerce sobre o espírito dos seus
habitantes ou daqueles que o visitam – é demonstrado pela imagem que Fátimo
de imediato constrói de Macau:
Cidade do Fim […] sem um fim transcendente, nem ocidental nem oriental, cidade singular, cidade tornada um fim em si mesmo, o grande fim que
a Europa perdeu, a criação de uma cultura sem centro, uma civilização
com limites, um homem verdadeiramente humano, uma cidade nómada,
sábia e mercantil, nascida como meio entre Japão e China, entre Malásia
e Índia […], erigindo uma paisagem humana nova, permanente e bela.
(Real, 2013, pp. 54-55)
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As impressões de fascínio por Macau contrastam com um acentuado desencanto relativamente à civilização ocidental, seguramente determinado pela sua
vida de criança e jovem na cidade do Barreiro e num horizonte sem futuro.
Recordando os anos vividos em Portugal, Fátimo afirma que pertencia a
“uma linhagem de falidos e fracassados” (Real, 2013, p. 69) São contrastadas,
assim, duas civilizações avaliadas de forma igualmente oposta: a decadente e
apática Europa vs. o palpitante e frenético Oriente.
Nem sequer algumas imagens menos lumiosas de Macau – o contrabando
de arroz e de carne através de Hong Kong, o jogo ilegal e a existência de refugiados – abalam esta sedução por um espaço sobre o qual nada sabia senão,
vagamente, notícias de jornais portugueses que divulgavam a guerra entre a
China e o Japão.
Esta visão de Macau permite uma aproximação do romance de Miguel Real
com a obra de Agustina Bessa-Luís, A Quinta-Essência (publicada em 1999, o
ano da Declaração Conjunta). O Oriente constitui para Agustina “um mundo
para desvendar, tão profundo e avassalador que deixava muito atrás a história
da Europa” (Bessa-Luís, 1999, p. 149).
No texto de Agustina, a relação de José Carlos Pessanha com Macau é
pautada pela curiosidade, que sente legitimada pela sua condição de estrangeiro, e pela permanente comparação civilizacional que tende a desvalorizar o
Ocidente e a exaltar o Oriente.
Em A Cidade do Fim, o fascínio do protagonista por Macau é reforçado
pela amizade com Herculano Noronha-Pereira, um colega timorense do Liceu
Nacional Infante D. Henrique, descendente de uma proeminente família que
tinha vivido no território no século XVII.
Os relatos de Herculano sobre a história dos seus antepassados, até meados
do século XX, não só contribuem para o progressivo desinteresse de Fátimo
pela sua pátria (que o amigo lhe apresenta, na primeira metade do século XX,
como um pais pobre, analfabeto e dominado por uma ditadura), mas também
para um conhecimento mais aprofundando da História de Macau ao longo de
quatro séculos. Nela assume especial relevo o papel dos jesuítas, representados
no romance por Joaquim Caetano: o jesuíta do século XVII foi o autor de um
livro de memórias, Da Conversão dos Orientais, que põe em confronto duas
congregações religiosas – jesuíta e dominicana –, evidencia o peso nefasto
da Inquisição, valoriza o papel de missionários como Alessandro Valignano
(“primeiro missionário da Ordem de Jesus na cidade, consciente da gigantesca
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superioridade civilizacional da China”) e Mateus Ricci, que “fizera a religião
penetrar através da técnica e da ciência” (Real, 2013, p. 145).
Também sob este ângulo se torna possível aproximar intertextualmente
A Cidade do Fim do romance de Agustina antes citado. Neste, assume grande
relevo o papel dos missionários (com destaque para os jesuítas). A presença
de Matteo Ricci (ou Li Mateu, como ficou conhecido na China), autor de um
Tratado da Amizade publicado em 1595, e do jesuíta italiano Valignano, na sua
viagem entre a foz do Tejo e o porto de Goa, é enquadrada pela narradora nesse
espirito de viajantes que encaravam as terras de missão não apenas “como um
destino a atingir, mas principalmente como uma pátria a adoptar para a vida
e para a morte” (Araújo, 1999, p. 361).
O papel evangelizador dos missionários é valorizado nos seus esforços,
no Oriente, de promoção da tolerância, do consenso e da harmonia religiosos
e culturais.
O encontro de Fátimo com Macau torna-se, em grande medida, um reencontro ou uma pacificação com o seu país natal, graças à evocação de figuras
como Camões e Camilo Pessanha.
Na reconstituição da biografia do poeta quinhentista, acabará por encontrar
afinidades com a sua própria vida. Passando longos períodos junto da gruta de
Camões, reflete sobre o legado que este deixou em Macau e que ele e Herculano
procuram incutir aos seus alunos:
Camões trouxera ao Oriente […] o império do lirismo, o império do amor,
da solidariedade entre os corações […]. Sentia que muitas palavras suas
não passavam de flatus vocis, desmentidas pelo tempo e pela história,
insistiam em heroicizar Portugal, mas tinha consciência de que eles, como
Camões, eram portugueses frustrados, não, Portugal não era um país de
heróis, antes um país de fracassados (dominados por uma elite de espertos), forçados a aventurarem-se no longe para se realizarem, a história de
Portugal tinha sido invertida, apresentando os portugueses como um povo
grandioso descobridor do mundo, quando a realidade fora mais comezinha,
tinham descoberto o mundo todo, expulsos da sua pátria, porque esta fora
assenhoreada por uma elite incapaz de dar comida decente à sua população, os jovens macaenses de hoje não tinham culpa de serem filhos de um
Portugal patrioteiro mas decadente, semelhante no tempo ao reinado de
D. João III. (Real, 2013, pp. 111-112)
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3. Todavia, se o passado de Macau é definido pela influência positiva de
missionários, pelo empenho na construção de diálogos interculturais e pelo
desenvolvimento da harmonia, o presente que Fátimo conhece oferece-lhe um
território – aquele que emerge depois da Segunda Guerra Mundial – politicamente caótico e socialmente devastador. O fim desse conflito é apresentado
como a instauração, em Macau, de “sofrimento dos refugiados, […], racionamento, […], asfixia das lojas do bazar” (Real, 2013, p. 153).
Macau vive ainda da exportação legal do ópio e das receitas do jogo, é procurada por aventureiros chineses e japoneses, transformando-se num espaço
“de todos” e “de ninguém” (Real, 2013, p. 157).
A imagem menos luminosa de Macau é complementada pela vivência de
um casamento sem amor, que duraria até à morte da mulher de Fátimo, a portuguesa Maria Augusta. Ela representa um país preconceituoso, excessivamente
marcado pela influência religiosa, mas também o conforto económico construído
pelos pais e a possibilidade de ascensão financeira de Fátimo.
Igualmente malograda nesse casamento com um homem que não ama
mas com o qual casa por conveniências familiares e por um “racismo subterrâneo dos portugueses” (Real, 2013, p. 219) latente nos seus pais, que impedem o casamento com um timorense – e subtraem à filha o direito de viver a
paixão que sente, até à morte, por Herculano –, Maria Augusta terá um papel
determinante no regresso a Portugal. É um retorno que serve sobretudo para
a demonstração, no subdesenvolvido espaço onde tinha crescido, da promoção
económica e social de Maria Augusta, tornando-se, com o marido, proprietária
de vários imóveis na capital.
A paixão de Fátimo continua a ser alimentada clandestinamente com Siu
Lin, a pequena “Flor de Lótus”, mulher submissa para a qual arranjará um
marido chinês.
Os anos que se seguem ao fim da Segunda Guerra Mundial, do império
colonial português em África, do termo do Estado Novo e de uma existência
conjugalmente descompensada representam uma visão muito mais crítica e
pessimista sobre o Oriente, em geral, e Macau, em particular.
Como muitos outros portugueses que habitam Macau, Fátimo sente que
vive “o último brilho do império português” (Real, 2013, p. 199) e que o maior
amigo que tinha encontrado no território acaba por iniciar um percurso de
decadência física mimetizando as práticas de opiómano de Camilo Pessanha,
frequentando fumatórios clandestinos.
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Percebe ainda que o comportamento servil que tinha detetado até então
nos habitantes chineses de Macau se transforma em atitudes de hostilidade
contra os ocidentais e o próprio é insultado como “colonialista, imperialista,
branco explorador capitalista” (Real, 2013, p. 260).
É por isso que, sem saudades de Macau, regressa a Portugal em 1967. A
morte de Maria Augusta, em 25 de abril de 1974, o fim do império colonial africano, a ocupação das propriedades que tinha adquirido em Lisboa e a paixão
nunca extinta por Siu Lin levam-no de novo a Macau, onde finalmente concretizará o amor numa vida “branda e serena” (Real, 2013, p. 295).
O território que reencontra e que descreve nas décadas de 1980 e 1990
é um espaço vibrante, acolhedor, multicultural e multilinguístico, em grande
medida aquele que corresponde às suas primeiras imagens de Macau.
4. A Cidade do Fim é a história de dois grandes amores: o amor pelo
Oriente, nas suas sombras e nas suas luzes; o amor proibido entre um homem
e uma mulher. Nele, acompanha o leitor quatro séculos de História de Macau
e de relações entre o Oriente e o Ocidente. Significativamente concluído em
1999, o relato autobiográfico de Fátimo Martins acompanha, como escreve Siu
Lin no capítulo final, “quatrocentos e quarenta e cinco anos de partilha política
entre Portugal e a China” (Real, 2013, p. 307).
A Cidade do Fim propõe ao leitor uma reflexão sobre a História de Macau
e o lugar que nela desempenharam intelectuais, viajantes, missionários e
até mesmo, usando uma expressão de Agustina aplicada a personagens de A
Quinta-Essência, mas também pertinente no romance de Miguel Real, “exilados da pátria”.
Macau constitui para o narrador um espaço onde se harmonizam realidade
e ficção: a realidade de séculos de História e a ficção de diálogos interculturais
que, em última instância, aproximam o Ocidente e o Oriente.
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PÁSSAROS DE FERRO
铁鸟
Maria Helena do Carmo
Escritora

Das áreas temáticas apresentadas pela organização do Congresso escolhi
“Diálogos entre Línguas: literatura, tradução e ensino”, por me dedicar à escrita
de contos e romances históricos, que traduzem épocas, retratam civilizações,
quiçá, matéria escolar, se lhe for reconhecido algum valor.
Entre o I e o II Congresso Internacional “Diálogos Interculturais Portugal
– China”, lancei dois trabalhos sobre a cidade do Santo Nome de Deus.
O primeiro, em 2017, Estórias de Amor em Macau, editado pelo Instituto
Internacional de Macau, contém doze contos sobre a mulher e o amor, entraves e preconceitos remotos às uniões sacralizadas. A obra foca a vida de doze
mulheres de etnias e estratos sociais diferentes, que se destacaram das suas
congéneres durante a permanência portuguesa no Extremo Oriente, do século
XVI ao século XX. Numa sequência temporal, os contos surgem encadeados
uns nos outros, enquadrados em conjunturas próprias de cada período, dando
a conhecer a evolução da cidade na sua orgânica económica, política e social,
em períodos marcantes da sua história.
O segundo, Pássaros de Ferro, lançado em janeiro de 2019, integra o tema
desta comunicação. Trata-se de um romance histórico sobre vivências de Macau
nos anos trinta e quarenta do século XX, centrado na figura de José Maria Braga,
um macaense natural de Hong Kong. Jack Braga, como era tratado em família
e pelos amigos, dedicava-se ao ensino, à imprensa e à investigação histórica.
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***
O tema deste livro surgiu quando trabalhava o anterior, por serem anos
difíceis na História da Humanidade. A ideia ganhou forma na sua apresentação
em Macau, ao responder numa entrevista, cedida à TDM, que desejava aprofundar o século passado, por já ter investigado os anteriores. Altura propícia
para pesquisar no Arquivo Histórico da cidade personagens relacionadas com
o século XX, encontrei matéria de interesse no livro de José Carvalho e Rego
Macau – Figuras de Relevo do Passado.
Como durante a Guerra do Pacífico o governo da colónia esteve a cargo
de um madeirense, Gabriel Maurício Teixeira, depois seguido no cargo, entre
1946 a finais de 1947, por outro capitão-de-fragata natural do Funchal, Samuel
da Conceição Vieira, segundo consta na obra Governadores de Macau, mais
firme ficou a vontade de trabalhar esse período da História.
A título de curiosidade, devo acrescentar que, pelo facto de ter nascido no
Funchal, se tornou objeto da minha imaginação explorar uma temática comum
à capital do Arquipélago da Madeira, o primeiro a ser colonizado e a celebrar
seiscentos anos de ocupação, com o território de Macau, última parcela administrada por portugueses, a comemorar vinte anos sob o estatuto da RAEM.
Andava ainda em busca de uma personagem central para o romance, quando
recebi em Macau a visita do Dr. Francisco da Roza, presidente do Clube Lusitano de Hong Kong e leitor assíduo da literatura macaense. Apreciara o interesse revelado nos meus trabalhos pela sua família em Mercadores do Ópio e
Estórias de Amor em Macau, razão que o levou a oferecer-me um exemplar
da obra Making Impressions, de Stuart Braga.
Foi então que destaquei a figura de Jack Braga, na época a residir na cidade
do Santo Nome de Deus, professor de inglês no Colégio do Seminário de S. José,
jornalista, investigador e um dos primeiros historiadores de Macau. Ali havia
vivido seis anos com os pais e irmãos durante a infância, e depois de 1924, ano
em que casou com Augusta Isabel, senhora que lhe deu sete filhos.
Homem culto, Jack convivia com outras ilustres personagens, como os
irmãos Carvalho e Rego, Luiz Gonzaga Gomes, Pe. Maciel, Pe. Manuel Teixeira
– seu aluno e mais tarde parceiro no estudo da História, Charles Boxer – com
quem trabalhou e publicou livros sobre a Expansão Marítima, Albano Rodrigues de Oliveira – durante a presidência do Leal Senado e depois como governador, Pedro José Lobo, ou Samuel da Conceição Vieira – enquanto capitão
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do Porto e como governador. Apoiou e fez amizade com Danilo Barreiros, um
jovem português que escolheu Macau para viver.
Este trabalho estende-se por três épocas distintas, umas mais romanceadas,
enquanto durou um clima de paz e progresso, outras mais realistas, impostas
pelo desencadear de peripécias, restrições e entraves no comércio da colónia,
que o evoluir das guerras imprimiu na vida da cidade.
***
O romance tem o seu início em 1931, com o nascimento do primeiro filho
homem, de Augusta e Jack Braga, após o casal já ter quatro meninas. Hora de
grande alegria para qualquer pai, teve a felicidade de Augusta de lhe dar ainda
mais dois rapazes, que nasceram em anos seguintes.
Momento a comemorar com os amigos, quase família, a cidade abria-se ao
convívio, como o desabrochar de uma flor de lótus. A partir de finais dos anos
vinte, Macau registava um próspero desenvolvimento, reflexo do relançamento
económico que emergiu no fim da Grande Guerra. Surgiram lojas modernas ao
estilo importado de Hong Kong, Xangai, Singapura, ou outros portos que mantinham comércio com Macau; contava com aeroplanos e hidroaviões em viagens
regulares a centros urbanos nas regiões do Delta; instalava-se o fornecimento
de energia elétrica à cidade e o abastecimento de água potável; inauguravam-se
hotéis de luxo, com salas de jogo, de bilhar, salões de dança com orquestras de
ritmos modernos, novos clubes noturnos de música jazz, cinemas e animatógrafos, restaurantes e pastelarias, centrando-se o bulício citadino na Avenida
Almeida Ribeiro, mais conhecida pelo nome chinês “San Ma Lou”.
Jack Braga pertencia ao grupo da elite macaense, que congregava europeus
há muito radicados e possuidores da mesma cultura oriental, que contribuíam
para o progresso intelectual da cidade e acompanhavam com algum prestígio
a soberania do território. Exerciam cargos na vereação do Leal Senado, contactavam as autoridades chinesas em nome do povo, desempenhando papel relevante até meados do século XIX, no apoio aos governadores na relação com os
vizinhos chineses, fazendo de intérpretes ou intermediários, com quem muitos
macaenses mantinham negócios.
No início da década de trinta, era pouco significativo o número de refugiados da China, então em guerra civil entre socialistas e comunistas, o que
enfraquecia a nação. Chiang Kai-Shec dominava a região Sul, mas temia mais
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o avanço comunista do que o Japão, que entretanto ocupou a Manchúria, em
1931, dando início à guerra Sino-japonesa. No ano seguinte, Portugal anunciou em Genebra a sua neutralidade no conflito, para tranquilidade de Macau,
enquanto na China ganhava força o timoneiro Mao Tsé Tung, que iniciou a sua
“longa marcha” em 1934.
Sempre a progredir a par da vizinha Hong Kong, reinava na cidade uma
calma aprazível, ambiente convidativo ao aumento familiar, altura em que a
população rondava os 200.000 habitantes, de maioria chinesa. Uma convivência harmoniosa pautava o trato entre as duas culturas, a oriental e a ocidental,
porém distintas no espaço habitacional, nos preceitos das suas tradições, nos
trajes e nos ofícios.
A cidade chinesa fervilhava de gente para lá das muralhas que a separavam
da cidade cristã. Realizava livremente festas e rituais aos vivos e aos mortos
nos seus templos, quando estes na China já estavam transformados em escolas
pelas reformas liberais da implantação da República. Todos gozavam de paz,
trabalhavam em segurança, viviam calmos e desfrutavam as suas festividades,
sendo a mais antiga e ruidosa o “Ano Novo Chinês”, celebrado por todos os
macaenses, que também se juntavam nas competições do “Barco Dragão” e
à “Festa das Colheitas”. Diligentes nas tarefas, os chineses nas horas de lazer
jogavam, ouviam contadores de histórias, faziam exercícios físicos, representavam peças de teatro e a ópera chinesa.
A cidade cristã vivia um ritmo acelerado de festas religiosas e profanas.
Ninguém faltava à missa de domingo, ao culto divino das procissões, das vias-sacras e ladainhas, cheios de grande fé e religiosidade. No âmbito das diversões, a época carnavalesca merecia o maior entusiasmo em “assaltos” a casa
de amigos, nas semanas próximas do Carnaval, bailando ao som de bandolins,
cavaquinhos, pandeiretas e tambores. Ninguém se importava com essa invasão
sem cerimónia, por ser costume, sendo ainda recompensados pelos anfitriões
com bebidas e biscoitos, ou uma canja reconfortante. Nos clubes, frequentados
pela elite macaense, as festas de Carnaval primavam pelo requinte dos trajes
e qualidade das orquestras.
Os encontros sociais dos macaenses tinham lugar nos jogos de ténis, nos
bailes do Grémio Militar, no Clube Melco ou no Clube Macau, este exclusivo
para sócios naturais da terra, ou ainda nos chás da pastelaria “As Delícias” e no
Café Central. Assistiam a concertos musicais, alguns por D. Maria Amália de
Senna Fernandes, esposa de Francisco Ernesto de Carvalho e Rego, a recitais
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de violino por Luiz Gonzaga Gomes, a representações no Teatro D. Pedro V,
organizadas por José de Carvalho e Rego: umas em patuá, da autoria de José
dos Santos Ferreira (Adé), outras em português, mantendo sempre um alto nível
cultural. Recebiam convites para receções oficiais no palácio de Santa Sancha,
faziam piqueniques na Fortaleza da Taipa, residência de férias do governador,
e passeios fluviais na lancha “Macau”, aos fins-de-semana.
Os macaenses primavam em dar aos filhos boa educação e cursos superiores em Portugal ou na Europa, cursos que alguns também davam às filhas. Por
várias razões, os pais preferiam ver os jovens casar com os “filhos da terra”. Se
o número de filhas fosse elevado, então permitiam às mais novas o enlace com
algum oficial de alta patente. Tal prática desvanecia-se com os novos tempos,
porém, mantinha-se difícil para qualquer forasteiro penetrar no seio dessa elite,
como aconteceu com Danilo.
Jovem aventureiro, filho de artistas e excelente bailarino, viajado e com
alguma cultura, Danilo Barreiros depressa fez amizade com os irmãos Carvalho e Rego do grupo de Amadores de Teatro e Música, que o convidavam para
festas nos clubes. Ao apaixonar-se pela professora Henriqueta Jorge, teve de
lutar para conseguir ser aceite na comunidade macaense, depois de lhe conquistar o coração.
É neste ambiente citadino que se desenrolam quadros do um quotidiano
tranquilo em ambientes familiares e profissionais, tendo Jack Braga como
protagonista principal, rodeado de amigos e colegas que, tal como ele, enriqueciam e modernizavam a cidade. O convívio entre casais, com filhos a rondar pela mesma idade, fortaleceu os laços de amizade, fomentou compadrios e
encontros ao serão, quase sempre transformados em tertúlias em casa deste ou
daquele, onde tudo se discutia e projetava, não faltando à hora do chá momentos musicais, ou de poesia.
Este grupo de homens e mulheres intelectuais viu com agrado a recondução
de Artur Tamagnini Barbosa no cargo de governador da colónia, num terceiro
mandato, atendendo à grave situação política no Oriente. Artur Tamagnini
Barbosa conhecia Macau desde a infância, ali havia estudado no Seminário de
S. José e no Liceu, falava a língua local, conhecia bem o território, os costumes
chineses e os negócios da terra. No seu segundo mandato tivera lugar a assinatura do Tratado Preliminar de Amizade e Comercio com a China, no ano de 1928.
***
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A guerra Sino-japonesa agravou-se em julho de 1937, quando os japoneses
atacaram Xangai. Face ao perigo de uma eminente invasão, os chineses fizeram
um pacto de não-agressão e uniram-se contra o inimigo. Rapidamente a guerra
foi descendo para Sul e tudo se transformou num flagelo.
O governador amentou a vigilância do território com lanchas no mar e
pediu ao ministro das colónias maior apoio na defesa, por falta de munições,
de militares, e de recursos para acolher muitos portugueses que se refugiaram
em Macau. Em dezembro desse ano, os japoneses ocuparam a Ilha dos Ladrões,
parte da Ilha da Montanha e uma parte da Ilha de D. João, facto que levou o
capitão Charles Boxer, dos Serviços Secretos Britânicos, e o capitão Hopkimson do Quartel General de Hong Kong, a visitarem Coloane para analisarem a
situação geográfica da Ilha. Justificaram a sua presença, por aquelas posições
militares facilitarem qualquer ataque à colónia britânica.
Durante a estadia de Charles Boxer a Macau surgiu uma natural amizade
entre ele e Jack Braga, professor de inglês com nacionalidade britânica, além
da portuguesa, homem ligado à política e à imprensa por tradição familiar,
jornalista dedicado à literatura e ao estudo da História de Macau, matéria que
também interessava a Charles Boxer. Como bom anfitrião, Jack convidou-o
para cear em sua casa, tendo depois tratado de assuntos históricos e políticos
de interesse comum, ficando Jack Braga desde então como correspondente do
capitão inglês.
Em 1938 os japoneses atacaram as ilhas e aldeias nas imediações de Cantão,
após conquistarem posições no Rio Amarelo e tomarem Tsinan. No mar afundavam juncos chineses, sobrevoavam a região com ruidosos aviões de guerra,
assustando a população, sobretudo crianças, como Ângela, filha de Jack Braga,
que lhes chamou “pássaros de ferro”, expressão que sugeriu o título deste livro.
O conflito avolumava-se de dia para dia, com os nipónicos a estenderem o
seu poder a caminho do Sul da China. Um avião japonês metralhou um hidroavião de Macau, por fazer serviço de espionagem a favor da resistência nacionalista. O incidente causou falatório, que nada resolveu, pois já começavam
as falhas no abastecimento à cidade, devido à fuga dos camponeses da China,
únicos fornecedores. Todavia, muitos chineses ficaram a organizar táticas de
guerrilha para travar o avanço dos nipónicos.
Em outubro, Jack Braga precisou de ir a Cantão, viagens que deixavam
Augusta sempre aflita. Ouvia ao longe bombardeamentos consecutivos, sabia
o mar cheio de perigos, e destruídas as vias férreas pelo inimigo, reconstruí-
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das pelos chineses durante a noite e logo bombardeadas no dia seguinte. O
marido tranquilizou-a, pedindo-lhe que confiasse na sua prudência, por terem
sete filhos para criar, lembrando não serem atacados os barcos com a bandeira
portuguesa e ter bons amigos naquela cidade.
Enquanto o barco subia o Rio das Pérolas pela noite dentro, Jack aliviou
o seu estado de tensão numa carta dirigida a Charles Boxer, dando notícia da
curta visita que Chou En Lai fizera a Macau para obter apoio das Associações
Culturais e Educativas à sua guerrilha. Recebera-o em sua casa num almoço
de confraternização, com altas entidades locais, tendo Chou En Lai elogiado o
governador Tamagnini Barbosa por ter recusado ceder aos japoneses a baía de
Hac Sá e o porto de Cheoc Wan em Coloane, para ali instalarem uma Base Naval,
e até havia proposto ao comandante da PSP que ocupasse a ilha de Wong Kam
para controlo do canal de Coloane. A terminar a missiva, referiu-se à publicação
do seu último trabalho O Início da Imprensa em Macau, sobre terem os jesuítas
introduzido no Oriente a imprensa europeia, com caracteres móveis, obra onde
acrescentou anotações sobre a expansão marítima portuguesa e estrangeira.
Jack Braga fora a Cantão investigar assuntos históricos e políticos, precisamente quando o Japão atacou a cidade, no dia 12 de outubro, deixando-a
num estado calamitoso. Viu pessoas de trouxa às costas a caminho de outras
paragens, cenas chocantes de violência a idosos, que não puderam acompanhar
a debandada coletiva, grande desordem e muito lixo acumulado. Cantão ficou
quase deserta, sem água, sem luz e sem comércio. Os vencedores apoderavam-se dos prédios, entregavam-se ao jogo, passavam as noites nos fumatórios,
deixando a cidade à fome.
O grupo dos intelectuais manteve-se unido enquanto durou a falta de
arroz, partilhando momentos difíceis causados pela guerra. A situação política
complicou-se depois dos japoneses terem saído da Ilha da Lapa e da Ilha da
Montanha, ocupações que entregaram a chineses pró-nipónicos. Estes perseguiam os juncos de Macau e confiscavam as mercadorias, sendo frequentes os
ataques de pirataria no mar, bem como a violência em terra, agravando-se a
escassez de alimentos. Milhares de chineses, muitos deles portadores de doenças, refugiaram-se na colónia portuguesa, que rapidamente duplicou o número
de habitantes, aumentaram as restrições e a miséria do povo.
Face ao contexto citadino, nos anos de 1939 e 1940 surgiram centros de
acolhimento com boas condições e inúmeros apoios aos refugiados, com a recolha de fundos em festas, saraus e bailes de beneficência. O número de escolas
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aumentou com os professores e alunos de Cantão e praticaram-se novas modalidades desportivas.
Entretanto, inaugurou-se o Rádio Clube de Macau, companhia assídua dos
ouvintes pela transmissão de boa música clássica, notícias em várias línguas
e canções modernas ao gosto da população. Numa vertente exterior, vemos
Danilo partir rumo a Lisboa a dirigir uma representação de Macau para participar na Exposição do Mundo Português, pela comemoração do duplo centenário: o de 1140, da fundação do Reino de Portugal, e de 1640, pela independência da Espanha.
A assinatura do “Pacto Ibérico” entre Portugal e Espanha previa já uma
guerra a nível mundial, que rebentou com a invasão da Polónia pela Alemanha, partidária das Forças do Eixo, com a Itália e o Japão. A França e a Grã-Bretanha tornam-se aliadas e a Europa entrou na II Grande Guerra, em 1939.
A colónia britânica de Hong Kong ficou destinada a ser ocupada pelo inimigo.
Natural de Hong Kong, tal como seus pais e irmãos ali residentes, Jack
Braga preocupou-se com o futuro da família pela falta de casas e não a querer alojada nas Ilhas da Taipa e Coloane, onde se encontravam ainda muitos
leprosos. Tentou levar os familiares para Macau, sem sucesso nas primeiras
tentativas, porque não acreditavam no pior quadro, quando muitas famílias
macaenses de Hong Kong já estavam em Macau a ocupar e a comprar casas,
que depois se encheram de refugiados.
O grupo de intelectuais e artistas mantinha-se em contacto permanente
e a trabalhar na abertura de novos periódicos. Jack Braga também escreveu
Jesuítas na Ásia, com o apoio de Charles Boxer, obra impressa no Boletim
Eclesiástico de Macau.
Declarada a II Grande Guerra, o Japão instalou um Consulado na colónia
portuguesa, transformando-o num centro de espionagem dos países europeus
e asiáticos. A neutralidade de Portugal convinha aos beligerantes, que a Oriente
se aproveitaram de Macau para todo o tipo de negócios. Os japoneses encontravam na cidade ambientes festivos, diversões noturnas que os afastavam dos
cenários de guerra e, numa tentativa de ocupação efetiva, começaram a estabelecer várias firmas de comércio.
A situação era já complicada, quando o governador Artur Tamagnini Barbosa
adoeceu com uma anemia cerebral, vindo a falecer a 10 de julho de 1940, para
consternação de todos os habitantes. No mês seguinte, o Dr. Oliveira Salazar
convidou o capitão-de-fragata Gabriel Maurício Teixeira para governar Macau,
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cargo que aceitou em cumprimento do dever, embora contrariado, por causa
da guerra Sino-japonesa e haver problemas de difícil solução, pelas atividades
ilícitas ligadas ao comércio do ópio.
Gabriel Maurício Teixeira assim que tomou posse do cargo, em fins de outubro, enfrentou a adversa conjuntura com uma série de medidas indispensáveis
à boa organização e defesa do território. Não prescindiu das receitas do jogo e
do ópio, únicas que aguentavam os custos da cidade; organizou as forças militares de que dispunha; criou uma equipa móvel, mais eficaz de atuar no terreno,
sob o comando do tenente Alberto Ribeiro da Cunha; reuniu com o Conselho
do Governo para organizar o racionamento e o modo de receberem alimentos;
tratou da questão financeira com o Banco Nacional Ultramarino, banco emissor,
por haver muitos cambistas e várias espécies de notas em circulação; entregou
a Pedro José Lobo, chefe dos Serviços Económicos, os problemas de comércio.
Tudo evoluiu para pior no decorrer de 1941, com um surto de cólera e
maior tensão política por parte das tropas japonesas, então instaladas na cidade.
Impunham a sua autoridade como senhores do Oriente, detetavam movimentos nacionalistas em qualquer traficante, fiscalizavam as saídas e entradas em
Macau com pesadas taxas, faziam contrabando de moedas e pistolas para o
Japão, acusavam as sampanas de fazerem espionagem ao serviço da resistência chinesa, com base na “Associação dos Quatro Setores”, formada por intelectuais da elite macaense.
Em sequência de tais averiguações, o cônsul Fukui apresentou ao governador um ofício do imperador do Japão a proibir o movimento de barcos nas
águas do Delta e a pedir o encerramento das associações humanitárias e desportivas. Gabriel Maurício Teixeira não se comprometeu a satisfazer todos os
itens, em cumprimento da neutralidade e defesa da integridade de Portugal,
mas cedeu em alguns pontos, que entendeu ligados a redes de espionagem.
Depois, devido a uma inflação galopante, reuniu o Conselho do Governo, que
determinou: encerrar as mercearias que vendiam produtos sem ser a troco de
senhas, reduzir o consumo da eletricidade em 80%, reforçar a segurança e a
prevenção nos quartéis, abrir uma conta bancária para os refugiados, disponibilizar hotéis e os clubes para os receber.
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***
O avolumar de tensões com os japoneses em palco, passeando pela cidade
em atitudes ostensivas, demarcou uma terceira fase, intitulada “Paz Perturbada
pela Guerra do Pacífico”. O clima de guerra precipitou-se a nível mundial, com
a entrada dos EUA ao lado dos Aliados, quando uma esquadrilha de aviação
japonesa, apoiada pela Marinha, atacou Pearl Harbour a 7 de dezembro de
1941. Na manhã do dia seguinte, 36 aviões bombardearam Hong Kong, instalando o caos. Outros aviões despejaram panfletos, num apelo à rendição, que
Danilo Barreiros guardou como documento histórico. Havia prometido a Jack
Braga ir com César Carqueja e John Almeida a casa de Charles Boxer salvar
os trabalhos escritos, que encaixotaram num total de duas toneladas, depois
levados para uma embarcação.
No cais, o capitão do navio negou-se a viajar, sob o temor de ser alvejado
e afundarem o vapor, porque o navio Sai On também não havia regressado
a Hong Kong. Ao ver hasteadas no mastro as bandeiras da Inglaterra e do
Panamá, Danilo Barreiros garantiu ao piloto total segurança, se ele as baixasse
e hasteasse bandeiras portuguesas bem no alto do mastro e na proa. Portugal
era um país fora do conflito e poupado a qualquer ataque. Assim regressaram
a Macau, levando muitos refugiados.
Nos trabalhos salvos havia uma lista dos Capitães e Governadores de Macau,
desde 1557 até 1770, que Jack editou, tendo possibilitado à Imprensa Nacional
de Macau publicar em 1942 Macau na Época da Restauração, bem como a
sua versão em inglês, sob o título Macau Three Hundred Years Ago. Gabriel
Maurício Teixeira elogiou a coragem daqueles que salvaram a preciosa coleção
de Charles Boxer, por nela estar retratada a História de Portugal.
A crise política, económica e social agravou-se com a avalanche de refugiados, o que levou o governador a falar à população no dia 9 de dezembro,
apelando à calma e exigindo o respeito pela bandeira portuguesa a quantos ali
se acolhiam.
A partir de então, jamais terminou o fluxo migratório, uma verdadeira invasão de Hong Kong e do Sul da China, que triplicou a população para cima de
500.000 habitantes. Abriram-se novos centros de acolhimento para os receber
em clubes, escolas, paróquias e por familiares, de acordo com as possibilidades de cada um, situação que encheu a casa de Jack Braga com o pai, irmãos,
sobrinhos e amigos. Por falta de abastecimento todos passaram dificuldades.
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Jack Braga enfrentou a situação, decidindo vender o carro, o frigorífico e outros
bens, para suprir a fome.
O grupo de jornalistas, compadres e companheiros de longa data, discutia
nas redações dos jornais, ou nos encontros na habitual mesa do canto da pastelaria “As Delícias”, a grave situação da subida dos preços, pela lei da oferta e
da procura. Por falta de provisões travaram o hábito de receber os amigos em
casa, mas comentavam as notícias divulgadas pelos nipónicos, donos do poder,
e outras coisas à boca fechada, que só os militantes da resistência nacionalista
tinham conhecimento.
Hong Kong enfrentou o adversário enquanto resistiu o corpo de voluntários ao serviço da colónia britânica, que depressa se viu forçado à rendição, face
ao número de inimigos com poderoso material bélico. A cidade tornou-se um
caos pela pilhagem. Os macaenses que lá permaneciam, por opção ou falta de
transporte, deveriam colocar a bandeira portuguesa na porta das suas casas e
usar insígnias na lapela dos casacos para serem identificados na rua. De repente,
todos desejaram a nacionalidade portuguesa para terem um passaporte, que
os levasse para Macau na qualidade de cidadãos.
O problema de alojamento e a aquisição de víveres transformou Macau num
antro de miséria e fome. Muitos chineses chegavam quase moribundos, sem
qualquer apoio consular na cidade e sem trabalho, morrendo às centenas por
dia, sendo os corpos carregados todas as manhãs em viaturas da polícia para
valas comuns. Outros, por simples instinto de sobrevivência, alistavam-se no
grupo de malfeitores, com quartel montado na Rua Horta e Costa, para fugirem
da fome, quando a inflação subia os preços acima de 400% no mercado negro.
A cidade encheu-se de pedintes junto às igrejas, nas arcadas dos prédios, ou à
porta dos restaurantes. Eram intermináveis as filas de atendimento por senhas,
que não garantiam qualquer produto na hora de o levantar.
A falta de arroz tornou-se o maior problema, apesar de alguns corajosos,
como o chefe dos bombeiros, vestido de chinês, e Siu Keng Siu, conhecido por
“o imortal”, arriscarem várias vezes a vida para carregarem víveres. Saíam nas
lanchas em busca de arroz pela calada da noite, por entre a embocadura dos
rios, como faziam nos períodos de escassez. Assim se conseguia minorar a fome.
À crise económica juntou-se a crise financeira. A desvalorização da moeda
de Hong Kong e a circulação de cédulas militares levou os cambistas a derreterem prata em lingotes, que enviavam para a China e para o Japão. A circulação
de cédulas monetárias, conhecida por crise dos “pang tans”, prejudicava o valor
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da pataca. Pedro Lobo concebeu um plano para resolver a desvalorização da
moeda, que consistiu em reduzir a circulação dos certificados, até os interditar
por diploma do Governo, impondo a pataca como única moeda de transação,
o que levou muitos cambistas à falência.
Só os japoneses e os contrabandistas pró-nipónicos viviam no luxo. Apreendiam alimentos através da quadrilha de malfeitores, sob a chefia de Wong Kong
Kit e sua mulher, pistoleira de boa pontaria com ambas as mãos, que a todos
aterrorizava. Multiplicaram-se os incidentes entre grupos rivais em cenários
insólitos, por haver militantes do país inimigo infiltrados no meio de milhares
de refugiados.
No Oriente, o Japão tornou-se imperador do mundo. A Guerra do Pacífico
fez a década de quarenta a mais difícil que Macau atravessou no século XX.
Portugal manteve uma neutralidade quase impossível, perante casos de
arrogância política dos japoneses durante a guerra, posição respeitada nas
colónias à custa de grandes sacrifícios, como aconteceu em Macau e Timor,
embora em contextos diferentes. Terra de paz, a cidade acolheu toda a gente,
desnutridos e doentes, mesmo sem os poder alimentar e tratar, por entraves
criados pelas forças inimigas.
Os japoneses exigiram a entrega de dragas e navios, que o governador
Gabriel Teixeira recusou, por não pertencerem a Portugal. Depois encarregaram o cônsul Fukui de pedir o aluguer das dragas do Porto e a venda da draga
holandesa, através de uma procuração do diretor da firma, preso no campo
de concentração em Hong Kong. A falta de arroz e de víveres fez o governador
ceder a tais exigências, a troco de quinze mil dólares mensais e facilidades no
abastecimento de arroz proveniente da Indochina.
Atrás de um problema logo outros se levantavam. O governador de Cantão
foi a Macau para comprar os vapores Masbate e Sai On, que Gabriel Maurício
Teixeira se negou a vender, por serem navios estrangeiros. Também não autorizou a instalação de um Banco japonês no território, sem que para tal houvesse
uma autorização de Lisboa. Mas como precisava de arroz, acabou por vender
aos japoneses a lancha Macau e peças dos velhos hidroaviões, parados há muito
tempo por causa da guerra. Depois mandou enterrar os canhões do forte da
Guia e os da Fortaleza do Monte, por serem objeto de cobiça dos nipónicos.
Todo o comércio que vinha por mar era controlado pela pirataria. Barcos
registados na cidade atreveram-se a sair ao mar debaixo de perigo, pelo aviso
de um tufão, conseguindo carregar 60 quilos de arroz. Assim que chegaram ao

122

葡中跨文化对话 (第二辑) - 下册

Pássaros de Ferro

Porto Interior foram alvejados por lanchas nipónicas, que lhes apreenderam
toda a mercadoria para se abastecerem, deixando o resto aos seus apaniguados
para o venderem no mercado negro.
Com o alastrar da cólera e da amibiana, criou-se uma Repartição Técnica
de Serviços de Saúde e Higiene, com vacinação permanente anti cólera e anti
varíola, para travar as epidemias. Através de Porta do Cerco continuavam a
entrar chineses fugidos, outros carregando nas suas bicicletas hortaliças e alimentos, sendo obrigados a pagarem impostos várias vezes aos nipónicos.
A paz em Macau era fictícia. A cidade foi cenário de contrabandistas no
câmbio de moedas, no comércio de barras de ouro, do ópio, e do arroz. Quem
se aliava aos japoneses vivia na ostentação, em contraste com a total miséria
do povo. Este quadro deplorável chegou até nós, pela voz dos jornalistas, de
médicos e professores, desabafos com sérias críticas à situação, abordada entre
amigos nos encontros de café.
Único aspeto positivo, no meio de tanta tragédia, consistiu numa explosão
cultural a vários níveis. Movimentos solidários organizavam recitais de música
clássica, jogos, festas, peças teatrais em português, patuá e inglês, pela Academia
de Amadores de Teatro e Música, sob a orientação de José de Carvalho e Rego
na angariação de fundos em auxílio dos necessitados. Esse desenvolvimento cultural, pela confluência de homens ilustres vindos das escolas de Cantão e Hong
Kong, deu origem a novos periódicos, como a revista Renascimento e vários
jornais: Macao Herald, The Macao Tribune, O Clarim, A Voz de Macau, Gazeta
Macaense, Notícias de Macau, alguns de curta duração pela censura nipónica,
que exigia o encerramento das Redações e destruía as gráficas, quando as notícias não eram favoráveis ao Japão. Jack Braga, seu pai e o núcleo de amigos
faziam parte desta dinâmica inovadora na Imprensa. Tiveram lugar palestras
intelectuais, emergiu uma forte arte cénica, novos espetáculos desportivos em
diferentes modalidades para animar o povo, como o basquetebol, ténis, golfe,
hóquei, futebol, bolinha, além de torneios de bilhar, ping-pong e mahjong.
Contudo, a realidade da guerra impunha-se a quantos não se deixavam
alienar mergulhados em festas. Criou-se uma equipa de Polícia Móvel para
atuar naquela conjuntura, que chegava rapidamente a qualquer lugar sob o
comando de Ribeiro da Cunha, e vigiava ruas e locais de maior conflito, fazendo
rondas constantes por bares e hotéis. Sucediam-se casos complicados, dando
azo a especulações dos moradores.
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O serviço de espionagem local funcionava a tempo inteiro de ambos os
lados. A informação sobre cabecilhas da resistência no Sul da China, inovava
táticas para os apanhar. O líder Pau Ka Kei, fornecedor da equipa móvel do
capitão Ribeiro da Cunha com armas e aparelhos de comunicação, tinha a
cabeça a prémio, por represálias dos pró-nipónicos e não tardou a cair numa
armadilha, quando lhe prenderem um primo. Ao entrar em Macau foi logo
assassinado pelo casal Wong Kong Kit, que depois fugiu a coberto das tropas
japonesas. A brigada de Ribeiro da Cunha entrou em ação e do tiroteio travado
resultou o ferimento de um tenente português e a morte de um oficial japonês.
O caso gerou um período de tensão, que só Pedro Lobo conseguiu serenar com
a oferta de 25 garrafas de espumante e algum ópio.
Os conflitos passaram a ser constantes. Logo depois, a descoberta de um
esconderijo com armas dos nacionalistas provocou novo confronto, por quererem os japoneses tomá-las pela força. Interveio a enérgica posição de Ribeiro
da Cunha com os seus homens, exigindo a entrega das armas para as levar ao
governador.
Quando os japoneses começaram a sofrer baixas no Oceano Pacífico frente
às forças americanas aumentaram os atos de arrogância. A necessidade de navios
ao serviço da guerra levou-os a pedir os que estavam no porto de Macau. Perante
a recusa do governador, o grupo de Wong Kong Kit preparou um plano para
dispersar as atenções da polícia, fazendo ataques em várias partes da cidade,
enquanto por mar os guerrilheiros tomavam o “Sai On” rumo a Hong Kong.
Como o navio estava cheio de refugiados, mulheres e crianças, Gabriel Teixeira
deu ordem para não o atacarem.
Tal revelação de força denunciava já o temor de uma derrota das forças do
Eixo. Em fevereiro de 1944, por ter o jornal O Renascimento publicado notícias
sobre a vitória dos Aliados, os japoneses exigiram o encerramento da Redação no
prazo de três dias até à meia-noite do dia 15, sob a ameaça de a fazerem explodir
à bomba. Naquela atmosfera de perigo iminente, a equipa móvel preparou-se
com armas pesadas para um eventual ataque. Uniram-se os jornalistas contra
tal censura, reunindo todos essa noite na Redação, onde apareceram dois oficiais japoneses para confraternizar no jantar que o governador mandara servir
a quantos ali se encontravam. Assim, tudo acabou em bem.
A agravar a situação, já de si caótica por restrições, Macau ainda sofreu
ataques aéreos dos aliados em perseguição dos nipónicos. A venda de combustível aos japoneses por Pedro Lobo, chefe dos Serviços Económicos, levou cinco
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caças F6F do porta-aviões Enterprise dos EUA a lançarem, no dia 16 de janeiro
de 1945, quatro bombas sobre o Hangar e duas bombas na estação transmissora do fortim de D. Maria II. Metralharam o carro de Pedro Lobo, o carro dos
japoneses e o do governador, que se dirigia ao local. Alguns moradores entraram em pânico, outros reagiram com maior naturalidade.
Os Aliados voltaram a atacar Macau na tarde desse dia, e depois em perseguição de um avião nipónico. Indignaram-se os jornais locais e de Lisboa pelo
atentado a uma terra de paz, aberta a todas as nações, protestando Portugal
junto de Londres e de Washington. Alguns pilotos foram apanhados por lanchas no mar, onde se despenharam, justificando um erro de navegação, quando
tinham os mapas bem sinalizados. Nem todos os pilotos se salvaram, porque
os japoneses ofereciam 20 mil dólares a quem os entregasse vivos, tendo conseguido aprisionar dois pilotos em Hong Kong.
Uma crise de insegurança contagiou toda a população, por inúmeros incidentes. Ainda em janeiro, três bombas rebentaram nas oficinas da redação A
Voz de Macau, felizmente sem vítimas a lamentar, mas suspendeu o jornal.
Dias depois, duas viaturas, uma do coronel Sawa e outra do capitão Ribeiro
da Cunha, enfrentaram-se na rua, o que suscitou apostas entre a assistência.
Entrou em cena o vice-cônsul Fukui, diplomata educado, que sempre manteve
boas relações com o governo português, e para evitar o confronto ordenou a
retirada dos japoneses. Sawa negou-se a obedecer e Fukui gritou “Banzai!”,
pondo em sentido os militares do seu país.
Dias depois, a 2 de fevereiro, o vice-cônsul Fukui dirigia-se à colina da
Guia para os seus exercícios matinais, quando foi atingido a tiro por chineses,
vestidos com trajes antigos. Consta que o atentado fora a mando do coronel
Sawa, por ter sido vexado e querer incriminar os nacionalistas. Fukui faleceu
no Hospital de S. Januário, tendo o seu funeral recebido honras de Estado e a
presença de todos os diplomatas até ao porto, para seguir rumo a Cantão, de
onde deveria partir para Tóquio.
Em abril e junho, Macau voltou a ser atacada pelos Aliados em perseguição
dos japoneses, causando mortes e estragos na colónia portuguesa. O governador apertou as medidas de segurança, alterou o recolher obrigatório das 21:00
para as 20:00 horas, proibiu qualquer publicidade nos jornais e ordenou que
se abrisse fogo, caso os americanos voltassem a atacar.
Terra neutral, Macau não escapou à multiplicidade de estratégias dos nipónicos no embargo do comércio, tornando-se frequentes as vinganças sobre os
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maiores comerciantes por parte do grupo de Wong Kong Kit. Primeiro destroçaram o junco dos irmãos Wong Cheong, frente ao Porto, atacando toda a tripulação. Depois, em resposta à indignação de Fernando de Senna Fernandes
por tal ato de violência, quando este ilustre macaense regressava de um funeral
foi atingido a tiro, de que veio a falecer, ficando também feridas as duas filhas
que o acompanhavam. Este crime consternou toda a cidade, que já se habituava
à morte de muitos guerrilheiros, sobretudo de polícias no dever do ofício, que
deixavam a família na miséria.
Após estes incidentes, a PSP comandada pelo capitão Ribeiro da Cunha e
com o acordo do governador, criou a “Brigada Spitfire”. Esta brigada ficou sob
a direção de Sebastião Pinto de Morais, homem determinado a expulsar do
território grupos de malfeitores. Ao enveredar pelo ataque, foi posteriormente
acusado de vários crimes.
A Alemanha rendeu-se após a morte do Hitler. Todavia, terminado o conflito mundial, o domínio japonês a Oriente prolongou-se para além da assinatura dos Tratados de Paz, continuando a reinar uma certa desordem, difícil de
recompor. Foram anos amargos, subjugados pela fome e pela dor da perda de
entes queridos.
O pós-guerra em Macau ficou marcado por questiúnculas citadinas, assentes em ajustes de contas. Os pró-nipónicos atravessavam as Portas do Cerco
de automóvel à velocidade que queriam, habituados a não serem interpelados.
Para os apanhar, a brigada aguardou-os junto à fronteira e deu-lhes ordem para
parar. Desobedecendo à ordem, Wong Kong Kit e a mulher foram alvejados a
tiro, sendo socorridos de imediato e tratados no Hospital de S. Januário. Os
japoneses quiseram levá-los para a China, e conseguiram com a ajuda diplomática de Pedro José Lobo, com uma oferta de vinho do Porto e sacos de ópio.
Em épocas de guerra facilmente se esquecem as palavras de Confúcio no
caminho da virtude, mesmo que não sejam malfeitores. Wong Kong Kit voltou
em setembro, depois de recuperado, com o objetivo de se vingar do ataque.
Raptou uma vítima de forma aleatória junto às Portas do Cerco, calhando a
má sorte ao 1º cabo João Afonso Patrício, levado para a Ilha da Lapa para ser
trocado por homens do seu grupo. Não vendo satisfeitas as suas reivindicações, Wong Kong Kit mandou martirizar a vítima, enfiá-la num saco e atirá-la
ao mar ainda com vida.
Entretanto, o governo chinês de Chiang Kai Chec exigiu a retirada da
embaixada portuguesa e de todo o corpo consular, acusando o nosso país de ter
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colaborado com as forças inimigas durante a Guerra do Pacífico. Tais remores
instigaram muitos chineses a entrar em Macau para prenderem os traidores
pró-nipónicos, enquanto o bando de Wong Kong Kit capturava nacionalistas
para os fuzilar na China. Em contrapartida, o coronel Sawa terminou os seus
dias executado em Cantão.
Macau levou tempo para restabelecer a harmonia. Gabriel Maurício Teixeira, incomodado com a atitude de alguns dos seus homens, abreviou o segundo
mandato, confiando o governo a Samuel da Conceição Vieira, seu conterrâneo
e comandante do aviso “Afonso de Albuquerque”, então em Macau. Coube a
Samuel Vieira resolver o assunto pendente da extraterritorialidade, depois de
Jack Braga ter preparado a sua visita a Nanquim junto de Chiang Kai Shec.
Desse encontro resultou a promessa do vice-presidente da República da
China, Sun Fó, deslocar-se a Macau pelo aniversário da mãe, viúva de Sun Yat
Sen. Recebido no palácio de Santa Sancha com honras de Estado, as palavras
elogiosas de Sun Fó a respeito do apoio dado por Macau aos nacionalistas
durante a guerra, acalmou a propaganda chinesa contra a presença dos portugueses no Oriente.
A guerra civil na China culminou em 1949, com a vitória comunista e a
proclamação da República Popular da China, após a conquista de Cantão e a
retirada de Chiang Kai Shec para a Ilha de Taiwan, há precisamente 70 anos.
Portugal não reconheceu o novo governo chinês. A posição de Macau não melhorou durante o governo de Albano Rodrigues de Oliveira, nem nos seguintes.
Em 1979, Portugal decidiu entregar Macau à China, Nação que exigiu um
processo de transição calmo e organizado, o que possibilitou à colónia ser a
única onde se verificou uma descolonização digna desse nome.
A bandeira portuguesa continuou hasteada no Extremo Oriente até 1999,
altura em que o território, que sempre foi da China, passou para a RAEM. A
transição de poderes completa 20 anos no dia 19 de dezembro de 1999.
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…O SOL, LOGO EM NASCENDO, VÊ
PRIMEIRO, DE CARLOS ANDRÉ: A
TRANSCENSÃO DE “PIERRE MÉNARD,
AUTOR DO QUIXOTE”
卡洛斯·安德烈“初升之日发出的第一道光”: 对
《吉诃德》作者皮埃尔·梅纳尔德的超越
Vera Borges
Universidade de São José, Macau

1. Este volume de 41 poemas de Carlos André pode ser tratado como um
ensaio sobre poesia, mais precisamente sobre poéticas. O título recupera um
verso do Canto I d’Os Lusíadas, assinalando assim, desde o início, a natureza do texto: quer-se explícita glosa do verso camoniano. Camões é o ponto
de partida, condiciona a perspetiva e a linguagem do texto, o que se converte
num convite ao leitor do nosso tempo para o pensar através da proposta de
Harold Bloom, A Angústia da Influência. Não o situamos, no entanto, no terreno agonístico duma sublimação libertadora, em que a perspetiva de Bloom
(1997) coloca as obras analisadas. Pensamo-lo mais dentro do paradigma instituído por, por exemplo, Sophia de Mello Breyner, nos poemas “Em Hydra,
evocando Fernando Pessoa” (Dual, 1972) e no poema “Cíclades” (O nome das
coisas, 1977). Neles, Sophia oferta (maternalmente, na expressão de Eduardo
Lourenço: num “retrato que acaso só uma mulher e um grande poeta podiam
conceber oferecendo[-lhe] a sua disponibilidade maternal” (Lourenço, 1978))
ao viúvo de si mesmo, o “dividido”, que deixou de si “o mapa das múltiplas
navegações da sua ausência” (1991, pp. 177, 176, 175), oferta-lhe, dizíamos, na
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chegada às ilhas gregas, a descoberta jubilosa da presença absoluta, do reino
da imanência sem mácula, que o redimiria e lhe permitiria, qual “Odysseu –
Persona” (Andresen, 1991, p. 144), a coincidência consigo num regresso a si
próprio proporcionada pela espera de uma Penélope que “entre os seus cabelos
o fiasse” (Andresen, 1991, p. 178).
É um pouco dentro desta linha redentora que vemos esta obra singular de
Carlos André. Os poemas de desagravo em relação a Camões não são raros na
poesia portuguesa. A própria Sophia tem vários, embora talvez o mais contundente seja o de Sena, em Metamorfoses, de 1963, com “Camões dirige-se aos
seus contemporâneos”, em que funde voz e identidade com a voz e a identidade
de Camões (Sena, 2013, pp. 229-231). Vemos o volume de Carlos André como
uma chamada à liça (para não deixarmos esquecer a dimensão agonística das
propostas de Bloom) da voz que simbolicamente está na origem da língua a
partir da qual se fez poesia em português; também da figura arquetípica do
poeta, referência ou sombra com que todos tiveram que medir-se, desde então,
como muito bem deixou explícito Fernando Pessoa, na sua fantasia profética
do advento de um Supra-Camões que seria ele próprio, e mais ainda, subliminarmente, em tantas imagens e fragmentos de versos da Mensagem.
Este volume nascerá do périplo do seu autor pelas paragens que vieram a
configurar o mapa do império português, associando-se cada poema a uma foto
a cores que é memento dessa viagem. Mas, como toda a grande literatura, nasce
também de um diálogo, neste caso assumido como princípio estruturante, com
toda uma tradição literária e cultural. Nesse sentido, o modus faciendi deste
volume consiste na revisitação de outras poéticas. Poderíamos talvez dizer
que umas são convocadas pela voz, outras mais particularmente pelo espaço.
Vimos também que Camões é o alfa e o omega deste percurso, ab initio
assinalado, melhor, proclamado, no título, metonímia da obra que este volume
transportará consigo. No prefácio a Literatura-Mundo Comparada: Perspectivas em Português, lembra-se “um ponto nodal na literatura-mundo comparada, escrita em português, que reenvia, de uma forma ou de outra, a este texto
matricial da literatura portuguesa”, Os lusíadas (Buescu, 2017: 27). Poderíamos, portanto, dizer, à outrance, que qualquer livro de poesia que se escreva
em português se mede, de alguma forma, com a recordação das sonoridades
camonianas; por maioria de razão, não seria possível evocar a viagem ou um
espaço que coincida com um fragmento do império que derivou da expansão
marítima, sem que a sombra camoniana se perfile no horizonte dessa escrita.
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Como se a menção às Descobertas, às navegações dos portugueses, não se
pudesse fazer sem o recurso à imagética, à conceituação ou aos ideologemas
da dicção camoniana. Ou como se todo o canto de amor ou meditação sobre
o desconcerto do mundo convocasse a sua melopeia. Todos os preitos que em
poesia têm como alvo Camões, os seus tópicos, a sua obra, incorporam os próprios ritmos camonianos. Um dos autores que neste particular se tem destacado
(e foi por isso distinguido) é Manuel Alegre, um dos poetas que mais demoradamente se tem preso à melopeia camoniana. Esta jornada ou inquirição para
que Carlos André nos desafia tem, no entanto, contornos diferentes. O jogo é
outro – e não menos aliciante.
2. Detenhamo-nos no termo glosa. Entre o trágico e irrisório Pierre Ménard,
reescrevendo laboriosamente secções do Quixote que coincidem ipsis verbis com
o original, na momentosa tarefa de “Continuar sendo Pierre Ménard e chegar
ao Quixote através das experiências de Pierre Ménard” (Borges, 1999), numa
exemplificação ad absurdum do modus faciendi da literatura, e a concepção
Poundiana, de que ela é sempre revisitação e recriação de uma tradição, em
que radica na medida em que a incorpora e “leva mais longe a sua linha” (aqui,
gloso eu um verso de Vitorino Nemésio), temos o exercício da glosa andresiana.
Há neste volume uma carga riquíssima de variadas referências intertextuais,
desde a luz, o leite, o mel, o maná, que da intertextualidade bíblica se fazem
jogo de palavras a orientar a caminhada nos poemas de evocação do Líbano,
como outros paradigmas poéticos orientarão a secção “chinesa”, chamemos-lhe
assim. Este volume nascerá das incursões do seu autor pelo Líbano, Vietname,
Cambodja, Japão, Malaca, mais pela China. Mas a riqueza das referências e
alusões intertextuais projeta os poemas, passos duma peregrinação individual,
no écran da rememoração de matrizes civilizacionais que marcaram diferentes tradições culturais. Essas matrizes civilizacionais e tradições culturais são
simultaneamente contexto e objeto de uma meditação de ressaibo filosófico,
aliás em perfeita consonância com as poéticas chamadas à liça. Dessas poéticas, umas serão convocadas pela voz, outras mais particularmente pelo espaço.
3. Recapitulemos rapidamente o que se pode dizer sobre as segundas, para
nos atardarmos depois nas primeiras. Algumas poéticas são convocadas, não
tanto por exigências da voz, mas por uma exigência do espaço visitado. Assim,
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alguns poemas sobre lugares da China e do Japão convocarão a tradição clássica da poesia chinesa e japonesa.
Pensemos na temática. Na poesia chinesa desde sempre ecoa uma meditação das circunstâncias, normalmente, lamentosas, em que soçobra a paz ou
a ordem das coisas e dos impérios, circunstâncias espelhadas em luarentas
paisagens. Em “Changchung”:
Restam sombras do império já distante,
sobre cinzas de batalhas por travar;
e mais resta só tristeza no olhar
da rainha já sem rumo que a encante,
pois o reino de Pu Yi é só luar. (2017, p. 53)1

A paisagem chinesa tem que ser dita através de elementos e metáforas que
fazem parte dela, na poesia que no-la ofereceu. E temos “Wuhan”, o lago, Li
Bai, o voo planado de grou, a formulação chinesa específica e complexa do “ut
pictura, poesis”: “aguarelas como dedos” e “cada verso é um som que arde,/
mão incerta de seu rumo.” (2017, p. 55)
Certos poemas estão muito próximos dos textos que Pound celebrou como
ilustração do princípio imagético da poesia chinesa clássica, de que ele fez prática
nos movimentos de vanguarda com que definiu a dicção poética contemporânea, e que se reconhecerá como princípio actuante na poesia maior de todos os
tempos. Penso em “Yu Long He”: “Barcas balançam no rio,/ sombras dançam
na corrente […] a a luz na água descansa,/ de mãos dadas com o monte.” (2017,
p. 74). Ou em “Shaoxing”: “Há remos que chapinham pela tarde, / na sombra
entre a água e a folhagem; […] há a voz de Li Shun que ainda arde, /silêncio que
procura quem o guarde” (2017, p. 67). A poesia é captação do instante através
de uma imagem que presentifica uma realidade: “that which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time” (Pound, 1913).
No primeiro poema relativo ao Japão, evocação do “Templo de Ryoanji-Mae”, em Kyoto, é o princípio de rarefação do verbo e de apresentação directa
da realidade por fragmentos, com um intenso efeito de presentificação dessa
mesma realidade, que está em obra: “desceram vermelhas da montanha/ as
cerejeiras/ com a chuva// e à beira do templo / sustiveram o passo” (2017,
1

Todas as citações de …o sol, logo em nascendo, vê primeiro serão feitas apenas com a indicação do ano e da página citada.
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p. 105). O verso estreita-se para as medidas que evocam as do Hai-Ku. A poesia capta, ou captura, o instante em que o movimento se susteve, tal como a
paisagem é a imagem dessa suspensão, num presente eterno.
O outro poema sobre o Japão, “Kyoto”, é já de uma natureza diferente. O
ritmo é o da embaladora redondilha maior, que nos traz neste caso à memória
os romances medievais peninsulares. Em consonância com esse género, que
combina a evocação da natureza e menções à guerra, encontramos uma narrativa que se encadeia na sequência das quadras, cosidas entre si pelo fio (alusivo) a articular folhas, samurai, sangue, espada, fumo-sino (sinais provindos
do monte), madrugada, para desembocar (de novo) na presentificação de um
instante em que a figura/experiência humana e a descrição da paisagem se combinam numa só realidade, para sugerir um dado momento do ciclo cósmico,
materializado numa imagem de Kyoto: “A manhã é um quimono,/como uma
lua de seda,/ uma flor, uma vereda/ para vestir o Outono” (2017, p. 106). E
estamos de novo no terreno da tradição da poesia clássica chinesa e japonesa e
no cerne da teorização poética do imagismo, momento crucial para a definição
das linguagens poéticas do séc.XX.
4. Vejamos agora as poéticas que que são especificamente convocadas
pela voz.
Num volume que nasce explicitamente da dicção sobre a natureza e dimensão (geográfica, imaginária…) do Império que os Descobrimentos foram configurando, e em diálogo explícito com Camões, não se estranhará que muito nele
se deva à poesia do século XVI. Como vimos referindo, unificam este volume
o metro, as ressonâncias, a tonalidade camoniana, que em si transporta a tradição da lírica cortês peninsular.
A glosa como princípio de poesia pode surgir numa associação imprevisível e improvável. “Hanói” assenta estruturalmente numa glosa das voltas a
“Lianor vai para a fonte”. Como o sujeito camoniano ante Lianor, “formosa e
não segura”, também este sujeito poético se descobre enamorado da beleza que
em “Hanói” se materializa,
Uma flor desabrocha sem saber
e o olhar me desvela em seu sorriso,
tão bela como a luz do anoitecer,
futura como a noite que hoje piso;
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[…]
um pagode e um tempo, um mausoléu,
– passado e presente são leitura
ou sombra resguardada por um véu –
em Hanói, cor formosa e não segura. (2017, p. 16)

Isolo dois versos, um pelo poder de sugestão da imagem, a lembrar a sedução de versos byronianos (“futura como a noite que hoje piso”); o outro, pela
sua desvelação de um princípio estrutural em obra nesse volume: “passado e
presente são leitura”. É de poética que se fala, no desdobramento permanente
de todas as realidades evocadas por Carlos André. Lembremos a formulação
feliz de Genette (2006):
Um palimpsesto é um pergaminho cuja primeira inscrição foi raspada para
se traçar outra, que não a esconde de fato, de modo que se pode lê-la por
transparência, o antigo sob o novo. Assim, no sentido figurado, entenderemos por palimpsestos (mais literalmente hipertextos), todas as obras
derivadas de uma obra anterior, por transformação ou por imitação.

Em Carlos André, as paisagens funcionam com um palimpsesto, numa
dupla acepção: as imagens presentes conduzem às imagens do passado, sempre visível, presente nas primeiras; por outro lado, cada evocação deste livro é
também uma evocação de leituras passadas. E por isso Hanói pode ser descrita
com o recurso ao verbo camoniano sobre Lianor:
– passado e presente são leitura
ou sombra resguardada por um véu –
em Hanói, cor formosa e não segura. (2017, p. 16)

Este perpétuo desdobramento em sucessivos planos temporais e várias
instâncias literárias adensa a realidade evocada, aprofundando o seu mistério,
e provoca como que um efeito caleidoscópico, dinamizando a expressão poética
e obrigando o leitor a um deslocamento contínuo entre planos de significado.
Um dos poemas sobre Macau explicita o princípio de poética na origem
deste efeito de sentido: “É lugar e não lugar”, diz-se na “visita” ao “Largo do
Lilau” (2017, p. 90), a marcar a natureza paradoxal e o desafio de princípios de
lógica que alguns outros poetas colocam no cerne da poesia. E o sujeito explicita
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também nesse “largo do Lilau” o seu modo de apreensão desses lugares / não
lugares: “Tudo olho, tudo leio” (2017, p. 90). A paisagem deste livro compõe-se
dos lugares visitados pelo sujeito na sua sequência de viagens, mas na verdade
todos eles abrem para os registos literários que sobre esses mesmos lugares
nos forem oferecidos pela tradição cultural. O mundo percorrido neste volume
é assim imenso, caleidoscópico, em termos espaciais e temporais, porque cada
lugar visitado se desdobra noutro, acrescentando-se dele; todos estes lugares/
não lugares se acrescentam dos olhares, palavras, tropos, que sobre ele foram
lançados, em diferentes tempos. E dir-se-ia que os lugares para onde se viajou e aqueles que a tradição literária nos fez visitar reclamam o mesmo olhar
o mesmo passo, a mesma decifração: “Tudo olho, tudo leio”. Deste postulado
decorrerá assim, também, uma epistemologia.
Outra das características deste discurso é a recorrência de verbos como
“procuro”, “busco”, “não sei”, e a do registo interrogativo e dubitativo. A tentativa de apreensão/descrição do real revolve-se repetidamente na adição de
uma série de disjuntivas, numa soma de propostas de explicações alternativas
que contribuem para o efeito caleidoscópico de que se falava, ou para a natureza um tanto fantasmagórica da realidade evocada. “longe” e “sombra” são
vocábulos que se repetem, et pour cause. A sobreposição de planos (presente,
passado, por vezes futuro) pode ser também a sua justaposição e coexistência,
e as coisas observadas são “talvez fantasmas” (2017, 83). Mas, curiosamente,
a intensidade casa-se com a imprecisão, ou o indefinido, como na sinestesia:
“cada verso é som que arde, / mão incerta de seu rumo” (2017, p. 55).
O modo de apreensão – intenso, mas incerto – espelha a natureza do mundo
percebido, a geografia visitada, a própria história, que parece convocar obrigatoriamente os termos “sombra” e “cinzas”, e o estranho destino dos povos.
Nesta última categoria, deveremos dar relevo a duas realidades: à China e aos
portugueses que viveram e herdaram as navegações.
Veja-se o poema “Hainan” (2017, p. 81):
Hainan, na linha de água, é ilha acesa,
vulcão, desassossegado sossegado;
Hainan, o Mestre e a praia, lado a lado,
e o sol que guarda a ilha e a tem presa
da luz que vem co as ondas, feita espuma,
luar que o vento junta e o vento espalha;
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pegada, terra ardida ou só uma malha
das mil que o império tece uma por uma.

Paisagem, imagens, sonoridades e ritmos ecoam os de Camões no soneto
“O céu, a terra, o vento sossegado”. Note-se o trânsito, no poema “Hainan”,
desde a referência geográfica concreta – “Hainan, na linha de água, é ilha”–, à
descrição intermédia, “o sol que guarda a ilha e a tem presa/da luz que vem co
as ondas, feita espuma, /luar……” – que a suspende, numa sinestésica apreensão
da paisagem, num momento de revelação estética. O espantoso final, “Pegada,
terra ardida ou só uma malha/das mil que o império tece uma por uma”, que
faz de “Hainan” “pegada”, marco no mapa das navegações a reclamar um sentido que o plano superior do destino “tecerá”, é expansão do verso-comentário entre parênteses “(Malhas que o império tece!)”, do poema de Pessoa “O
menino de sua mãe”. Pessoa não poderia faltar, numa obra que se mede com a
mítica voz de Camões e com a poética consideração do significado do império
a que ele abriu caminho.
5. Visitar, portanto, estes lugares, do Líbano, Vietname, Malaca, China,
resulta sempre numa confrontação com o passado histórico desses lugares.
Aqui, uma viagem pela China significa uma viagem pela história da China. Nos
muitos poemas sobre a China, temos uma evocação-meditação sobre momentos da sua história, e o sentido desse império imenso que este sujeito poético
percorre. “A grande muralha” é muito interessante do ponto de vista da imagética. É como se o poema descrevesse uma alucinação. A rima, assonâncias e
aliterações sugerem, na cadência do texto, o movimento ondulatório de uma
fantasmagórica muralha, dragão fabuloso e abstrata “filigrana”. Sublinha-se
a natureza decetiva, portanto impenetrável a uma decifração definitiva, do
objeto descrito: “desvenda em cada ameia uma miragem/ de verde […] prolonga
seus anéis e deles sai, / qual vento, […] muralha ou febre que se esvai.// […]
muralha que nos tolhe e nos engana” (2017, p. 33). A “Grande muralha” é uma
realidade alucinada, pelo desígnio totalizador na origem da sua conceção; e é
também alucinatória, no efeito pretendido, da completa desorientação daqueles que com ela se tentem confrontar. Poderemos ver aqui uma metonímia da
história e destino da China, meditados em tantas etapas/poemas das viagens
de Carlos André?
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Neste volume, estamos sempre “rente à história”, em lugares (como “Nanjing”) “onde o tempo nos exorta” (2017, p. 57).
Veja-se o impressionante “Cidade proibida” (2017, p. 41), que, como
“Lushung”, assenta num princípio estruturante de reiteração, em que as repetições anafóricas vão construindo litanias, sugerindo a complexidade das sobrepostas camadas de sentidos da realidade apresentada. A enumeração acumula
instantes e episódios, a litania impõe fragmentos de paisagens, personagens,
momentos e sentidos da história:
paredes, mansões ermas, povoado,
império e o medo de perdê-lo […]
Cidade à beira tempo construída
[…] onde se tece
A lenda e o poder se desvanece. (2017, p. 42)

“Cidade Proibida” descreve, ou melhor, evoca, o espaço que é metonímia
e metáfora da realidade política milenar do império.
Insiste-se na alucinação e na natureza fantasmagórica, ilusiva, dos lugares, da história: “Restam sombras do império já distante, […] pois o reino de
Pu Yi é só luar.” (2017, p. 53) Ou: “Suzhou […] onde o império adormece / […]
como a China em sua lenda” (2017, p. 59). Em “Beijing – palácio de Verão”,
“pousam as cinzas da história / nas telhas vãs do pagode,/ pousam os véus da
memória,/ por ver se a história lhe acode […] pairam sumidos sinais/ do Império que adormeceu” (2017, p. 37).
Nesta poesia persegue-se a lenda e o mito que na sombra dos lugares visitados estão presos.
Uma anáfora muito camoniana estrutura paisagem e injunção em “Rio Li”:
Vê lonjura, vê traços do Império,
vê a voz da distância ao pé de ti,
Vê a História em seu porte nobre e sério;
no sem rumo que o Fado mostra ali,
vê a China: navega em seu mistério. (2017, p. 77)

Neste poema decassilábico, enuncia-se uma das linhas temáticas que
atravessa este volume e subjaz a todos os textos: a leitura da história, a relação
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entre o aleatório ou caótico do que é manifesto a um nível, e é inscrição de um
sentido num plano outro, o da “História”, com maiúscula. No caso da China,
ver a paisagem é perceber nela um sonho e uma realidade política, reconhecer
a sua natureza enigmática – e a ela sucumbir. Esta é uma proposta fundamental desta obra.
A esta propósito, o último poema sobre a China, antes da sequência de
Macau, “Aldeias de Zhujian”, terá o valor de uma súmula:
na pedra das casas
a lâmina ardida da luz
golpeia de silêncio
mil segredos
entre aldeias e arrozais
talvez fantasmas
arde de febre o rio
[…]
no delta de mil braços
será Song ou será Qing
o silêncio e o murmúrio
dos escombros?
[…]
Em Nam Men
apenas o templo vazio
dá sentido ao silêncio
e ao vazio do tempo
adormeceu de febre a terra
adormece de sede o rio
adormeceu de idade o império. (2017, pp. 83-84)

Há toda uma análise que é conduzida pela sequência das imagens: a poesia é confrontação com a história e o destino, isto é, com o tempo, a finitude, a
grandeza, a vacuidade dos sonhos e ambições humanas. Aliás, História e Fado
são presenças, diria que oraculares, nesta poesia: sondam-se as suas manifestações, sombras e vozes, no fio de linho dos textos.
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Momentos como este, ou como o poema do “Rio Li”, pela sua gravitas e
pela sucessão e leveza das imagens que paradoxalmente no-la sugerem, levam-nos a filiar este volume na tradição da meditação sobre a história de um poeta
como Cavafy, por exemplo. Noutra geografia, é certo, mas com um olhar muito
aproximado em relação ao aflorar da história que a formulação poética capta.
Teremos em André, com em Cavafy, o mesmo sujeito particular, que contemplando a paisagem, se move entre civilizações, recuperando o esplendor e os
segredos do passado no teatro de sombra, cinza e ruínas do presente.
Talvez por isso a paisagem humana destes poemas corresponda maioritariamente à evocação de personagens histórico-literárias, tão fantasmagóricas
quanto as paisagens em que se recortam; os vultos que pertencem ao presente
da observação da viagem do sujeito poético correspondem a figuras anónimas,
emblematizando uma existência (imóvel, milenar) que na verdade poderia
decorrer em qualquer tempo, passado, presente e, adivinhamo-lo, futuro…
Veja-se a referência à “réstia esquiva/ e ligeira/ na mão da camponesa/ que o
feijão separa em Dou Men?” (2017, p. 84).
6. Dizíamos nós que que obviamente os portugueses que viveram e que
herdaram o legado das navegações são chamados a este cenário.
“Templo de A-Ma 1” e “2” constitui um díptico, em que no primeiro pano do
biombo se evoca a presença mais antiga, a da fundação, “nas águas esguias/ de
Ou-Mun”, “porto ou rio”, materializada no culto à deusa da terra (2017, p. 86).
No segundo pano do biombo, o da chegada dos portugueses, o poema consegue
equacionar nos seus versos Camões e o Pessoa da Mensagem, transporta ecos
de D. Dinis e permite um diálogo a muitas vozes, com contemporâneos como
Alegre e Fiama Hasse Pais Brandão (2017, p. 89).
A redondilha e o decassílabo alternam na secção dos poemas de Macau. A
colina de Mong-há, cujos “canhões adormecidos” são “sombra teimosa nesta
rima” (2017, p. 101), encadeia cadências e imagens que nos trazem simultaneamente Lianor e a Ilha dos Amores (“Aqui se acende o verde encosta acima/ e se
afagam canhões emudecidos”, 2017, p. 101), como se as paisagens do império
se descobrissem animadas pela mesma energia que desenha e revela o mundo
no verso camoniano.
A noção de que o que permanece no Oriente, em Macau, em Malaca, é sobra
das viagens, “restos”, réstias das caravelas, porventura “réstia de nada – qual
aragem?” (2017, p. 101), ou “rastos que ficaram de uma trama” (2017, p. 95),
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como se diz das estátuas que ainda ornamentam as “sobras do fogo” que são as
“Ruínas de São Paulo”, confirma a natureza fantasmagórica dos lugares, de todos
estes lugares, produto de escalas num percurso em que “cada cais [é] viagem
inacabada” (“Malaca”, 2017, p. 103). Por outro lado, pertencendo ao “tempo
em seu jogo” (“Ruínas de São Paulo”, 2017, p. 95), de certa forma são eternos,
“hora pousada, /não é começo nem fim”, como o “Largo do Lilau” (2017, p. 90).
7. Se falamos nas perífrases que se referem aos portugueses e à sua presença, voltamos ao título, que nos promete um diálogo com Camões, e a um
poema nuclear, a este respeito:
Dujiangyan
Sobre os rios que vão
com suas águas sem fim,
ouvi a flor do jasmim,
como se fora canção
perguntando porque vim.
[…]
As lembranças de outro chão,
pátria estranha, pátria ausente,
refulgiam na corrente,
por entre dedos, em vão
ancorados no presente
e o que neles passei
nas terras de águas tão cheias
eram mágoas nas ameias
da muralha onde sonhei
reversos de tantas teias. (2017, pp. 21-22)

“E o que neles passei”: resulta desta apropriação do registo camoniano
que o sujeito deste passar/padecer é duplo. O sujeito de enunciação do rosário
ou roteiro destes 41 poemas nunca se elide, não se apaga perante Camões, que
como personagem, não aparece, nem é referido pelo nome, ao contrário do que
sucede noutros autores que também o homenageiam. Mas há momentos em
que recupera na sua voz o testemunho camoniano, e é também Camões que nós
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ouvimos, é a sua experiência que ecoa no verso que Carlos André lhe oferece.
Por isso esta obra incorpora, como um dos elementos a ponderar nesta peregrinação geográfica, existencial e poética, os sentimentos expressos por Camões
na sua lírica e épica. Poderia, numa boutade, parafrasear Borges, em “Pierre
Ménard, autor do Quixote”: “Continuar sendo Pierre Ménard/André e chegar
ao Quixote/Camões através das experiências de Pierre Ménard/André”. O poeta
contemporâneo consegue incorporar de tal forma os ritmos e conceitos camonianos que ressuscita o nosso mítico poeta, de tal forma que nós revisitamos
o tempo e as vivências que colocou nos seus versos, em que sempre nos disse
de si; mas Carlos André chama-o para um diálogo connosco em que, dizendo
o sujeito de enunciação da sua experiência individual, própria –
Por Dujiangyan me achei,
mergulhado no passado,
rio de encanto, rio sagrado,
e no rio me procurei,
no meu tempo, ali parado, (2017, p. 21)

– consegue ainda abrir para uma outra dimensão temporal, mais abstrata,
do nosso imaginário coletivo, como nação:
As lembranças de outro chão,
pátria estranha, pátria ausente,
refulgiam na corrente,
por entre os dedos, em vão
ancorados no presente
e o que nele passei […]
nas ameias
da muralha onde sonhei
reversos de tantas teias. (2017, p. 22)

Assim da coincidência das vozes se passa a uma fusão – de vozes, perspetivas, experiências. Em última análise, tudo é reconduzido a uma mesma condição,
partilhada pelos dois poetas e pelos leitores que se reconhecem herdeiros da
mesma “pátria estranha, pátria ausente”. Dizendo-se efetivamente com o verso
camoniano, qual Pierre Ménard em relação ao Quixote, Carlos André ultrapassa
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o desafio parodístico do primeiro, rompendo o ciclo de repetição frívola, inane,
a que Borges reduziu o empreendimento de Ménard. E por isso ele pode oferecer a Camões a redenção, à maneira de Sophia, da Sophia que nos poemas
“Em Hydra” e “Cíclades” resgata Pessoa transportando-o para a Grécia dela.
Para terminar, deveríamos acrescentar que na verdade Carlos André oferece
também a redenção a Pessoa, ao permitir-lhe habitar a “Casa do Mandarim”,
em que reconhecemos o eco de algumas das suas vozes:
Viver como quem sabe, lá no fundo,
que a noite é só a túnica do rio;
viver como quem espera num segundo
traçar todas as rotas num só mundo,
deixar a morte presa por um fio.
[…]
Escrever palavras lentas como a lua
aqui, nesta varanda, à beira sol:
[…]
morrer como quem vive num segundo
eterno como a fábrica do mundo.” (2017, p. 93)

Por isso a “Casa do Mandarim” é um poema mágico (porque opera uma
operação mágica, oferendo a Pessoa-Reis-Campos a redenção com que por
vezes sonharam). Este livro, … o sol, logo em nascendo, vê primeiro, é uma
magnífica revisitação de imagens e modulações nucleares na nossa tradição
poética; e, tal como Pessoa e Camões fizeram, oferece-nos na sua jornada poética um espelho onde nos podemos procurar, à imagem do que o autor fez. Ao
sondarmos os rastos das tramas que a história foi tecendo pelo mundo, muito
particularmente na arquetípica lonjura da China imperial, poderemos porventura perceber os fios com que “vagas caravelas” (esta designação é de Fernanda
Dias, 1999, p. 43) construíram a nossa identidade, para sempre amarrada a uma
“pátria estranha, pátria ausente” (2017, p. 22). Este livro permite-nos lidar com
dois autores que são expressão oracular na nossa literatura, e com o tempo, a
morte e a eternidade, aspiração ou utopia, que é de toda a poesia. Desafia-nos
a olhar para a dicção poética como se olhássemos uma paisagem; empregando
ritmos, rima e métricas do passado da nossa tradição lírica, convida-nos a reexaminarmos algumas questões fundamentais da nossa modernidade poética.
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OS MACAENSES: IDENTIDADE, CULTURA,
LÍNGUA E LITERATURA EM TRADUÇÃO
澳门土生葡人: 翻译中的族群意识､ 文化､ 语
言与文学
Linda Rika Hioki Naito
Sophia University

Introdução
Os Macaenses são os filhos e os descendentes dos portugueses que se fixaram em Macau no século XVI, na Era das Grandes Navegações. Ao longo destes quatrocentos e sessenta anos, têm mantido a sua comunidade em Macau e
também em outros países, preservando a sua identidade.
Nos primórdios do nascimento da comunidade macaense, a condição básica
da identidade macaense era a sua origem, ou seja, “ser descendente de português e ter nascido em Macau”. Contudo, com a evolução e a diversificação da
comunidade, foram sendo introduzidos novos fatores na definição do Macaense.
Até hoje lancei dois livros em língua japonesa sobre os macaenses. O primeiro intitula-se Os Macaenses – Herança e Memórias de Portugal em Macau
(Naito, 2014), no qual tentei identificar a história, a cultura e a identidade dos
macaenses. O segundo é o Convite à Literatura Macaense – A Literatura de
Macau em língua portuguesa no século XX por autores luso-descendentes
(Naito, 2017), uma tradução para a língua japonesa de uma coletânea de obras
da literatura macaense. Também participei na tradução do livro de gastronomia macaense Comê que cuza?, da autoria de Carlos Alberto Anok Cabral
(Cabral, 2013).
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Neste texto, irei apresentar o conteúdo detalhado destes livros e também
os principais pontos que considerei importante transmitir aos leitores japoneses, incluindo as dificuldades que encontrei na tradução e a reação dos leitores
japoneses.
O meu encontro com Portugal e a língua portuguesa ocorreu durante o
estudo secundário quando participei num programa de “homestay” em Portugal e permaneci durante um ano na cidade de Leiria. Após iniciar estudos para
licenciatura no Departamento de Língua Portuguesa da Faculdade de Estudos
Estrangeiros da Universidade Sophia, em Tóquio, tive oportunidade de estudar durante um ano letivo na Universidade de Aveiro. Após me formar, trabalhei durante 10 anos, entre 1996 até 2006 como Assessora do Adido Cultural
no Centro Cultural da Embaixada de Portugal em Tóquio. Na altura, o Centro
Cultural possuía relações muito fortes com o Instituto Português do Oriente em
Macau e assim comecei a interessar-me por Macau. Este meu interesse tornou-se decisivo ao acompanhar como intérprete o Presidente do Leal Senado na
sua visita ao Japão e também o Governador de Macau na sua visita oficial ao
Japão no ano de 1999. Nos meus serviços na Embaixada, também tive oportunidade de participar na produção de um programa de televisão sobre Macau
através do qual pude criar amizade com muitos macaenses. Esta amizade fez
nascer dentro de mim uma preocupação sobre o futuro desta comunidade após
a transferência de poderes para a China. Motivada por esta preocupação, iniciei
os meus estudos sobre Macau e os macaenses em 2006.

Livro “Os Macaenses – Herança e Memórias de
Portugal em Macau” (2014) – a transformação da
identidade macaense após a transferência de poderes
Nos primeiros dois anos concentrei-me na recolha de dados e de referências bibliográficas sobre Macau e os macaenses. O que mais me assustou foi a
inexistência de publicação sobre os macaenses em língua japonesa. Assim, as
obras, “Em Terra de Tufões – Dinâmicas da Etnicidade Macaense”, por João
de Pina Cabral e Nelson Loureiro (Cabral & Loureiro, 1993), e “Fronteiras da
Identidade: Macaenses em Portugal e em Macau”, por Francisco Lima da Costa
(Da Costa, 2005), foram os livros que serviram de referência para elaborar o
conteúdo das entrevistas com os macaenses.
Em Março de 2008, realizei o meu primeiro trabalho de campo em Macau
durante três semanas, e entrevistei 16 macaenses, incluindo várias personalida146
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des conhecidas da comunidade macaense. Apesar de se terem passado apenas
nove anos após a transferência de poderes, fiquei impressionada com a velocidade do alargamento e do aprofundamento das influências chinesas.
Também reparei que, devido à existência de privilégios políticos e de carreira profissional para os portadores de fatores chineses, estava a desestimular
os mais jovens na preservação dos laços com Portugal. Com base nos livros e nas
entrevistas realizadas elaborei a minha tese para mestrado em 2009, intitulada
A Transformação da identidade macaense após a transferência de poderes –
com base nas 16 entrevistas Realizadas (Naito, 2009).
Cinco anos depois, no ano 2014, acrescentando dados e informações mais
atualizadas à tese de mestrado, lancei através da editora da Universidade
Sophia, o meu primeiro livro Os Macaenses – Herança e Memórias de Portugal em Macau, no qual apresentei a história, a cultura macaense, a identidade
macaense e o conteúdo das entrevistas que realizei durante o período de 2008
até 2012. O livro contém onze capítulos e um anexo:
I: Macaense, um termo sem definições
II:O surgimento dos macaenses e a formação de sua comunidade
III: Os macaenses e as relações entre o Japão e Macau
IV: Os macaenses e a história do relacionamento entre Portugal e a China
no âmbito da soberania do território
V: A situação de Macau e dos macaenses após a transferência de poderes
VI: Os Macaenses e as cerimónias e festas tradicionais
VII: A Culinária macaense
VIII: O Patuá, a língua dos macaenses
IX: A literatura macaense
X: 12 Entrevistas selecionadas aos macaenses, realizadas entre 2008 e 2012
XI: O futuro dos macaenses
Anexo: Calendário das cerimónias e festas de Macau/ Cronologia da história de Macau
No primeiro capítulo deste livro, referi que nunca existiu um conceito fixo
sobre as condições para ser macaense, uma identidade que ainda hoje continua
a ser discutida. Contudo, com base nas entrevistas realizadas e também nas
informações recolhidas, penso que existem oito fatores que podem ser considerados “tradicionalmente” necessários para definir o macaense:
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– Ter no sangue descendência portuguesa. Ser descendente de português;
– Ter nascido em Macau;
– Ter recebido educação com origens na educação portuguesa;
– Ser falante da língua portuguesa (em maioria ter como língua materna
o português);
– Ser católico;
– Ser membro da comunidade macaense e que considere possuir a identidade macaense. Ser reconhecido como macaense pela comunidade
macaense;
– Ter no núcleo da sua identidade étnica a “portugalidade” ou seja, fortes
laços culturais e espirituais com Portugal;
– Ter forte apego ou amor por Macau.
Nos primórdios do nascimento da comunidade macaense, a condição básica
da identidade macaense era a sua origem, ou seja, “ser descendente de português e ter nascido em Macau”. Contudo, com a evolução e a diversificação da
comunidade, foram sendo introduzidos outros fatores na definição do Macaense.
Os macaenses possuem uma longa história de imigração a outros países e territórios. Sendo que atualmente a maioria da população macaense vive fora de
Macau, o que significa o surgimento de gerações de macaenses não nascidas
em Macau. Portanto o fator de ser nascido em Macau já não é considerado
essencial para ser macaense. Sendo cada vez mais forte a influência chinesa, o
fator de ser descendente de português, que claro que ainda continua a ser um
fator importante, já também não é considerado decisivo na determinação do
conceito macaense. De facto, a redução da população portuguesa residente em
Macau e a diminuição da importância da descendência portuguesa para manter
o estatuto social no território contribuíram para a mudança do conceito. A nova
geração de macaenses está cada vez mais a contrair casamento com chineses de
Macau e de Hong Kong e muitas das suas crianças já não possuem aparências
ou traços portugueses ou ocidentais. Neste contexto, atualmente o fator mais
importante para determinar o macaense não é a sua origem mas a “portugalidade”, ou seja, se foi criado num ambiente de vida de estilo português no qual
seja possível construir uma etnicidade culturalmente e espiritualmente ligada
à comunidade macaense.
Do segundo ao quinto capítulo, apresentei a história de Macau desde a
chegada dos portugueses no século XVI até hoje, incluindo as relações entre
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Portugal, China e o Japão. Nos séculos XVI e XVII havia ligações fortes entre
Portugal e o Japão através do comércio e da evangelização católica; no entanto,
depois que o Japão ter cortou as relações com Portugal em 1639, um grande
número de fiéis japoneses foram expulsos para outros países asiáticos. Há documentos que relatam a chegada de muitos fiéis japoneses em Macau que também
se tornaram componentes importantes como antepassados dos macaenses.
No sexto capítulo, referi algumas festividades taoistas, budistas e católicas
de Macau, cujos locais onde são realizados foram designados pela UNESCO como
Património Mundial: Festival do Dragão Embriagado (Templo de Kuan Tai),
Festival de A-Má (Templo A-Má), Festival de Na Tcha (Templo de Na Tcha),
Procissão do Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos (Igreja S. Agostinho e a Sé)
e a Procissão da Nossa Senhora de Fátima (Igreja S. Domingos).
Do sétimo ao nono capítulo, apresentei a cultura macaense. A culinária
tradicional e a língua crioula de Macau chamada “patuá”, que são os fatores
que atualmente os macaenses destacam para divulgar a sua cultura. Também
referi algumas obras literárias escritas em português por quatro personalidades macaenses, o que tornar-se-ia na base do conteúdo do meu segundo livro.
O décimo capítulo ocupou mais páginas neste livro. Entre umas 30 entrevistas que realizei aos macaenses com idades que variavam entre os 20 e 60
anos, selecionei 12, incluindo António Conceição Júnior, Miguel de Senna Fernandes, Rita Santos, Rufino Ramos, José Pereira Coutinho e Jorge Rangel, os
quais questionei sobre a definição dos macaenses, as mudanças na identidade
dos macaenses antes e após a transferência e o futuro da comunidade.
No último capítulo, tentei fazer um apanhado geral da atual situação da
identidade macaense. Como referi no primeiro capítulo, o facto de ser descendente de português e de ter nascido em Macau já não é considerado decisivo para
a determinação do conceito "Macaense". O aumento significativo de macaenses
que não receberam educação portuguesa, que é o caso da segunda e da terceira
geração dos macaenses residentes fora do território e os macaenses que optaram pela educação em chinês ou inglês e não em português após o anúncio em
1987 da transferência de poderes à China, resultou numa drástica redução dos
falantes da língua portuguesa. Neste contexto, atualmente o fator mais importante para determinar o macaense não é a sua origem mas a “portugalidade”.
No entanto, a portugalidade também começa já a perder o seu peso. Grande
parte dos macaenses pensam que, mais cedo ou mais tarde, para sobreviver na
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sociedade de Macau, será necessário passar por uma transformação na identidade étnica baseada na portugalidade.
A conclusão que tirei das palavras dos entrevistados é a clara divisão
entre os otimistas que acreditam na preservação do macaense, afirmando que
a história do macaense é uma história de adaptação à realidade e que, apesar
do avanço e do alargamento da influência chinesa, a comunidade macaense
continuará a se adaptar à nova realidade construindo uma nova identidade
baseada em conceitos diferentes das tradicionais. Por outro lado, os pessimistas dizem que a assimilação à sociedade chinesa fará desaparecer o macaense
e a etnicidade macaense. Pode-se dizer que o futuro da comunidade macaense
está nas mãos da nova geração que deverá optar por um rumo que possibilite
a sobrevivência em Macau.
O que mais desejava focar no livro era a existência de uma comunidade, ou
seja, uma minoria étnica em Macau que, apesar das dificuldades surgidas após
a transferência de poderes, continua a preservar a riqueza da gastronomia, da
cultura e das tradições dos Macaenses. E, também, a existência de descendentes
dos japoneses que se refugiaram em Macau fugindo da perseguição dos cristãos
que começou no século XVII. A história que une Macau e o Japão também foi
um dos fatores que me encorajaram a escrever o livro. Para a minha felicidade
e alegria, esta edição mereceu “o Prémio Literário Rodrigues – o Intérprete”
promovido pela Embaixada de Portugal em Tóquio.

A tradução japonesa do livro da gastronomia macaense
“ Comê qui cuza?”(2016)
Ao continuar os meus estudos, o patuá e a gastronomia macaense começaram a ocupar um grande espaço nos meus interesses. Esta minha vontade
resultou no encontro com Carlos Alberto Anok Cabral, profundo conhecedor do
patuá, um dos principais membros do grupo teatral Dóci Papiaçám di Macau
e autor do livro sobre a Gastronomia Macaense.
A gastronomia macaense tem como base a culinária portuguesa na qual são
misturadas as formas de cozinhar, os ingredientes e as especiarias conhecidas e
adquiridas em África, na Índia, na Malásia, na Indonésia e na região de Cantão
e outros, nas terras onde os portugueses passaram na Era das Grandes Navegações. Pode-se dizer que é uma das melhores obras da culinária internacional
que resulta da fusão de cozinhas tradicionais de diversas regiões.
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Este encontro e a vontade de apresentar a riqueza da gastronomia macaense
aos japoneses fizeram-me dedicar na tradução para japonês do livro que Carlos Cabral lançou em 2013, Comê qui cuza? 食乜野？What to Eat?. Este livro
apresenta 35 receitas escritas em português, inglês e chinês, e, em cada receita,
o autor junta um verso ou ensaio em patuá. Foi para mim um desafio traduzir
os textos em patuá. Mas com o dicionário patuá e português Maquista Chapado (Senna Fernandes & Baxter, 2001) editado pelo Instituto Internacional
de Macau e, a grande ajuda do autor, consegui transpor para a língua japonesa
as frases em patuá que transmitiam episódios e tradições ligadas à cada receita.
A versão japonesa deste livro de receitas ficou pronta em 2016.
O mais difícil foi a tradução de ingredientes que não são comuns no Japão
e também a transformação para japonês das medidas em Libra e Tael, para os
quais necessitei de adicionar muitas notas do tradutor. Para melhor transmitir
a riqueza da gastronomia macaense incluí no prefácio uma breve introdução
sobre o macaense, a gastronomia macaense e o Patuá.
Lamentavelmente o livro traduzido não foi vendido nas livrarias japonesas. Mas foi realizada uma cerimónia de lançamento na Residência Oficial do
Senhor Embaixador de Portugal no Japão na qual o próprio autor preparou
para os convidados pratos tradicionais de Macau. Com a presença do Embaixador e convidados ligados à imprensa, gastronomia e turismo, o lançamento
tornou-se num evento de promoção não só da gastronomia macaense mas
também de Macau.

Livro “Convite à Literatura Macaense – A Literatura de
Macau em língua portuguesa no século XX por autores
luso-descendentes” (2017)
Em 2017, lancei o meu segundo livro em japonês, intitulado Convite à Literatura Macaense – A Literatura de Macau em língua portuguesa no século
XX por autores luso-descendentes. Esta edição é uma antologia da literatura
macaense da primeira metade do século XX na qual apresento 18 obras de quatro personalidades que nasceram nesta época:
Capítulo I – Henrique de Senna Fernandes (1923-2010)
A-Chan, a Tancareira / A Trança Feiticeira
Capítulo II – Deolinda da Conceição (1913-1957)
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	Cheong-Sam / O Sonho da Cuai Mui / O Calvário de Lin Fong / A
Esmola
Capítulo III – Luís Gonzaga Gomes (1907-1976)
Os Diversos Nomes de Macau / A Lenda do Templo da Barra
O Fong Sôi de Macau / Combates de Grilos
O Poço dos Ananases / Mal-Aventurados Amores
Capítulo IV – José dos Santos Ferreira (Adé) (1919-1993)
Macau sã Assi (escrito em patuá e em português) / Macau
	Macau e a Primavera Florida / Adios di Macau (escrito em patuá e em
português)
Dóci Papiaçám di Macau (escrito em patuá) / Macau Modernizada
No primeiro capítulo do livro apresentei duas obras de Henrique de Senna
Fernandes, personalidade chave da comunidade macaense do século XX que
atuou como advogado e professor. A-chan, a Tancareia (Senna Fernandes,
1997), a obra escrita quando o autor estudava na Universidade Coimbra recebeu o Prémio Fialho de Almeida da universidade. A outra é A Trança Feiticeira
(Senna Fernandes, 1993), que posteriormente resulta na produção de uma obra
cinematográfica.
O segundo capítulo é composto por cinco curtas novelas da autoria de Deolinda da Conceição, jornalista que atuou num dos períodos mais abalados antes
e durante a Segunda Grande Guerra Mundial e que falece logo após ter lançado
a sua primeira obra como escritora, Cheong-Sam – a Cabaia (Conceição, 2007).
No terceiro capítulo, estão traduzidos 6 ensaios do historiador Luís Gonzaga Gomes (Gomes, 1994, 1996), os quais relatam algumas das tradições e
contos de Macau e da região oeste de Cantão.
O quarto capítulo é dedicado aos poemas escritos em português e em crioulo
português que é chamado “maquista” ou “patuá” por José dos Santos Ferreira,
mais conhecido como Adé (Santos Ferreira, 1996a, 1996b, 1990).
A ideia e o projeto de traduzir obras literárias da autoria de macaenses
nasceu quando escrevia o meu primeiro livro, onde apresentei um breve apanhado da literatura macaense. Quando escrevia esse capítulo, nasceu dentro
de mim o sonho de algum dia poder apresentar aos leitores japoneses a literatura Macaense.
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Este sonho começa a ficar cada vez mais forte quando iniciei em 2014 aulas
sobre a Literatura Macaense na Universidade Sophia. Nesse ano, escolhi a obra
de Henrique de Senna Fernandes, “A-chan, Tancareira” e tentei traduzir para
japonês com os alunos do Departamento de Português. Desde o início, a tradução mostrou ser um grande desafio não só para os estudantes mas também
para mim. Em geral, os escritores macaenses utilizam um vocabulário bastante
tradicional. Muitas das frases são extensas e as expressões por vezes muito
indiretas e formais, dando ao leitor a impressão de serem difíceis de ler e compreender. Deverão ter sido tarefas muito difíceis para os meus alunos, que nas
aulas de língua portuguesa têm acesso mais frequente ao português do Brasil.
No ano seguinte, comecei a distribuir para os alunos notas sobre as tradições da época em que a obra foi escrita e explicações sobre a peculiaridade
das expressões por vezes muito diferentes das do português do Brasil. Estas
informações parecem ter ajudado muito e no terceiro ano, avalio que a maioria
dos alunos conseguiu compreender mais profundamente a obra e ficou com
vontade de prosseguir a leitura do livro até o final para saber o fim da história. Apresento o comentário de um estudante, que me transmitiu no final do
semestre o seguinte; “A tradução foi difícil mas foi uma experiência única de
aproximação à uma literatura muito interessante e rica que parece ser a fusão
do oriente e do ocidente. Cenas que decorrem numa sociedade bastante oriental
mas transmitidas através da língua portuguesa, uma língua ocidental. Gostei
do contato com o mundo macaense que é muito estimulante”.
Encorajada por estas afirmações e interesses mostradas pelos meus alunos, apresentei à editora da Universidade o projeto de lançar um livro que seria
uma antologia da literatura macaense da primeira metade do século XX e a
proposta foi aceite. Era a primeira vez que me debruçava a sério na tarefa de
traduzir obras literárias, surgiram inúmeros obstáculos. Como já mencionei,
a principal dificuldade foi o estilo muito peculiar da escrita. Assim, a minha
primeira tarefa foi a de fazer uma tradução literal de todas as obras e, depois,
fazer a adaptação do texto para o formato japonês. Contudo, a minha intensão
era de ser rigorosa no transporte para japonês da mensagem que o autor queria
transmitir. Assim, o trabalho de adaptação foi o de que mais tempo necessitei.
Ler e traduzir, reler e adaptar, novamente reler e continuar a alterar… Neste
processo, a minha primeira versão da tradução já era outra no final do trabalho.
Pelo que saiba, esta edição deverá ser a primeira tradução para a língua
japonesa das obras de autores macaenses. Portanto, no prefácio não só intro-
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duzi uma breve explicação sobre Macau e os macaenses mas em cada capítulo,
na apresentação do perfil do autor, com apoio inestimável de muitas pessoas
e de entidades macaenses, usei fotos e ilustrações para os leitores japoneses
poderem imaginar o cenário de cada obra. Ainda para ajudar o leitor, tive de
inserir mais de 80 notas para melhor transmitir a riqueza e as peculiaridades
de Macau e dos Macaenses. Não é um livro de fácil leitura, mas penso que consegui colocar no mercado japonês um livro com conteúdo muito rico para os
leitores que queiram conhecer melhor Macau e o seu povo.

Perspectivas futuras
Quase uma década de frequentes viagens, permanências, estudos e pesquisas em Macau, mas Macau e os Macaenses ainda continuam a me atrair e a me
incentivar cada vez mais a continuar os estudos. O meu maior desejo é, pois, o
de focar os esforços desenvolvidos pela comunidade macaense para preservar a
identidade macaense, que não é só uma fusão do Oriente e do Ocidente. É uma
fusão multilateral, resultado de todo o percurso percorrido pelos portugueses
durante a Era das Grandes Navegações.
No momento, o meu interesse está virado para o trabalho do grupo teatral
“Dóci Papiaçám di Macau”, que comemorou os seus 25 anos de aniversário no
ano 2018. Não podemos esquecer que a gastronomia macaense e o teatro patuá
foram designados em 2012 como Património Cultural Intangível de Macau.
No ano 2018, comecei a trabalhar na tradução das peças do “Dóci Papiaçám di
Macau”, das legendas em português para japonês, ao qual acrescento algumas
explicações sobre a história e a cultura de Macau para mostrar aos alunos do
3.º e 4.º ano do Departamento de Língua Portuguesa da Faculdade de Estudos
Estrangeiros da Universidade Sophia. É um projeto que acabo de iniciar mas
as reações dos alunos são bastante positivas.
Penso que a tradução destas peças, trabalho a que pretendo dar continuidade, poderá contribuir para despertar maior interesse do povo japonês e promover o macaense e a sua língua neste pedaço da Ásia.
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Introdução
A língua portuguesa, atualmente língua oficial de nove países e de uma
região administrativa especial, é, nas palavras de Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, “um dos bens culturais e políticos
mais importantes do nosso tempo” (Reto, Machado & Esperança, 2016, p. 8).
Como instrumento político, é simultaneamente um elemento que está na base
da construção de identidades, pessoais e nacionais, e um fator de afirmação
internacional, no quadro das relações dos países da Comunidade de Países de
Língua Portuguesa (CPLP), entre si, e de todos estes com o resto do mundo. Já
como bem cultural, é importante salientar que se trata de uma língua utilizada
por uma comunidade de mais de 260 milhões de falantes que a usam como
veículo de expressão pessoal, de organização do pensamento, de apropriação
verbal da realidade circundante e de recriação ou transformação dessa mesma
realidade (ou das formas que ela pode adquirir) por meio da criação artística.
Nesta última aceção, trata-se, de facto, de um idioma usado por criadores
literários das mais diversas latitudes para darem expressão ao seu ímpeto criativo através da arte da palavra. Desta forma se vêm constituindo as designadas
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“literaturas lusófonas”, cujo mínimo denominador comum consiste precisamente
no facto de serem escritas em português. Porém, o peso e o reconhecimento
atribuídos a estas literaturas estão longe de ser equitativos, considerem-se
seja os círculos culturais lusófonos, seja os não lusófonos. Tal desigualdade de
valorização e visibilidade resulta de processos de seleção e escolha realizados
pelas mais diversificadas instâncias de legitimação que, ao longo do tempo, têm
vindo a dar forma ao “cânone lusófono”, conceito que, de há uns anos a esta
parte, tem merecido atenção crescente por parte de quantos se interessam por
este tipo de problemáticas.

O conceito de cânone lusófono
Comecemos, pois, por alinhar algumas reflexões sobre as noções de “lusofonia” e de “cânone literário”, especificando, a partir da conjugação de ambas,
o que se entende por “cânone lusófono”.
O termo “lusofonia” reveste-se de múltiplos significados, assumindo não
raro conotações antagónicas que espoletam reações críticas expressas com veemência e paixão. De facto, em relação ao vocábulo “lusofonia” e à realidade que
através dele se procura expressar, é possível rastrear posições lusófilas, mas
também outras profundamente lusófobas.
Os detratores do termo veem-no com muita suspeição associando-o a um
projeto neocolonialista que pretenderia superar o trauma da perda material
das possessões coloniais por meio da imposição da supremacia dos valores
imateriais da língua do antigo colonizador e dos referentes culturais que através dessa língua são veiculados. Um partidário desta perspetiva lusófoba é,
por exemplo, Alfredo Margarido para quem o discurso construído em torno da
ideia de “lusofonia” mais não faz do que “procurar dissimular, não […] eliminar, os traços brutais do passado” (Margarido, 2000, p. 76). Sustenta o autor
que “o que se procura de facto é recuperar pelo menos a sua fracção da antiga
hegemonia portuguesa, de maneira a manter o domínio colonial, embora tendo
renunciado à veemência ou à violência de qualquer discurso colonial, pretende
manter-se o colonialismo, fingindo abolir o colonialista, graças à maneira como
o colonizado é convidado a alienar a sua própria autonomia para servir os interesses portugueses” (idem, ibidem).
Mais recentemente, também Carlos Alberto Faraco expressou grande ceticismo em relação ao conceito de “lusofonia”, ao qual dedica um extenso capí-
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tulo da sua História Sociopolítica da Língua Portuguesa, publicada em 2016.
Afetado por um preconceito comum a outros autores igualmente desfavoráveis
ao vocábulo e ao universo que ele evoca, Faraco defende que se trata de um
termo cunhado por portugueses para servir os interesses de Portugal, que “não
consegue […] alcançar ressonâncias nos demais países de língua oficial portuguesa”, sendo “praticamente inexistente no Brasil” e “visto com grandes desconfianças nos países africanos” (Faraco, 2016, p. 315). Dentre os argumentos
apresentados para justificar a pretensa inoperância e inadequação do termo,
ressalta a acusação de se tratar de uma tentativa de fazer face à “nostalgia do
império perdido”, funcionando como “uma vingança sobre o fenómeno conhecido por descolonização” (Faraco, 2016, p. 320), parecendo o linguista brasileiro querer ignorar que o legado da língua não foi uma imposição do antigo
colonizador, mas antes fruto de uma escolha livre e autónoma por parte dos
povos autodeterminados.
Num plano oposto, alinham-se os que definem a “lusofonia” como um
espaço geolinguístico construído em torno de uma língua comum, no conjunto
da sua unidade e variedades. É este o ponto de vista que parece ser partilhado
por Eduardo Lourenço quando escreve que “a lusofonia não é nenhum reino
mesmo encartadamente folclórico. É só – e não é pouco, nem simples – aquela
esfera de comunhão e de compreensão determinada pelo uso da língua portuguesa com a genealogia que a distingue entre outras línguas românicas e a
memória cultural que, consciente ou inconscientemente, a ela vincula. Nesse
sentido, é um continente imaterial disperso por vários continentes onde a língua dos cancioneiros de Fernão Lopes, de Gil Vicente, de Bernardino, de Pêro
Vaz de Caminha, de João de Barros, de Camões se perpetuou essencialmente
a mesma para lhe chamarmos ainda portuguesa e outra na modelação que o
contacto com novas áreas linguísticas lhe imprimiu ao longo dos séculos” (Lourenço in Cristóvão, 2008, p. 29).
Perspetiva idêntica é adotada por Fernando Cristóvão que assume uma
posição claramente lusófila, justificando-a a partir da “teoria dos três círculos
concêntricos”, a qual tem por modelo a proposta de Braj Kachru para a realidade do inglês, mas que se pode aplicar igualmente ao português, idioma que é
pertença de uma vasta comunidade no seio da qual assume estatutos diferentes.
Assim, o primeiro desses círculos (“inner circle”) seria constituído pelos países
que têm o português como língua materna e língua oficial da maioria dos seus
habitantes (Brasil e Portugal), o segundo (“outer circle”) por aqueles em que este
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goza de um estatuto de oficialidade, embora coexista com várias outras línguas
nacionais (caso dos restantes países da CPLP), e o terceiro (“expanding circle”)
englobaria todos os falantes que têm o idioma como língua estrangeira, ou seja,
as “instituições, pessoas e grupos alheios aos países lusófonos, mas que mantêm com a nossa língua comum, e com as culturas e literaturas lusófonas um
diálogo de erudição, de amizade, de simpatia, de interesses vários” (Cristóvão,
2008, p. 37). Entre estes círculos não se estabelecem relações de subordinação
ou dominação, mas antes de complementaridade e extensão.
É este também o entendimento que temos de “lusofonia”, isto é, encarámo-la de uma perspetiva otimista como a possibilidade de partilha de uma riqueza
comum – a língua portuguesa – que continuamente mostra o seu dinamismo
através da apropriação que dela fazem todos aqueles que a usam, seja na comunicação do dia a dia, seja em contextos outros como o administrativo, o académico, o científico ou o estético.
Relativamente ao lexema “cânone”, o termo surge desde a sua origem
associado às noções de seleção ou de escolha, primeiramente aplicadas à lista
dos livros sagrados reconhecidos pela igreja como verdadeiros transmissores
da palavra de Deus. A partir do Renascimento, com a progressiva secularização
da cultura, o termo e o conceito estenderam-se ao domínio da literatura, deixando o âmbito restrito dos textos religiosos e passando a aplicar-se a textos
profanos também. Desse período em diante, o conceito de “cânone” associa-se
ao conceito de “clássico”, ou seja, de autor modelar porque entendido como
expoente máximo de uma cultura e veículo de transmissão do ideal estético e
ético da civilização de que emerge. O “cânone literário” é, assim, o conjunto
das obras e dos autores social e institucionalmente considerados “grandes”,
“geniais”, “perenes”, comunicando valores humanos essenciais e por isso dignos de serem estudados e transmitidos de geração em geração.
Como refere Aguiar e Silva (2010, p. 243), a identificação e a seleção de
tais obras e de tais autores têm sempre implícitas uma visão simultaneamente
valorativa e normativa do “cânone”. Por um lado, a escolha das obras e dos
autores considerados modelares define o centro e a periferia de uma dada cultura linguística e literária. Assim, os autores do centro detêm uma autoridade
que advém do valor que lhes é reconhecido pela comunidade, enquanto aos
autores da periferia é atribuído um papel subalterno que decorre precisamente
da sua ex-centricidade, isto é, do seu grau maior ou menor de afastamento do
centro. Por outro lado, os autores do centro impõem-se como norma, espe-
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lhando não raramente uma visão etnocêntrica do “cânone”, embora possam
igualmente incentivar percursos que vão do nacionalismo ao cosmopolitismo,
proporcionando um interessante diálogo interliterário, intercultural e mesmo
interlinguístico.
Quando aplicadas ao contexto lusófono, as considerações que acabámos de
fazer em torno da noção de “cânone” adquirem contornos próprios decorrentes das dinâmicas históricas de relacionamento entre Portugal e os países de
língua portuguesa. Ao falar-se de “cânone lusófono” está-se automaticamente
a remeter para um acervo de produções literárias cujo denominador comum é
precisamente a língua em que são escritas. Fernando Cristóvão justifica a operatividade do conceito de “cânone lusófono” pela “existência de vários países
de diversificadas culturas e situados em diversos continentes, organizados em
comunidades até com alguma estruturação política, agrupada pelo uso oficial
de uma língua comum, o português” (Cristóvão in Martins, 2015, p. 246).
Numa perspetiva histórica e diacrónica, a literatura portuguesa ocupa o
lugar do centro, não só por prerrogativas de antiguidade, mas também porque
é aquela a partir da qual, ao longo dos séculos, se foram constituindo e afirmando as restantes. No processo de emancipação das literaturas escritas em
português, a literatura brasileira foi a primeira a destacar-se, constituindo-se a
experiência linguístico-cultural do Brasil como um modelo fundador das demais
autonomizações literárias em relação à literatura portuguesa. Paulatinamente,
também as nações africanas lusofalantes foram produzindo as suas literaturas, maioritariamente na língua do ex-colonizador, ainda que existam outras
manifestações literárias, sobretudo orais, mas também, em alguns contextos,
escritas em diversas línguas autóctones. Estas literaturas vêm-se confirmando
como matriz definidora das diversas identidades nacionais dos países africanos que assim se reconhecem não apenas lusófonos mas igualmente lusógrafos1. Das literaturas africanas de língua portuguesa, sobretudo da angolana, da

1

O termo “lusografia” constitui uma das entradas do Dicionário Temático da Lusofonia,
dirigido e coordenado por Fernando Cristóvão. Trata-se de “um neologismo híbrido […] primo
da Lusofonia” que remete para “o espaço escrito da língua portuguesa. Escrito, ou seja, não
falado como o de Lusofonia, ao qual não se opõe, mas do qual se distingue”. Compreende
um património que abarca “milhões de textos, um sem-número de palavras, escritos em
língua portuguesa desde a noite dos tempos”. Num sentido lato, engloba o conjunto de
“textos legislativos, administrativos, [de] imprensa, [da] escola, […] [da] vida religiosa”;
em sentido restrito, aplica-se à produção literária dos autores que escrevem em português,
sobressaindo aqueles que, sendo oriundos de espaços geolinguísticos multilingues, escolhem
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cabo-verdiana e da moçambicana, têm emergido autores que, numa importante
dinâmica de redefinições diatópicas, se vêm afastando da periferia do sistema
literário lusófono para partilharem o lugar do centro antes ocupado, como se
disse, apenas pelas literaturas portuguesa e brasileira.
Porém, quando se desloca o foco da atenção para o continente asiático e
se pretende considerar os casos dos dois contextos em que o português aí mantém o estatuto de língua oficial – ou seja, Timor-Leste e Macau –, a situação
altera-se, revestindo-se de particularidades muito próprias. No mapa cultural
dos países lusófonos, Timor constitui um caso à parte, vendo-se a sua literatura
relegada para uma posição bastante subalternizada, até porque a jovem nação
timorense não parece ter encontrado ainda a disponibilidade de vontades e de
recursos necessária para a definição e o desenvolvimento de políticas culturais
estruturadas e consistentes. Deste modo, pese embora a existência de manifestações literárias, quer orais quer escritas, surgidas tanto durante o período
colonial, como após a independência, estas permanecem quase desconhecidas
não só para muitos dos que fazem parte dessa vasta comunidade histórica,
linguística, política e cultural designada por CPLP, como também para grande
parte dos próprios cidadãos timorenses, entre os quais prevalecem níveis elevados de baixa escolarização ou mesmo de iliteracia.
Em relação a Macau, a outra região oficialmente lusófona no contexto
geopolítico asiático, a realidade não se apresenta comparável, sendo-o apenas
no que diz respeito ao generalizado grau de desconhecimento, fora dos círculos especializados, daquilo a que se pode chamar literatura macaense de língua portuguesa que leva a que, sistematicamente, tal literatura seja ignorada
quando se trata de mapear as obras e os autores do “cânone lusófono”2. Toda“para a sua produção literária o português, com uma diversidade, um enriquecimento que,
umas vezes é compensador, outras perturbador” (Cristóvão, 2007, pp. 656-657).
2

Refira-se, a este propósito, que o Novo Atlas da Língua Portuguesa, no capítulo intitulado
“Língua como património comum. Unidade e Diversidade”, oferece ao leitor “uma amostra,
embora ínfima e subjetiva, de exemplos de apropriação da língua por prosadores e poetas
dos vários países de língua portuguesa” (Reto, Machado & Esperança, 2016, p. 173) sem
fazer qualquer referência a Macau. É certo que tal ausência se pode justificar pelo facto
de se tratar de uma Região Administrativa Especial (RAEM) e não de um país soberano.
Ainda assim, não deixa de ser significativo que esta ausência não mereça aos autores pelo
menos uma nota explicativa, tanto mais que se assumem como objetivos da obra “inventariar a informação referente a todos os países que constituem a nossa comunidade linguística” e “apresentar […] a força global da língua portuguesa e do potencial económico
e cultural dos países que a consideram seu património comum” (Reto, Machado & Espe-
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via, é atualmente reconhecida a existência de um robusto sistema cultural em
Macau de que o subsistema literário é uma manifestação não negligenciável.

O contributo da literatura de Macau para o cânone
lusófono
Com o desembarque dos portugueses em Macau, no século XVI, em pleno
período dos Descobrimentos, iniciou-se uma era de contactos luso-chineses que,
em termos de produção literária, deu origem a uma “multiplicidade de obras,
concebidas em circunstâncias diversas, fortemente determinadas pelas vivências dos autores, e apresentando perspetivas distintas” (Cavaco & Sequeira in
Morais et alii, 2018, p. 137). Entre tais obras encontram-se aquelas que, no seu
conjunto, constituem a literatura de Macau.
Adotamos uma formulação determinativa em detrimento do recurso ao
adjetivo “macaense” porque consideramos não só textos escritos por autores
macaenses3, como também textos versando sobre temática local ou ambientados
em cenário de Macau. Cumulativamente circunscrevemos as nossas observações aos textos produzidos e divulgados em língua portuguesa. Nesta decisão
acompanhamos José Carlos Seabra Pereira a quem se deve uma preciosa obra
de ensaio ao longo de cujas mais de quinhentas páginas se percorre um eixo
temporal que vai desde os Quinhentistas Luís de Camões e Fernão Mendes Pinto
aos atualíssimos poetas e narradores que, neste século XXI, dão continuidade
à tradição literária em língua portuguesa nesse longínquo território ancorado
na foz do rio das Pérolas.
Seabra Pereira evoca Pierre Bourdieu para definir como sendo de Macau
“uma literatura gerada e promovida em Macau, quase sempre aí editada e
rança, 2016, pp. 33-34), não deixando os autores de se referirem à RAEM noutros capítulos da obra.
3

O termo “macaense” designa os “filhos da terra”, isto é, os descendentes euroasiáticos de
famílias portuguesas enraizadas em Macau, produto da miscigenação de chineses com
portugueses, os quais constituem uma síntese das relações interculturais entre o oriente e
o ocidente. Porém, é possível encontrar outras aceções para o adjetivo, fruto de uma evolução semântica que parece acompanhar também as próprias mutações socioculturais
que se verificam com a passar dos tempos. No Dicionário Temático da Lusofonia diz-se
que o vocábulo “designou primeiro os euroasiáticos de sangue português, estendeu-se aos
chineses com instrução e cultura portuguesas, e apresenta-se agora como conceito multicultural englobante de todos os nativos e habitantes, o que tende a acentuar Macau como
experiência da diferença” (Cristóvão, 2007, p. 667).
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apreciada criticamente, e aí tendendo a constituir o seu próprio cânone (dialeticamente fruto e penhor da sua singularidade)” (Pereira, 2015, p. 7). Acrescenta o ensaísta que a classificação de uma dada obra literária como sendo de
Macau “não decorre necessariamente do nascimento do escritor em Macau […]
nem da eleição de temática peculiarmente macaense […]” (Pereira, 2015, p. 9).
Embora também comporte tais casos, essa literatura define-se antes enquanto
“criação estético-literária de autores que em Macau se descobrem ou afirmam
escritores em língua portuguesa” (idem, ibidem).
Na verdade, falar da literatura de Macau implica considerar um espaço
territorial que, embora diminuto em termos meramente geográficos, apresenta
uma riquíssima diversidade de formas de viver, falar e pensar, de que a criação
literária se faz eco. Por isso, definir e caracterizar a literatura de Macau revela-se uma tarefa desafiante “visto que se trata de um fenómeno complexo quer
pelas suas tradições poéticas, quer pelas línguas em que se expressa, quer ainda
pela origem dos escritores” (Cristóvão, 2007, p. 667).
Procurar encontrar elementos para rastrear a atividade literária em Macau
implica reconhecer a fragilidade que a caracterizou durante largo tempo da
presença portuguesa no território. Apesar do empenho colocado na manutenção dessa presença e no desenvolvimento da própria cidade, a comunidade
portuguesa confrontou-se sempre com a consciência da sua fragilidade diante
do gigante chinês, decorrente quer da gritante inferioridade numérica, quer da
distância da colónia em relação à metrópole. Segundo Maria Barras Romana,
“até cerca da década de oitenta do século passado não existiam instituições
integradoras da vida literária nem sequer se pode considerar a existência dessa
vida na medida em que não existiam academias, escolas de estudos superiores,
enfim, instituições e agentes do facto literário” (Romana, 2017, p. 73).
Isso explica certamente o sentimento de “solidão” confessado por Henrique de Senna Fernandes, justamente considerado “no que respeita à ficção, o
[autor] mais prolífico e também o que apresenta a obra que mais se ajusta ao
cânone ou percurso lusófono” (Venâncio, 2006, p. 10). Senna Fernandes partilhava a opinião de que “em Macau nunca houve uma comunidade literária
portuguesa”, acrescentando que se “durante a administração portuguesa houve
uma atividade editorial mais intensa”, tal não justificava a existência de uma
literatura macaense, em todo o caso “escassa e pouco conhecida fora da própria
comunidade” (Romana, 2017, pp. 76-77).
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Pese embora a lamentada e lamentável invisibilidade da produção literária
associada a esta pequena comunidade lusófona ancorada no longínquo oriente,
a verdade é que não se pode ignorar a existência de textos, sobretudo narrativos
e líricos, que, desde os primeiros contactos dos portugueses com o território,
dão testemunho de vivências, perceções e apreciações através das quais os seus
autores constroem uma imagem identitária, muitas vezes idealizada e simbólica,
que permite situar Macau face ao mundo e aos restantes espaços lusófonos. Este
afã de textualização conheceu um impulso renovado na sequência do processo
de restituição do território macaense à China, não sendo descabido considerar
que a escrita literária se afirmou como uma “forma de fazer perdurar o lugar/
emoção, a Mátria, o reforço de um traço identitário que, tal como o renascer
do pátoà, a partir de 1994, se deveu à emergência da distinção da comunidade
como única, num momento em que o quadro político-administrativo obrigava
os seus membros a tomar consciência da perda” (Romana, 2017, p. 78).
Tendo em conta o cenário esquiçado, e numa tentativa de sistematização
do contributo dado pela literatura de Macau para a constituição de um cânone
lusófono, é possível, pois, propor uma tipologia para os autores de língua portuguesa que dela fazem parte, agrupando-os em cinco categorias que expandem a sugestão feita por Paulo Jorge Cavaco e Rosa Maria Sequeira a propósito
do universo mais vasto das produções luso-chinesas. Segundo a proposta que
aqui apresentamos, tal tipologia compreende 1) autores não contemporâneos
de relatos de viagens, de que seria magno exemplo Fernão Mendes Pinto; 2)
autores portugueses com estadias mais ou menos longas em Macau (de Camões
e Bocage a Camilo Pessanha, Wenceslau de Moraes ou Maria Ondina Braga);
3) autores portugueses que, mesmo sem terem necessariamente conhecimento
de experiência feito da realidade macaense, produzem obras que contêm referências a Macau, nomeadamente ambientando aí as intrigas das suas ficções,
dentre os quais se podem citar Agustina Bessa Luís, Altino do Tojal, João
Aguiar ou Miguel Real; 4) autores luso-macaenses ou produtores de literatura
macaense em português, como Henrique Senna Fernandes, Deolinda da Conceição ou Rui Rocha; e 5) autores chineses que escrevem em português, como
James Li ou Yao Feng.
Trata-se certamente de um conjunto heterogéneo que reúne autores e obras
com desigual valor intrínseco e patrimonial. Todavia, pensamos que a sua identificação e categorização podem constituir um princípio metodológico a partir
do qual se desenvolvam outros estudos tendentes a identificar os escritores e
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os textos que melhor se imponham como representativos da comunidade etno-cultural em causa, contribuindo para “preservar, organizar e ordenar a sua
memória, o seu passado e a sua herança linguístico-literária” (Aguiar e Silva,
2010, p. 243), ou seja, o seu cânone.

Considerações finais
Não sendo nosso propósito por agora determo-nos no comentário e análise
detalhados de casos concretos, queríamos ainda assim assinalar que, da consideração das obras da designada literatura de Macau, quer as enquadremos no
seu devir diacrónico, quer as consideremos sincronicamente, emergem visões
muito distintas sobre a região, os seus povos, os seus usos e costumes, num
retrato que põe em relevo a dimensão multicultural do território onde chineses e portugueses convivem há mais de cinco séculos, estabelecendo diálogos
interculturais entre oriente e ocidente.
A literatura de Macau faz-se eco das experiências vivenciais, coletivas ou
singulares, dos seus autores, os quais dão forte contributo para que a língua
portuguesa continue a enriquecer-se pelo contacto com outras literaturas e
outras oralidades.
Por este e por muitos outros motivos, a literatura de Macau pode ser frequentemente colocada nas margens da criação literária em língua portuguesa,
não figurando no cânone lusófono “de acordo com os meios de reconhecimento,
legitimação e valorização do seu funcionamento institucional” (Pereira, 2015,
p. 9). Porém, serão sempre do interesse de todos, mormente dos membros
da comunidade lusófona, as ações desenvolvidas em prol da sua divulgação e
promoção, pois só com a inclusão de obras e de autores oriundos de todos os
quadrantes do espaço da lusofonia se poderá garantir uma efetiva representatividade das variedades do português, assegurando-lhe assim a manutenção
do estatuto de língua pluricontinental, veículo de expressão de um multiculturalismo a todos os níveis desejável e salutar.
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型过程的比较和跨学科研究
Ana Saldanha
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Introdução
Já no século XVIII, a Revolução Francesa foi acompanhada por uma importante componente agrária e camponesa. Recordemos que, no processo de luta
classista que então se verificou, operou-se a nacionalização e/ou a venda de bens
do clero e da nobreza, o que permitiu que se verificasse uma redistribuição da
propriedade a favor de alguns segmentos camponeses: “as principais revoluções
que modernizaram a sociedade desde o século XVIII foram, em certo sentido,
revoluções agrárias, já que o apoio mais significativo com que contaram proveio
das massas rurais e conduziram a grandes câmbios na estrutura social campesina” (Mukherjee, 1972, p. 47).
O século seguinte seria, igualmente, marcado pela questão agrária e por
lutas pela terra, da Rússia ao continente americano. Porém, foi apenas em 1910,
aquando da revolução mexicana, que o conceito moderno de reforma agrária
assume um valor próprio. A reforma agrária surge, então, como uma exigência
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de camponeses pobres e/ou sem terra, os quais exigem uma mudança da propriedade da terra, com vista a uma transformação dos padrões de produção e
de distribuição de riqueza. A palavra de ordem Terra e Liberdade passou a sintetizar as aspirações de camponeses, índios e campesíndios.
Várias foram, desde então, as reformas agrárias que se verificaram, ora
fruto de reivindicações proletárias e camponesas, ora propostas por Estados
reformistas ou, até, de cariz ditatorial (como foi o caso do Brasil).
A reforma agrária constituiu uma proposta quer da União Soviética, quer
da República Popular da China, quer da Europa (central, oriental e meridional),
quer da Índia, quer dos países da antiga Indochina francesa, quer da América
latina, quer da África descolonizada.
No caso brasileiro, a exigência de uma reforma agrária tem sido um dos
fatores que, nas últimas décadas, tem provocado os maiores conflitos no campo.
Ainda que o problema da terra remonte à colonização portuguesa e à sequente
criação das capitanias hereditárias e da lei das sesmarias, no século XVI, os
conflitos no campo agudizam-se a partir da década de 1950, momento a partir
do qual surgem, no Nordeste, as primeiras Ligas Camponesas.
É neste contexto que o governo federal cria, em 1959, a Superintendência
para o Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), administrada, então, pelo
economista Celso Furtado. O golpe militar (e civil) de 1964, que iniciaria uma
ditadura militar, viria, contudo, a combater fortemente as lutas camponesas,
assim como a própria SUDENE. Porém, contraditória e ironicamente, foi aquela
mesma ditadura que deu o primeiro passo para a concretização de uma reforma
agrária (que, de facto, nunca se efetivou), com a aprovação, logo em 1964, do
Estatuto da Terra e com a criação do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária
(Ibra) e do Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário (Inda), predecessores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) – que viria
a nascer em 1970 (o qual incentivou, não a adiada reforma agrária, mas antes a
colonização da Amazónia brasileira).
A reforma agrária volta a ser um tema fortemente debatido aquando do fim
da ditadura cívico-militar e da redemocratização do Brasil, quando um decreto
de outubro de 1985 institui um novo Plano Nacional de Reforma Agrária.
Ainda que a industrialização, no Brasil, se inicie no século XX, este processo,
na Europa, inicia-se, praticamente, dois séculos antes, em 1750. Portugal, contudo, sofrerá uma industrialização tardia, a qual é temporalmente concomitante
com o processo de industrialização que se deu no Brasil. Mercê da sua depen-
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dência externa e lento desenvolvimento agrícola e industrial, Portugal apenas
inicia, tal como o Brasil, a sua industrialização (especialmente, na agricultura),
ao longo do século XX.
Apesar de a maioria da força de trabalho, no Portugal da década de 1950, se
centrar na agricultura, esta apresentava um atraso importante relativamente à
agricultura dos restantes países europeus. O progresso agrícola português seria,
aliás, mais lento do que aquele que, já então, se verificava na indústria. Por outro
lado, a industrialização agrícola que se verifica, a partir de meados da década
de 1930, vai praticamente circunscrever-se às grandes propriedades agrícolas
(cuja concentração se verifica, sobretudo, no sul do país) (cf. Cunhal, 1976).
Em 1974, no dia 25 de abril, uma Revolução irrompe em Portugal, finalizando 48 anos de ditadura (1926-1974). No processo revolucionário em curso
que se lhe segue, trabalhadores rurais do sul do país ocupam os latifúndios onde
historicamente sempre haviam trabalhado. No seguimento da vaga de ocupações de terras, é publicado, em 29 de julho de 1975, o decreto-lei que estipula e
institucionaliza a reforma agrária, o qual vai regular o processo de desapossamento da grande propriedade fundiária. Contudo, no seguimento das diferentes
reformas constitucionais sofridas pela Constituição da República Portuguesa
(sete, até à atualidade), o termo reforma agrária seria suprimido na segunda
reforma constitucional, em 1989, num movimento que travou o único processo
de reforma agrária que Portugal vivenciara.
Na China, em 28 junho de 1950, menos de um ano após a vitória da Revolução chinesa (na qual o papel do campesinato enquanto classe social seria
valorizado), o governo da República Popular da China institui uma nova lei
agrária, a qual redistribui a terra por pequenos e médios camponeses: cerca de
47 milhões de hectares são distribuídos por 300 milhões de camponeses. No
seguimento deste processo, um movimento de coletivização de terras visou, em
1953, agrupar os camponeses em cooperativas, o qual se aprofundaria em 1955
e, ainda, em 1958, com a criação das comunas populares. Porém, entre 1959 e
1962, várias regiões do país são afetadas por fomes e catástrofes naturais, causando um número de mortos elevado (os números diferem consoante as fontes)
e uma tensão crescente entre os camponeses e o governo chinês, num avolumar
social de conflitos que o agravamento do conflito sino-soviético, que se iniciara
em 1958, apenas viria acentuar.
Depois do período da Revolução Cultural (1966-1976), a conceção de cooperativas é reformulada, pelo que, gradualmente, é dado um espaço crescente
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às produções familiares e aos mercados livres rurais, nomeadamente a partir
de 1978, quando novas orientações políticas são aprovadas no XI Congresso do
Partido Comunista Chinês (PCC).
Tendo em conta a importância da questão agrária na conformação socio-histórica quer de Portugal, quer do Brasil, quer da China, pretendemos fazer
um estudo comparatista de obras selecionadas das respetivas literaturas nacionais, tendo como elemento central de análise a questão agrária e os processos
de reforma agrária (efetivos ou tentados) naqueles países. Partindo dos estudos
por nós já realizados relativos à literatura e à questão agrária brasileira e portuguesa (Saldanha, 2015; Saldanha, 2018) pretendemos, no presente trabalho,
alargar a nossa investigação à China, numa perspetiva interdisciplinar que busca
criar pontes e diálogos entre a Améria latina, a Europa e a Ásia, refletindo, e
fazendo comunicar, elementos socio-históricos e estético-ideológicos do Brasil,
de Portugal e da China.
Tendo em consideração os limites que um artigo científico, naturalmente,
nos impõe, limitar-nos-emos ao período histórico que abarca o processo de
industrialização encetado no campo, nos três países, e aos processos de institucionalização da reforma agrária que os três vivenciaram, assim como à produção
estética que reflete (sobre), ficciona ou aborda os elementos sociais, estéticos e
ideológicos daqui decorrentes.
Neste sentido, centrar-nos-emos, no caso brasileiro, em alguns exemplos de
obras modernistas, no caso português, em alguns exemplos de obras neorrealistas, enquanto, no caso chinês, centrar-nos-emos numa seleção literária que,
mesmo se produzida recentemente, reflete e aborda os processos de transformação no campo que decorreram da Revolução de 1949.

1. Letras e contexto socio-histórico: o caso brasileiro
1.1. Questão agrária e Brasil
Atualmente, o Brasil é um dos países onde se verifica a maior concentração
de terras no mundo. Este facto tem a sua base num facto socio-histórico que
remonta ao período de colonização portuguesa.
Inspirando-se do modelo já instituído no arquipélago da Madeira e no
arquipélago dos Açores, e trinta anos após a chegada ao Brasil, a metrópole
portuguesa institui o sistema das capitanias hereditárias (depois, capitanias
reais). A Coroa garantia, deste modo, quer a colonização do novo território, quer
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novas fontes de renda (Saldanha, 2015; Saldanha, 2018). Ao longo dos séculos
XV, XVI e XVII “o donatário e seus sucessores foram investidos de poderes e
privilégios extraordinários, alguns, até então, privativos do rei que, nas circunstâncias da época, viu-se obrigado a deles abrir mão, a fim de que o povoamento
e a exploração das terras do Brasil se tornassem uma realidade” (Borges, 1958,
p. 267). Os donatários podiam, por sua vez, entregar sesmarias a quem assim
decidissem “com a condição de os sesmeiros pagarem determinado foro anual
por légua, pensão anual pelo estabelecimento de engenho, ou tributo sobre a
produção de açúcar” (Borges, 1958, p. 271).
As capitanias hereditárias e as sesmarias foram, desta forma, as duas instituições típicas do Brasil-Colónia.
O não cumprimento da lei das sesmarias (os donatários, apesar de terem
a obrigação de distribuir 80% das terras a título gratuito de sesmarias – cujos
beneficiários se encontravam isentos de qualquer espécie de dependência pessoal –, não cumpriram este postulado) permitiu que a posse sesmeira da terra
garantisse o domínio latifundiário da propriedade, a qual constituiu a “base material para a exploração do produtor direto escravizado” (Maestri, 2003, p. 239).
Ainda que, até ao século XVIII, a economia mundial seja dominada pelo
capital comercial, o século XIX assistirá à hegemonia do capital industrial. É
neste momento que as metrópoles necessitam das colónias, uma vez que, como
afirmou Caio Prado Júnior (2006), “o antigo sistema colonial, fundado naquilo
que se convencionou chamar Pacto Colonial, e que representa o exclusivismo
do comércio das colônias para as respectivas metrópoles, entra em declínio”
(p. 123). Tendo em consideração que o Império inglês se encontrava num processo de transição mais avançado na passagem do capitalismo comercial para
o capitalismo industrial, a metrópole portuguesa não foi capaz de fazer frente
ao Império, então mundialmente dominante, nas suas colónias:
O último quartel do século XVIII veria a decadência da mineração do ouro
no Brasil. A Inglaterra já havia, sem embargo, entrado em plena revolução
industrial. As necessidades de mercados cada vez mais amplos para as manufaturas em processo de rápida mecanização supõem nesse país o abandono
progressivo dos princípios protecionistas. O tratado de Methuen, que criava
uma situação de privilégio para os vinhos portugueses no mercado inglês,
é fortemente criticado do ponto de vista dos novos ideais liberais. O problema fundamental da Inglaterra passa a ser a abertura dos grandes mer-
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cados europeus para as suas manufaturas, e com esse fim tornava-se indispensável eliminar as ataduras da era mercantilista. (Furtado, 2000, p. 32)

A hegemonia crescente do capital industrial vai impulsionar mudanças no
modelo económico brasileiro, surgindo uma classe de trabalhadores livres que
permitia a não imobilização de capitais, e antes a livre circulação de capital no
mercado interno.
Na Revolução burguesa oitocentista em curso na Inglaterra, o escravo teria,
assim, de deixar de o ser, para assumir uma nova posição social no modo de produção que então se aprofundava e expandia, sob a égide da burguesia inglesa.
O Império inglês pressionou, desta forma, as diferentes nações europeias que
ainda utilizavam a escravatura como forma de exploração da força de trabalho,
no sentido de aquelas substituírem esta mão-de-obra escrava por mão-de-obra
assalariada. A esta necessidade económica juntaram-se quer fatores ideológicos que sustinham a nova necessidade económica, quer movimentos crescentes de revolta de escravos, muitos deles organizados em quilombos, pelo que a
escravidão tinha, necessariamente, de ter um fim próximo no Brasil (Saldanha,
2015; Saldanha, 2018).
O Império brasileiro, fortemente dependente de capitais ingleses, vai, assim,
preparar o fim da escravatura, promulgando, pela primeira vez, no Brasil, pela
mão de D. Pedro II, uma Lei de Terras (Lei de Terras n° 601, de 18 de setembro
de 1850). Surgida em 1850, esta lei surge como um “marco jurídico para a adequação do sistema económico e de preparação para a crise do trabalho escravo”
(Stédile, 2011, p. 22). Assim sendo, se, até 1850, a Coroa portuguesa possuía o
controlo e o monopólio da propriedade de todo o território brasileiro (e, consequentemente, da terra), a terra deixa, a partir daquela data, de constituir um
bem da natureza para se tornar numa mercadoria (Saldanha, 2015; Saldanha,
2018). Como mercadoria, a terra passa, portanto, a ter um valor.
Esta lei pretendia obstruir a via de posse, proibindo a possibilidade de aquisição de terras públicas por outra via que não fosse a da compra. Vedava-se,
definitivamente, a possibilidade de aquisição de terras pelas classes mais desfavorecidas, inclusivamente por aquelas que trabalhavam no campo, enquanto
se perpetuava a preservação da estrutura latifundiária brasileira (Gorender a),
1976; Gorender b), 1976). Foram, então, os fazendeiros, muitos deles usufruindo
do direito de concessão outorgado pela então Coroa portuguesa, que compraram
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estas terras, participando e acelerando (n)o processo de consolidação da propriedade privada de grandes extensões de terra (Saldanha, 2015; Saldanha, 2018).
O ano de aprovação da Lei de Terras coincide com o ano em que a Inglaterra, política e economicamente liderada pela burguesia industrial, impõe
a proibição do tráfico negreiro, ameaçando apropriar-se de toda e qualquer
embarcação que transportasse escravos africanos para outros continentes (Oliveira Marques, 2001).
A pressão económica inglesa, as ideias abolicionistas, assim como os diferentes movimentos de revolta da população escrava, fizeram com que, em 1888,
fosse, definitiva e juridicamente, abolido o trabalho escravo. Sem qualquer bem,
os agora ex-escravos migram para as cidades, onde as melhores terras, já então,
eram propriedade de uma elite, instalando-se nos morros e constituindo as bases
das atuais favelas (Stédile, 2011).
Com a fuga da mão de obra ex-escrava para a cidade, o modelo agroexportador entra em crise, atingindo o seu paroxismo no decurso da Primeira Guerra
Mundial, quando o comércio entre as Américas e a Europa é interrompido. O
gradual fim deste modelo, e a posterior interrupção das relações comerciais entre
as Américas e as suas antigas metrópoles, vai ter duas consequências fundamentais: por um lado, o mercado interno desenvolve-se; por outro lado, é feito
um apelo à mão de obra pobre europeia para se instalar no Brasil e substituir,
assim, a mão de obra escrava.
Uma vasta massa de camponeses pobres europeus vai instalar-se no Brasil,
sobretudo a partir de 1875 (e até à eclosão da Primeira Guerra Mundial). Altera-se, desta forma, o quadro social brasileiro, nomeadamente na área central e
sul do país, num momento em que o poder económico e político passa a estar
ligado a uma nova oligarquia: os senhores do café de São Paulo.
Nasce, então, uma nova classe camponesa brasileira, composta, por um
lado, por migrantes camponeses pobres europeus, e, por outro, por populações
mestiças, oriundas do processo de miscigenação entre escravos, europeus e
ameríndios. Não tendo sido escravos, estas populações mestiças não deixavam,
apesar disso, de ser trabalhadores empobrecidos e com precárias condições
de vida e de trabalho, e, portanto, também eles incapazes de aceder à propriedade da terra. Estes trabalhadores pobres vão encetar um processo migratório
interno, instalando-se nas zonas áridas do sertão, ocupando, ora individual, ora
coletivamente, a terra que permitiria a sua precária subsistência (Stédile, 2011;
Saldanha, 2015; Saldanha, 2018).
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A crise do modelo agroexportador vai ter consequências, não apenas económicas, mas também políticas e institucionais, acarretando consigo o fim do
Império e o estabelecimento de um modelo político republicano. Posteriormente,
a eclosão do primeiro conflito armado mundial e a crise de 1929 vão interromper o fornecimento de mão-de-obra pobre para o Brasil, abrindo caminho para
que, a partir de 1930, se inicie um novo período na história económica do país
(Saldanha, 2015; Saldanha, 2018).
Em 1930, com o objetivo de impor um modelo económico assente numa
maior industrialização, a burguesia industrial afasta do poder a oligarquia
(rural) agroexportadora. Sob a liderança política de Getúlio Vargas, a indústria
vai subordinar a agricultura e a cidade vai hegemonizar o espaço rural. Ainda
assim, é mantido um modelo de dependência, desta vez através da industrialização (cf. Stédile, 2011), inaugurando um processo que, segundo Octavio Ianni
(1971), origina o aparecimento do proletariado rural brasileiro.
Porém, se, até à década de 1930, domina a oligarquia do café com leite, a
partir de então passa a haver uma forte necessidade de inserção da indústria
no novo quadro socioeconómico brasileiro. Segundo Celso Furtado (1979), este
processo de industrialização implicou três mudanças fundamentais naquele
modelo: por um lado, a estruturação de uma economia semi-industrial, por
outro, uma migração do espaço rural para a área urbana, e, finalmente, a criação de um Estado central técnico e mais burocratizado, necessário para romper
com o tradicional regime oligárquico. Apesar disso, considera o mesmo autor, a
participação da antiga oligarquia nas instituições estatais continuava, pelo seu
peso económico, a ser fundamental neste processo transicional.
Apesar de o poder político passar a ser detido por uma nova elite, detentora
da indústria, a propriedade da terra não muda de mãos, pelo que a tradicional
oligarquia rural continua quer proprietária das suas imensas e extensíssimas
propriedades agrícolas, quer a produzir para exportação. Assistimos, assim,
a uma necessária conciliação de interesses, desenvolvendo-se um novo setor
industrial: a agroindústria.
Apesar disso, a crise de 1929, a subsequente crise cafeeira, e a necessidade
de o Brasil se concentrar, sobretudo, numa produção virada para o seu interior (em detrimento de culturas para exportação), impulsionam um processo
de diversificação de culturas que estimularam uma produção agrícola menos
dependente do mercado externo (Ianni, 1984).
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Neste contexto, uma burguesia agrária de grandes proprietários busca a
modernização da exploração agrícola, de forma a se dedicar ao mercado interno
brasileiro, num processo que implicou a aceleração das forças produtivas das
grandes propriedades rurais e um novo movimento de concentração de terras
(Saldanha, 2015; Saldanha, 2018).
Se o começo do desenvolvimento industrial é favorecido pela crise das economias industrializadas nos anos 30 e pela Segunda Guerra Mundial, este contexto altera-se a partir de 1945, quando a competição internacional aumenta.
Em 1953, são lançadas medidas extremamente favoráveis ao capital estrangeiro. Esta política é reforçada por Juscelino Kubitschek, quem estabelece taxas
de câmbio preferenciais para remessas de lucros, uma legislação favorável para
registo de capital e o direito de importação de bens de capital sem cobertura
cambial pelas autoridades, reduções ou isenções tarifárias, assim como vantagens de crédito e de tributação (Saldanha, 2015; Saldanha, 2018).
É, também, desde então, que se materializa como bandeira de luta entre
as populações campesinas a reforma agrária. Reivindicação de pequenos camponeses com terra, semi-proletarizados ou não, e de camponeses sem terra, a
reforma agrária exige a acessibilidade da terra a todos aqueles que nela trabalham.
Na década de 1960, o Rio Grande do Sul é confrontado com uma situação
de quase 300 mil famílias exigindo terra. Esta década vê nascer, por esta razão,
o primeiro movimento de camponeses sem terra (cujo método de luta passa pela
ocupação da terra reivindicada).
O golpe militar de 1964 vai, no entanto, travar o ascenso desta luta pela
terra. Para além de reprimir violentamente os movimentos de campesinos sem
terra que vinham fazendo pressão sobre o Estado, a ditadura militar procurou
dirigir para a Amazónia aquela massa trabalhadora. É neste contexto que a própria ditadura promulga o Estatuto da Terra, “até hoje o mais eficaz instrumento
para desapropriação de terras para fins de reforma agrária” (Maestri, 2005,
p. 273), o qual define o conceito de função social da terra, que perdura na atual
Constituição brasileira.
A subordinação da agricultura à indústria vai perdurar até aos anos 80,
inclusivamente durante o período de ditadura militar (1964-1985), pelo que a
exploração no campo, como na cidade, agudizar-se-á e materializar-se-á através
de conflitos e de lutas que desembocarão na formação de agrupações classistas.
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As contradições sociais, a grande diferença entre aqueles que possuem as
terras, e os que nada têm, será representada literariamente, sobretudo, durante
os anos 1930, 1940 e 1950.
1.2. O nascimento do Modernismo e as alterações no espaço rural
brasileiro
O período que se convencionou designar de Pré-Modernismo abarca os
primeiros anos do século XX, finalizando aquando da concretização da Semana
de Arte Moderna de 1922.
Ao contrário do movimento modernista que se lhe segue, o Pré-Modernismo
não constitui, porém, uma escola literária com um programa e estética comuns.
Assim sendo, neste termo genérico agrupam-se autores e obras que, ao mesclar
características, ideias, formas e conteúdos de escolas europeias (como o realismo,
o realismo-naturalismo ou o simbolismo), anunciam o Modernismo posterior
(Saldanha, 2015; Saldanha, 2018).
No final do século XIX, os grandes proprietários rurais, nomeadamente
os produtores de café, do Estado de São Paulo (SP), e os criadores de gado, do
Estado de Minas Gerais (MG), dominam o panorama socioeconómico brasileiro.
Esta configuração económica faz com que, vulgarmente, se caracterize aquele
período histórico de República do café com leite, o qual se estende de 1889 a
1930 (Saldanha, 2015; Saldanha, 2018).
Vários grupos, principalmente de São Paulo (SP) e de Minas Gerais (MG),
mas também do Rio Grande do Sul (RS), disputavam o poder na República que
se havia implantado em 1889. Nesta disputa pelo poder, o Exército conformava
uma força que tinha fortes vínculos com a nova organização sociopolítica, ao
contrário da Marinha, que possuía fortes históricas ligações com a Monarquia
Imperial que havia caído em 1889 (Saldanha, 2015; Saldanha, 2018).
Porém, a proclamação da República vai reorganizar o poder regional, transformando as províncias em Estados, os quais vão, então, ganhar autonomia
política e fortalecer os grupos economicamente dominantes. Desta forma, os
grupos cuja produção se centra no café, sediados em SP, e que dominam economicamente, atingem uma grande relevância no plano político e económico.
Para se compreender a influência do sector cafeeiro na determinação das
políticas levadas avante durante o primeiro período republicano, há que assinalar
que o café, na década de 1920, correspondia a, aproximadamente, 72% das exportações do Brasil. Ora, o desenvolvimento da indústria do café demandava uma
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mão de obra crescente, pelo que o próprio Estado brasileiro vai, neste período
histórico, fomentar a imigração. É assim que, aproximadamente, 4 milhões de
trabalhadores chegam ao Brasil, mormente da Europa e da Ásia, muitos dos
quais se instalam em São Paulo.
Entretanto, no campo, aprofundam-se as contradições materiais entre proprietários de terra e aqueles que, não a possuindo, nela trabalham (cf. Stedile,
2005; Saldanha, 2015; Saldanha, 2018), o que terá como consequência o despoletar de diferentes revoltas e conflitos sociais.
Um desses conflitos ficou registado na literatura brasileira pela pena de
Euclides da Cunha que, em Os Sertões (1902), descreve o conflito que opôs o
beato Antônio Conselheiro, e seus seguidores, ao Exército brasileiro:
Concluídas as pesquisas nos arredores, e recolhidas as armas e munições de
guerra, os jagunços reuniram os cadáveres que jaziam esparsos em vários
pontos. Decapitaram-nos. Queimaram os corpos. Alinharam depois, nas
duas bordas da estrada, as cabeças, regularmente espaçadas, fronteando-se, faces volvidas para o caminho. Por cima, nos arbustos marginais mais
altos, dependuraram os restos de fardas, calças e dólmãs multicores, selins,
cinturões, quepes de listras rubras, capotes, mantas, cantis e mochilas […]
A caatinga mirrada e nua apareceu repentinamente desabrochando numa
florescência extravagantemente colorida no vermelho forte das divisas,
no azul desmaiado dos dólmãs e nos brilhos vivos das chapas dos talins e
estribos oscilantes. (1995, p. 323)

A influência realista e naturalista-realista já então se reflete, pelo que os
autores desta literatura finissecular denotam preocupações sociais. Este período
de acirradas convulsões sociais é, igualmente, marcado pela coluna de Luís Carlos
Prestes, num contexto socio-histórico que, estética e culturalmente, assistiria a
um movimento no qual se buscava uma identidade brasileira própria, distante
da europeia. Assim sendo, ao aproximarem-se da realidade do Brasil, os autores recorrem a uma atitude estética em que a linguagem literária se aproxima
da cultura oral.
Esta busca de uma brasilidade desembocará na organização, em 1922, por
artistas brasileiros, de uma Semana de Arte Moderna, na cidade de São Paulo.
Esta data torna-se, desta forma, no marco inicial do movimento modernista, o
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qual se dividirá em duas fases distintas: a primeira, até 1930, e a segunda, até
ao final da Segunda Guerra Mundial.
Ainda que terminando em 1930, depois de oito anos desde o seu início, a
primeira fase modernista corresponde a um período de intensa atividade artística, durante o qual se publicaram, sobretudo, manifestos e revistas, nos quais
a poesia assume um papel de relevo.
No seguimento dos autores que haviam dado os primeiros passos em criações estético-literárias que buscavam topoi realistas-naturalistas, os modernistas desta primeira fase buscaram uma estética autónoma e distinta, para tal
criando diferentes linguagens e diferentes perspetivas estético-literárias. Ainda
que as criações estéticas não se tenham conseguido distanciar de algumas das
principais vanguardas europeias suas contemporâneas, aquela busca por uma
diferenciação estético-literária conseguiu atingir o seu principal objetivo, dando
forma a uma nova maneira de fazer arte e de escrever literatura.
Porém, no plano socioeconómico, a crise capitalista mundial de 1929, que
se segue ao crack da bolsa de valores de Nova Iorque, vai ter consequências
na produção cafeeira brasileira, fazendo decair os preços do café. Ainda que
o Estado tente controlar os preços através da compra de estoques cafeeiros, o
colapso desta indústria torna-se inevitável.
O ano de 1930 vai, deste modo, marcar uma nova conformação política e
um novo modelo económico para o Brasil: Getúlio Vargas assume a presidência da República em 1930 e o Brasil inicia o seu processo de industrialização.
A industrialização do Brasil vai provocar alterações no espaço rural e no
espaço urbano, sendo que, neste último, cresce em número e importância o
proletariado industrial. As condições de vida destes trabalhadores que afluem
à cidade, assim como a constante precariedade e miséria das condições de vida
no campo, serão, então, literariamente denunciadas.
Neste contexto, uma nova tendência estética vai-se conformando, dando
início a uma nova fase modernista.
Os autores da segunda fase modernista criam uma narrativa de denúncia,
centrando as suas temáticas nas difíceis e inumanas condições de trabalho, no
campo como na cidade. Operam, desta forma, um alargamento temático relativamente à fase anterior, dando forma a narrativas que se dedicam à descrição
daquelas condições, em determinadas regiões do país (literatura regionalista),
sobretudo através da utilização de topoi neorrealistas. As obras desta segunda
fase modernista fazem referência, entre outros temas, à exploração capitalista,
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à exploração do Homem pelo Homem e aos movimentos migratórios forçados
(Saldanha, 2015; Saldanha, 2018).
Na Europa, a década que se segue ao crack bolsista revela quer as fragilidades de um modelo socioeconómico, já então globalmente implantado, quer
a conformação de uma clara oposição entre diferentes atitudes ideológicas.
Enquanto a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) aprofunda o
seu modelo de socialismo, ascendem ao poder tendências nazi-fascistas, cujo
máximos expoentes se encontram na Itália e na Alemanha. No plano internacional, o período entre 1930 e 1945 é, assim, extremamente conturbado, num
momento em que, paralelamente ao surgimento de uma depressão económica
mundial, o nazi-fascismo avança; no Brasil, assistimos à ascensão e queda de
Getúlio Vargas.
Ora, é neste contexto que a segunda geração modernista propõe uma nova
forma de ler o mundo, através da criação artística. Massaud Moisés (1996)
descreve esta segunda geração modernista como pertencendo a um período
de amadurecimento e construção em relação ao primeiro período modernista,
defendendo que as revoluções de 1930 e de 1932, assim como as irradiações da
Semana de Arte Moderna, de 1922, são os acontecimentos mais importantes
desse momento de “(re)tomada de consciência da realidade nacional” (p. 162).
1.3. Estudos de caso: Graça Aranha, Monteiro Lobato, Graciliano
Ramos, José Lins do Rego e Mário de Andrade
Na obra Canaã (1902), esteticamente considerada parte do período pré-modernista, José Pereira da Graça Aranha trata o tema da imigração alemã
no Brasil, no estado de Espírito Santo (ES), abordando a questão do pequeno
campesinato com terra, mas sujeito a violentas imposições por parte da administração pública brasileira.
Alfredo Bosi (1994) destaca o romance como antecipador do movimento
de 1922, uma vez que nele já se esboçava a procura de um reconhecimento
nacional, tão evidente nos escritores modernistas. Para José Veríssimo (1977),
por seu lado, o fenómeno social da imigração dramatizado em Canaã realça “a
porção humanitária e consciente dos elementos estrangeiros, que estão em vias
de transformar o Brasil” (p. 18). Neste sentido, acrescenta Veríssimo, “Canaã é
o romance da imigração no Brasil, é também a história de uma alma de eleição,
depois de fundos sofrimentos morais e conflitos espirituais, convertida, sem
nenhuma influência sobrenatural ao amor dos homens” (p.19).
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Em Urupês (1914), Monteiro Lobato – autor nem sempre modernista, ainda
que contemporâneo do modernismo – cria a personagem Jeca Tatu. Através da
criação desta personagem, ainda no decorrer do período caracterizado como pré-modernista, o autor caricatura o trabalhador rural. O caipira é desfigurado e
caracterizado como um trabalhador preguiçoso, ignorante, sem ambição e sem
sentido crítico.
Porém, em 1924, Monteiro Lobato volta a pôr em ação a mesma personagem em Jeca Tatuzinho, desta feita acusando a realidade brasileira de ser a responsável pelo atraso de Jeca Tatu. Em 1947, em Zé Brasil, a personagem Jeca
Tatu volta a aparecer, contudo, o seu problema passa a estar diretamente ligado
com o facto de não possuir terras. Há, desta forma, uma evolução na consciência
do autor, a qual se materializa na construção da personagem: primeiramente
considerado como um ser ignorante, o seu atraso e ignorância serão, depois,
justificados pelas condições materiais do meio que o envolve (Saldanha, 2015;
Saldanha, 2018).
No seguimento das ideias pretensamente científicas prevalecentes no seu
tempo, Monteiro Lobato tentava, assim, em 1914, confirmar a teoria da desigualdade das raças e da degeneração social que se considerava ser consequência
da miscigenação. A personagem servia, desta forma, para demonstrar o atraso
brasileiro relativamente às nações então consideradas civilizadas, traduzindo
a consciência da elite brasileira em relação à grande maioria do povo brasileiro.
Na sua terceira e última fase, Jeca Tatu, no entanto, passa a ser o arquétipo do
trabalhador explorado, num país também ele submetido à exploração e ditames
de países estrangeiros (Saldanha, 2015; Saldanha, 2018).
Na segunda fase modernista, Graciliano Ramos, no romance Vidas Secas
(1938), mantém-se o mais fiel possível à realidade nordestina. Nesta obra, analisa
social e psicologicamente as diferentes personagens, denunciando a exploração,
não apenas através da migração de uma família e da descrição das suas duras
condições de vida e de trabalho, mas, igualmente, através de uma constante
personificação dos animais e animalização dos seres humanos (Saldanha, 2015;
Saldanha, 2018). Graciliano Ramos demonstra, pela via ficcional, a desumanização de um sistema que condena o Homem à miséria e à fome.
Esta desumanização patenteia-se, igualmente, na obra Fogo Morto (1943),
de José Lins do Rego, que, juntamente com as obras Menino de Engenho (1932),
Doidinho (1933), Bangüê (1934) e Usina (1936) compõem o que o próprio autor
denominou de ciclo da cana-de-açúcar.
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A obra Fogo Morto retrata a decadência dos engenhos tradicionais no Nordeste brasileiro, os quais, gradualmente, cedem lugar à grande indústria moderna.
Os valores e tradições do Nordeste brasileiro são, desta forma, abalados, uma
vez que a tradicional sociedade rural aristocrata, latifundiária e escravocrata, é
desestruturada e que uma nova ordem socioeconómica se impõe. À imagem de
Usina, Fogo Morto descreve a desconstrução de uma sociedade que se havia
formado em torno da casa-grande e da senzala e que se encontrava presa ao
velho latifúndio patriarcal (Saldanha, 2015; Saldanha, 2018).
José Lins do Rego apresenta, em suma, quer a decadência do patriarcado
rural, quer a transformação da base económica que sustinha aquela organização social.
No romance Seara Vermelha (1946), dedicado a Luís Carlos Prestes, então
Secretário-geral do Partido Comunista do Brasil (PCB), também Jorge Amado
reflete sobre a questão agrária, abordando-a através das migrações entre regiões,
fruto de uma intensa e crescente industrialização do país. As questões agrárias
aí referidas denunciam a concentração fundiária, as relações de produção marcadas por uma incessante e contínua exploração do campesinato sem-terra e do
operariado agrícola, denunciando as condições precárias de vida e de trabalho
que impeliam o trabalhador agrícola a vender a sua força de trabalho nos centros urbanos (Saldanha, 2015; Saldanha, 2018).
Em A Moratória (1955)1, Jorge de Andrade coloca em relevo a ascensão e a
queda da elite cafeeira paulista, cuja decadência – iniciada com a crise económica
de 1929 – se prolonga ao longo dos anos 1930, após a subida de Getúlio Vargas
à presidência. Paralelamente a esta temática central, Jorge de Andrade aborda
a hierarquização da sociedade patriarcal rural, assim como as mudanças que
se efetuaram na estrutura social paulista, num momento em que o proletariado
rural foi, gradualmente, sendo substituído pelo proletariado urbano (Saldanha,
2015; Saldanha, 2018).
Ainda que estes sejam, apenas, alguns exemplos da forma como a questão
agrária é literariamente representada no Brasil do século XX, podemos, através
deles, acompanhar a evolução e transformação de uma sociedade, essencialmente agrícola, numa sociedade industrializada, sobretudo a partir da década
de 1930, quando o fator agrário se interliga com o fator industrial, conformando

1

Com a análise e estudo desta obra, abordamos um outro gênero literário: a dramaturgia.
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um modelo de produção assente na dependência da indústria e da exportação
de produtos agrícolas.

2. Letras e contexto socio-histórico: o caso português
2.1. Questão Agrária e Portugal
No século XIII, surge, em Portugal, o morgadio, domínio senhorial juridicamente vinculado à família, inalienável, indivisível e transmitido apenas a um
descendente. O morgadio tinha como função a preservação dos extensos territórios da nobreza, evitando a sua fragmentação (Saldanha, 2015; Saldanha, 2018).
Porém, menos de um século depois da criação dos morgadios, uma crise
cerealífera atinge a Europa e afeta profundamente a sociedade portuguesa. Este
impacto na sociedade e economia portuguesas prende-se com o facto de o modo
de produção camponês europeu, inclusivamente o português, ao contrário do
modo de produção tupi-guarani brasílico (cujo excedente de produção era raro
e extremamente irregular), assentar na agricultura cerealífera, nos ciclos longos,
na tração animal, na adubação e na irrigação (Maestri, 2003). Por outro lado,
desde 1348 que a peste negra dizima as populações da cidade e dos mosteiros,
o que, juntamente com aquela crise cerealífera, terá como consequência uma
baixa da oferta de mão de obra no campo e uma consequente crise na agricultura feudal portuguesa (Saldanha, 2015; Saldanha, 2018).
É neste contexto que, em 1375, o rei português, D. Fernando, numa tentativa
de salvar a fuga dos camponeses e a sua migração para os centros urbanos, promulga a Lei das sesmarias. Condicionando a propriedade da terra ao seu cultivo
(ou seja, ao que atualmente caracterizamos como a função social da terra), a lei
das sesmarias abole o caráter vitalício da propriedade da terra e propõe a distribuição das terras incultas, de forma a garantir a produção agrícola, a fixar os
jornaleiros rurais à terra e a impedir a alta de salários daqueles (Maestri, 2003).
Neste novo contexto, a nova burguesia industrial e comercial (que enriquecera graças ao comércio internacional, numa fase de desenvolvimento do
capitalismo mercantil) necessitava de um novo modelo institucional em que o
Estado, guiado por um modelo de livre concorrência, permitisse uma liberdade
dos assuntos económicos que o absolutismo real não permitia (Saldanha, 2015;
Saldanha, 2018).
Nasce, assim, o liberalismo, base de sustentação ideológica da burguesia
que se consolidava e ampliava após as revoluções industriais europeias iniciadas
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no século XVIII, cuja teorização é feita, sobretudo, por economistas britânicos
como Adam Smith e David Ricardo. A Grã-Bretanha, onde a burguesia industrial
tomava as rédeas das instituições do Estado, buscava, deste modo, a ampliação
ideológica das novas teorias liberais, sustentadas pela necessidade económica
de expansão e de concentração capitalista.
O liberalismo como ideologia dissemina-se, consequentemente, por todo
o mundo ocidental.
É assim que, em Portugal, durante a guerra civil de 1832-1834, a burguesia
liberal vai confiscar os bens da nobreza terratenente e, mais tarde, do alto clero
(extinção das ordens religiosas e confisco da grande propriedade), os quais são,
então, postos a leilão. Milhares de hectares de terra saem das mãos da tradicional
nobreza latifundiária e das ordens religiosas, consolidando uma nova burguesia terratenente: “Grande número de lezírias do Tejo e do Sado couberam, por
dois mil contos, a um mesmo licitante – a Companhia das Lezírias – onde vários
capitalistas se davam as mãos. Assim surgiu uma classe poderosa de burgueses
terratenentes, escorando sem desfalecimento a situação liberal e impedindo o
regresso ao antigo regime” (Oliveira Marques, 1973, p. 10). A industrialização
do país, contudo, fazia-se paulatinamente.
Este contexto teve implicações no plano estético e literário. Assim sendo,
é neste contexto socioeconómico finissecular que nasce o Romantismo, o qual
alicerçaria as bases para o romance realista, cujo expoente em Portugal seria
representado por José Maria Eça de Queiroz (1845-1900), crítico mordaz da
burguesia liberal triunfante (Saldanha, 2015; Saldanha, 2018).
Em janeiro de 1891, uma primeira tentativa de constituição de uma República não surte efeito. O descontentamento político não cessou, todavia, de
aumentar de intensidade, e os acontecimentos que conduziram à instauração
da República precipitaram-se. A 4 de outubro de 1910 estala uma revolta militar
e civil (enquadrada pelo Partido Republicano) e, na manhã do dia 5 de outubro, depois de um cessar-fogo de uma hora, as tropas monárquicas rendem-se.
Inicia-se, então, a Primeira República (1910-1926).
Apesar das esperanças iniciais, a desilusão republicana e a fragilidade da
economia conduziriam, entre 1910 e 1913, a uma emigração maciça para o Brasil
e para a América do Norte: em três anos, Portugal perdera, aproximadamente,
200.000 habitantes.
A pequena reserva financeira conseguida por Afonso Costa não foi, por
seu lado, suficiente para dar confiança às classes abastadas e travar a crescente
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fuga de capitais para o estrangeiro (a qual apenas seria conseguida no início da
Segunda Guerra Mundial). Por outro lado, o défice do comércio externo não
parou de crescer, enquanto as exportações diminuíam, quer em consequência da crise internacional (sobretudo entre 1912 e 1913), quer da valorização
da libra, que não permitia manter a estabilidade do escudo (Oliveira Marques,
1973; Oliveira Marques, 2011).
O combate contra a primeira República, levado a cabo pela Igreja e pelos
monárquicos, aliados à banca, ao latifúndio, ao alto comércio e à grande indústria, materializar-se-á com uma revolta em Braga, a 28 de maio de 1926, chefiada pelo General Manuel de Oliveira Gomes da Costa (1863-1929). A maioria do Exército juntou-se a ele ou manteve-se neutral, o governo demitiu-se, o
Presidente da República (Bernardino Machado) renunciou ao seu mandato e
entregou todos os seus poderes a um dos revoltosos, o Comandante José Mendes Cabeçadas (1883-1965).
Findara a Primeira República.
De 1926 a 1933, Portugal esteve sob o jugo de um regime ditatorial. As
estruturas do Estado não foram, contudo, imediatamente alteradas, tendo-se
esta modificação verificado, apenas, em 1933, aquando da aprovação de uma
nova Constituição (Cunhal, 1999).
O período entre 1926 e 1933 corresponde, desta forma, ao primeiro período
da ditadura, durante o qual foram suprimidos liberdades e direitos fundamentais, mas “sem proceder à institucionalização de uma nova estrutura do Estado”
(Cunhal, 1999, p. 27). Apesar disso, António de Oliveira Salazar (Presidente
do Conselho a partir de 1932) montara, passo a passo, a engrenagem e política
ditatoriais que seriam consagradas na Constituição de 1933: a censura, a polícia
política, a propaganda, as leis repressivas (Cunhal, 1999).
Em 1936, Salazar acumula as pastas mais importantes do país: Presidente
do Conselho, é, igualmente, Ministro das Finanças, Ministro da Guerra e Ministro dos Negócios Estrangeiros.
A partir de 1961, inicia-se a guerra colonial.
A guerra tem início em Angola, em fevereiro de 1961, e estende-se à Guiné-Bissau, em 1963, e a Moçambique, em 1964, num momento em que o movimento anticolonialista já se encontrava bastante desenvolvido em outras colónias africanas sob dominação europeia. É assim que, ao contrário do esperado
pela ditadura portuguesa, o início da guerra colonial acelera o desenvolvimento
de ações e de teorias anticolonialistas, pelo que a oposição à guerra colonial se
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estende a diferentes sectores da população, indo além dos centros de decisão
do regime e das cúpulas militares.
No processo de luta contra a guerra foi, porém, fundamental, a oposição
que se gerou no interior das Forças Armadas.
Em 1973, um movimento de capitães do Exército expõe ao governo reivindicações de carácter profissional. Este movimento reivindicativo vai, entretanto, estender-se a outros ramos das Forças Armadas (Força Aérea e Marinha),
alargando a sua influência, assim como as suas exigências iniciais. É assim que
nasce o Movimento das Forças Armadas (MFA), o qual viria a permitir a queda
da ditadura portuguesa, a 25 de abril de 1974.
Depois de 48 anos de opressão e de repressão, uma Revolução vai, finalmente, reverter o modelo socioeconómico português.
Na noite do dia 25 de abril de 1974, um golpe militar, levado avante por um
grupo de capitães do MFA, inicia uma Revolução: com efeito, ao golpe militar
inicial seguiu-se quer uma revolta de unidades militares que não pertenciam
ao movimento inicial dos capitães, quer uma forte mobilização e intervenção
populares, transformando o que parecia ser um simples golpe militar numa
Revolução. Foi, aliás, a união militar-popular que constituiu a particularidade
do processo revolucionário português, marcando, consequentemente, as transformações sociais que viriam a ocorrer.
Desde logo se sucedem, porém, uma série de eventos, nos quais se confrontam diferentes perspetivas ideológicas, às quais subjaz a defesa de diferentes
modelos de organização socioeconómicos.
A 14 de março de 1975, o terceiro governo provisório determina a nacionalização de todas as instituições de crédito, com exceção das Caixas Económicas,
das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo e das instituições estrangeiras, e, um dia
depois, a 15 de março, são nacionalizadas todas as companhias de Seguros. O
quarto governo provisório, por seu lado, organiza e enquadra legalmente as primeiras ocupações de terras, no sul do país, e a nacionalização da Banca e dos
Seguros. No seguimento destas reformas legislativas, a 29 de julho de 1975, é
publicado o decreto-lei que estipula e institucionaliza a reforma agrária.
O decreto-lei da reforma agrária atacava a grande propriedade, decretando
a expropriação das terras com mais de 700 hectares, as terras incultas e aquelas
que não respeitassem os níveis mínimos de aproveitamento. Nenhuma pessoa
singular ou coletiva poderia explorar terras de dimensão superior a 700 hectares e, caso as máquinas não estivessem ao serviço da produção, estas seriam
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requisitadas pelo Estado, promovendo-se, igualmente, a constituição de formas
cooperativas de exploração da terra.
A 19 de setembro de 1975, toma posse o sexto governo provisório, o qual
tenta inverter o processo de ocupações urbanas e rurais, o que acentua e revela as
divergências político-ideológicas no Portugal de então, dividido e em plena crise
política e institucional. Este clima de conflito culmina num golpe político-militar
no dia 25 de novembro de 1975, o qual, pondo fim ao MFA e restabelecendo a
hierarquia militar clássica, parecia encaminhar Portugal para uma guerra civil.
A guerra civil, contudo, não sucederia, e uma nova Constituição da República seria aprovada em abril de 1976.
Seguir-se-iam, porém, diferentes reformas constitucionais (sete, até à atualidade), sendo que no decorrer da segunda destas reformas, realizada em 1989,
pôr-se-ia termo à única tentativa de Reforma Agrária que Portugal conhecera.
2. 2. Modernismo, realismo e neorrealismo
Camilo Castelo Branco (1825-1890) e Júlio Dinis (1839-1871), românticos
precursores do realismo, já tomam como objeto da sua obra de ficção a realidade
nacional. É, no entanto, necessário esperar um autor como Eça de Queiroz (18451900) para que um novo movimento estético-literário se imponha no panorama
estético português. Seria, assim, este autor quem, tomando como objeto de ficção a realidade sua contemporânea, inauguraria um novo movimento estético,
descrevendo “as camadas médias e superiores com uma precisão de traço e um
desapego de preconceitos” (Lopes e Saraiva, 1955, p. 1103).
Mais tarde, os realistas-naturalistas (no seguimento do romance naturalista
de Émile Zola (1840-1902), Fialho de Almeida (1857-1911), Raul Brandão (18671930) e Aquilino Ribeiro (1885-1963), alargam “o horizonte social da ficção aos
meios urbanos e rurais em que a vida é mais dura e patética, desprendendo-se
correlativamente das formas oitocentistas de hipocrisia moralizante” (Lopes e
Saraiva, 1955, p. 1103).
A influência daquele movimento realista e realista-naturalista será, contudo, no início do século XX, superado pelo movimento modernista. Num
movimento estético em que a literatura surge associada às artes plásticas e por
elas é influenciada, o modernismo será levado avante pela geração de Fernando
Pessoa, de Mário de Sá Carneiro e de Almada Negreiros, num processo esté-
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tico que se encontrava em uníssono com a arte e com a literatura de vanguarda
europeias (Coelho, 1997).
Ora, desde a submissão portuguesa à coroa inglesa, com o Ultimatum de
1890, que se sucederam, em Portugal, uma série de lutas sociais que culminariam na proclamação da República, em 1910. O modernismo não é avesso a todo
este contexto, antes sendo o fruto de todo este processo histórico, buscando
valorizar a subjetividade, rompendo com o código linguístico convencional,
numa atitude de redescoberta de uma nova linguagem estética. Efémero, mas
prolixo, o esteticismo do modernismo reflete a necessidade de a arte responder
às necessidades do capitalismo industrial que então se aprofundava (Saldanha,
2015; Saldanha, 2018).
Na literatura, considera-se que a primeira fase do modernismo nasce, efetivamente, em 1915, com a publicação da revista Orpheu, enquanto a segunda fase
se inicia em 1927 (José Régio, João Gaspar Simões, Branquinho da Fonseca), após
a publicação da revista Presença. Este segundo modernismo, influenciado pelos
franceses André Gide (1869-1951) e Paul Valéry (1871-1945), ainda que se centre
no subjetivismo, pretende libertar-se das influências religiosas e nacionalistas.
Porém, as diferenças sociais que então se acirravam, fruto de relações de
produção desiguais, dão origem, nos anos trinta e quarenta, a uma nova narrativa, reveladora de um novo compromisso social. É neste contexto que nasce
um novo movimento estético-literário, o neorrealismo, o qual se distanciaria do
modernismo e das vanguardas literárias daquele derivadas.
O nascimento de uma literatura realista de crítica social acompanha, deste
modo, o contexto histórico mundial das décadas de 1930 e de 1940, num momento
em que Portugal, sob o domínio de uma violenta ditadura, passava por uma crise
social e económica. Neste contexto, a nova literatura realista, distanciando-se
do realismo queirosiano (cujo objeto principal havia sido a média e alta burguesias), busca a sua raiz na consciência dos problemas da realidade portuguesa.
Ainda que retratando a realidade nacional, a arte neorrealista portuguesa
é, igualmente, impulsionada por acontecimentos exteriores, tentando encontrar
modelos para uma literatura de denúncia e de transformação social. Nesse sentido, a implantação da República de Espanha, em 1933, e, mais tarde, a Guerra
Civil (entre 1936 e 1939) que lhe sucedeu, assim como o contexto político da
França de então (pressionada pelos fascismos da Europa central e meridional), constituíram elementos político-sociais que se refletiriam naquela arte. A
França acolheu, igualmente, durante as décadas de trinta e quarenta, diversos
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intelectuais exilados, pelo que também a literatura aí traduzida de escritores que
viviam no exílio (como, por exemplo, Alberto de Moravia (1907-1990), Anna
Seghers (1908-1983) ou Bertolt Brecht (1898-1956)) influenciaram determinantemente a arte, e consequentemente, a literatura neorrealista portuguesa
(Saldanha, 2015; Saldanha, 2018).
Em Portugal, é Ferreira de Castro (1898-1974) quem efetua a transição do
realismo-naturalismo, ou do realismo de cariz humanitário (cf. Lopes e Saraiva,
1955, p. 1103-1104), para o neorrealismo. A sua obra Emigrantes (1928) assinala
“o primeiro reconhecimento público de um realismo novo em Portugal” (Lopes
e Saraiva, 1955, p. 1104) que Ferreira de Castro continuará, todavia, a aperfeiçoar, produzindo romances de inquérito nos meios sociais mais desfavorecidos,
reveladores de uma verdade social, sensorial e psicológica da realidade humana
(Lopes e Saraiva, 1955).
Óscar Lopes e António José Saraiva (1955) dividem o neorrealismo português
em duas vagas: a primeira, de 1938 até cerca de 1950, é marcada, sobretudo, pela
escrita de artigos e de polémicas em revistas literárias, conquanto a segunda,
a partir de 1950, corresponde ao momento em que a produção literária passa
da poesia e do conto para o romance, a teorização estética e o ensaio histórico
(Lopes e Saraiva, 1955). Nesta segunda fase, destaca-se o autor Alves Redol
(1911-1969), cuja obra-prima, Barranco dos Cegos (1962), inaugura um novo
aspeto do neorrealismo, centrado na problemática psicológica das personagens.
Ideologicamente afastado do neorrealismo, e com vinte anos de atraso
em relação ao modelo francês inicial, estreia, igualmente na década de 1940,
o movimento surrealista (1948), assim como o existencialismo “da universal
náusea e repulsa céptica a respeito dos credos e ideais de progresso” (Lopes e
Saraiva, 1955, p. 1111).
Tendo em conta a especificidade da realidade portuguesa, que esteve sob um
regime ditatorial durante 48 anos, vários foram, ainda, os autores que, depois
da Revolução de 25 de abril de 1974, refletiram sobre aqueles anos de repressão, no campo como na cidade. Esta nova literatura pós-revolução, fortemente
influenciada pelo neorrealismo dos anos quarenta e cinquenta, não dá apenas
voz àqueles que nunca a tiveram, como também analisa literariamente a concentração latifundiária, e consequente exploração, através de uma reflexão sobre a
evolução e aprofundamento das relações de domínio económico e político que
se verificaram na sociedade portuguesa.
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2.3. Estudos de caso: Abel Botelho, Ferreira de Castro, Alves
Redol, Manuel da Fonseca, Soeiro Pereira Gomes, José Saramago
O autor Abel Botelho foi um dos maiores representantes do realismo-naturalismo em Portugal, e a sua obra foi bastante popular no fim do século XIX e no
início do século XX. O seu ciclo de cinco romances, Patologia Social, é, segundo
Óscar Lopes, “a série de romances com que Abel Botelho ocupa o lugar central
do nosso mais definido naturalismo” (Lopes, 1955: 164).
A sua obra Os Lázaros (1904), ainda que não se insira na série Patologia
Social, tem como temática – como o título e subtítulo indicam (Figuras de Hoje)
– a patologia e a crítica social. Apesar de a questão agrária não ser central no
romance, nele é feito um retrato (satírico) de uma família aristocrática – Condes de Fiães – assim como dos restantes estratos sociais com que essa família
se relaciona – o clero, a burguesia, as classes subalternas –, o que nos permite
compreender e ler as relações sociais e de produção no campo, neste virar de
século (Saldanha, 2015).
Em A Selva (1930), o autor Ferreira de Castro (1898-1974), precursor do
neorrealismo português, narra, por seu lado, as condições de vida e de trabalho
dos seringueiros na Floresta Amazónica, denunciando a opressão, escravidão e
aprisionamento desses trabalhadores.
Em Fanga (1943), Alves Redol fala-nos dos homens que nada possuem para
além da sua força de trabalho. A ação passa-se no Ribatejo, num grande espaço
fundiário onde a exploração dos operários agrícolas era atroz e desumana. O
autor reflete sobre a estrutura ideológica da ditadura portuguesa, a sustentação
económica que lhe dava suporte e, paralelamente, sobre o processo de aquisição de consciência de classe. Por outro lado, em Barrancos de Cegos (1961), o
mesmo autor narra a ascensão do capitalismo financeiro e reflete sobre as suas
consequências no campo (Saldanha, 2015; Saldanha, 2018).
Já Manuel da Fonseca, em Cerro Maior (1943), procura retratar a realidade
alentejana sua contemporânea, focando a narrativa na história de uma cidade
cercada pelo campo. São focadas as diferentes classes sociais, desde a família de
latifundiários ao proletariado rural, sendo denunciada a aliança que se estabelece entre o Estado e a classe económica e politicamente dominante (Saldanha,
2015; Saldanha, 2018).
A narrativa centra-se no processo aquisitivo de consciência da exploração
por parte de Adriano, filho da burguesia que acaba por conscientizar a exploração dos trabalhadores do campo, e, assim, se aproximar daqueles que mais
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explorados são. O círculo que abre e fecha o romance lembra-nos, por seu lado,
a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos (Saldanha, 2015; Saldanha, 2018).
À imagem da obra de Alves Redol e de Manuel da Fonseca, também a obra
de Soeiro Pereira Gomes traduz uma contundente preocupação com os problemas sociais do seu tempo. Data de 1941 a publicação de Esteiros, o seu primeiro
romance. Nesta obra, Soeiro Pereira Gomes descreve os ambientes resultantes da
transição de uma economia agrícola para uma economia industrial, sob a tutela
de uma ditadura que mais não fez do que aprofundar as relações de produção
desiguais. Por outro lado, em Engrenagem (romance inacabado), o autor foca-se
na transição das populações do campo para a cidade, trazendo a problemática
do impacto da implantação de uma fábrica num ambiente rural, assim como os
problemas ambientais que daí advêm (Saldanha, 2015; Saldanha, 2018).
Publicado já depois do 25 de Abril de 1974, Levantado do Chão (1980),
de José Saramago, incorpora elementos neorrealistas, dando voz a um novo
herói: o herói coletivo. Na continuidade do seu engajamento político, Saramago
metaficciona a História e considera o herói coletivo – o povo, os oprimidos, os
explorados – como o protagonista de toda a História da humanidade. No caso
português, este herói esquecido pela historiografia oficial permite uma nova reescrita da História recente. Em Levantado do Chão, Saramago elabora, portanto,
uma releitura histórica, acompanhando os eventos mais marcantes da primeira
metade do século XX português, até ao pós-25 de abril de 1974, focando-se no
modo como os oprimidos do latifúndio alentejano tomam as rédeas do seu próprio destino com o advento da reforma agrária (Saldanha, 2018).
Da necessidade de uma reforma agrária, pronada pelos autores neorrealistas e plasmada na narrativa de ficção que então produziram, à sua concretização
após a Revolução de abril, a evolução da transformação das relações no campo
teve, em suma, uma importante representação literária ao longo do século XX
português.

3. Letras e o contexto sociopolítico: o caso chinês
3.1. Questão Agrária e China
Nas vésperas da Revolução, a China tinha uma população de mais de meio
bilhão de pessoas, a maioria das quais na parte oriental do país, a leste e a sul
de uma diagonal que liga o norte da Manchúria à fronteira da Birmânia (Bianco,
2016). A agricultura, era, então,
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intensiva e arcaica. A fome de terra obrigava os camponeses a extrair o
máximo de um pequeno pedaço de terra. Quase todos os camponeses são
agricultores, não criadores. Eles alimentam a baixo custos porcos (muitas
vezes, apenas um por fazenda) e aves, mas o búfalo já é um luxo, sendo
compartilhado por várias famílias. Se a pastagem se encontra ausente da
paisagem rural chinesa (porque um hectare de pastagem alimenta sete
vezes menos homens do que a mesma área de cultivos alimentares), os
campos de arroz inundados encontram-se onipresentes, exceto no norte,
muito seco. (Bianco, 2016)

Na sociedade chinesa pré-revolucionária existia uma concentração da propriedade rural nas mãos de uma minoria, o que criava uma situação de desigualdade entre estes e a maioria camponesa, sujeita a uma exploração desmedida
(Mukherjee, 1972).
Seria esta situação que o Partido Comunista Chinês (PCC) combateria e
denunciaria.
Por força das circunstâncias históricas, o PCC torna-se, depois de 1927,
numa organização camponesa, criando a base guerrilheira que lhe permitiria
aceder ao poder, em 1949. Com efeito, em agosto de 1927, sob a direção de Qu
Qiubai, Zhou Enlai, Zhu De e He Long, é empreendido o levante de Nanchang
e, em setembro do mesmo ano, o levante da Colheita de Outono, na região
das montanhas Chinggang, assim nascendo o primeiro Exército Vermelho de
Operários e Camponeses (Pomar, 2015). É, também, a partir de então, que os
comunistas fortalecem a sua posição entre as massas rurais, sobretudo através
de uma cuidadosa política agrária, num momento em que a luta pela terra se
torna num elemento essencial da luta política (Mukherjee, 1972).
No contexto da guerra que então se travava, uma reforma agrária é, desde
logo, lançada nas zonas libertadas. É por esta razão que, antes mesmo da vitória definitiva do Exército Popular de Libertação (EPL), o PCC lança, ainda em
1947, um projeto de lei de reforma agrária, com 16 artigos, o qual, aplicando-se
às regiões por ele controladas, se inseria num projeto avançado de mobilização
massiva de camponeses:
Art. I
É abolido o sistema agrário de exploração feudal e semifeudal. Fica instituído o sistema agrário da terra para quem a trabalha.
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Art. II
São abolidos todos os direitos de propriedade territorial dos latifundiários (Projeto de Lei de Reforma Agrária de 1947 apud Pomar, 2015, p. 56)

Em 1 de Outubro de 1949, é proclamada a República Popular da China e,
em 28 de junho de 1950, é promulgada a lei de reforma agrária. Como o PCC
defendera, as terras são distribuídas pelos camponeses, 85% dos quais beneficiariam das vantagens desta reforma (Wong, 2013):
A reforma agrária consiste em confiscar as terras dos grandes proprietários de terras para distribuí-las entre os camponeses sem terra ou mal
aquinhoados. Assim, os grandes proprietários territoriais são suprimidos
da sociedade como classe e o sistema da grande propriedade baseado na
exploração feudal é substituído pelo sistema da propriedade camponesa.
Uma reforma como esta foi, realmente, a mais grandiosa e a mais completa
que a China conheceu na sua longa história milenar. (Li Chau-Tsi, 1950)

Até 1952, foram distribuídos 47 milhões de hectares a 300 milhões de camponeses, ou seja, aproximadamente 50% das terras cultivadas foram redistribuídas; aos camponeses mais abastados foram entregues as parcelas que os próprios, através do próprio esforço, poderiam trabalhar, enquanto os latifundiários
ficaram, apenas, com a terra necessária para trabalhar por sua própria conta: “a
situação econômica dos camponeses melhorou sensivelmente após converterem-se em produtores autônomos e ficarem livres das cargas com que os latifundiários os espoliavam (sic)” (Pomar, 2015, p. 95). Apesar disso, predominava
a fragmentação agrícola, o que, mantendo uma baixa produtividade, fazia com
que, gradualmente, formas antigas de exploração novamente se impusessem.
É assim que, em fevereiro de 1953, os camponeses são incitados a organizar-se em equipas de entreajuda mútua, as quais deveriam reagrupar 4 ou 5 famílias.
O camponês continuava, contudo, proprietário das terras e dos instrumentos
de produção. Ainda em dezembro daquele ano, o Comité Central do PCC proclama o desenvolvimento de cooperativas de produção, com carácter semissocialista. Estas cooperativas tinham como objetivo a unificação de parcelas, de
forma a rentabilizar a utilização dos meios de produção; apesar disso, a terra
continuava a pertencer “a cada família, assim como os animais, equipamentos
e ferramentas” (Pomar, 2015), ainda que a sua utilização passasse a ser comum.
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Em 25 de julho de 1955, o Presidente Mao Zedong manifesta que, em 1958,
metade dos camponeses deveria estar organizada em cooperativas. Neste contexto, em outubro de 1955, uma resolução do Comité Central do PCC preconiza
que “onde as condições estão prontas, serão estabelecidas, a título experimental,
cooperativas de tipo avançado, inteiramente socialistas” (apud Trolliet, 1962).
Esta forma de cooperativismo generaliza-se no fim de 1956 e no início de 1957,
sendo, então, criado um tipo de cooperativas em que a propriedade privada da
terra e dos meios de produção é totalmente substituída pela propriedade coletiva. Este tipo de cooperativas foi-se afirmando no panorama rural chinês, e já
em 1957 “cada uma das 740 mil cooperativas de tipo superior possuía 168 famílias, com área média de 140ha” (Pomar, 2015, p. 99).
A 5 de maio de 1958, Liu Chao-Tsi anunciava a linha política que marcaria as opções económicas do PCC: “é necessário ir muito mais rápido e melhor”
(apud Dumont, 1964, p. 383). Concede-se, a partir de então, prioridade à indústria pesada, em detrimento da indústria leve, e à indústria, em detrimento da
agricultura, e inicia-se o grande salto em frente.
Neste contexto, surge a ideia de combinar a indústria, o comércio, a agricultura e a escola num único organismo e, em agosto desse mesmo ano, o Comité
Central do PCC adota uma resolução a favor da criação, em todo o território
chinês, das comunas rurais.
Resultado da fusão de várias cooperativas rurais, cada comuna contava,
aproximadamente, 5000 famílias, 4000 hectares de terras cultivadas e 9000
camponeses, num processo de organização do trabalho agrícola em que cada trabalhador recebia a sua parte, segundo o seu trabalho (Dumont, 1964). Segundo
Trolliet (1962), 80% da população rural comia, no final de 1958, em cantinas
populares, fruto da organização do trabalho e da vida nas comunas.
Porém, apesar da excelente recolta que se verificou no ano de 1958, os 4 anos
que se seguiriam (1959-1962) seriam anos de péssimas recoltas, num momento
em que a agricultura sofreria, igualmente, com condições climatéricas adversas.
Apesar disso, as comunas, ainda que sofrendo algumas alterações, prosseguiriam: segundo Dumont (1964), em 1964, havia 70.000 comunas, número
bastante superior às 26.500 comunas existentes em 1958.
No final da década de 1970, Deng Xiaoping lança um vasto movimento de
reforma que implicou, no espaço rural, uma mudança no sistema agrário. Volta
a ser permitido o direito privado de exploração coletiva da terra e o direito privado de usufruir da sua renda, o que ficou conhecido como contrato de produ-
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ção fixado no nível doméstico (Bochuan, 2007). A Constituição de 1982, por seu
lado, viria reconhecer duas formas de propriedade da terra – a propriedade do
Estado, nas cidades, e a propriedade da comunidade, no campo:
Nas cidades, a terra é propriedade do Estado […] No campo e nos subúrbios
urbanos, a terra é propriedade coletiva, com a excepção da terra que, por lei,
é de propriedade do Estado; da mesma forma, os lotes de terra, cultiváveis 
ou montanhosos, reservados para uso pessoal, são propriedade coletiva.
[…] De acordo com o interesse público, o Estado pode, em conformidade
com as disposições da lei, requisitar terra. […] Nenhuma organização ou
indivíduo pode apropriar-se da terra, vendê-la, comprá-la, alugá-la ou dar
a outrém, seja de que forma for. (Artigo 10 da Constituição de 1982 apud
Bochuan, 2007)

A lei sobre a gerência de terras, de 1986, passa, por seu lado, a conter uma
cláusula que afirma que a “terra pode ser transferida a outrem através de uma
compensação” (apud Bochuan, 2007), pelo que as requisições, a partir de então,
se sucedem exponencialmente, num momento de explosão industrial e urbana.
Aquela lei, apesar das revisões que sofre em 1988 e em 1998 (esta última afirmando que os contratos celebrados entre a comunidade e os domicílios deveriam ter um período de validade de trinta anos (Bochuan, 2007)), encontra-se
subjacente à onda de requisições de terras efetuadas pelos diversos governos
locais, num momento em que uma série de terras coletivizadas são requisitadas e sujeitas a uma urbanização irracional, obedecendo, apenas, ao lucro que
o imobiliário permitia, repentina e exponencialmente, obter:
Uma vez requisitadas, as terras devem ser exploradas e construídas. Esses
projetos imobiliários também são uma fonte de lucro para os funcionários
locais. Segundo a secretária adjunta do Partido da Província de Hebei, a
regra nos círculos oficiais é exigir das construtoras uma comissão igual a
5% do valor total da estimativa, soma que essas empresas têm que pagar
se quiserem ganhar o contrato. (Bochuan, 2007)

A mercantilização da terra interessa, sobretudo, aos promotores imobiliários,
ao sector financeiro (bancos) e aos governos locais. Neste sentido, os governos
locais, tentando buscar fontes económicas no imobiliário, tendem a executar
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uma política de requisição/expropriação abusiva, em detrimento de uma efetiva
política urbana e de requisição que responda às necessidades sociais.
A terra tem sido, portanto, desde a abertura chinesa encetada por Deng
Xiaoping, uma das alavancas primordiais do processo de urbanização chinês,
o qual se baseia na requisição/expropriação de terras de coletividades aldeãs
e camponesas. Neste sentido, Wong (2013) considera que o atual sistema de
requisição de terras não protege os direitos dos camponeses, pelo que aquelas
devem cessar, não apenas como um meio para travar a corrupção crescente,
mas igualmente para evitar que os camponeses, que outrora haviam logrado
uma maior qualidade de vida aquando da reforma agrária levada a cabo nos
primeiros anos da RPC, recaiam na pobreza.
3.1. Da cultura tradicional da China Imperial ao movimento da
nova cultura
A literatura chinesa do século XX conheceu dois períodos de florescimento:
o primeiro, durante as décadas de 1920 e de 1930; o segundo, durantes as décadas de 1980 e de 1990. O primeiro período, conhecido como movimento da nova
cultura, apenas pode ser compreendido, contudo, quando devidamente inserido
no contexto socio-histórico do qual emerge e no qual amadurece.
Com efeito, o movimento da nova cultura manifesta um ideário anti-imperialista e anti-feudal, num momento em que a China procurava assumir
a sua autonomia e independência face a agressores externos. É neste contexto
que surgem escritores como Shen Congwen, Ba Jin, Mao Dun, Lao She, Eileen
Chang e Lu Xun2, este último sendo frequentemente considerado como o escritor que abre caminho para a literatura chinesa contemporânea: “O melhor, se
não o único autor chinês que nos provou a possibilidade de uma criação literária
completamente diferente da antiga, não apenas em teoria, mas apresentando
novos trabalhos nascidos da união harmoniosa e convincente dessas duas fontes” (Sen, 1968, p. 256).
Lu Xu nasceu em 25 de setembro de 1881, em Shaoxing, cidade antiga da
província de Zhejiang. Cresceu numa família de funcionários eruditos e estudou
os clássicos chineses. Uma vez que a sua mãe era originária de uma família de
camponeses, o jovem Lu Xun sempre teve um contacto estreito com o mundo
rural, marca indelével da sua literatura (Sen, 1968).
2

Lu Xun 魯迅 é o pseudónimo de ZHOU Shu-ren.
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As guerras do ópio, a guerra sino-japonesa de 1895, o confronto de 1897
com a Alemanha (após o assassinato de dois missionários alemães) e a Rebelião dos Boxers, em 1900, são alguns dos conflitos em que a China se envolve e
dos quais, frequentemente, sai lesada (como nos conflitos com o Japão ou com
países europeus). É assim que, no início do século XX, a China apresenta uma
situação socioeconómica bastante frágil.
A Revolução de 1911 (Xinhai Geming 辛亥革命) é uma consequência da
deliquescência de uma dinastia Qing submetida aos ditames e interesses de
potências estrangeiras. No sentido de criar uma nova arte e literatura que resgatasse a China desta degenerescência e submissão, nasce uma nova forma de
manifestação artística.
Esta nova forma de ler o mundo através de uma nova consciência artística
manifesta-se, numa primeira fase, tal como o primeiro modernismo brasileiro
ou o modernismo português, através da publicação de revistas e pela criação de
sociedades literárias, fortemente influenciadas pelas arte e literatura ocidentais.
A primeira revista literária chinesa – a revista Xin Qingnian 新青年 – surge
pela mão de Chen Duxiu 陈独秀 (1879-1942), em 1915. Desde logo revelando a
importância e influência da arte e da cultura ocidentais, esta revista possuía um
subtítulo francês: La Jeunesse.
O primeiro artigo da revista – «Jinggao qingnian 敬告青年» (Chamado à
juventude) –, assinado pelo próprio Chen Duxiu, incita a juventude chinesa a
libertar-se das amarras das tradições e dos valores confucianos, propondo novas
formas de estar perante a vida: ser independente e não servil (zizhu de er fei
nuli de 自主的而非奴隶的), ser progressista e não conservador (jinbu de er fei
baoshou de 进步的而非保守的), ser empreendor e não ficar preso a amarras (jinqu
de er fei tuiyin de 进取的而非退隐的), ser cosmopolita e não se isolar do resto
do mundo (shijie de er fei suoguo de 世界的而非锁国的), ser utilitarista e não
meramente teórico (shili de er fei xuwen de 实利的而非虚文的), ser científico e
não fantasista (kexue de er fei xiangxiang de 科学的而非想象的) (Aloísio, 2016).
Por seu lado, Hu Shi 胡适 (1891-1962) proporá, em 1917, no artigo «Wenxue gailiang chuyi 文学改良刍议» (Sugestões para uma reforma literária), uma
reforma literária em que a linguagem se aproxime da língua falada. Também
neste mesmo ano, Chen Duxiu propõe o desenvolvimento de uma literatura
revolucionária, no seu artigo «Wenxue geming lun 文学革命论» (Teoria revolucionária sobre a literatura).
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Nasce, deste modo, o movimento da nova cultura e uma nova expressão
artística e literária é experimentada:
A história da Nova Literatura Chinesa, lançada pelo Movimento da Nova
Cultura, consiste, principalmente, em dois elementos: a busca de um eu
individual que reivindique a sua subjetividade e a aspiração do nós de criar,
a todo custo, novos seres humanos (suzao xinren). Nesse sentido, o eu da
Nova Literatura Chinesa é uma estranha combinação onde coexistem a
subjetividade e a consciência coletiva. Dessa combinação surge uma tensão
permanente entre o individual e o coletivo. (Siyan, 2004)

Apesar da queda do Império manchu Qing e da criação da República da
China, a 1 de janeiro de 1912, a situação interna permanecerá, nos anos subsequentes, extremamente instável.
Em 1914, aquando do eclodir da Primeira Guerra Mundial, o Japão posiciona-se ao lado dos Aliados e declara a guerra à Alemanha. A razão deste posicionamento político-militar prendia-se com o facto de os japoneses ambicionarem
a província de Shandong, administrada pelos alemães desde 1897. Entretanto,
em 1915, o governo japonês apresentou à China 21 exigências, com a pretensão
de tornar a China num verdadeiro protetorado japonês.
A China apenas declara a guerra à Alemanha em 1917, aspirando, com este
posicionamento, travar as pretensões territoriais japonesas e recuperar a soberania sobre aquela mesma província alemã que os japoneses ocupam desde 1914.
Uma vez finda a guerra, a China não será, contudo, recompensada pelo
seu compromisso junto aos Aliados. Apesar de o Tratado de Versalhes afirmar
que a “a Alemanha cede à China todos os edifícios, cais e pontões, quartéis,
fortes, armas e munições de guerra, navios de todas as espécies, instalações de
telegrafia sem fios e outras cousas públicas, pertencentes ao Governo alemão,
que estão situadas ou que possam encontrar-se nas concessões alemãs em Tien
Tsin e em Han-Kéou, ou no restante território chinês” (art. 130.º, Secção II),
o mesmo tratado acrescenta que "a Alemanha renuncia, em favor do Japão, a
todos os seus direitos, títulos e privilégios – concernentes, principalmente, ao
território de Kiao-Tchéou, aos caminhos de ferro, às minas e aos cabos submarinos – que adquiriu, em virtude do tratado celebrado por ela com a China, em
6 de Março de 1898, e de quaisquer outros convénios relativos à província de
Shandong” (art. 156.º, Secção VIII).
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Em suma, os Aliados não reconhecem a soberania chinesa sobre o território de Shandong.
É assim que jovens e intelectuais que haviam buscado modelos e ideais no
Ocidente, com o objetivo de reformar profundamente a China, logo que têm
conhecimento daquele postulado, consideram que o Presidente estadunidente
Wilson traiu a China. Surge, deste modo, um vasto movimento de protesto anti-japonês que, iniciando-se no dia 4 de maio de 1919, na Universidade de Beijing,
se propaga pelo restante território. Tendo como referência jovens intelectuais
progressistas, os estudantes denunciam o peso das tradições, o poder dos mandarins e a opressão das mulheres, manifestando-se a favor da modernidade e
das novas ciências, exigindo que a beihua, a moderna língua chinesa, substitua
o chinês literário como língua oficial e língua de educação.
Opera-se, então, um levante popular na China – que ficaria conhecido
como o movimento de 4 de maio de 1919 –, o qual forçará o governo chinês a
não assinar o Tratado de Versalhes. Entretanto, os comerciantes decretam o
boicote aos produtos japoneses e uma greve geral em Shangai paralisa toda a
economia do país. Deste movimento emergirão fundadores do Partido Comunista Chinês (nascido em 1921).
O movimento de 4 de maio levará a greves e grandes eventos, os quais
serão decisivos para o desenvolvimento de novas correntes políticas e literárias.
Proliferam, neste contexto, círculos políticos e literários, assim como diferentes periódicos. Surgem, igualmente, várias traduções de obras ocidentais para
chinês, enquanto, no plano interno, nasce um novo romance, inspirado dos
modelos europeus: “O movimento de 4 de maio não foi um turbilhão político
e patriótico sem importância. Foi a voz de alarme que abalou o mais recôndito
da consciência dos chineses, e quando tudo na China se começou a movimentar” (Sen, 1968, p. 255).
O movimento de 4 de maio encontra-se, contudo, integrado num movimento mais vasto que, de 1915 a 1921, constituiu o movimento da nova cultura.
3.2. De 1930 à contemporaneidade
Um dos principais eventos da história da China contemporânea ocorre
no início da década de 1930: a invasão e ocupação japonesa das províncias do
nordeste da China. A invasão da região da Manchúria é, assim, um dos eventos
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mais importantes deste período, tendo repercussões não apenas na vida política
chinesa, mas igualmente no destino de Chiang Kai-Shek:
Depois do incidente de Shenyang do ano 20 da República [1931], e depois
da sangrenta luta de Songhu [Shanghai] contra os japoneses no ano 21
[1932] que se seguiu, todo o país, do governo às pessoas, proferiu um grito
idêntico: “A ciência salva a nação!”, “Compense o tempo perdido sem perder tempo!”. A literatura é um reflexo de um tempo […] passando a dar
uma grande atenção à cultura científica geral, e levando a novas correntes.
(Bochui apud Aloisio, 2016)

O uso de formas literárias populares e simples, com o objetivo de popularizar e disseminar uma cultura científica geral, tornou-se, então, uma demanda
de toda a sociedade.
É, também, durante a década de 1930, que cada vez mais intelectuais chineses adotam como forma de análise da realidade o marxismo. Entre 1935 e
1945, são publicados autores como Karl Marx (1818-1883), Friedrich Engels
(1820-1895), Vladimir Lénine (1870-1924) ou Nikolai Bukharin (1888-1938),
pelo que, gradualmente, a literatura chinesa será influenciada pelos preceitos
marxistas, tornando-se numa arma ao serviço da Revolução.
Em 1930 é, igualmente, fundada a liga dos escritores de esquerda (中国左
翼作家联), em reação à repressão do Kuomitang a intelectuais progressistas, e
de cuja direção Lu Xun fazia parte. Em 1932, a liga adota o realismo socialista,
o qual considerava que a arte se deveria focar nas condições materiais de vida
dos indivíduos:
A literatura chinesa, como todas as manifestações da cultura submetidas
a reformas, tinha necessidade de se nutrir de novos elementos. Lu Xun
encontrou-os na literatura ocidental, especialmente na literatura russa.
Desta, adaptou a forma, cuja estrutura era uma novidade para a literatura
chinesa, como o espírito realista e combativo. Da sua herança tradicional
conservou o melhor: a linguagem coloquial e a inquietude pelos interesses
do povo oprimido. (Sen, 1968, 262)

Enquanto a revolução literária que se operou a partir de 1915 se alimentou
de literaturas estrangeiras, a partir da década de 1940, a literatura chinesa vai,
portanto, ser fortemente influenciada pela literatura soviética. O eu deixa de
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ser o problema central da escrita, pelo que “a subjetividade não deve, apenas,
se submeter à figura da consciência coletiva, mas, para além disso, dissolver-se
integralmente no canto coletivo” (Siyuan, 2004). Segundo Siyuan (2004), esta
dissolução do eu não é realizada, inteiramente, de acordo com ordens oficiais vindas de cima, constituindo, antes, uma escolha pessoal dos escritores modernistas.
Em 1946, inicia-se a guerra civil, a qual prolonga os conflitos entre nacionalistas e comunistas, os quais haviam sido temporariamente interrompidos pela
guerra contra o Japão. O Partido Comunista Chinês sai vitorioso, o que obriga
o governo nacionalista a refugiar-se na ilha de Taiwan.
É assim que, a 1 de outubro de 1949, é proclamada a República Popular da
China (RPC).
Termina, deste modo, um ciclo de guerras civis e de ocupação estrangeira,
abrindo-se novas perspetivas que haviam sido entrevistas aquando do movimento
4 de maio de 1919: o reconhecimento do papel da juventude, a emancipação
das mulheres, a apropriação e difusão da ciência moderna, o uso da linguagem
popular na literatura. Todos estes princípios que haviam buscado inspiração
na Europa são, agora, usados pelo PCC. A modernização trará, igualmente, um
novo modo de produção, a escolha de um novo modelo de desenvolvimento
económico e novas relações com o mundo.
A China recupera, então, vários territórios como a Manchúria, o Turquestão
Chinês e o Tibete: estamos, portanto, perante uma China continental, virada de
costas para o mar. A sétima frota americana, por seu lado, protege a ilha de Taiwan. Ainda em 1949, Mao declara que a Rússia sua contemporânea seria a China
de amanhã, acrescentando que o socialismo permitiria que a China alcançasse,
em poucas décadas, o que as sociedades capitalistas alcançaram, em termos de
desenvolvimento, num século.
Durante a década de 1950, a principal tendência literária manifesta-se sob
a forma de poesia e de música popular ou épica, cuja produção é extremamente
vasta. Há, em particular, uma série de odes rituais cantando os louvores da nova
era. Entre os poetas épicos, destacam-se Hu Feng, He Jingzhi e Guo Xiaochuan
(Siyuan, 2004).
O 8.° Congresso do PCC lança o já referido grande salto em frente. Grandes obras são lançadas e a coletivização da agricultura acelera-se. Entretanto,
as comunas populares incorporam os princípios marxistas e oferecem refeições
gratuitas, habitação, educação e saúde para todos. O resultado, contudo, não é
o esperado, e, a partir de 1959, a fome reaparece e a economia desorganiza-se.
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Em 14 de abril de 1958, o Diário do Povo publicou um editorial intitulado
Colecionando canções populares em larga escala (Da guimo de shouji quanguo
minge). O grande salto em frente é, deste modo, acompanhado por expressões
artísticas, sobretudo através da poesia épica, cantada em todo o país em diferentes apresentações públicas:
Na província de Sichuan, em menos de dois meses, um grande exército
artístico de 22.000 escritores foi montado. Na província de Jiangsu, mais
de 5.000 sociedades de poesia nasceram em julho; na província de Hubei,
mais de 24 mil grupos de artes populares surgiram em novembro. No distrito
de Hongan existem 577 equipes de cantores populares. Segundo o jornal
New China, na província de Jiangsu, em menos de seis meses, 10 milhões
de obras literárias foram produzidas; em Shangai, equipes de arte reuniram
700.000 pessoas que escreveram 1.500.000 obras. (Zhang et al., 1999, p. 43)

Até ao final dos anos 1970, a literatura chinesa foi dominada por uma voz
coletiva que cantava uma nova organização social. Neste “novo mundo […] todos
os elementos heterogéneos devem ser substituídos e toda a vida individual dever-se-á alinhar com a norma coletiva” (Siyan, 2004). Contudo, após a morte de
Mao Zedong, em 1976, Deng Xiaoping procedeu ao lançamento de reformas que
deram origem a uma abertura gradual do país ao exterior. Surge, então, a literatura das cicatrizes, testemunho de traumas ligados ao nascimento doloroso
da China moderna: “A partir de 1978, as chamadas literaturas das cicatrizes
(shanghen wenxue) e de reflexão (fansi wenxue) marcam o fim da era épica. Os
escritores já não têm problemas em enfatizar o absurdo e a crueldade da sociedade” (Siyan, 2004).
Os primeiros romances escritos logo após a Revolução Cultural constituem,
deste modo, uma literatura de reflexão ou de introspeção (fansi wenxue), visando
quer narrar a história de vítimas mal julgadas, que constantemente ora questionam a sua alma, ora buscam a reparação por danos injustamente sofridos:
Nesta mesma linha de pensamento, Huozhe (Viver, 1992), de Yu Hua (1960),
é um trabalho anti-utópico. O romance, de uma profundidade notável, descreve os compromissos do personagem principal diante da condição humana,
sempre cruel. Ele retrata seres que suportam todos os sofrimentos da existência e que, obedientemente, aceitam o seu destino miserável. É a história
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terrivelmente comovente de seres vivos, mas mortos, que representam os
cidadãos ideais para a nova sociedade. (Siyan, 2004)

Em meados da década de 1980, surgiu o movimento busca da raiz (xungen),
cujo precursor foi o escritor Wang Zengqi. Esta literatura constitui um retorno
às tradições, sobretudo às tradições do campo e à sua cultura popular, as quais
haviam sido redescobertas e valorizadas pelas camadas mais jovens, no decurso
da Revolução Cultural. Os principais representantes deste novo movimento
literário são A Cheng, Han Shaogong e o vencedor do Prémio Nobel, Mo Yan.
3.3. Estudos de caso: Lu Xun, Mo Yan, Yu Hua
O primeiro conto de Lu Xun é publicado em maio de 1918, na revista Xin
Qingnian. Tinha como título Kuangren riji (Diário de um louco). Ainda que a
forma e o estilo sejam muito semelhantes aos da obra do russo Nicolai Gogol,
cujo título é o mesmo, o tema de ambos os autores difere.
O louco de Lu Xun é o símbolo da juventude chinesa sua contemporânea,
que vive numa sociedade feudal. Com este conto, “o autor lança-se diretamente
contra a mentalidade feudal de uma civilização paralisada ao longo de muitos
séculos. Esta obra foi uma bomba e conseguiu silenciar todos aqueles que se obstinavam em considerar impossível a criação de uma literatura nova, em rutura
com a linha tradicional da literatura ortodoxa” (Sen, 1968, p. 262).
E assim se inicia a literatura chinesa moderna.
Entre 1918 e 1922, Lu Xun escreveu vários contos, dos quais se destacam
Kong Yi-ji, O Remédio, Amanhã, O Escândalo, Votos de Felicidade e A verdadeira história de Ah Q.
Ah Q é o nome de um camponês errante. Sem família ou amigos, vive no
templo do deus guardião de uma aldeia distante e, ocasionalmente, trabalha
para famílias abastadas. Ninguém na aldeia mostra simpatia por Ah Q, exceto
quando precisam dos seus serviços ou quando fazem piadas à custa dos seus
infortúnios. Ah Q, contudo, não se sente atingido pelo desprezo dos outros,
sentindo-se, ao contrário, “muito melhor do que qualquer outro, uma vez que
tem a sua própria forma de combater todos aqueles que o ofendem: a vitória
espiritual” (Sen, 1968, p. 262).
Ah Q reflete o aspeto negativo da mentalidade do povo chinês, num momento
em que a China, depois de ter sido derrotada sucessivamente por potências
estrangeiras, em vez de buscar uma solução para renovar a sua supremacia,
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permaneceu, ao contrário, imersa no orgulho da sua civilização passada. O espírito de Ah Q tornou-se, desde logo, no AhQísmo típico dos valores negativos
durante a Revolução (Sen, 1968). Porém, apesar das duras críticas tecidas neste
conto, “desde o momento em que apareceu, A verdadeira história de Ah Q foi
reconhecida pela maioria dos intelectuais como uma obra mestra da literatura
realista e animou muitos corações a buscar seriamente o caminho que a China
deveria tomar” (Huang, 1957, p. 67).
A partir de 1925, e de forma a enfrentar os problemas imediatos, Lu Xun
dedicou-se aos ensaios, então considerados mais eficazes para combater a sociedade feudal, no plano interno, e o imperialismo, no plano externo, pela defesa
de uma revolução política. Sensível ao destino dos homens, Lu Xun opta pelo
realismo na escrita, num mundo ficcional que se passa, sobretudo, no meio
rural, “onde a miséria golpeia com muito mais força do que nas cidades” (Sen,
1968, p. 266).
Nascido em 1956 e Prémio Nobel da Literatura em 2012, Mo Yan – o autor
do período do grande salto em frente – foca-se na corrupção, na decadência
da sociedade chinesa, na política de planeamento familiar e na vida nas áreas
rurais. A sua obra tem, aliás, como fonte de inspiração a sua província natal e
a turbulenta história da China: “renovando a herança literária chinesa e a tradição oral, Mo Yan faz viver os os dialetos locais e orquestra, numa narrativa
virtuosa, o encontro entre o autobiográfico, o histórico, o político e o sociocultural” (Baddoura, 2012).
Em O país do álcool, Mo Yan descreve o canibalismo dos campos miseráveis, onde crianças servem de alimento. Por outro lado, em A dura lei do karma,
o autor conta a história da reencarnação, em vários animais, de um fazendeiro
executado na década de 1950, durante a reforma agrária. Na sua ficção, Mo reinventa o passado e o presente do ponto de vista dos mais desfavorecidos, reconstruindo a história a partir das vidas que não constam dessa História.
É o próprio Mo quem considera que as suas memórias de infância do país
parecem estar fora de moda no quadro da atual criação literária chinesa, contudo
alerta que é o olhar profundo dos jovens chineses sobre a vida rural que contém
todo o potencial para que uma literatura de qualidade seja criada (Wang, 2016).
Revelando, igualmente, a importância que Lu Xun teve na sua criação literária,
Mo afirma que os seus leitores poderiam encontrar semelhanças entre a criação
de alguns contos de ambos, sobretudo entre aqueles que “enfocam as questões
mentais enfrentadas por intelectuais que retornam ao campo depois de viverem
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em áreas urbanas durante anos” (apud Wang, 2016), cujo tópico, acrescenta,
poderia ser mais explorado, “uma vez que este problema não apenas continua
atual, como se complicou em consequência da urbanização” (apud Wang, 2016).
Yu Hua, por seu lado, nasceu em 1960, em Hangzhou (Zhejiang). A Revolução
Cultural, cujo início coincide com o seu sexto ano de vida, marcou-o profundamente, razão pela qual aquela constitui a temática de muitos dos seus romances.
Em Crónica de um vendedor de sangue (1995), Yu narra a vida de Xu
Sanguan, trabalhador numa fábrica de seda que tem muitas dificuldades em
sobreviver durante o período do grande salto em frente, vendendo o seu sangue a hospitais, a fim de sobreviver. Xu vai vendendo cada vez mais vezes sangue, única opção que encontra de alimentar a sua família, num momento em
que grassa a fome.
Aplicando fatores autobiográficos à sua obra ficcional, Yu recorre à memória para a construção da sua narrativa. Com efeito, os seus pais eram médicos e
Yu vê, pela primeira vez, comerciantes de sangue em hospitais rurais, aquando
da sua infância.
Em Viver! (1992), o mesmo autor centra-se nos anos que se seguiram ao
estabelecimento da RPC. Viver! conta a história de Xu Fugui (徐福贵), filho de
um proprietário de terras que desperdiçou a fortuna da família no jogo, situação esta que o força a trabalhar a terra. Yu Hua acompanha a trajetória de Xu
Fugui que, surpreendido de forma implacável pelo destino, perde o pai, antes da
libertação, e perde a mãe, quando é forçado a entrar no exército. Perde, depois,
sucessivamente, o filho, a filha, o genro, a esposa e o neto. O romance é pontuado
por eventos políticos que marcaram a história recente da China: estabelecimento
da RPC, grande salto em frente, fome, Revolução Cultural.
Em Brothers (2005), Yu Hua tece um fresco da vida de uma aldeia agrícola, no interior da China, durante a Revolução Cultural, e, mais tarde, durante
o turbilhão de mudanças da década de 1980. Dois irmãos órfãos, Li Guangtou
e Song Gang, ainda que originários da mesma família (tiveram um pai que foi
espancado até à morte, durante a Revolução Cultural, e uma mãe que morreu
de exaustão e desespero, na sequência da morte do marido) terão dois destinos
distintos, na China que se segue à abertura económica. Li Guangtou aproveitará
as oportunidades desta nova política reformista para enriquecer, enquanto Song
Gang permanecerá pobre e humilhado:
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Tive a experiência de viver em duas épocas distintas. Cresci durante a Revolução Cultural, que posso, em certo sentido, comparar à Europa na Idade
Média. Depois, vivi o período da Reforma e Abertura e a entrada no século
XXI, em que a sociedade chinesa passou a parecer-se com o que a Europa
é hoje. A Europa necessitou de cinco séculos para realizar uma transformação tão radical, mas a China viveu toda esta mudança em apenas quatro
décadas. Foi isto que me levou a escrever o romance Brothers [2005]. Mas
quando terminei esse livro, tinha ainda a sensação de que não tinha escrito
tudo o que queria sobre o confronto entre estas duas épocas, e pensei que
o mais adequado seria fazê-lo num formato de não-ficção, e assim nasceu
China Em Dez Palavras. (Público, 26/08/2018)

A vida rural a sua evolução marca, deste modo, ainda na atualidade, a literatura que, no tempo nosso contemporâneo, reflete, conta e reconta o doloroso
processo histórico que nos conduziu à China de hoje.

Conclusão
A modernização da sociedade que se opera a partir do seculo XVIII é concomitante com revoluções agrárias que conduziram a transformações profundas
na organização da sociedade moderna.
As mudanças que, desde então, se operaram no campo, fruto da industrialização da agricultura e da consequente transformação da classe social campesina
e do crescimento do proletariado urbano e rural, foram marcadas, ao longo dos
séculos XIX e XX, por intensas e, por vezes, violentas lutas pela terra. No caso
português, brasileiro e chinês, estas lutas conduziriam, ainda que em distintos
contextos socio-históricos, a reformas agrárias.
No Brasil, a reforma agrária seria encetada pela ditadura militar, não como
um projeto que visava a elevação do camponês a um novo patamar de qualidade
de vida, mas antes como uma forma de colonizar o vasto território brasileiro da
Amazónia, e, assim, estender a fronteira agrícola. Contudo, em Portugal, assim
como na China, a reforma agrária vai, por seu lado, surgir de um processo revolucionário que pretende fazer uma distribuição mais equitativa da terra e, consequentemente, da distribuição social da riqueza, num processo apenas possível
com um enfrentamento claro com o latifúndio e com o inevitável desmembramento da grande propriedade agrícola.
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Estas mutações socioeconómicas foram acompanhadas pela pena de romancistas, nomeadamente daqueles que pretendiam uma transformação da desigual sociedade em que viviam. Assim sendo, os temas ligados à ruralidade e à
exploração campesina predominarão no segundo modernismo brasileiro ou no
neorrealismo português, conquanto na China moderna esse tema será, sobretudo, abordado após a Revolução Cultural chinesa, quando artistas e escritores
refletem e exumam memórias recentes, numa China cujo salto em frente transformara profundamente estruturas socioeconómicas e, portanto, cosmovisões,
vidas e letras.
Neste sentido, a segunda geração modernista brasileira acompanha as
mudanças que se operaram no plano sociopolítico e económico do Brasil, amadurecendo e aprofundando as conquistas estéticas da geração de 1922. A ideia
de valorização da cultura nacional, e, portanto, das diferentes linguagens que
já haviam sido propostas no decurso da primeira geração do Romantismo, são
ampliadas no espaço literário. Há, assim, um fio condutor que acompanha a
primeira e a segunda geração modernistas, já que, como afirma Bosi (1994), a
“prosa de ficção encaminhada para o realismo bruto de Jorge Amado, de José
Lins do Rego, de Érico Veríssimo e, em parte, de Graciliano Ramos, beneficiou-se da ‘descida’ à linguagem oral, aos brasileirismos e regionalismos léxicos e
sintáticos, que a prosa modernista [1922-1930] tinha preparado” (p. 385).
Em Portugal, o nascimento do neorrealismo, à imagem do que sucedera
com a segunda geração modernista brasileira, vai permitir a revalorização e a
representação da realidade, as quais haviam sido secundarizadas pelos modernismos do início do século XX. Se o realismo finissecular de oitocentos – Eça de
Queirós (1845-1900), Antero de Quental (1842-1891), Oliveira Martins (18451894) – descrevera a decadência dos meios burgueses (tratando-se, portanto,
de uma literatura em que ressaltava um sentimento de pessimismo), a nova
literatura neorrealista acredita num processo histórico-social evolutivo, de cuja
síntese classista resultaria uma nova humanidade. Pela primeira vez, a arte e a
literatura pretendem intervir na sociedade (Saldanha, 2015; Saldanha, 2018).
Na China, a literatura que se segue à Revolução Cultural, e que acompanha
as transformações socioeconómicas lançadas por Deng Xiaoping, vai refletir
sobre o passado recente da China revolucionária. No início da década de 1980,
surge uma literatura de reflexão, a qual se centra, sobretudo, nos anos vividos
durante o decénio 1966-1976 (ou seja, desde o início da Revolução Cultural até
ao seu término, com a morte de Mao), cobrindo histórias vividas ou conhecidas,
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num tipo de literatura em que se destaca Gao Xingjian, prémio Nobel da Literatura no ano 2000. Paralelamente, assistimos ao renovar de uma literatura que
busca as suas raízes nas profundezas da terra chinesa, a qual se encontraria na
vida rural. Assim sendo, a vida rural, a sua evolução, os anseios, fomes, esperanças e enganos da vida sociopolítica recente da China, ou seja, as contradições
da China da revolução Cultural e da China pós-Rvolução Cultural têm acompanhado, desde a modernidade de Lu Xun, até à contemporaneidade, a literatura
chinesa, seja em obras do Nobel Mo Yan, seja em obras do internacionalmente
reconhecido Yu Hua.
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TRAÇOS DE INTERCULTURALIDADE
MUSICAL EM MACAU NO SÉCULO
XX: ILUSTRAÇÃO COM OBRAS DOS
COMPOSITORES ÁUREO CASTRO E
SIMÃO BARRETO
20世纪澳门音乐的跨文化性痕迹: 作曲家区
师达神父和西蒙·巴雷托的作品例证
Shao Xiao Ling
Universidade de Aveiro

Ana Filipa Neves Ferreira
Universidade de Aveiro

A finalidade deste artigo consiste em evidenciar aspetos ou traços de interculturalidade musical nas obras compostas por Áureo Castro e Simão Barreto
em Macau, no século XX. Macau, como espaço de diálogo secular entre as
culturas do Oriente e do Ocidente, refletiu, no campo da música erudita, as
influências da música litúrgica católica ministrada durante séculos no Seminário Diocesano de São José, onde os compositores Áureo Castro e Simão Barreto iniciaram a sua formação musical. Concluídos os estudos superiores em
composição no Conservatório Nacional de Música de Lisboa, ambos os músicos
desenvolveram uma notável atividade musical em Macau como compositores,
maestros, pedagogos ou dirigentes de instituições dedicadas à cultura musical
local. Um dos aspetos mais interessantes desta atividade musical local consistiu nas influências multiculturais e confluências interculturais de algumas
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composições, nomeadamente de natureza sino-ocidental em diversas obras
para piano de Áureo Castro e de natureza pluricultural oriente-ocidental na
música multifacetada de Simão Barreto. O valor simbólico destes episódios
de interculturalismo musical reflete, particularmente, o facto de Macau ser
historicamente um local vocacionado para o diálogo, aproximação e interação
entre as culturas chinesa e portuguesa, ou mais genericamente, entre as culturas oriental e ocidental.

Interculturalidade versus Multiculturalidade
Macau, desde o século XVI, é um ponto de encontro das culturas ocidental e oriental num espaço territorial chinês. De um modo geral, podemos dizer
que a multiculturalidade se encontra presente não só na sociedade de Macau,
como em todas ou quase todas as sociedades do mundo.
Na verdade, segundo Rocha (2002):
[…] as sociedades e os povos nunca deixaram de estabelecer contacto uns
com outros e de acolher na sua vida quotidiana novas gentes, nomeadamente os comerciantes com novos hábitos e novos produtos. Neste sentido, as sociedades sempre foram multiculturais. (Rocha, 2002, p. 106)

No fenómeno designado de multiculturalismo numa dada sociedade/época,
coexistem várias culturas com a sua estruturação e identidade próprias, mas
onde o processo de “hibridação” entre culturas não se manifesta por ausência
de uma interação significativa e recorrente (Costa & Lacerda, 2007).
Por seu turno, o interculturalismo pode ser visto como um fenómeno que
emerge numa sociedade onde coexistem diferentes culturas e se consolida através do diálogo e interação entre duas ou mais culturas que coexistem num dado
espaço e tempo, sem a sobreposição de uma cultura em relação a outras (Ibid.).
Em Macau, o surgimento e evolução da etnia macaense, fruto de uma miscigenação portuguesa e oriental, estão intimamente associados à sua história,
constituindo um verdadeiro exemplo de uma singular e genuína interculturalidade num espaço geográfico de convivência multicultural e no qual a população
chinesa foi sempre predominante (Pinto, s/d). A problemática da identidade
e cultura própria macaense e seu impacto nas artes em Macau, inclusive na
música, é suscetível de investigação ou de aprofundamento de conhecimento
académico que não cabe pela sua riqueza e complexidade no âmbito deste estudo.
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À escala global, a interculturalidade é um fenómeno menos comum e dentro da mesma sociedade pode, por exemplo, manifestar-se coletiva ou individualmente na criação musical.
A interculturalidade musical tem presente a integração de elementos musicais de duas ou mais culturas. Os compositores deste tipo de música pertencem
normalmente a uma das culturas de onde derivam os elementos integrados, mas
tal não é obrigatoriamente necessário, pois o que é relevante é a temática da atividade intercultural e não a origem dos compositores (Bayley & Dutiro, 2016).
Na música erudita ocidental, existem vários compositores que nos últimos séculos integraram elementos não-ocidentais nas suas composições, de
que é exemplo a obra para piano de Debussy que incorporou alguns aspetos
característicos da música instrumental javanesa do gamelão, nomeadamente
nos Pagodes, Prelude da Suite pour le piano e L’isle joyeuse (Padula, 2014).
Numa perspetiva mais abrangente, podemos considerar ainda como interculturalidade musical, a música que conjuga elementos musicais ocidentais-orientais com uma temática poética, como acontece, por exemplo, com a
música composta por Simão Barreto para a Clepsidra de Camilo Pessanha,
poeta simbolista residente em Macau.

A obra composicional de Áureo Castro: influências
multiculturais e confluências ou traços interculturais
Áureo Castro, nascido nos Açores, em 1917, teve o seu primeiro contacto com
a música na sua terra natal. Ingressou no Seminário de S. José em Macau, em
1931, com 14 anos de idade, onde beneficiou de uma formação musical de base.
Em 1951, ingressou no Conservatório Nacional de Música de Lisboa, onde
recebeu formação em composição de Croner de Vasconcelos (1910-1974), tendo-se familiarizado com obras de compositores contemporâneos, nomeadamente
de Hindemith (1895-1963) e Bartók (1881-1945), o que lhe possibilitou experimentar e desenvolver um estilo musical próprio. Além disso, coadjuvou o
maestro Sampaio Ribeiro (1898-1966) à frente do Coro Universitário de Lisboa
o que lhe permitiu aprofundar o conhecimento das tradições folclóricas e da
música polifónica portuguesa (Lynn & Marques, 2015).
De regresso a Macau, em 1958, Áureo Castro foi um dos pioneiros na divulgação da música erudita ocidental em Macau, tendo sido fundador do Grupo
Coral Polifónico em 1959, da Academia de Música S. Pio X em 1962 (precursora
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do Conservatório de Música de Macau) e da Orquestra de Câmara de Macau
em 1983 (precursora da Orquestra de Macau). Em 1993, faleceu em Macau,
tendo sido condecorado com a Medalha de Mérito Cultural em 1987 e 1990
pelo Governo de Macau.
A obra para piano de Áureo Castro revela uma simbiose de linguagens
musicais, refletindo a natureza da sua formação musical, do seu interesse pela
cultura musical chinesa e da sua afeição por Macau, suas gentes e costumes.
Inerente à sua formação cristã e vocação sacerdotal, o padre Áureo Castro
destacou-se também por uma profícua e diversificada criação e divulgação de
obras de música sacra que contribuíram para o desenvolvimento da composição de música católica e reforço da sua relevância no património cultural de
Macau (Dai, 2017).
Não obstante a origem ocidental da música católica, o padre Áureo Castro interessou-se pela música tradicional chinesa, tendo nomeadamente harmonizado algumas melodias chinesas mais conhecidas e escrito peças para
piano com características chinesas, o que considerava “um verdadeiro desafio
compor ao estilo tradicional chinês devido à estrutura da escala pentatónica,
ao seu carácter étnico e à subtileza das mudanças tonais em que as notas não
podem ser alteradas com o recurso a bemóis ou sustenidos, tal como acontece
na música ocidental.” (João Ng in Lynn & Marques, 2015, p. 226).
Para o Maestro Simão Barreto falar de Áureo Castro como músico “é falar
de uma das personagens mais importantes no campo da música de Macau deste
século (século XX) e a quem a cultura macaense muito deve”. Refletindo desde
cedo uma sensibilidade e interesse pela cultura chinesa importa referir, segundo
o mesmo maestro que “o seu contacto com a cultura e vivência chinesa, desde
a sua juventude, marcou-o profundamente na sua produção musical” (Barreto
in Baguet, 1999, p. 93).
Por outro lado, segundo o pensamento académico de Dai Dingcheng, a
obra para piano de Áureo Castro é possuidora de singularidade e relevância
artística no panorama musical de Macau no século XX enquanto compositor
que “fundiu, com êxito, os diversos elementos chineses e de tradição ocidental
com os novos elementos da música moderna” (Dai, 2017, p. 115).
Acresce que a obra principal para piano solo de Áureo Castro e a dinamização da música erudita em Macau teve lugar num período de estagnação
musical na China continental por isolamento face ao exterior (sendo Macau na
altura local de refúgio de artistas e intelectuais), situação esta que se alterou
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no início da década de 80 do século XX com o movimento de vanguarda Xin
Chao Yin Yue, o qual despertou uma nova fase de desenvolvimento da música
erudita chinesa com a sua abertura às técnicas e correntes estéticas da música
erudita moderna ocidental (Shao, 2015).

As fases de criação artística de Áureo Castro
Ao longo da atividade musical de Áureo Castro como compositor, regente
coral, pedagogo e dirigente musical podemos distinguir três fases de criação e
dinamização artística: i) fase inicial-experimental; ii) fase de regente e iii) fase
de pedagogo.
A fase inicial-experimental está associada à sua frequência do curso de
composição no Conservatório Nacional de Música de Lisboa (1951-1958) e suas
primeiras composições conhecidas para piano. Nesta fase, as obras para piano
têm, em parte, a ver com os programas do Conservatório, nomeadamente as
duas sonatas, as duas sonatinas, as duas fugas e ainda os três corais – melodias gregorianas. Para além disso, neste mesmo período, escreveu várias obras
corais de música sacra e profana para coro e órgão e coro a capella.
Áureo Castro revelou, neste período, uma interessante assimilação de estilos, desde a polifonia renascentista ao neoclassicismo do século XX, combinada
ainda com um sentido de introdução de elementos inovadores nas suas criações artísticas, para o que foi incentivado, porventura, pelo seu professor de
composição Croner de Vasconcelos, que influenciou inúmeras personalidades
da música erudita portuguesa.
Em particular, a Sonata n.º 2 para piano escrita ou concluída um ano
antes de terminar os estudos superiores de composição em Lisboa revela-se
como uma das mais distintas obras de Áureo Castro, a qual no dizer de Lynn
se caracteriza como “quase uma fantasia, com interessantes combinações rítmicas possuindo uma linguagem harmónica mais inovadora, com harmonias
arrojadas e delicadas nuances” (Lynn, 2001, p. IX).
Por sua vez, Tam Man Man, pianista e antiga professora na Academia de
Música Pio X, escreve a respeito desta sonata:
A Sonata n.º 2, completada em 1957, consta de um andamento único
escrito em forma de sonata. Em comparação com as outras obras do mesmo
período, o estilo desta sonata é totalmente diferente: é mais arrojada e
inovadora na harmonia, no ritmo, na dinâmica contrastante e na forma
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como usa o registo mais agudo no piano. O resultado é uma peça que do
ponto de vista artístico é mais profunda e cheia de detalhes pessoais, o
que a torna uma das mais significativas do conjunto da sua obra (Tam in
Lynn & Marques, 2015, p. 87).

Figura 1 – Áureo Castro, Sonata n.º 2, mm. 22-25 (1957)

Figura 2 – Áureo Castro, Sonata n.º 2, mm. 36-38 (1957)

Apesar do seu estilo marcadamente ocidental, certas secções da sonata podem
ser associadas às sonoridades chinesas, nomeadamente aos efeitos sonoros do
Dizi (ver figura 1) e também aos elegantes gestos visuais associados ao toque de
instrumentos musicais como o Guzheng e o Yangqin (ver figura 2).
Regressado a Macau, após a conclusão dos seus estudos superiores de
música, seguiu-se uma fase de regente na qual Áureo Castro criou e dirigiu
durante largas décadas o Grupo Coral Polifónico de Macau, através do qual foi
divulgado um vasto reportório de compositores de literatura coral. Por outro
lado, Áureo Castro acrescentou uma dimensão chinesa aos programas, atra-
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vés de arranjos de sua autoria de canções ou melodias chinesas, tendo mesmo
um dos concertos sido intitulado de Concerto com famosas canções chinesas
e ocidentais.
Segundo Margaret Lynn:
O Pe. Castro foi provavelmente o único compositor ocidental em Macau
que foi capaz de integrar na sua própria linguagem musical o idioma musical chinês tal forma o compreendia, respeitando meticulosamente a exacta
inflexão de cada palavra chinesa e o significado dos textos, sendo por essa
razão capaz de criar alguns arranjos bastante convincentes. (Lynn & Marques, 2015, p. 125)

Por último, a fase de pedagogo tem essencialmente a ver com o surgimento
e desenvolvimento a partir de 1962 da Academia de Música S. Pio X, na qual
Áureo Castro desempenhou um papel central como fundador, dirigente e pedagogo até ao ano do seu falecimento.
A falta de professores qualificados no Seminário S. José e os acontecimentos ocorridos em Macau em finais de 1966, no contexto da “revolução cultural”
vivida no continente chinês, determinou um período de menor produção de
música litúrgica e coral em contraposição a uma maior produção de composições de música para piano.
Datam deste período, as peças para piano caracterizadas por uma combinação de uma linguagem musical chinesa pentatónica com o seu estilo musical
próprio (influenciado pela sua formação no Conservatório Nacional de Lisboa),
de entre as quais se destacam – Danças da Siu Mui Mui, Nostalgia e Cenas
de Macau.

Ilustração dos traços de interculturalidade na obra
para piano de Áureo Castro
As Cenas de Macau que integram três peças inspiradas em acontecimentos/vivências pessoais em Macau, designadamente, Nostalgia, Oração Budista
e Barcos Dragões, mereceram da parte do compositor a seguinte explicação:
Estas cenas representam os primeiros passos em busca de uma linguagem
harmónica mais liberta dos clássicos cânones da harmonia tradicional, e
que pudesse, ao mesmo tempo, servir de roupagem a melodias de folclore
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chinês, muitas das quais se baseiam nas escalas diatónicas de cinco tons.
Composições despretensiosas, elaboradas como exercício escolar, obedeceram apenas ao propósito de pintar algumas cenas de Macau com tintas
a respirar a atmosfera chinesa das mesmas. (Castro in Lynn, 2001, p. VIII)

Das características das Cenas de Macau fazem parte o requintado uso na
sua plenitude do centro modal como material básico do sistema pentatónico
Tong Gong e a hábil fusão dos modos pentatónicos, tais como Gong, Yu, Zhi,
Jue e Gong-jue (Dai, 2017, pp. 105-108).
No excerto da Oração Budista, a 2.ª peça das Cenas de Macau, podemos
constatar o emprego dessa nova sintaxe musical para encenar o carácter meditativo da oração budista acompanhada pela sonoridade dos gongos. Quanto à
textura podemos encontrar semelhanças com os prelúdios de Debussy e uma
escrita quase organística, o que sugere ao intérprete um cuidado uso do Sostenuto Pedal e do Damper Pedal com o fim de criar um efeito sonoro bastante
peculiar.
A descrição da obra pelo próprio compositor é um elemento extramusical
fulcral para um melhor entendimento e interpretação desta peça:
A segunda peça foi sugerida pelo canto melopaico dos bonzos em oração, numa antiga bonzaria na rua de São José, cena que o autor absorveu
quando, no topo de ‘uma árvore de pagode’, preparava um exame de filosofia. Ouviam-se ocasionais toques de sinetas e sinos a lembrar os gongos.
(Castro in Lynn, 2001, p. IX)

Com uma estrutura ABA, a peça dá relevo à sonoridade e gestos visuais. É
de realçar a indicação do tempo tempo giusto a 88, transmitindo uma posição
assertiva do compositor quanto ao tempo que considera adequado para exprimir a sonoridade da cena budista.
A peça reflete sons de vários gongos realizados pela mão esquerda e também pela nota pedal Mib da mão direita. A voz do meio, executada pela mão
direita, evoca, então, o mantra budista (figura 3).
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Figura 3 – Áureo Castro, Oração budista, mm. 1-8 (sem data)

Do ponto de vista performativo, o tempo é o elemento-chave, pois parece
demasiado rápido para ser associado a uma oração budista, sendo o desafio para
o performer o de manter a serenidade e tranquilidade associadas aos mantras
sem deixar de observar o tempo indicado.
Outra consideração, a ter em conta, é que a música chinesa dá grande
relevo aos contrastes sonoros e tímbricos, características estas que superam,
por vezes, o sentido frásico de uma linha melódica:
In Chinese traditional music, variety in timbre, dynamics, pitch, and duration produces a unique charm; it also produces a special tension and strain
in the sound combinations of melody. (Jing, 1991, p. 95)

A Oração Budista é, pois, uma peça que requer um trabalho performativo
bastante minucioso quanto à construção de diferentes sonoridades e integração
de movimentos cinéticos que evocam diferentes gongos e outros instrumentos
de percussão orientais, bem como a singular acústica dos templos budistas, e
um fraseio musical realizado de forma diferente ao da música ocidental.
Em suma, ao combinar elementos da cultura musical tradicional chinesa
com os conhecimentos da música erudita ocidental e estilo musical próprio,
o compositor Áureo Castro expressa nas três peças acima referidas todo o seu
sentir e impressões de Macau e das suas gentes, podendo ser assim considerado
como um compositor que reflete na sua obra para piano traços marcantes de
interculturalidade musical sino-ocidental.
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A obra composicional de Simão Barreto – influências
multiculturais e confluências ou traços de
interculturalidade
A obra composicional de Simão Barreto, maestro nascido em Timor-Leste
em 1940, mas residente há largos anos em Macau, com formação superior
adquirida em Portugal, revela também aspetos de confluências ou traços de
interculturalidade musical, produto de uma conjugação de vivências, sensibilidades e influências das culturas ocidental (formação musical de base), portuguesa, timorense e macaense/chinesa.
Os estudos superiores e primeiras atividades profissionais em Lisboa
Tal como Áureo Castro, mas cerca de duas décadas e meia depois (1958),
Simão Barreto também frequentou o Seminário de S. José, onde ingressou
aos 18 anos de idade. Subsequentemente, frequentou a Academia de Música
de S. Pio X, onde adquiriu conhecimentos musicais com o padre Áureo Castro, seu fundador e diretor. Beneficia, de seguida, de uma bolsa de estudo da
Fundação Calouste Gulbenkian para frequentar o Conservatório Nacional de
Música de Lisboa, onde concluiu com elevadas classificações o curso superior de Composição dirigido por Croner de Vasconcelos. Ainda em Lisboa,
aperfeiçoou os seus conhecimentos de instrumentista – de piano, violino e
violeta com músicos reconhecidos – e de composição, nomeadamente com
Emmanuel Nunes e Jorge Peixinho. Entre 1973 e 1986, integrou como violinista a Orquestra Sinfónica da Radiofusão Portuguesa e no decurso deste
período, em 1983, fundou e dirigiu o Coro Polifónico de Almada (Barreto &
Miranda, 2014)1.
O regresso a Macau e desenvolvimento das suas funções como
maestro, dirigente, compositor, docente e dinamizador do ensino
e da prática de música erudita ocidental e instrumental chinesa
A convite do Governo do Território de Macau, então sob administração
portuguesa, regressou a Macau, em 1986, para dirigir o Conservatório de Macau
até se aposentar em 2005. Neste período, fundou o Coro do Instituto Cultural e
dirigiu e integrou o Quarteto de Cordas “Camões”, o qual interpretou e divulgou
1

Biografia de Simão Barreto, integrada na edição da obra coral do compositor reunida em
seis volumes.
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em Macau obras de música de câmara de Bach, Mozart, entre outros compositores ocidentais, assim como peças compostas pelo próprio Simão Barreto.
Acresce ainda o facto de Simão Barreto ter sido o primeiro responsável pela
Escola de Música do Conservatório de Macau que promoveu cursos de instrumentos musicais chineses e cursos de instrumentos e música ocidentais, bem
como foi o responsável pela criação do Curso de Bacharelato de Música do Instituto Politécnico, onde ministrou várias disciplinas (Barreto & Miranda, 2014).
Nas Comemorações do Vigésimo Quinto Aniversário da Academia de Música
S. Pio X, em 1987, Simão Barreto apresentou originalmente duas composições
para canto, declamação e grupo instrumental – Viola chinesa e Ao longe os
barcos de flores – inspiradas na Clepsidra de Camilo Pessanha, poeta muito
ligado a Macau e representante do movimento “simbolista”.
Sobre o pensamento musical da obra poética de Pessanha, o compositor
exprime-se da seguinte forma:
[…] a música não interpreta, mas apenas sugere, segue em paralelo como
arte independente que se junta à poesia não para a valorizar ou completar,
mas para criar uma nova dimensão na arte; a sublimação de união dos sons
musicais com o som e a ideia das palavras. De um lado a música, de outro
a poesia que se juntam para formar um todo novo; sem, no entanto, uma
absorver ou assimilar a outra. (Barreto, 1987, p. 78)2

Por outro lado, é interessante também referir a ideia de Simão Barreto de
que as duas culturas musicais – chinesa e portuguesa – dificilmente se possam
fundir ou integrar numa mesma composição, ainda que tenham durante muitos séculos coabitado em perfeita harmonia e consonância no mesmo espaço
sociogeográfico. Não obstante, o compositor introduz elementos poéticos e
musicais da cultura chinesa nalguns poemas de Pessanha, designadamente:
[…] textos de alguns capítulos do Dao De Jing de Lao Zi aos três sonetos
Caminho I, II e III, uma melodia de carácter oriental sobre o poema Degraus
de Jade de Li Bai à música da poesia Interrogação, e a ideia de indicar o
erhu (violino chinês) de executar uma melodia construída em escala pentatónica na Viola Chinesa, enquanto o violoncelo toca a mesma música
em ritmos diferentes, por movimento retrógrado. (Barreto, 1987, p. 78)
2

Revista da cultura n.º 26 (II Série). Instituto Cultural de Macau.
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Figura 4 – Barreto, Viola Chinesa, mm.1-3, 1987

Influências, diversidade cultural e singularidades da
obra composicional de Simão Barreto
A obra de Simão Barreto é multifacetada, multicultural e com traços de
confluência ou simbiose intercultural, refletindo a diversidade da sua formação superior, conhecimentos, vivências e sensibilidades próprias do contacto
com as culturas macaense/chinesa, portuguesa/ocidental e timorense, para
além das quais importa também realçar a sua cultura religiosa cristã inerente
à sua formação e crescimento em ambiente cristão, o que explica a criação de
textos de música litúrgica.
O reportório multifacetado de Simão Barreto como compositor abrange
uma vasta obra coral de “harmonizações de música timorense”, “música religiosa”, “música e poesia”, “harmonizações de música portuguesa e do mundo” e
“harmonizações de fados de Coimbra”, a que acrescem nomeadamente diversas
peças sinfónicas e de música instrumental de câmara, muitas delas executadas
não só em Macau, como também a nível internacional.
Segundo o Maestro Victorino d´Almeida, no prefácio às peças corais de
música e poesia, a vertente artística de Simão Barreto evidencia os fascinantes
aspetos da dupla nacionalidade luso-timorense e do seu importante contacto
com a música chinesa em Macau, como fonte de conhecimento e diversidade
cultural (D´Almeida in Barreto & Miranda, 2014)3.
3

Prefácio da Obra Coral de Simão Barreto, Vol. IV: Música e Poesia.
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A estreita ligação de Simão Barreto à cultura literária e musical portuguesa
encontra-se refletida na sua obra coral, nomeadamente através de partituras
para poemas de Camilo Pessanha, Ricardo Reis e Miguel Torga, entre outros,
bem assim como por via de diversas harmonizações de conhecidas melodias
da música tradicional portuguesa, a que acresce o seu genuíno gosto e paixão
pelos fados de Coimbra, o que o levou à harmonização para vozes de 28 fados,
alguns dos quais com versões para canto e piano.
Importa também ter em conta o grande interesse de Simão Barreto pelas
culturas macaense, chinesa e outras asiáticas, de que constituem exemplos,
as harmonizações de Sinhô Capitan (música tradicional de Macau em patuá
– figura 5), e de Laudate Dominum (música de Chiang Wen Yeh – figura 6) e
de harmonizações de canções da Ásia como a Bastiana (cantada em patuá),
Jinklie Nona (Malaca) e Jambatan/Geyland (Malásia), todas elas associadas
ao património cultural macaense ou da presença da diáspora portuguesa na
Ásia. (Marques in Barreto & Miranda, 2014)4.

Figura 5 – Simão Barreto, Harmonizações de música portuguesa e do mundo, Sinhô Capitan,
mm.1-3, 2006

4

Obra coral de Simão Barreto: Harmonizações de música portuguesa e do mundo, Volume V.
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Na celebração do Décimo Aniversário da Independência de Timor-Leste,
no ano de 2012, em Pequim, Simão Barreto integrou um quarteto de cordas
na execução de peças de sua autoria inspiradas em temas tradicionais timorenses e peças de autoria de Xian Xing Hai, interpretadas pela soprano Xia Yu.
Neste evento, foram cantados também poemas de Miguel Torga e Ricardo Reis
e ainda, do poeta e prosador de Dili, Fernando Sylvan. Foi, sem dúvida, uma
manifestação artística de aproximações interculturais marcada por influências
ou convergências de uma pluralidade de culturas – chinesa, timorense, portuguesa e ocidental.

Figura 6 – Simão Barreto, Harmonizações de música portuguesa e do mundo, Laudate Dominum,
mm 1-11, 1996
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Merece ainda uma referência especial, o papel relevante do maestro e compositor Simão Barreto, bem assim como do compositor Abílio Araújo na transcrição de música de tradição oral timorense, nomeadamente de obras líricas
do poeta Borja da Costa, que foi assassinado durante a ocupação indonésia de
Timor em 1975. Historicamente, a maior parte da música timorense era transmitida somente por via oral (Siapno, 2012, pp. 441, 448).
Em suma, a obra musical do maestro Simão Barreto tem um grande significado não só para o património cultural de Timor-Leste, mas também para
o património cultural de Macau e de Portugal, revelando a mesma aspetos de
uma singular sensibilidade e estética por envolver uma dimensão multifacetada
e multicultural com traços marcantes de interculturalidade, produto de uma
pluralidade de vivências, influências e conjugações culturais – timorense, portuguesa, macaense e chinesa – que são interessantes do ponto de vista de uma
investigação académica, por efetuar ou aprofundar, que permita dar a melhor
conhecer e compreender a sua obra e significado.
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DIÁLOGOS DE POESIA, SOM E ARTE
NA OBRA DE ANTÓNIO CHAGAS ROSA:
“SONGS OF THE BEGINNING” E “ELEGIAS
CHINESAS” SOBRE TEXTOS DE LAO TZU
E CAMILO PESSANHA RESPETIVAMENTE
安东尼奥·查加斯·罗沙作品中诗歌､ 音乐
和艺术的对话:《初之歌》与《中国挽歌》中
老子和卡梅洛·庇山耶的诗文
Helena Maria da Silva Santana
Universidade de Aveiro

Maria do Rosário da Silva Santana
Inet-MD

Introdução
Ao longo da sua produção artística e musical, António Chagas Rosa tem
vindo a revelar-se como um dos compositores mais proficientes da sua geração.
A sua obra, de uma beleza discursiva, estrutural e formal enfática, revela um
olhar sobre o mundo diferenciado. Buscando a beleza das formas, mas também
de uma palavra, de um som, o seu sonoro transmite uma sua interpretação do
mundo e da vida, através, quantas vezes, de uma inflexão. No caso particular
da sua obra para voz, ela é, e como já referido, extensa e significativa. Constituída por um conjunto de 21 peças, mostra-nos a riqueza técnica, estilística e
estética que o compositor vai expressando ao longo do seu percurso enquanto
compositor, mas também, a importância que a voz e a palavra têm para o seu
descerrar. Este vasto conjunto de obras engloba “Elegias Chinesas” (2014),
para soprano e orquestra de câmara; “A Wilde Mass” (2014), para 12 vozes e
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órgão; “Quatro canções para Inês” (2013), para soprano e piano; “Cassandra’s
Songs” (2007), um conjunto de três canções para voz aguda e piano; “Vaidade”
(2006), para voz aguda e piano sobre poema de Florbela Espanca; “As Feiticeiras” (2005/6) sobre poema original de Maria Teresa Horta; “Serei só eu…”
(2005), para soprano e quarteto de cordas; “Cicuta” (2005), para soprano e
piano; “Naishapur” (2003), sete canções para barítono, piano e percussão; “Zwei
Kleinbauern Lieder” (2002), para tenor e piano; “Quatrains du Secret Etude”
(2002), para coro à capella; “Melodias Estranhas” (2000/2001), uma ópera de
câmara sobre libreto de Gerrit Komrij; “Non altro” (1999), para tenor piano
e eletrónica; “Sept Épigrammes de Platon” (1997), para soprano e piano; “O
Céu sob as Entranhas” (1996), para barítono e piano; “Afonso Domingues, por
exemplo” (1994/97), para tenor e piano; “Cânticos para a Remissão da Fome”
(1990/94), uma ópera de câmara; “Songs of the Beginning” (1992), para voz
aguda e piano e “Tres Gacelas” (1988/89), conjunto de três canções para mezzo
soprano e orquestra de câmara.
Deste seu vasto conjunto de obras para voz e instrumento, destacamos, neste
nosso trabalho, quatro obras que se encontram propostas sobre um imaginário
oriental, ou mesmo sobre poemas ou uma temática que reflete uma estética e
um modo de ser e pensar oriental. São elas “Songs of the Beginning” (1992),
para soprano de coloratura e piano, sobre textos de Lao Tzu1; “Six mélodies
japonaises” (2011), para mezzo soprano, guitarra, saxofone barítono e piano2;
“Chants de Teika” (2011), um ciclo de obras para mezzo soprano e piano baseado
num conjunto de antigos poemas japoneses da autoria de Teika3, e, “Elegias
Chinesas” (2014), para soprano e orquestra de câmara, composta a partir de um
conjunto de poemas traduzidos e compilados por Camilo Pessanha4. As duas
obras que agora queremos evidenciar, “Songs of the Beginning” e “Elegias Chinesas”, compostas num interregno temporal de 12 anos, evidenciam, no nosso
1

Obra que dedica a Janice Jackson. “Songs of the Beginning” teve a sua primeira audição
no De Ijsbreker, em Amesterdão, no ano de 1992. A obra, premiada pela Dutch Composers Association, encontra-se publicada pela Donemus (Amesterdão, Holanda).

2

“Six mélodies japonaises” foi uma encomenda do Grupo Síntese (Guarda, Portugal). A sua
estreia teve lugar nesta cidade, a 5 de novembro de 2011.

3

A obra foi dedicada a Mariana Rewerski (canto) e a Victoria Harmandjieva (piano).

4

“Elegias Chinesas” resulta de uma encomenda da Casa da Música do Porto. A sua primeira
audição teve lugar a 18 de novembro de 2104, na Casa da Música no Porto, pelo Remix
Ensemble.
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entender, uma característica sua, mas, e também, uma necessidade do autor:
o interesse por imaginários transmitidos pela palavra de textos de autores portugueses, mas também estrangeiros, a língua e a mundividência portuguesas.
Através da análise da mais antiga e da mais recente das obras deste conjunto
de quatro, queremos perceber a maneira como o universo sonoro e imagético
do compositor se transforma e diz, se manifesta característica mas, também,
necessidade. Sabemos que, para António Chagas Rosa, “não há modo de evitar
que as preferências culturais, sempre determinadas pelas nossas raízes e pela
aculturação, se manifestem no universo criador de cada um. Poder-se-á renegá-las – e porquê? – de uma forma artificial, o que não fiz. [Atraem-no] particularmente a língua e a mundividência portuguesas, a par de um tipo antigo de
sensibilidade a que se poderá chamar de galaico-português. Creio que o meu
trabalho contém, voluntária e involuntariamente, elementos deste património”
(Chagas Rosa, 2018, s.p.). Em outro, e no caso de obras vocais concebidas com
base num texto, “o ponto de partida é sempre o texto. Aí se fundamenta o imaginário do compositor, numa aproximação particular ao imaginário do poeta.
Quanto aos géneros instrumentais, o agrupamento para o qual se escreve e a
proposta de duração da obra poderão ser fatores decisivos na conceção final.
Há quem necessite de um suporte para aquilo que vai “contar” (um texto, um
mito, uma simples ideia, etc.) e há quem trabalhe de uma forma abstrata ou
intuitiva. Pessoalmente, constato que, no começo de cada novo trabalho, delineio uma trajetória formal que é de carácter dramático. Por outras palavras, a
música nasce do entrechoque e das complementaridades de ideias musicais,
como se de “pessoas musicais” se tratasse” (Chagas Rosa, 2018, s.p.).
Para António Chagas Rosa, “a procura de uma escrita instrumental conforme às potencialidades dos instrumentos em questão […] [e,] a busca de um
desenho dramático como suporte da forma” (Chagas Rosa, 2018, s.p.) são fatores essenciais do processo criativo; estes fatores evidenciando-se nas obras em
análise. Sendo nossa intenção mostrar de que forma a mestria do compositor
ilustra, caracteriza e define o imaginário e a imagética propostas nos textos
de Lao Tzu e Camilo Pessanha nas obras “Songs of the Beginning” e “Elegias
Chinesas”, iremos agora debruçar-nos sobre estas duas obras em particular,
caracterizando técnica e estilisticamente o compositor de maneira a perceber de
que forma uma cultura e um diálogo intercultural se fazem e se mostram obra.
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1.“Songs of the Beginnig” (1992)
De modo a perceber e concretizar o dito pelo compositor, ou seja, que o
ponto de partida para a determinação dos conteúdos discursivos, estruturais
e formais da sua obra é sempre o texto (Chagas Rosa, 2018, s.p.), este nosso
trabalho partirá, numa primeira fase, da análise dos textos propostos como
material base de cada uma das obras por parte do compositor. Em “Songs of
the Beginning”, Chagas-Rosa pondera sobre um texto místico da autoria de
Lao Tzu (século III a.c.). No seu dizer, a obra representa ainda um momento
de rutura com a metodologia compositiva que empregava até então (Chagas
Rosa, 1992, s.p.)5. Nesse sentido é para nós importante pensar esta obra como
peça charneira na determinação de novos ideais e ideologias, não só criativas
como compositivas, por parte do autor. Segundo ele, “Songs of the Beginning”
foi composta sobre um texto místico de Lao Tzu, representando “uma ruptura
com os métodos de trabalho que até à data utilizara. Se antes a preocupação
fundamental era [para ele] a criação de um discurso evolutivo contínuo, nestas
canções [evitou] tudo que sugerisse qualquer plano pré-estabelecido de ‘desenvolvimento’ das ideias musicais” (Chagas Rosa, 1992, s.p.). Por outro lado, o
texto de Lao Tzu contém um aviso acerca do perigo que envolve a confusão
entre conhecimento adquirido e a verdadeira sabedoria (Lao in Chagas Rosa,
1996, s.p.). Segundo Lao não podemos reter a verdade dentro de uma forma
fixa. Este pensamento levou o compositor a refletir no modo como o poderia
traduzir em música, definindo para a sua obra uma forma e uma maneira de se
dizer discurso diferente. Neste sentido, as estruturas formais e discursivas da
obra foram delineadas pela divisão que realizou do poema em 22 partes, sendo
que as linhas que demarcam essa divisão, separam o texto e até as palavras e
as frases dentro desse mesmo texto, foram desenhadas de forma a evidenciar
o pensamento de Lao mas, e sobretudo, a leitura do compositor da informação
nele veiculada (Chagas Rosa, 1996, s.p.). Esta divisão permitiu ao compositor
delinear os conteúdos do texto de Lao Tzu de forma a que estes se tornassem o
conteúdo e o imaginário reflexivo das várias canções que englobam o conjunto
da obra. Como o mesmo afirma: “Cada fragmento do poema tornou-se assim
o texto de uma breve canção independente” (Chagas Rosa, 1992, s.p.). Para o
compositor a ideia de ciclo não se encontra associada a um percurso em con5

A informação que nos permitimos veicular encontra-se redigida nas notas de programa da
obra, tendo sido obtida através do compositor.
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creto. A sequenciação das várias secções/canções que ilustram a obra, desenvolvem um sonoro que ilumina diversamente o texto. A fragmentação que ao
mesmo impôs, elucida um conjunto de “sensações de novidade e de evasão”
(Chagas Rosa, 1992, s.p.), os elementos que quis que constassem, e sobretudo
caracterizassem, a sua obra.
Efetivamente, a fragmentação do texto transpõe-se para uma segmentação
da textura a nível musical. O desenrolar da obra exibe um constante contraste
de texturas, de ritmos, de harmonias, de fraseados, de densidades, de métricas e de tempos. Estes elementos redimensionam o texto de forma a mostrar
alguns dos seus conteúdos, aqueles que para o compositor se revelam mais pertinentes. Algumas vezes suspende a sua intenção de forma a criar um suspense.
Nesse sentido, vejamos logo no início da obra a suspensão, para não dizermos
cisão, que o compositor concretiza da palavra e do conteúdo associado à palavra
prática “pratice” (ponto 1, Chagas Rosa, 1996, p. 1). A suspensão de conteúdo
faz-se pela elisão da palavra, mas também da frase. “When the superior” não
segue com “scholar”, surge suspenso no texto e na música, para só mais tarde
se concretizar enquanto ideia. A cisão, mas também a interpolação de um outro
material, transforma e manipula a ideia, mas também o dizer musical, construindo um discurso que não é evolutivo, mas somente representativo de uma
ideia musical, discursiva e estrutural.
Cada canção, como nos afirma o autor, “dura tão-só o tempo suficiente
para manifestar uma identidade própria” (Chagas Rosa, 1992, s.p.), pois para
António Chagas Rosa a aparente continuidade musical entre algumas das canções não resulta de operações conscientes de trabalho e de composição. A sua
necessidade de fragmentar o musical surge, à semelhança da ação realizada
em texto, de forma a concretizar de maneira mais enfática a ação e a intenção
dos seus autores.
O texto de “Songs of the Beginning”, da autoria de Lao Tzu, ilustra um
conjunto de conteúdos que enformam a evolução humana, surgindo na forma
de pensamentos que devemos ler, refletir, indagar e interiorizar (ver Tabela 1).
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Tabela 1 – Texto de “Songs of the beginning” (Lao in Chagas
Rosa, 1996, s.p.)
Songs of the beginning – Original – Lao Tzu
When the superior scholar is told of Tao,
Tao in straightness seems rugged.
He works hard to practice it
The highest virtue seems like a valley;
When the middling scholar is told of Tao,
The purest white seems discoloured;
It seems that sometimes he keeps it and The most magnificent virtue seems
sometimes he
insufficient;
Loses it
The solidest virtue seems frail;
When the inferior scholar is told of Tao,
The simplest nature seems changeable;
He laughs aloud at it.
The greatest square has no angles;
If it were not laughed at, it would not be suffi- The largest vessel is never complete;
cient to be Tao.
The loudest sound can scarcely be heard;
Therefore, the proverb says:
The biggest form cannot be visualized.
“Tao in enlightenment seems obscure;
Tao, while hidden, is nameless.”
Tao in progress seems regressive;
Yet it is, Tao alone that is good at imparting and
Completing.

No início do texto, percebemos que, e em função mesmo da evolução que
cada um guarda em si, reagiremos à necessidade de nos formarmos e disciplinarmos de maneira diversa. Se se encontra já imbuído de um conhecimento que
lhe mostra a necessidade de se informar, e sobretudo de praticar a excelência,
o estudante pratica em si, a magnificência dos pensamentos e das ações, reagindo favoravelmente a essa mesma necessidade, disciplinando-se. Musicalmente, Chagas Rosa disciplina também o seu discurso. De uma textura fluida,
metricamente não disciplinada, pois o compositor não define um compasso ou
qualquer informação relativa a uma métrica, indicando unicamente um tempo
metronómico “Mosso semínima ca. 144” (ponto 1, Chagas Rosa, 1996, p. 1), o
compositor sequencia uma estrutura rigorosamente formatada, estruturada e
definida a nível rítmico, métrico e temporal (ponto 2, Chagas Rosa, 1996, p. 2).
Neste sentido, o compositor ilustra um comportamento, uma necessidade, mas
também uma dualidade, elementos pertença do ser humano quando imperfeito.
Quando o estudante médio hesita numa ação, Chagas Rosa transmite-nos um
discurso que balança igualmente entre métricas binárias e ternárias, divisões
regulares e irregulares do tempo, entre sons puros (na voz) e efeitos sonoros
diversos, predominando um discurso claudicante e predominantemente descendente mostrando-nos, não só a dúvida, como a falta de concretização de
um objetivo, de uma ação (pontos 3 e 4, Chagas Rosa, 1996, p. 2-3). No entender do Lao, o homem dividido em três grandes categorias, evolui adquirindo
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conhecimento, mas também reagindo e formando esse mesmo conhecimento
de acordo com as suas capacidades, intenções e necessidades6.
No decurso do seu texto, percebemos que os ensinamentos são vastos e
fluem numa dualidade expressa pelos sentimentos e a escrita em constante
oposição. Este facto surge amplamente ilustrado nos pontos 13 e seguintes do
ciclo (Chagas Rosa, 1996, pp. 8-15). Nesta fase da obra, Chagas Rosa ilustra a
dualidade e a oposição de uma pureza do branco que surge descolorida “The
pure white seems discouloured, The most magnificient virtue seems insufficient” (Lao in Chagas Rosa, 1996, s.p.). Musicalmente o compositor contradiz,
se assim o podemos afirmar, a pureza de um rigor métrico proposto no uso de
um determinado compasso, pelo seu deformar ao nível da proposta rítmica e
interpretativa que enuncia. No conjunto, e na sequência textural que nos mostra, a sucessão de grupos de durações, sejam regulares ou irregulares, contraria
a normal constituição do compasso. Se por um lado contradiz, por outro lado
possibilita uma outra fluidez discursiva. Em outro, os tempos fortes, e as partes
fortes da divisão normal do compasso, encontram-se desvirtuadas. A pureza
de um branco, que poderíamos querer ver patenteada por uma pureza harmónico-melódica do discurso, surge ilustrada pelo uso de um cromatismo e uma
fragmentação extremas. A pureza do branco surge assim descolorida (pontos
13 e 14, Chagas Rosa, 1996, pp. 8-10). Por outro lado, quando a virtude se torna
insuficiente, também raro e pouco denso se faz o discurso musical (ponto 14,
Chagas Rosa, 1996, p. 10). De notar a firmeza de uma métrica e de um dizer
rítmico que comprova a constituição silábica das palavras.
Quando Lao afirma que “The most magnificent virtue seems insufficient;
The solidest virtue seems frail” (Lao in Chagas Rosa, 1992, s.p.), Chagas Rosa
também fragiliza e transforma a sua natureza sonora e musical. A mais sólida
virtude assoma ilustrada por uma textura musical não determinada metricamente, num tempo “Lento semínima ca. 76”, sequenciando um conjunto de
harmonias no extremo grave do piano de forma surda (Chagas Rosa, 1996,
6

Na filosofia chinesa o ideograma Tao significa “via” ou “caminho”, o conhecimento é efetivamente uma via e a possibilidade de um caminho. Este significado é bastante profundo
e abstrato para a religião e filosofia chinesas, pois Tao nos propõe o que de mais profundo e misterioso existe e se relaciona com a corrente da Vida. Tao é tudo o que existe.
É o caminho, o caminhante e a caminhada, e nesse sentido, é o que dá significado à vida.
Assim sendo, ação e não ação, confrontando o homem consigo mesmo e a sua autodeterminação, levarão o homem a elevar-se do ponto de vista moral e espiritual conquistando
a libertação e a vida.
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p. 11). A “The simplest nature seems changeable” (Lao in Chagas Rosa, 1996,
s.p.), pelo contrário, torna-se enfática do ponto de vista rítmico, métrico e textural, sobressaindo nela uma dinâmica a cada vez mais forte, prenunciando
uma mutabilidade das coisas e das existências enquanto ainda não perfeitas
(pontos 15 e 16, Chagas Rosa, 1996, pp. 11-12). Chagas Rosa desenha assim as
palavras, os sentidos e os ensinamentos de Lao Tzu.
O mesmo acontece pouco depois. O discurso musical torna-se fluido à
semelhança do discurso presente nas palavras: “The greatest square has no
angles” (Lao in Chagas Rosa, 1996, s.p.). Contudo, uma permanência musical se
efetua quando seria suposto a mutabilidade (ponto 17 e 18, Chagas Rosa, 1996,
pp. 12-13), conseguida pela persistência numa ação a nível musical quando o
texto nos propõe o contrário. Quando Lao nos informa de que: “The loudest
sound can scardely be heard; the bigest form cannot be visualized” (Lao in Chagas Rosa, 1996, s.p.), Chagas Rosa contraria o imaginário proposto. No dizer
do compositor, esta perseverança se mostra e diz, contrariando o contido no
texto, a nível harmónico, rítmico e textural, permitindo-nos a aquisição de um
sonoro diferente, ou seja, um conhecimento diferente. De salientar a constante
alternância de compassos que, pela sua natureza, são de divisões opostas (ponto
19 e 20, Chagas Rosa, 1996, pp. 13-14).
Esta forma de escrever conduz o leitor ao questionamento e ao olhar que
detém sobre o texto e, consequentemente, sobre si mesmo. É a reflexão profunda e pausada sobre os ensinamentos do mestre que se desnuda nas frágeis
virtudes que ostenta e que serão sempre incompletas ao olhar. E Tao se revela
no transmitir e no completar de um conhecimento, na bonomia de um profundo
olhar do homem sobre si mesmo numa intemporal interrogação. O agir e o fluir
em sintonia com a natureza, com a subtileza e a gentileza, estão anunciadas
na fluidez e impermanência de uma textura, de um discurso, de uma vontade.
Reveladas na sensibilidade que nos induz um conhecimento maior, não só
pessoal, como do Universo, é-nos revelado também, pelo não desejarmos, pelo
aprimoramento constante e eficaz que nos permitirá alcançar a clareza e lucidez
do pensamento, o contentamento e a felicidade eterna. Sem isso, não estaremos em sintonia com o esperado. E é isso que nos propõe Chagas Rosa no final
da sua obra. Ao terminá-la em aberto, propõe-nos a constante mutação, uma
renovação necessária quando nos encontramos em busca do conhecimento e
do aprimoramento que o estudante superior almeja “When the superior scho-
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lar is told of Tao, He works hard to practice it” (Lao in Chagas Rosa, 1996, s.p.;
ponto 22, Chagas Rosa, 1996, pp. 15-16).

2. Elegias Chinesas (2014)
“Elegias Chinesas”, para soprano e orquestra de câmara, foi composta a
partir de um conjunto de seis poemas, traduzidos e compilados por Camilo Pessanha, publicados em Macau no ano de 1914 sob a designação de Oito Elegias
Chinesas (Pessanha Pires, 1992, pp. 187-204). Segundo o compositor, “Foram
escolhidos os poemas que mais conformes são à temática do desterro e da contemplação atmosférica, verdadeiros temas recorrentes deste sintético ciclo”
(Chagas Rosa, 2014a, s.p.). Integram este ciclo seis canções. Os seus títulos
sugerem uma temática que engloba, não só a vivência humana, mas também a
contemplação e fruição dos elementos da natureza. São elas: I – “Fantasia de
Primavera”; II – “Em U-Ch’ang”; III – “Sobre o terraço”; IV – “Queixume das
esposas do «Hsiang»”; V – “Evocações do passado”; VI – “À noite, no Pego-Dragão”. Para Chagas-Rosa, “Camilo Pessanha reinventou em português oito
poderosos poemas que foram escritos durante a Dinastia Ming, entre os séculos
XIV e XVII, e que surpreendem pela forma direta com que tocam as sensibilidades do presente” (Chagas Rosa, 2014a, s.p.). Neste sentido, são utilizados
como forma de reflexão pelo compositor, mas também como indutores de um
imaginário e de um sonoro que, no nosso entender, valoriza e enfatiza a sensibilidade do poeta.
Relativamente ao escritor, é do conhecimento geral que Camilo Pessanha é
considerado um dos maiores poetas portugueses, autor cujo gosto pelo Oriente
o fez buscar nas culturas orientais toda a inspiração para a sua arte. A sua vida
denota uma intensa paixão pela cultura chinesa, sendo considerado por alguns
autores como o mais chinês dos poetas ocidentais (Pires, 1992, pp. 7-37). Em
Clepsidra, obra poética onde o autor clarifica algumas dessas influências,
podemos aferir desse gosto e dessas descobertas que nos são propostas nas
palavras e nos sons que nos aventam múltiplas imagens, bem como inúmeras
histórias que nos são contadas nos versos por ele escritos (Pessanha & Lopes,
1979, pp. 26-46). Em outro, sabemos que “a admiração de Camilo Pessanha
pela civilização chinesa remonta à sua juventude, muito antes de embarcar para
Macau” (Pires, 1992, p. 16). Pessanha embarca para Macau no ano de 1884 e aí
permanece até à sua morte. Desse enamoramento por terras Macaenses surge
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a necessidade de aprender a língua chinesa e, mais tarde, esse conhecimento
revelou-se fundamental para dar a conhecer o conjunto das Oito Elegias Chinesas no jornal macaense O Progresso, decorria o ano de 1914 (Pires, 1992, p. 17).
Aquando da sua publicação, Camilo Pessanha informa, no prefácio da obra, que
as oito elegias “remontam à dinastia Ming (1368-1644), e que foram reunidas
pelo ministro Ion-Fong-Kong, homem forte do rei Chia-King (1796-1821)”
(Pires, 1992, p. 17). Informa ainda que estes poemas não continham qualquer
informação sobre os seus autores a não ser que tinham vivido no período que
decorreu entre os anos de 1368 e 1628 (Pires, 1992, p. 182). Da mesma forma,
nada diz das suas escolhas literárias para enformar a sua tradução, a não ser
que estas foram feitas para seu regalo e prazer numa tentativa de preencher
os tempos de ócio que vivia à época (Pires, 1992, p. 181). De referir ainda que
os conteúdos desses poemas nos levam a crer que a sua existência partilhasse
dos interesses e assuntos neles contidos, bem como dos traços de uma vivência
sua, à época. Assim, prevemos uma solidão, uma tristeza e exílio presentes no
dizer do autor, mas ainda uma tentativa de fuga ao real e à nostalgia sentida
em relação à pátria abandonada7.
No que concerne a metodologia de tradução, sabemos que traduziu “literalmente, – tanto quanto a radical diferença entre o génio das duas línguas o
permite. [Afirma:] Esforcei-me por não suprimir nenhuma das ideias contidas no original, por adjetiva e acessória que fosse – embora tendo por vezes
de sacrificar a essa imposição de fidelidade os longes de ritmo e a relativa
simetria de forma que eu desejaria dar à tradução de cada quadra chinesa,
na impossibilidade de as traduzir em quadras de versos portugueses. Menos
ainda acrescentei fosse o que fosse, no intuito de revelar pormenores, ou com
a preocupação de falsos exotismos. Isolei a tradução de cada um dos versos,
e dentro dela conservei, nos limites do possível, às ideias e símbolos a ordem
original. Isto é, da poesia chinesa busquei trasladar com exatidão o que era
trasladável – o elemento substantivo ou imaginativo; – porquanto o elemento
sensorial ou musical, resultando de uma técnica métrica especialíssima (em
que há sabiamente aproveitados recursos prosódicos de que as línguas europeias não dispõem), é absolutamente inconversível” (Pires, 1992, p. 182). No
que concerne a obra musical, e a partir de um projeto inicial que incluía três
das Oito Elegias Chinesas de Camilo Pessanha, António Chagas Rosa opta por
7

Camilo Pessanha deixou Portugal na consequência de desgosto amoroso (Pires, 1992).
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usar, e como anteriormente referido, poemas que relevam a temática do desterro e da contemplação atmosférica. Estas Elegias são, segundo Chagas Rosa,
importantes na forma como tocam as sensibilidades do tempo presente (Chagas Rosa, 2014a, s.p.).
De difícil tradução, a língua chinesa afigura-se singular nas possibilidades imagéticas que contém. As imagens que transporta e os símbolos com que
representa as ideias de uma língua ideográfica, e não alfabética, surgem de difícil tradução para o português. Contudo, uma riqueza maior assoma sempre do
imaginário de quem a realiza, completando-se no imaginário de quem vivencia e frui. Sabemos que os poemas possuem uma forte componente imagética.
Neles, a natureza e as paisagens sobressaem numa linguagem que materializa
a voz íntima do poeta, transportando-nos para cenários e vivências singulares
do autor. Relidas na sensibilidade do compositor, e naquela de cada um, surgem fortemente influenciadas pelas vivências ocidentais do poeta, mas também naquilo que o compositor nos propõe e diz, e nós outros conseguimos ler.
Chagas Rosa, no uso da monodia, traduz o monossilabismo do chinês e a presença do símbolo como elemento definidor de uma ideia (Chagas Rosa, 2014a,
s.p.). Neste fazer, a voz mais aguda surge enfática e delineadora de um sonoro
e de um timbre característicos. A orquestra, nas suas inúmeras possibilidades,
propõe-se um instrumento capaz ao desenhar e redesenhar, ao matizar e colorir
as atmosferas oníricas, mas também fugazes e matizadas que Pessanha propõe.
Prosseguimos com a análise da obra “Elegias Chinesas” da Autoria de António Chagas Rosa. A obra, construída a partir de seis poemas extraídos de Oito
Elegias Chinesas de Camilo Pessanha (Pessanha in Pires, 1992, pp. 195-204),
surge reveladora e determinadora de um sonoro de autor.
2.1. Elegias I – Fantasia da Primavera (Oito Elegias Chinesas VI
– Camilo Pessanha)
Cai o sol, no imenso horizonte, em flor, do Kiang.
Pára o viandante a olhar. A chuva, que do arvoredo ainda goteja, vai-lhe
repassando a túnica… .
Oh! Se dos mil chorões, à volta das ruínas do palácio real de Ch’u,
As flores soltas me fizessem cortejo, à despedida, no regresso à pátria!
(Macau, 1914) (Pessanha in Pires, 1992, p. 198)

DIÁLOGOS INTERCULTURAIS PORTUGAL-CHINA 2 - VOL. 2

237

安东尼奥·查加斯·罗沙作品中诗歌､ 音乐和艺术的对话:《初之歌》与《中国挽歌》中老子和卡梅洛·庇山耶的诗文

Em “Elegias VI – Fantasma de Primavera”8, Pessanha traduz uma imagem
de uma natureza primaveril. Duma riqueza e colorido exclusivos, a sua escrita
concede-nos um dizer de palavras e símbolos, sentimentos e memórias, sonoridades e coloridos musicais que nos forjam a imaginação. Fruto de uma necessidade, Pessanha intenta ultrapassar as fronteiras da própria consciência, uma
consciência que no desterro se faz de luta, saudade e sofrimento. Ultrapassar as
fronteiras dessa mesma consciência, dessa mesma luta, saudade e sofrimento,
leva-o a contemplar-nos com a possibilidade de um regresso à Pátria, um regresso
onde “dos mil chorões, à volta das ruínas do palácio real de Ch’u. As flores soltas [lhe façam] cortejo, à despedida, no regresso à pátria!” (Pessanha in Pires,
1992, p. 198). Na forma e no estilo com que desenha as palavras e os versos, o
autor provoca a imaginação fazendo-nos mergulhar num imaginário e numa
harmonia espacial que é oriental, onde os chorões se dobram desenhando arcos
e movimentos de luz e som, onde a natureza textural e estrutural do discurso
assim se mostra e diz (Elegias I – Fantasia de Primavera, compassos 36-51;
Chagas Rosa, 2014b, pp. 10-13).
O afastamento, a jorna, a viagem, a dureza da expressão do viajante que
na chuva caminha e cujo olhar remete para o horizonte e a imensidão desse
mesmo olhar, a espectativa da chegada e do retorno à Pátria, uma Pátria que
está longe e não esquece, são as linhas retratadas, até nas lágrimas que do arvoredo se desprendem em gotas que as rugas e as marcas desvanecem e o caminho
traçam de volta ao lar (Elegias I – Fantasia de Primavera, compassos 23-31;
Chagas Rosa, 2014b, pp. 6-9). Caem as flores no chão que se desenha, no cortejo que os passos tocam, e cujo som desperta para uma realidade, aquela da
Pátria perdida. A inconstância, a instabilidade de um coração, a impermanência de um pensamento encontra-se retratada na maneira como o compositor
nos propõe um sonoro.
Situar personagens no espaço e no tempo, a partir de indivíduos em contínuo conflito, é uma estratégia comum nos romances ingleses do século XVIII,
em D. Quixote de Cervantes ou mesmo nas epopeias antigas. Aqui, e no nosso
entender, também. Pessanha propõe-nos um conjunto de narrativas em forma
de poema que tentam situar personagens num espaço e num tempo próprios,
um espaço e tempo que se mostram reflexo de atos de uma existência que nos
fazem pressentir ensinamentos de vida e que, como António Chagas Rosa afirma,
8

De notar que o poema traduzido por Camilo Pessanha tem o título de “Fantasma de Primavera” (Pessanha in Pires, 1992, p. 198).
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“surpreendem pela forma direta com que tocam as sensibilidades do presente”
(Chagas Rosa, 2014a, s.p.)
“Elegias I – Fantasia de Primavera”, com a duração de c.a. 1’ 50’’, denota
uma instabilidade onde a impermanência e a inconstância sobressaem conduzindo à ideia de imensidão, “a imensidão do horizonte, em flor, do Kiang”
(Pessanha in Pires, 1992, p. 198). Na dicotomia formada entre uma constância
métrica e uma aparente inconstância rítmica proposta na irregularidade de
divisão do tempo (quiálteras de 5, 6 e 7), Chagas Rosa sugere uma impermanência e uma busca. Desenha ainda um horizonte em flor nos braços de um
chorão que, dobrado, se agita. Esta irregularidade é produtora dessa impermanência porque o discurso flui impermanente. A textura dita numa primeira
fase pelas cordas, pontuada pelas percussões, vai sendo progressivamente
colorida pelas madeiras e os metais com surdina. No desenho que propõe, o
compositor constrói um vai e vem constante dos motivos rítmico-melódicos
(“Elegia I – Fantasia de Primavera”, compassos 1 a 16; Chagas Rosa, 2014b,
pp. 1-4). Para além de desenhar os seus gestos e sons, ilustra-nos e antecipa-nos um imaginário naquilo que define o sonoro. Em exemplo, o proposto nos
compassos 17 e 18 de “Elegias I – Fantasia da Primavera”, onde o compositor
antecipa o repouso, a paragem do viajante a olhar (Chagas Rosa, 2014b, p. 5).
Pára também ele o discurso fragmentando-o, a melodia surge timbricamente
inconstante, impermanente. Simultaneamente altera metricamente o discurso
(3/8), regressando novamente ao compasso inicial (2/4), de caráter e natureza
diversas. A chuva que cai e goteja, cai e goteja discursivamente também não
só ao nível da voz, mas também dos outros instrumentos musicais, sendo que
o gotejar se vai intensificando (Fl., Perc.1, oboé, Cl, harpa, e assim sucessivamente, compassos 22 a 28; Chagas Rosa, 2014b, pp. 6-8).
Chagas Rosa faz evoluir o discurso a partir de um reservatório de elementos
materiais e musicais bastante restrito. A sua mestria enquanto orquestrador
sobressai, sendo o seu discurso sempre diverso, refletindo o discurso e vontade
do poeta. Salientamos ainda a alteração temporal, textural e discursiva proposta num momento mais dramático do texto: “Oh se dos mil chorões, à volta
das ruínas do palácio de Ch’u, as flores soltas me fizessem cortejo” (Pessanha in
Pires, 1992, p. 198). O trémolo nas cordas e nos sopros numa alteração constante
de dinâmica surge reforçado pelo gesto em glissando da harpa. O autor indica
ainda um tempo “Poco Meno Mosso”, para num momento de pura suspensão
discursiva, compasso 41, poder enfatizar e salientar o conteúdo da palavra “as
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flores soltas me fizessem cortejo” (Pessanha in Pires, 1992, p. 198). E elas se
encontram efetivamente soltas, caindo à despedida para a Pátria (Chagas Rosa,
2014b, pp. 10-13). De salientar o contorno descendente do discurso da voz e um
sonoro que nos permite imaginar as flores soltas caindo e esvoaçando ao vento,
inconstantes, impermanentes, como impermanente se faz o coração do autor.
2.2. Elegias II – Em U-Ch’ang (Oito Elegias Chinesas IV – Camilo
Pessanha)
Em Hsian-hsiang é já quase Outono,
Embora não caia ainda a folha nos jardins do Tung Ting.
É noite, e da minha mansarda oiço chover,
– Sozinho, na cidade de U-Ch’ang.
E lembram-me a amoreira e a catalpa da casa paterna,
Ao sentir perto as águas do Kiang e do Han
Vá entender alguém a grulhada dos gansos,
– O festivo alvoroço com que emigram! (Macau, 1914)
(Pessanha in Pires, 1992, p. 194)

Mais uma vez a saudade, uma saudade que corrói o corpo e a alma, uma
saudade que se faz batuque e presença, como também batuque e presença se
faz a imagem do afastamento da pátria e a saudade que se repete a cada estação: “E lembram-me a amoreira e a catalpa da casa paterna, Ao sentir perto as
águas do Kiang e do Han” (Pessanha in Pires, 1992, p. 194). Na permanência
de uma constância que são a lembrança e a saudade, Chagas Rosa contrapõe
uma textura ritmicamente permanente, e, simultaneamente, impermanente. A
permanência surge na constância das propostas rítmica: uma pulsação que se
faz constante na harpa numa primeira fase, a qual se encontra sobreposta ao
som harmónico e glissando das cordas e às quais se sobrepõe as linhas melódicas presentes nas madeiras (“Elegias II – Em U-Ch’ang”, compassos 1 a 15;
Chagas Rosa, 2014b, pp. 15-18). Consequentemente, esta textura surge relevada
pelo naipe das madeiras e dos metais, mas também das cordas, densificando
toda a textura (“Elegias II – Em U-Ch’ang”, compassos 16 a 30; Chagas Rosa,
2014b, pp. 18-22). Nos jardins onde a folha desaba, a imagem da morte que se
ergue a cada estação que passa e, a vida, sempre dileta, reconstrói. E é a noite,
que anunciando o crepúsculo e, por consequência, o opúsculo da vida, surge
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como imagem do renascimento pela água que a vida cria para lá do horizonte.
E surgem as lembranças na imagem da amoreira que se renova a cada ano e
estação, espelho da esperança e do alento que se almeja perpetuamente renovados na água da vida e no festim que se repete a cada migração. É a esperança
que renasce na busca do novo e da vida que se alcançará algures pelo mundo,
um mundo que no quotidiano se repete e nos tolhe no mar de uma vida outra
que, quantas vezes, queremos não nossa. É o arrepio causado pelo ruído da
mudança, pela festa que inicia com a esperança recapitulada na mutação requerida, e, muitas vezes, anunciada.
2.3. Elegias III – Sobre o terraço (Oito Elegias Chinesas III –
Camilo Pessanha)
Os antigos mortos, invisivelmente
Vêm ainda ao seu terraço antigo…
Já sopra da nona lua o vento lamentoso.
De os três rios devem estar a chegar os gansos de arribação.
Cobrem nuvens a vastidão dos dois Kuangs
Declina, pálido, o sol, sobre Pang-Lai
Desterrado da pátria e sem notícias dela,
Para essas bandas volvo de contínuo os olhos. (A Venceslau de Morais)
(Pessanha in Pires, 1992, p. 192)

Nos versos deste poema Pessanha propõe-nos a vida, e morte, conjuntamente, assim como a renovação trazida pelos gansos de arribação. Na sequência que o autor usa, testemunhamos a dissemelhança na invocação quando se
refere à emigração e ao retorno imposto pela migração das aves com vista à sua
reprodução e perpetuação. Esse apelo presente na brisa da nona lua, imagem
do renascer em fim de gestação, surge grito que espírito anuncia. E mais uma
vez nos versos que constrói, Pessanha propõe a esperança, a vida e o renascimento, presentes não só, na água, como na pseudomorte e num sol que se põe,
pálido sobre Pang-Lai. E, o autor, só e longe da pátria, reclama a esperança de
aí volver um dia, uma esperança que se faz no olhar que derrama sobre o horizonte, um horizonte de sofrimento, de saudade e esperança, uma esperança
que surge no horizonte das águas e do céu, no toque que limite se desprende
nos olhos cansados de quem chora a perda e ausência de uma rememoração.
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2.4. Elegias IV – Queixume das esposas do “Hsiang” (Oito
Elegias Chinesas VIII – Camilo Pessanha)
Ilhéus do Norte do Hsiang, onde as orquídeas se ceifam!
Plainos do Sul do Lai, onde se talham as essências de preço!
As águas, puras, têm cromatismos de ágata;
Subtil, a brisa vibrações de jada.
Sobe a névoa, entre as sombras do Tsang-u.
Baixa o sol entre as brumas do Ting-tang…
As penas dos bambus, quem é que as sabe?
Mas bem se lhes vêem os sinais das lágrimas. (Macau, 1914)
(Pessanha in Pires, 1992, p. 202-204)

“Elegias IV – Queixume das esposas do “Hsiang””9 propõe-nos um discurso
lúgubre qual queixume permanente das esposas de Hsiang. A obra propõe duas
seções de natureza contrastante de forma a ilustrar sonora e imageticamente o
texto. O queixume constante, quiçá eterno, das esposas de “Hsiang”, é o queixume constante, e quiçá eterno, do coração de Pessanha, e de todos aqueles que
se encontram privados daquilo que anseiam e amam e, “as orquídeas se ceifam” (Pessanha in Pires, 1992, p. 202). Mais uma vez a morte como metáfora,
encontrando-se a renovação proposta pela água e a cor de ágata. As vibrações
de cor, de som, de matéria subtil do inconsciente, surgem na vibração de cor,
som e matéria sonora proposta pelo compositor. Na permanência de uma pulsação e de uma textura homofónica, Chagas Rosa propõe uma harmonia mais
ousada e cromática, como cromáticas são as águas de ágata. O cromatismo,
contudo, surge enfático de uma dor e sofrimento. Todo o discurso, compassos 1 a 28, se constrói nesta pulsação, nesta dissonância constantes (Chagas
Rosa, 2014b, p. 46-51). Contudo, a partir do compasso 20 essa ação se torna
mais vinculativa, enfatizando o discurso da palavra, numa dinâmica “forte”:
“As águas puras, têm cromatismos de ágata” (compassos 21 a 23; Chagas Rosa,
2014b, p. 50). Em seguida o discurso dilui progressivamente dissipando toda
uma agressividade: “Subtil, a brisa vibrações de jada.” (Pessanha in Pires, 1992,
p. 202) (compassos 24 a 28; Chagas Rosa, 2014b, p. 50-51).
Prossegue a obra com uma segunda seção contrastante, revelando uma
outra parte do poema: “Sobe a névoa, entre as sombras do Tsang-u. Baixa o
9

De notar que no original de Pessanha o título é: “Queixumes das esposas do “Hsiang””.
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sol entre as brumas do Ting-tang… As penas dos bambus, quem é que as sabe?
Mas bem se lhes vêem os sinais das lágrimas.” (Pessanha in Pires, 1992, p. 204).
E a névoa ascende num sinal de força e vigor que nasce na água, e o sol se põe,
sinal de morte e ausência que se mostra ainda nas penas dos bambus que em
orvalho de lágrimas se ausentam do seu corpo lacrimejante. E o sonoro assim
se faz, névoa, mas também de lágrimas, as lágrimas de um constante e permanente “Queixume das esposas de “Hsiang””, que se entende e estende até ao
final da obra, (compassos 42 a 50; Chagas Rosa, 2014b, pp. 58-61).
2.5. Elegias V – Evocações do passado (Oito Elegias Chinesas V –
Camilo Pessanha)
Eis-me o forasteiro de Ing… . Mas baldada romagem!
Emudeceram de Ing os afamados cânticos.
É alto o pavilhão para onde as beldades se retiraram.
A música da Torrente é a que ora modulam…
Os túmulos das princesas para que lado ficam?
Sobre Hsian-Hsiang pairam nuvens negras.
Deste abandono, – só eu penetro bem a essência,
-Do Kiang à borda, desgarrado e triste. (A. A. P. de Miranda Guedes) (Pessanha in Pires, 1992, p. 196)

Nesta peça, António Chagas Rosa procura a sonoridade das imagens, a
musicalidade que se solta dos passos apressados do forasteiro que os cânticos
emudece, na presença forte e no som firme que imprime ao ser que escuta, uma
escuta que revela ainda a ansiedade de quem vive no limiar da solidão. E, se
“Sobre Hsian-hsiang pairam nuvens negras.” (Pessanha in Pires, 1992, p. 196),
e se Pessanha mais uma vez surge desterrado, saudoso e triste pois que: “Deste
abandono, – só eu penetro bem a essência, – Do Kiang à borda, desgarrado
e triste.” (Pessanha in Pires, 1992, p. 196), percebemos a tristeza e a morte a
crescer e enformar os seus dias. Note-se o apelo velado à visão de uma morte
que se destapa, uma morte que é sua e que surge velada na metáfora da imagem
das nuvens negras que à tristeza conduzem e a essência revelam.
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2.6. Elegias VI – À noite, no Pego-Dragão (Oito Elegias Chinesas
II – Camilo Pessanha)
De onde vem este perfume de flores, embalsamando a noite puríssima?
Entre bouças e fragas, uma cabana de ola, perto da qual um arroio murmura…
Como de costume, o eremita parte ao surgir a lua.
Em um covão do monte, um pássaro, poisado, ininterruptamente gorjeia.
Não lhe importa que as ervas, impregnadas do orvalho, lhe encharquem
as alpargatas de junça.
As suas vestes de ligeiro cânhamo, soergue-as, enviesando, a brisa
primaveril…
À borda da torrente, intento fazer versos ao viço das orquídeas.
Embargam-mo as saudades, violentas empolgando-me, do Kiang Pei e do
Kiang-nan. (Macau, 1914) (Pessanha in Pires, 1992, p. 190)

Mais uma vez a alegoria da morte e renovação presente em todas as coisas
da vida, e que se mostra nas mais variadas imagens da natureza que bule ao som
dos ciclos do dia e da noite, das estações e dos anos, do universo e dos mundos,
no reviver das melodias caladas dos pássaros que pelos montes esvoaçam. E
no caminhar pelos caminhos orvalhados que os pés afagam pelas lágrimas de
orvalho que das ervas se desprendem, as mesmas imagens das lágrimas que
dos olhos do homem se libertam na morte, e na torrente de emoções que esta
denuncia. São as saudades que no homem tumultuam emoções e vida presentes
na junção das águas que, eternas, se renovam infinitamente (ciclo da água). E a
inquietação primeira se mostra nos ritmos e nos contornos dos gestos musicais,
que de subtil forma impulsionam o caminhar (compassos 1 a 10; Chagas Rosa,
2014b, pp. 77-78). E a mutabilidade se mostra mais uma vez, contida numa
métrica que se constrói e desconstrói num fluir de durações, de acentos, e do
dizer de um compasso (compassos 12 a 17; Chagas Rosa, 2014b, pp. 79-80) ou
(compassos 19 a 29; Chagas Rosa, 2014b, pp. 81-84). A transformação timbrica
surge pomposa, enunciando uma brisa primaveril a partir do compasso 32. De
notar o retorno a uma métrica binária de divisão binária (compasso 32; Chagas
Rosa, 2014b, p. 85). Em outro, suave e etérea é a brisa; suave e etéreo se faz o
sonoro e o musical (Chagas Rosa, 2014b, pp. 85-90).
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Considerações finais
O interesse manifesto por António Chagas Rosa por imaginários transmitidos pela palavra, fá-lo debruçar-se, em diferentes momentos, por textos de
autores portugueses, mas também estrangeiros. Através da análise das obras
que ora efetuámos, podemos perceber desse interesse, um interesse que perpassa o campo da poesia ou da prosa, para textos de outra natureza, de forma
a melhor se propor enquanto ser e ter de uma existência e criação. Para o compositor, não há modo de evitar que as influências, mas também as preferências
culturais, se manifestem no seu universo criador. As obras propostas refletem
isso mesmo. Não só são de autores que viveram e se formaram num espaço
físico, mas sobretudo cultural e social diferenciado da realidade ocidental,
como para o compositor, refletem conteúdos que ainda hoje, se mostram sensíveis e pertinentes. Atraem-no particularmente, e segundo afirma, a língua e a
mundividência portuguesas, a par de um tipo antigo de sensibilidade a que se
poderá chamar de galaico-português. O homem, enquanto ser formado, nunca
se consegue alienar da sua própria forma e realidade. Querer isso é uma possibilidade, realizá-lo, no nosso entender, uma impossibilidade. Assim, o seu
trabalho contém, voluntária e involuntariamente, elementos desse património, mas também elementos de um património cultural chinês, ou de influência chinesa e oriental. Nesse sentido, lembramos o conjunto de obras que o
autor realiza sobre esse mesmo universo. No caso de obras vocais concebidas
com base num texto, o seu ponto de partida é sempre esse mesmo texto. Aí se
fundamenta um seu imaginário que de som se faz e que, numa aproximação
particular ao imaginário do escritor ou poeta, se mostra influente de uma captação da sua obra. Quanto aos géneros, formas, formações e duração, diz-nos
o autor que estes poderão ser fatores decisivos na conceção final da estrutura
sonora e formal da obra. Assim é. Na segunda das obras, “Elegias Chinesas”,
as possibilidades tímbricas e instrumentais, mas também sonoras e texturais,
possibilitam ao compositor uma determinação musical bastante mais diversa
obra a obra, dizendo-se num conjunto sonoro e espacial bastante mais lato que
na primeira. Por outro lado, “Songs of the Beginning”, para canto e piano, na
forma e na intenção compositiva que nos mostra, surge clara e precisa, desfigurando, pelo som, palavra, gesto, texto e contexto, o imaginário proposto como
texto e contexto, palavra e ensinamento, de Lao Tzu.
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Para Chagas Rosa, o começo de cada trabalho, surge com o delinear de
uma trajetória formal. Este facto é evidente nas obras em análise. Na primeira,
o trabalhar do texto, a sua formatação, desmembramento e desfiguração, contribuem para um discurso segmentado e quebrado. Para ele, a música nasce do
entrechoque e das complementaridades de ideias musicais, como se de “pessoas musicais” se tratasse. Nas duas obras, notamos uma clarificação do texto
e a definição de elementos musicais que podem ser entendidos como “pessoas musicais” (diferente de leitmotiv). A audição das obras mostra-nos duas
peças distintas. Díspar é ainda o imaginário que nos propõem. No diálogo de
culturas que se estabelece, evidencia-se um sonoro que se propõe, em alguns
objetos e timbres orientalizado. Contudo a natureza expressionista prevalece,
no nosso entender, em “Elegias Chinesas”. Revela-se igualmente a mestria e
o conhecimento que o autor possui das técnicas de composição de maneira a
valorizar o conteúdo das palavras e, sobretudo, as tornar maiores. Do ponto
de vista estilístico constituem duas formas distintas de retratar um mesmo
universo de som e arte.
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古例证
Sara da Cruz Ferreira1
FCT-CHAM-FCSH/NOVA/UAç

André Bargão2
FCT-CHAM-FCSH/NOVA/UAç

É no diário de viagem de Marco Polo, datado do século XIII, que consta a
mais antiga descrição do mundo asiático elaborada por mãos europeias, inserida
num ambiente de constantes contactos comerciais integrados na Rota da Seda.

1

Licenciada (2012) e Mestre em Arqueologia (2015) com tese na área da Arqueologia
Moderna, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa
(NOVA-FCSH). Desenvolve Doutoramento em História, especialização em Arqueologia
na mesma instituição, com bolsa da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, com o tema
“Negócio da China: Comércio e Consumo de porcelana oriental em Lisboa (séculos XVIXVIII)": FCT SFRH/BD/137142/2018. É assistente de investigação do CHAM desde 2015,
integrando o grupo de investigação «Arqueologia Moderna e da Expansão Portuguesa».

2

Licenciado (2013) e Mestre em Arqueologia (2015), com tese na área da Arqueologia
Moderna, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa
(NOVA-FCSH). Desenvolve Doutoramento em História, especialização em Arqueologia
na mesma instituição, com bolsa da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, com o tema
“Hospital Real de Todos-os-Santos, Lisboa: Arqueologia e Arquitectura de um espaço assistêncial de época moderna (séculos XV-XVIII)": FCT SFRH/BD/133757/2017. É assistente
de investigação do CHAM desde 2015, integrando o grupo de investigação «Arqueologia
Moderna e da Expansão Portuguesa».
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Dois séculos após a viagem de Polo, em 1499, o navegador português Vasco
da Gama regressou da Índia com finas peças de porcelana chinesa destinadas
ao monarca português D. Manuel I que, juntamente com uma elaborada descrição das maravilhas do oriente, deslumbrou O Venturoso exaltando a ânsia
de alcançar por via marítima aquela rica geografia tão pouco explorada.
A despeito das controversas relações diplomáticas entre Portugal e China,
o estabelecimento em Malaca permitiu a penetração dos portugueses nos circuitos mercantis que dominavam o Índico e o Mar da China, abastecendo as
naus com produtos provenientes do Império do Meio destinados à metrópole
lisboeta. Acrescente-se que entre 1511 e 1514 o tesoureiro da Casa da Índia na
alfândega de Lisboa registou a entrada de 692 peças em porcelana chinesa, cenário idêntico que aprovisionaria as, pelo menos, seis lojas que vendiam “coisas
da Índia” na Rua dos Mercadores no decorrer de quinhentos.
Estas peças, exóticas à época, e espelho da primeira globalização, rapidamente penetraram nos quotidianos e vivências de Lisboa, fascinando as gentes
da cidade pela qualidade da técnica nunca atingida na Europa.
O reportório decorativo/formal presente nestes objectos não se enquadrava nas tradições alimentares europeias, exigindo uma maior permeabilidade
na adaptação destas peças para o quotidiano português. O contrário é visível
na concepção de futuras peças em porcelana que, pelas encomendas ou pelas
novas exigências sociais, surgem as primeiras baixelas inspiradas nos objectos
europeus em prata.
O notório aumento de intervenções arqueológicas na cidade de Lisboa
demonstra que a porcelana chinesa não é um item circunscrito à elite, estando
presente nos mais diversificados ambientes sociais.

1. Os antecedentes da produção de porcelana
a China tem uma tradição oleira ancestral, onde as peças mais antigas
conhecidas datam ainda do Paleolítico. As escavações arqueológicas realizadas
no atual território da República Popular da China, nomeadamente no arqueossítio de Xiaren, permitem afirmar que entre 20 000-19 000 a.C. já eram utilizados recipientes em cerâmica (Wu, et.al., 2012), o que parece reforçado pelos
achados da gruta de Ychanyan, cujos contextos datam de 18 000-17 000 a.C.
(Liu e Chen, 2012).
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No decorrer do Neolítico Médio e Tardio (5000 a 1500 a.C.) a cerâmica
encontrava-se já profundamente enraizada na cultura material das sociedades
agro-pastoris do extremo asiático, sendo conhecida uma diversidade de recipientes cerâmicos associados ao armazenamento e confeção de alimentos, mas
também a rituais funerários. As elaborações oleiras deste período revelam-nos
uma preocupação estética e com o controlo de qualidade, com acabamentos de
superfície polidos e brunidos e decorações ostentando pinturas de temáticas
vegetalistas e zoomórficas (Hung, 2011).
Enquadrando-se na datação mencionada fazem parte duas importantes
culturas materiais: Yangshao (3000-1500 a.C.) e Longshan (3000-1700 a.C.).
A primeira caracteriza-se por cerâmica de pastas negras e vermelhas, originárias do vale do rio Amarelo e da região de Gansu. A cultura Longshan apresenta
cerâmicas negras, predominando na bacia do Yangzi e na orla costeira até à
região de Guangdong. Na análise das peças dos finais da cultura Yangshao são
visíveis marcas que indicam a utilização de roda de oleiro (torno lento), aperfeiçoada até ao final desta mesma cultura, quando as peças mostram estrias
densas e contínuas sugerindo já a utilização de uma roda de oleiro com uma
certa velocidade (torno rápido). Estas peças eram cozidas em fornos construídos em terra, confecionando-se cerca de doze peças em simultâneo, e poderiam
atingir temperaturas a rondar os 8000 e os 9500C (Vainker, 1991, pp. 10-15).
A olaria atinge, progressivamente, um elevado aperfeiçoamento técnico até
à dinastia Han (202 a.C.-220 d.C.), revelando técnicas de figuração e modelação precisas. O conhecimento sobre a cultura material deste período assenta,
essencialmente, nos artefactos utilizados nos ritos fúnebres, nos quais o defunto
era acompanhado por figuras em cerâmica de diversos tamanhos, com caracterizações humanas e zoomórficas (Li, 1996).
Nos finais da dinastia Han surge uma nova forma em cerâmica, associada ao
culto da morte, designada por Hunping, cuja a tradução é “vaso da alma”. Este
tipo de urna funerária, profusamente decorada, é frequentemente encontrada
em contextos arqueológicos fúnebres dos finais da dinastia Han e do período das
seis dinastias (220 d.C-589 d.C.). A funcionalidade específica desta morfologia
de vaso permanece por descobrir: alguns investigadores acreditam tratar-se de
um recipiente destinado a fruta que acompanharia o defunto no além (Dien,
2007, pp. 214-215), ao passo que outros, como Valenstein (1989, pp. 39-48) e
Abe (2002, pp. 71-72), defendem que acumularia outras funções com a de servir como eterna morada para a alma do defunto sepultado.
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As cerâmicas do legado do período Han, cozidas a temperaturas a rondar
os 800oC, caracterizam-se por uma pasta de tonalidade branca revestida por
vidrado de chumbo, sendo-lhes adicionados elementos para obter a coloração
das superfícies: o cobre para o verde, o ferro para o amarelo-acastanhado e o
cobalto para o azul (técnica decorativa Sancai – Wood, 1999, p. 32).

2. A produção de porcelana
no que respeita ao início da produção de porcelana chinesa, os investigadores apresentam distintas opiniões (Vainker, 1991, pp. 64-72). Alguns dados
reunidos em contextos arqueológicos evidenciam que a técnica seria já conhecida
provavelmente nos finais da dinastia Han e, depois, empregue mais extensamente no decorrer da dinastia Sui (581-618 d.C. – Temple, 2007, pp. 103-106).
É consensual que a técnica da porcelana era já amplamente aplicada no decorrer da Dinastia Tang (618-906 d.C.), graças ao domínio e controlo da produção
oleira, com as noções precisas de proporção dos ingredientes que compõem
a pasta (feldspato, caulino, quartzo e argila) e o controlo das temperaturas de
cozedura, aspetos que permitiram obter peças delicadas, brancas, brilhantes e
translúcidas. Os dados arqueológicos apontam-nos para que o início de produção padronizada tenha ocorrido em meados do século VII d.C., com a laboração
dos fornos situados em Yuzhang, Yuezhou, Dingzhou, Jingdzhen e Nanfeng
(Zhian e Wen, 1984, pp. 16-33).
No decorrer do domínio dos Tang, a China ensaiou um período de prosperidade nos domínios social e económico. A produção oleira atingiu então uma
elevada otimização da produção, acompanhando o desenvolvimento e domínio
da construção naval, estimulando deste modo o transporte de mercadorias de
Cantão até ao Golfo Pérsico. Nas viagens de retorno à China, as embarcações
eram então carregadas com mercadorias provenientes do Ceilão, Índia, Pérsia
e até de Roma (Antunes e Matos, 2002, p. 16).
De facto, o comércio de louça manifestou-se ainda no decorrer da Dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.) através das caravanas de camelos que partiam de
Xi’am, atravessavam Rouqiang, o Vale de Amu Darya, Iraque, Pérsia até Roma.
Contudo, é com os Tang que essa mesma rota e os contactos por via marítima se
intensificam, permitindo um elevado intercâmbio cultural e tecnológico entre
diferentes e bem apartadas geografias. Neste âmbito, as pesquisas arqueológicas permitem-nos atestar evidências de contactos comerciais do período Tang
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com as atuais Indonésia, Índia, Ceilão, Golfo Pérsico, Coreia e Japão (Zhian e
Wen, 1984, p. 98).
Reflexo do intercâmbio vivenciado sob os Han, a produção oleira chinesa
adquiriu novos domínios tecnológicos exógenos, sobretudo oriundos do mundo
islâmico, surgindo pela primeira vez no Sul da China exemplares com decorações pintadas a esmalte estanífero sob o vidrado (Vainker, 1991, pp. 82-84).
Assoma, então, a interculturalidade com as esferas do mundo islâmico, comprovando-o a primeira menção documental à porcelana chinesa pela mão de
um comerciante muçulmano, de nome Suleiman, e datada de 851 d.C.: nela
se descreve a porcelana como “uma cerâmica de excelente qualidade, cujas as
taças são tão bem-feitas quanto os copos de vidro; o brilho da água pode ser
visto através dela, embora seja cerâmica” (Bushell, 1906, p. 21).
No decorrer da dinastia Song (960-1279 d.C.), a tradição oleira chinesa
atingiu um nível de excelência, com uma identidade e reportório formal muito
próprios. Surgem neste período peças muito elegantes ostentando esmaltes
translúcidos e brilhantes, maioritariamente monocromáticos, com decorações
incisas sobre o biscoito da peça. Nas centúrias da dominação Song, o gosto
vigente despertou a produção de um grupo específico de peças distinguíveis
pelo revestimento das superfícies com um vidrado translúcido de tonalidade
esverdeada, comummente conhecidas como celadon (Wood, 1999, pp. 75-76).
A produção de céladon era obtida a partir de um vidrado de óxido de ferro
que, cozido entre 1200o-1300oC num forno de ambiente redutor, conferia aos
vasos uma tonalidade esverdeada semelhante ao jade, o material mais valorizado na cultura chinesa. Estas peças foram produzidas no complexo oleiro de
Longquan, perto da capital dos Song, Hangzhou, e gozaram de enorme sucesso
mercantil, sendo exportadas para toda a Ásia, em especial para o mundo islâmico (Dewar, 2002, p. 42).
O declínio gradual do fabrico de céladon ocorreu em meados no século
XIII, sob o domínio Mongol da dinastia Yuan (1271-1368 d.C.). Ascendeu a um
primeiro plano então o complexo oleiro de Jingdezhen e a preferência pelas
peças em porcelana chinesa. Sobre o domínio dos Yuan as artes foram profundamente influenciadas pelos artífices provenientes de todo o Império Mongol.
Na esfera da cerâmica, em especial da porcelana, surgiram inovações técnicas
originárias do mundo islâmico, nomeadamente o recurso ao azul de cobalto
sob o vidrado que permitiu pintar profusas gramáticas decorativas desta cor
sobre um fundo branco (Medley, 1989, p. 169).
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A cidade de Jingdezhen beneficiou da sua posição geográfica privilegiada,
próxima aos depósitos de caulino e às densas florestas que abasteciam de combustível os fornos das olarias, a par de se encontrar situada à beira do rio Chang,
por onde eram escoados os excedentes da produção. Entre os séculos XIII e XIV
a produção de porcelana adquiriu significativa perfeição na manipulação técnica das cromáticas a azul e branco, conseguida através de uma mais complexa
organização e especialização do trabalho e de um apertado controlo da produção, que fizeram chegar a porcelana chinesa a latitudes cada vez mais distantes
(Idem, p. 171). Exemplificativo disso são as coleções de porcelana chinesa deste
período existentes hoje no Museu de Teerão (oriundas do antigo santuário de
Ardebil – Medley, 1975, pp. 31-37) e as que integravam o património dos sultões
Otomanos, como se pode apreciar hoje no Palácio de Topkapi, em Istambul.
Seguiu-se um período conturbado de revoltas e lutas entre os camponeses e os grandes senhores da Mongólia Han (1368-1644). Logo nos inícios do
século XV, intensificam-se as trocas comerciais com outras regiões do Oriente:
Índia, Pérsia, Arábia Saudita e até à Costa de Moçambique, às quais a China
fazia chegar porcelana, tecidos e vasos metálicos que serviam de moeda de troca
para perfumes, especiarias, ervas medicinais, pérolas, coral e pedras preciosas
(Zhian e Wen, 1984, p. 81).
Sob o domínio do imperador Yongle (1402-1424) a China admitiu uma maior
abertura e permeabilidade às influências externas, promovida pelas crescentes
trocas comerciais, com o consequente aumento da procura da porcelana chinesa. Data deste período a introdução de novas formas, decorações e técnicas,
de novo inspiradas pelo mundo islâmico, que transformaram Jingdezhen no
maior centro produtor da China, laborando aí em simultâneo de cerca de 300
fornos que coziam dia e noite (He e Knight, 2008, p. 130).

3. A chegada dos portugueses ao Oriente e o contacto
com a porcelana
o primeiro contacto dos portugueses com a porcelana chinesa data de 1499,
aquando do regresso de Vasco da Gama da sua viagem à Índia. O navegador terá
trazido consigo para Lisboa, como oferenda para D. Manuel I, peças em porcelana chinesa oferecidas ao monarca na costa da Índia (Antunes, 1999, p. 19).
Logo no século XVI, o rei português demonstrou interesse em alcançar pela
via marítima o território chinês, de modo a estabelecer contactos comerciais
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diretos. Nesta sequência, no dia 13 de Fevereiro de 1508 o navegador Diogo
Lopes de Sequeira recebe indicações precisas para estabelecer a relação mercantil Portugal-China (Pato, 1898, p. 416).
Dois anos volvidos, ocorre um marco importante da presença portuguesa
no Oriente, com a conquista da praça de Goa por Afonso de Albuquerque e com
a frota de D. Franscisco de Almeida, após a derrota dos muçulmanos em Diu. A
cidade de Goa, revelou-se fundamental como base de apoio de todas as operações marítimas e militares do Índico, auxiliando em 1511 à chegada de Afonso
de Albuquerque a Malaca, ocasião em que, pela primeira vez, se estabeleceram
contactos com os povos malaios (Bettencourt e Chaudhuri, 1998, pp. 171-177).
Em 1513, Jorge Álvares, partindo de Malaca, atinge pela primeira vez a
costa da China. Dois anos mais tarde, Rafael Perestrelo alcança a ilha de Tamão,
situada ao largo de Cantão, onde ocorreram lucrativas trocas comerciais entre
portugueses e mandarins. Desde logo, os portugueses se aperceberam da rentabilidade comercial da viagem à China que, partindo Malaca, não demorava
mais de trinta dias até atingir Cantão, deste modo integrando este ponto na
Carreira da Índia que ligava Cochim a Lisboa (Idem).
Pouco após os primeiros contactos com os chineses surgem, em 1515 e
1516, os primeiros tratados sobre o Oriente redigidos por dois funcionários da
administração ultramarina portuguesa: a Suma Oriental e o Livro das coisas
do Oriente, da autoria de, respectivamente, Tomé Pires e Duarte Barbosa, onde
se realça o fascínio dos europeus com a beleza e a riqueza do Império do Meio.
Após a impressão em Lisboa dos tratados citados, D. Manuel I incube Fernão
Pires de Andrade da fixação portuguesa no litoral chinês, escolhendo-se Tomé
Pires enquanto embaixador da armada. Porém, e apesar de informado da Ásia,
devido ao seu domínio como boticário, Tomé Pires não foi bem sucedido. Em
1520, aquando da chegada a Beijing, parte da embaixada foi morta e aprisionada pelo desrespeito das leis e normas civis chinesas aplicadas a estrangeiros.
O incidente da embaixada de Tomé Pires, aliado ao abismo administrativo e
civilizacional que separava os Ming dos europeus, conduziu à proibição imperial dos portugueses comercializarem nos portos de Guangzhou e Quanzhou
(Ping, e Zhiliang, 2003, pp. 685-716). Contudo, o comércio decorreu clandestinamente entre ambas as partes.
Assim, logo em 1522 um decreto real português concedeu às naus da China
a autorização para incluir na sua carga total 1/3 em porcelana, estabelecendo-se, no mesmo ano, a ligação contínua entre Cochim e a China. Dado que os
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portugueses se encontravam proibidos de pisar Cantão, os mercadores cantoneses dirigiam-se até Patane, Malaca e Sião, onde efetuavam as trocas das suas
mercadorias por produtos oriundos da Índia levados pela mão dos europeus
(Chang, 1997, pp. 90-92).
Testemunhas destes primeiros contactos comerciais são as peças em porcelana chinesa com motivos decorativos portugueses hoje presentes em museus,
de que servem de exemplo os três gomis com a pintura de uma esfera armilar e
a divisa de D. Manuel, atualmente pertencentes às coleções da Fundação Medeiros de Almeida, Museu da Fundação Ricardo Espírito Santo e a uma coleção
particular, em Lisboa. A estas soma-se a mais antiga peça em porcelana ostentando inscrição em português, patente no Museu Rainha D. Leonor, em Beja, e
uma outra em Nápoles, ambas com o texto “Em tempo de Pero Faria de 1541”.
Ambas fazem menção ao nobre português que participou em diversas expedições ao Oriente, nomeadamente na conquista de Malaca, mais tarde capitão
dessa mesma cidade entre 1539-1543. Atendendo ao carácter clandestino da
sua aquisição, as peças citadas apresentam pastas grosseiras e pinturas menos
cuidadas, tendo sido possivelmente manufaturadas com carácter marginal
(Matos, 1996, p. 23-27).
Inserido nos primeiros tempos dos contactos dos portugueses e chineses, encontra-se um curioso fragmento de prato, proveniente das escavações
arqueológicas do Largo do Chafariz de Dentro, em Alfama, Lisboa, com uma
marca em formato cruciforme na base (Silva, et al.,2012, pp. 71-84), semelhante
aos exemplares recolhidos na ilha de Sanchoão e Hong Kong, A curiosa marca
assemelha-se ao emblema dos cavaleiros Templários, mais tarde adaptado pela
Ordem de Cristo e posteriormente ostentado, em numismas portugueses dos
finais do século XIV e inícios do XV. A demarcação de peças com este símbolo,
a par das evidências arqueológicas citadas, parece-nos elucidar a existência de
um mercado privado ou de contrabando, ao longo da costa chinesa da província de Guangdong e Portugal (Miyata, 2016, pp. 62-63).
Em 1540, o mar da China encontrava-se profundamente dizimado pela
pirataria, atribuída aos comerciantes japoneses, o que conduziu à proibição pelo
imperador Jiajing das relações comerciais sino-nipónicas. Os portugueses, que
contactaram pela primeira vez com o Japão na costa de Macau, rapidamente se
aperceberam das grandes quantidades de seda consumida no território nipónico, a par da presença de vastas jazidas de prata no território do sol nascente.
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Deste modo ofereceram-se de bom grado, como alternativa comercial entre os
dois impérios orientais de relações cortadas (Boxer, 2000, pp. 10-13).
Entre os anos de 1542 e 1543, António Peixoto, António Mota e Francisco
Zeimoto, avistaram pela primeira vez as ilhas do Japão (Boxer, 1990, p. 28).
Contudo, as relações comerciais entre Portugal e o Japão apenas seriam estabelecidas formalmente após o estabelecimento definitivo dos portugueses em
Macau, em 1557, que culminou na abertura do porto de Nagasaki aos naban-jin, em 1570, iniciando-se a viagem mais rentável para os portugueses entre
Macau-Nagasaki-Macau (Costa, 1993, pp. 18-23).
A data de 1557, da autorização para o estabelecimento permanente e oficial dos portugueses em Macau, no estuário do Rio das Pérolas, muniu-os do
monopólio do comércio do Oriente. Concorreu também para a posição comercial privilegiada dos europeus a promulgação da lei imperial chinesa de 1550
proibindo os seus súbitos de deslocarem-se ao estrangeiro sob pena de morte,
limitando-os a comercializar dentro do limite das águas da China mediante
licença prévia. Deste modo os mandarins ficaram impedidos de competir com
Portugal, ficando à mercê destes europeus o uso exclusivo das rotas marítimas
que ligavam a China a todo o Oriente (Chang, 1997, p. 102).
Data deste primeiro século da presença portuguesa no Oriente a constituição de duas importantes coleções de porcelana chinesa na Europa. A primeira,
a iniciada por D. Catarina, mulher de D. João III, que durante cinquenta anos
acumulou uma impressionante colecção de “exóticos” que partilhou com os
familiares do reino de Espanha e da casa de Habsburgo (Krahe, 2016). A outra
importante colecção, testemunha do gosto por itens orientais, encontra-se hoje
na Embaixada de França (Palácio de Santos), composta por duzentos e sessenta
pratos com diferentes temáticas decorativas, com datações de fabrico atribuíveis desde os reinados de Zhengde (1506-1521) até ao período do imperador
Wanli (1573-1619) (Lion-Goldshmidt, 1988, pp. 4-5).
A partir de 1580, e com a entrada em Portugal de Filipe II de Espanha,
deu-se o declínio do comércio português no Oriente, o corte das relações com
a Holanda e Inglaterra, que anteriormente adquiriam as mercadorias oriundas destas latitudes no porto de Lisboa, o que aguçou a sua ânsia de adquirir
diretamente com o Índico as mercadorias aí comercializadas (Chang, 1997,
pp. 150-151).
Em 1602, os holandeses apreendem a nau portuguesa São Tiago junto à
costa de Santa Helena e, um ano depois, o almirante Van Heemskerck é colocado
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estrategicamente no estreito de Malaca, aprisionando a nau Santa Catarina.
Ambas as cargas foram depois conduzidas até Amesterdão e leiloadas publicamente no dia 4 de Agosto de 1604. A quantidade de porcelana capturada na
nau Santa Catarina fora tão avultada que os holandeses designaram a loiça
chinesa por Kraakporselein, em alusão ao termo carraca, empregue na designação das naus portuguesas (Garcia, 1993, pp. 24-25).
Os episódios de captura das naus portuguesas, e a constatação da alta
rentabilidade do estabelecimento comercial directo com o Índico, instigaram
à criação da Companhia das Índias Orientais Holandesa (V.O.C.), que estabeleceu a sua sede em Batavia, actual Jacarta. A estes acontecimentos acrescem
as crescentes dificuldades comerciais de Macau devido à expulsão dos portugueses do Japão em 1639, seguindo-se a perca de Malaca para os holandeses
em 1641 e, por fim, o corte com Manila, que se encontrava sob o domínio de
Madrid após a restauração da independência em 1640. Contemporaneamente,
a China atravessava uma profunda crise sociopolítica, com a confederação de
Estados Bárbaros organizados na Manchúria, que mergulharam a China numa
luta de três décadas, finda em 1644 com a queda da dinastia Ming e a ascensão
da Qing (Graff e Higham, 2012, pp. 115-121).
No domínio da porcelana, o complexo oleiro de Jingdezhen, encontrava-se na primeira metade do século XVII profundamente desarticulado e desorganizado, encontrando-se a produção à mercê dos próprios oleiros, não ocorrendo a normal supervisão imperial das peças, naquele que é considerado o
“Período de Transição”, que decorre entre a morte do imperador Wanli (1620)
até à ascensão ao trono de Kangxi em 1662 (Vainker, 1991, p. 145). No mesmo
período, a Europa atravessava um período de mutação de gosto, sendo cada
vez mais comum nos quotidianos a presença de porcelana, em especial, para
a tão apreciada cerimónia do chá. Os fornos de Jingdezhen não conseguiam,
portanto, dar resposta às elevadas encomendas europeias face à instabilidade
política vigente, obrigando os holandeses a procurar alternativas de abastecimento de mercado (Antunes, 1999, pp. 26-27).
Em meados das primeiras décadas do século XVII, o caulino é descoberto
no solo japonês, surgindo as primeiras experiências nipónicas na cozedura
de porcelana. Os exemplares destacaram-se ali pelo depuramento da pasta
e a aplicação de esmaltes de diversas cores, com finas e delicadas gramáticas
decorativas vegetalistas e zoomórficas. Através do porto de Imari, na província
de Arita, diversas peças afluíram à Europa pelas naus da Holanda até meados
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de 1684, alcançando um enorme sucesso no mercado pela minúcia, riqueza e
policromia das gramáticas decorativas, que ia de encontro ao gosto barroco da
época (Ayers, Impey e Mallet, 1990, pp. 70-75).
O restabelecimento da paz e estabilidade sociopolítica da China, experenciada após ascensão do imperador Kangxi, conduziu o Império do Meio a um
período de grande prosperidade e abertura ao restante mundo. A cidade de
Jingdezhen foi totalmente reconstruída, manifestando o imperador especial
interesse no fabrico da porcelana chinesa, contabilizando-se no seu reinado
a existência de três mil fornos, em Jingdezhen (Zhian e Wen, 1984, p. 103).
Ciente da enorme aceitação das porcelanas japonesas no mercado europeu, Kangxi procurou imitar as peças nipónicas, recorrendo à policromia no
traço de gravuras que, cada vez mais, iam de encontro ao gosto ocidental. Os
fornos de Arita viram-se incapacitados de competir com o imenso complexo
de Jindezhen, acabando progressivamente a penetração dos seus produtos no
quadro europeu (Ayers, Impey e Mallet, 1990, p. 75).
A partir dos finais do século XVII, e no decorrer da centúria seguinte, a
China atravessou um período de plena abertura à Europa, procurando satisfazer
os consumidores de porcelana aprimorando técnicas, aplicando novos esmaltes, decorações e até introduzindo formas europeias no reportório tipológico da
porcelana. As peças deste período chegaram até ao velho continente através das
diversas companhias de comércio estabelecidas legalmente em Cantão, de que
são exemplo a inglesa (1716), francesa e Holandesa (1720), dinamarquesa (1730),
sueca (1732) e, bem mais tarde, norte-americana (1785 – Antunes, 1999, p. 33).
Porém, o declínio da exportação da porcelana Chinesa era uma iminência
na Europa de setecentos. Na Alemanha, em 1708, Johann Friedrich Böttger e
Ehrenfried Walther von Tschirnhaus ensaiaram pela primeira vez o fabrico da
primeira porcelana no velho continente. Na verdade, o segredo da fórmula da
produção de porcelana chinesa era um mistério para a Europa, tendo diversos
portugueses procurado desmitificar a fórmula, sendo Frei Gaspar da Cruz após
a sua permanência em Cantão, nos finais do século XVII, sido quem primeiro
descreveu o processo de fabrico:
E porque há muitas opiniões entre os portugueses que não entraram na
China sobre onde se faz a porcelana e acerca do material que se faz […]
o material da porcelana é uma pedra branca e mole, e alguma vermelha,
que não é tão fina, ou para melhor dizer, é um barro rijo, o qual depois de

DIÁLOGOS INTERCULTURAIS PORTUGAL-CHINA 2 - VOL. 2

257

葡中跨文化研究: 16-18世纪里斯本之瓷器考古例证

bem pisado e moído é deitado em tanques de água, os quais eles têm muito
bem feitos de pedra de cantaria e alguns engessados, e são muito limpos. E
depois de bem envolto (o barro) na água, da nata que fica de cima fazem as
porcelanas muito finas, e assim quando mais baixo tanto são mais grossas
e da borra do barro fazem umas muito grossas e baixas que serve gente
pobre da China […] depois de feitas as enxugam ao sol. Depois de enxutas
lhes põem a pintura que querem de tinta de anil que é tão fina como se vê.
Depois de enxutas estas pinturas, põem-lhe o vidro, e vidradas cozem-nas
[…]. (Cruz, 1997, pp. 147-153)

Após a morte de Tschirnhaus, Böttge deu continuidade às experimentações por ambos ensaiadas, declarando, em 28 de Março de 1709, a invenção da
porcelana europeia. No ano seguinte, instala na cidade de Meissen a primeira
manufatura de porcelana do velho continente. Iniciou-se, a partir de então, um
processo de procura de jazidas de caulino por toda a Europa, em especial na
França, Inglaterra, Portugal e Espanha, que alimentaram as fábricas que surgiram por todo o continente e que, nos finais do século XVIII, adquiram uma
perfeição idêntica aos exemplares orientais, findando assim, o fim de um ciclo
de apogeu cerâmico da China3.

4. As evidências arqueológicas de porcelana na Lisboa
dos séculos XVI-XVIII
o Homem e os objectos dependem um do outro reciprocamente, é o Homem
que os dota de significado e funcionalidade. Ao inserirmos o reportório formal e as gramáticas decorativas chinesas nos quotidianos europeus do século
XVI, retiramos-lhe todo o significado e funcionalidades atribuídas no Extremo
Oriente. Da mesma maneira, certamente que as formas asiáticas simplificadas
ao máximo e adaptadas aos hábitos alimentares especificamente orientais, resumidas na sua maioria as pequenas tacinhas de chá e taças de arroz, não teriam
qualquer funcionalidade prática na Europa de quinhentos. Do mesmo modo,
as ricas gramáticas decorativas dotadas de simbolismo e ensinamentos Taoistas e Budistas seriam completamente desconhecidas dos proprietários europeus sendo, portanto, ininteligíveis por estes, assumindo-se como muito mais
provável que na sua generalidade tenham sido encaradas como curiosidades
3

Fábrica de Porcelana Meissen (História): https://www.meissen.com/en/geschichte [consultado em 02 de Janeiro de 2019].
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e peculiaridades do “Mundo Novo”. Neste ponto não é de estranhar que, logo
no início do século XVI, estas peças tenham estimulado um surto aquisitivo na
Europa, de que são bons exemplos o inventário da Kunstkammer do Imperador Rodolfo II (1607-1611 – Truck, 2001, p. 57), como o inventário de D. João
de Castro (1500-1548 – Moreira, 1995, p. 53).
Aos olhos europeus da época, estas peças encontravam-se profundamente
imbuídas de exotismo e despertadoras de fascínio, características que lhe possibilitaram uma elevada longevidade, por vezes de séculos, mediante sistemas diversificados de transmissão (herança, coleccionismo, antiquarismo ou
outro). Deste modo, não é de estranhar que actualmente seja possível admirar
importantes colecções no actual território português, ou ainda o aparecimento
frequente de peças intactas com cronologias de entre os séculos XVI-XVIII nos
mercados de antiguidades, de que são exemplo evocativo os catálogos de leilão
da firma Jorge Welsh – Works of Art, para somente citar um caso.
A constituição destas importantes colecções públicas e privadas em Portugal, a par da afluência destas peças aos mercados de antiguidades, estimularam o seu estudo e análise no âmbito da História da Arte. Em contraponto, e
reflectindo sobre os fenómenos citados, estes deixam-nos transparecer a ideia
de que as porcelanas orientais se trataram de peças somente de aparato, circunscritas a uma elite social. Porém, debruçando-nos sobre os dados historiográficos disponíveis, os textos relatam-nos navios carregados com dezenas de
milhares, ou mesmo cem mil peças em porcelana (Sapage, 1993, p. 34). Neste
âmbito merece destaque o registo datado do século XVII que refere a existência de pelo menos 17 mercadores lisboetas, que se dedicavam exclusivamente
à venda de porcelana oriental e “outras coisas da índia” (Oliveira, 1991, p. 572).
A estes números somam-se os dados reunidos pela arqueologia subaquática,
que têm vindo a descobrir diversas naus portuguesas naufragadas na costa
oriental da África do Sul e noutros pontos do Índico que atestam o volume de
importações de porcelana através da carga recuperada, servindo de exemplo as
naus S. João (1552), S. Bento (1554) e Santiago (1585) (Lizardo, 2010, p. 158).
Convém valorizar o papel de relevo na análise da penetração da porcelana obtida pela arqueologia a partir dos contextos que exuma: ao consultar a
plataforma online “Portal do Arqueólogo”4, base de dados que permite aceder
a todas as intervenções arqueológicas realizadas e respectiva informação reu4

Portal do Arqueólogo: http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/
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nida, notamos a elevada frequência de espécimes orientais cerâmicos recolhidos na cidade de Lisboa nas últimas duas décadas. Contudo, e em contraponto, debruçando-nos sobre as publicações arqueológicas disponíveis sobre
estas peças oriundas de contexto arqueológico, deparamo-nos com um enorme
desfasamento numérico. Os estudos existentes são parcos, circunstância para
o que contribui certamente o quadro das intervenções, feitas quase exclusivamente no âmbito de uma arqueologia de contrato, encaradas como uma mera
“recolha/salvamento” de dados, menosprezando que a escavação é apenas um
método que pressupõem a posterior análise e interpretação.
Neste ponto, o actual estado da investigação na área peca ainda por os acervos estudados serem considerados compartimentados em categorias cerâmicas,
onde as porcelanas, quando mencionadas, são confinadas a uma mera menção,
descrição decorativa e, excepcionalmente, atribuição de cronologia de fabrico,
não se apresentando um estudo comparativo com a restante cultura material
que demonstre o verdadeiro papel da porcelana nos quotidianos lisboetas.
Todavia, é importante destacar os trabalhos arqueológicos exclusivamente
dedicados a esta mercadoria oriental, citando-se, em primeiro lugar, a dissertação de mestrado sobre os achados da presumível nau Nossa Senhora dos
Mártires, naufragada à entrada de Lisboa no termo de uma viagem à Índia, em
1606, cuja carga contemplava uma significativa colecção de porcelana chinesa
e de potes orientais (Coelho, 2008). Relativamente às publicações de contextos
terrestes, resultantes de trabalhos de arqueologia preventiva, menciona-se o
estudo elaborado por José Pedro Henriques a três intervenções5 realizadas em
Lisboa, que permitiu o aprofundamento de questões socioeconómicas, cronológicas e decorativas das porcelanas chinesas na cidade, embora não contemple um estudo quantificado e comparativo com o restante espólio, de modo a
obter uma perceção do papel deste tipo de elaborações oleiras chinesas nos três
quotidianos em análise (Henriques, 2012, pp. 919-932). Esta mesma limitação
ocorre anos mais tarde, com a publicação das porcelanas chinesas exumadas
em diferentes contextos de cariz religioso da cidade6, que apresenta uma descrição dos espécimes exumados com datação de fabrico, mas de novo ignorando o
necessário estudo quantitativo e comparativo com a restante panóplia cerâmica
(Gomes, Gomes e Casimiro, 2015, pp. 93-101).
5

Palácio dos Condes de Penafiel, Edifício do Aljube e Rua de S. Mamede, n.º 5 A.

6

Convento de Santana e Convento de São Francisco, Lisboa.
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Sem carácter específico, somam-se as publicações de contextos arqueológicos modernos de Lisboa onde surge mencionada a presença de porcelana,
analisada do ponto de vista tipológico, formal e crono-estilístico, mas menosprezando-se geralmente o carácter funcional e o seu papel como mercadoria e
objecto inserido nos diversos quotidianos locais.
Naturalmente que estas publicações estão muito longe de explorar o potencial arqueológico de Lisboa neste domínio, revelado nas últimas décadas no
quadro do acompanhamento de obras públicas e privadas, mas que não tem
merecido o correspondente estudo monográfico. Estamos, pois, muito longe
de ter uma visão global sobre a presença desta categoria cerâmica na sociedade
portuguesa da época, sendo que a arqueologia lisboeta, pelo elevado número
de intervenções em contextos muito diversificados do ponto de vista espacial,
socioeconómico e cronológico, constitui um caso de estudo excepcional, autorizando uma visão muito ampla e diversificada do fenómeno.
Decerto que esta ausência de trabalhos sobre o tema se prende com a
complexidade de análise desta categoria cerâmica, cujas únicas informações
disponíveis são os dados reunidos no âmbito da História de Arte, assentes na
análise das gramáticas decorativas e nas cronologias de fabrico. Transpondo
estes dados para uma investigação estritamente arqueológica, poderemos transmitir aos contextos cronologias desvirtuadas, também sem alcançar a dimensão
histórico-antropológica da análise. Uma vez mais se recorde que estas serão,
provavelmente, das peças presentes no registo arqueológico da Época Moderna
com mais dilatado período de vida, não só pelo seu valor e significado coevo, mas
pelos seus próprios “parâmetros no intervalo de tempo” (Adams, 2003, p. 41).
Desde logo, os tempos de transmissão da porcelana do quadro de produção
ao mercado eram longos. Recorde-se que, regra geral, fabricadas na cidade de
Jingdezhen, que beneficiava de todas as condições naturais para a instalação
de um complexo oleiro, os produtos manufaturados eram escoados por via fluvial até aos portos da costa meridional (Matos, 1996, pp. 23-24) para, por via
marítima a partir do Sul da China serem dirigidas até às praças portuguesas na
Índia, aos portos onde convergiam todas as rotas mercantis que atravessavam o
Índico. A partir da Índia as naus carregadas remavam até Lisboa, enfrentando
uma longa viagem com uma duração prevista de um ano, na melhor das hipóteses (Bettencourt e Chaudhuri, 1998, pp. 185-189). Na sua chegada a Lisboa,
à Casa da índia, a mercadoria era redistribuída, por vezes através de encomendas específicas ou directamente aos comerciantes, que revendiam estes itens
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na Rua dos Mercadores. O consumidor final de porcelana oriental adquiria
assim um objecto com um intervalo de tempo de dois anos entre o fabrico e a
aquisição, pelo menos.
Noutro sentido, enfrentando alguns dados reunidos em diferentes intervenções realizadas na cidade, algumas questões assomam, como por exemplo a da
presença de espécimes com decorações e cronologias de fabrico enquadráveis
nos horizontes de quinhentos depositados em contextos selados do terramoto
de 1755. Os dados arqueológicos apontam-nos, portanto, para uma insuspeitada longevidade de dois séculos percorrendo os quotidianos pretéritos, só
possível através de um manuseamento mais cuidado e/ou pelos mecanismos
do sistema de transmissão plurigeracional (Ferreira, Neves, Martins e Teixeira,
2017, pp. 459-477; Ferreira, 2015, pp. 60-63; Henriques, 2012, pp. 919-932.).
De facto, os dados arqueológicos disponibilizam-nos informações de outra
natureza, a despeito de provavelmente condicionada pelo contexto social de
cada intervenção. Observando os dados reunidos na intervenção realizada no
Palácio dos Condes de Penafiel, que permitiu colocar a descoberto parte de duas
estruturas habitacionais anteriores a 1755, atribuíveis a D. Luís de Portugal e
ao Padre João de Sequeira (Bargão, Ferreira e Silva, 2017, p. 1783), deparamo-nos com um rico e diversificado conjunto de porcelana que apresenta vestígios
traceológicos de uso de elementos cortantes, indicando-nos deste modo que
seriam peças que iriam recorrentemente à mesa (Henriques, 2012, pp. 919-932).
Por outro lado, a arqueologia demonstra-nos uma outra questão associada
a esta categoria cerâmica, determinante para a longevidade dos objectos no
registo, o processo de triagem dos lixos da cidade e reciclagem dos mesmos. A
intervenção realizada na actual Praça do Comércio, em 2009, colocou a descoberto um depósito de nivelamento da praça da segunda metade de setecentos, formado exclusivamente por 1673 fragmentos de porcelana chinesa com
datações de fabrico da primeira metade do século XVIII. A conclusão avançada
para o descarte de um tão vasto conjunto de porcelana coloca a hipótese de que
a realidade arqueológica reflecte o processo de salvados, iniciado logo após as
catástrofes de 1 de Novembro 1755, visando obviar à pilhagem dos escombros
proporcionada pelo caos das derrocadas. Neste sentido, os exemplares estudados corresponderiam aos refugos em porcelana chinesa deste processo de triagem de salvados, rejeitados eventualmente pela sua fractura ou mau estado de
conservação geral. Estes dejetos foram certamente recolhidos nas proximidades
do Terreiro do Paço, pertencendo anteriormente a algum dos numerosos palá-
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cios aqui existentes, ou a uma das numerosas instituições de poder existentes
em redor (Ferreira, Neves, Martins e Teixeira, 2017, pp. 459-477). No mesmo
sentido concorre o processo de reciclagem dos objectos assinalado nalguns
exemplares do conjunto do Palácio dos Condes de Penafiel, que se encontram
cobertos e revestidos por blocos de argamassa, o que pode significar que após
a fratura das peças no terramoto de 1755 ocorreu uma tentativa de reaproveitamento dos fragmentos, destinados a inertes na elaboração de argamassas a
utilizar na reconstrução da cidade7.
Uma outra dimensão arqueológica de análise prende-se com a utilização
das peças após a sua fragmentação, documentada através da presença de fragmentos com vestígios de “gatos”, pequenas perfurações que permitiam a fixação
dos fragmentos através de grampos metálicos (Henriques e Casimiro, 2018,
p. 267). Será fundamental assinalar e quantificar este hábito e correlacioná-lo
com as morfologias e cronologias dos vasos, pelo esforço em manter o objecto
a uso documentar um determinado valor para o seu possuidor. Só a quantificação e o cruzamento desta com a informação contextual, histórica e tipológica
disponível possibilitará formular quadros de leitura que ultrapassem o nível
elementar, anedótico e singular, da ocorrência da prática.
Analisando a globalidade das publicações disponíveis para Lisboa, entre
os séculos XVI a XVIII, destaca-se uma outra questão em torno do tema, certamente enraizada no contexto socioeconómico vigente. Nas intervenções com
depósitos formados no decorrer do século XVI, de que é exemplo a intervenção levada a cabo na Avenida Ribeira das Naus, em 19958, deparamo-nos com
um conjunto de porcelanas enquadráveis nos fabricos do imperador Zhengde
(1506-1521) e até Honzhi (1487-1505), que formaram o depósito de nivelamento
classificado como feito para a construção do Palácio dos Corte-Real em 1585
(Marques, Sabrosa e Santos, 1997, pp. 166-167), mas que se julga um pouco
mais antigo. O conjunto de porcelana aqui recolhido apresenta um reportório
tipológico atípico para os quotidianos mandarins, com a presença de formas
abertas de grandes dimensões, semelhantes às tipologias destinadas ao mundo
islâmico. Potencialmente, o conjunto testemunhará antes a penetração dos portugueses nas primeiras décadas de quinhentos numa rota comercial de outro
cariz, num período em que as relações sino-portuguesas se encontravam ins7

Exemplares em estudo pelos autores do texto.

8

Conjunto em estudo pelos autores do texto.
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táveis e o grande mercado de escoamento dos produtos de Jingdezhen era o
mundo árabe através do Golfo Pérsico, imprimindo à porcelana chinesa todo
um reportório formal próprio destinado a este mercado (Matias, 1992).
Por outro lado, analisando as intervenções arqueológicas datadas do século
XVII, destaca-se a quase ausência de porcelana, sendo que os indivíduos identificados apresentam, na sua maioria, datações da centúria anterior, encontrando-se os conjuntos de espólios na sua generalidade dominados por outras
produções oleiras, nacionais. Neste âmbito acreditamos que contribuem para
esta realidade contextual diversos factores, como a instabilidade política que
se fazia sentir no Oriente face à ameaça holandesa e britânica, que dificultou a
chegada de mercadorias destas latitudes ao porto de Lisboa (Subrahmanyam,
1995, pp. 230-240), a par da optimização e massificação da produção de faiança
portuguesa, ensaiada e experimentada no decorrer de seiscentos, que constitui
uma alternativa acessível e económica à porcelana, com gramáticas decorativas
delineadas a azul de cobalto idênticas aos exemplares orientais (Bargão e Ferreira, 2013, pp. 1049-1055; Teixeira, Silva, Bargão, Ferreira e Torres, no prelo).
No decorrer de setecentos, os contextos arqueológicos demonstram-nos uma
realidade oposta à da centúria anterior, assinalando-se a relativa frequência de
porcelana nos depósitos deste período (Ferreira, 2015, pp. 60-63; Ferreira, (Ferreira, Neves, Martins e Teixeira, 2017, pp. 459-477). Na verdade, sob o domínio
de Kangxi (1661-1722) a produção de Jingdzhen foi reorganizada, elevando-a
a uma perfeição técnica e controlo de produção até então inatingida (Matos,
2003, pp. 21-23). A receptividade do imperador face às novidades ocidentais,
levadas até si pelas mãos dos Jesuítas, conduziu à introdução de todo o reportório formal que compunha os serviços de jantar e de chá europeus integralmente
em porcelana, em substituição das baixelas de prata (Leite, 1986, pp. 74-80).
Deste modo, a porcelana atinge plenamente um nível plenamente funcional no
quadro europeu, despoletando a massificação da produção e a banalização do
seu uso a partir dos finais do século XVII, conduzindo à sucessiva substituição
dos serviços por novas técnicas e decorações em voga. Corroborando este entendimento, um estudo elaborado aos contextos nobiliárquicos ingleses aponta
que, no decorrer do século XVIII, os serviços de jantar e chá atingiriam nos
quotidianos um máximo de 10 anos, sendo recorrentemente substituídos por
um novo estilo ou padrão emergente (Howard, 1974 apud Leite, 1986, p. 234).
Paralelamente, calcula-se que as grandes famílias europeias poderiam ter na
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sua pose, no decorrer da centúria de setecentos, quatro ou cinco serviços de
porcelana completos (Carneiro, 1989, p. 15).

5. Considerações finais
Debruçando-nos sobre contextos arqueológicos lisboetas datáveis dos finais
do século XV ao século XVIII, inúmeras são as lacunas existentes, por força da
volumosa massa de informação material por tratar, por em muitos casos ser
notória a falta de uma leitura histórica dos processos de formação dos contextos e também por as publicações requererem hoje abordagens metodológicas
estritamente arqueológicas mais contemporâneas.
A atual praxis da arqueologia portuguesa, por se encontrar muito maioritariamente confinada a intervenções de carácter preventivo, embrenhada numa
lógica de mercado, e fundamentalmente responsabilizada pela minimização
dos impactos patrimoniais através do registo, distanciou-se, progressivamente,
daquele que é o principal objectivo disciplinar: a reconstrução da memória
colectiva do passado, sublinhando a utilidade e aplicabilidade social das suas
intervenções e estudos, para a qual a investigação é fundamental.
Acresce à desproporção da investigação em relação ao número de intervenções anual, e circunscrevendo-nos aos séculos XVI a XVIII, a tardia afirmação da Arqueologia Moderna em Portugal: atente-se que a introdução da
área na oferta curricular universitária nacional data do ano lectivo de 1996-97,
no curso de Arqueologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É sintomático que, perante uma maioria de intervenções incidindo sobre contextos modernos, a instituição citada seja, até ao
presente, não só a pioneira na formação de profissionais neste período, como
permanece aquela com mais ampla oferta face à maioria das restantes instituições congéneres portuguesas. Deste modo, encontramo-nos bastante distantes
de atingir o grau de conhecimento reunido atualmente para os contextos pré,
proto-históricos e romanos do país.
Em Lisboa, o volume de intervenções realizados nas últimas décadas tem
permitido reunir imponentes coleções dos séculos XVI ao XVIII, mantidas
inéditas, cujo estudo é fundamental para o estabelecimento de facies cerâmicos, em termos de cronologias de produção, distribuição, aquisição, funcionalidades, longevidade e descarte, apenas tangíveis através do recurso a
metodologias quantitativas aplicadas a todo o mundo objetual. Neste ponto,
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o conhecimento da porcelana oriental nos quotidianos lisboetas encontra-se
profundamente marginalizado, limitando-se a uma mera menção ou descrição decorativa, profundamente camuflada pelo extenso trabalho reunido no
âmbito da História de Arte.
Esta última área disciplinar, e o antiquarismo, permitiram obter um conhecimento morfo-estilístico aprofundado e gerar uma periodização sólida e fina
das várias etapas produtivas da porcelana oriental. Cabe agora à arqueologia
apreciar as várias formas de apropriação da porcelana enquanto objeto em
Lisboa e nas suas várias dimensões sociais, com especial ênfase para aquelas
ágrafas no passado ou que não nos legaram textos, só assim se autorizando a
produção de leituras históricas e antropológicas compreensivas, facultando
uma visão global e transversal a todos os quotidianos modernos.
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TEORIAS E PRÁTICAS DA TRADUÇÃO
CHINÊS-PORTUGUÊS
汉葡翻译之理论与实践
Ana Cristina Alves
Centro Científico e Cultural de Macau

1. Requisitos para uma boa tradução
1.1. Fatores internos: A convicção do tradutor
Quais os requisitos necessários para a realização duma boa tradução?
Antes de mais e sempre, a convicção do tradutor aliada ao gosto pela
mudança. De facto, o tradutor e os seus sentimentos jogam um papel importante na esfera da tradução. A vontade que este sente de alterar e de ser alterado, indissociavelmente ligada à compreensão do Outro, surja ela em formato de realidade exterior ou em formatação de realidade interna. Recordo as
palavras de Lu Xun (鲁迅) no seu prefácio à edição de O Chamado (《呐喊》),
apresentado e traduzido no artigo de Márcia Schmaltz, Lu Xun e a anatomia
de um povo (2013).
Lu Xun, o pai da literatura moderna chinesa, que realizou uma mudança
profunda na arte literária para a qual transportou as vivências quotidianas,
introduzindo o fluir dos estados psicológicos dos personagens na narrativa,
ele que também foi tradutor, aspirou antes de mais, com toda a sua vasta obra
literária e tradutória, a provocar uma mudança na mentalidade do povo chinês, que até então era marcadamente tradicionalista e obediente, pois, mais
do que respeitador dos princípios éticos de Confúcio, seguia, na sua opinião,
acima de tudo, os princípios da autoridade e das hierarquias. Ele desejou um
país diferente e acreditava que tal era possível recorrendo à arte literária. Para
o efeito, abandonou os estudos de Medicina, porque na sua perspetiva acima da
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cura física, estava a espiritual, apenas possível de realizar por meio da atividade
literária no seu sentido mais lato, aquele que abrangia a ação física e psíquica
do tradutor. Notem-se as suas palavras num excerto de o prefácio à primeira
edição de O Chamado, proferidas na sequência de um chinês ter sido condenado à decapitação pelas autoridades japonesas sob a acusação de espionagem
russa, sem que os compatriotas nada fizessem para o salvar. Segundo Lu Xun,
“a partir daquele episódio, passei a acreditar que a medicina não era o mais
importante para mudar a China. Afinal, um povo ignorante, mesmo forte e
com saúde, no máximo podia servir como espectador de tais manifestações
públicas sem sentido e ninguém lamentaria a falta dum desses, mesmo que
morresse por doença. Por conseguinte, o fundamental era a mudança das
mentes, e julguei que a melhor maneira de se fazer isso, seria através das
artes. Então planejei promover um movimento literário.”
(原文:这一学年没有完毕, 我已经到了东京了, 因为从那一回以后, 我便觉得
医学并非一件紧要事, 凡是愚弱的国民, 即使体格如何健全, 如何茁壮, 也只能
做毫无意义的示众的材料和看客, 病死多少是不必以为不幸的̥所以我们的
第一要著, 是在改他们的精神, 而善于改变精神的是, 我那时以为当然要推文
艺, 于是想提倡文艺运动了̥) (2013, p. 220)

O movimento literário teria como folha de rosto a capa duma revista, Vida
Nova (Xinsheng 《新生》). Este e outros gestos seriam os pioneiros a inaugurar
o Movimento da Nova Cultura, cujos pilares assentavam na crença na ciência
e na revolução literária.
Se a mudança de mentalidades era o objetivo visível do grande artista e
tradutor, o que o conduziu a essa aspiração esteve um passo atrás, radicando
na convicção psicológica de que essa transformação seria possível através da
literatura, mas foi preciso que Lu Xun acreditasse nela, para realizar o movimento psicológico de deitar mãos à obra, a fim de efetuar o projeto gigantesco
que o movia: a alteração da maneira de pensar do povo chinês.
1.2. A autoconfiança do tradutor
O tradutor precisa de acreditar no trabalho que realiza, procedendo de
modo a apaziguar receios e incertezas, quer quanto às suas capacidades, quer
em relação à compreensão cultural do outro e ao domínio da língua.
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Maria de Lurdes Nogueira Escaleira, em “Entrevista com Li Changsen”,
um dos tradutores chineses mais experientes na tradução português-chinês,
conduz o professor e tradutor Li Changsen (李长森) a uma confissão interessante, a título de resposta à pergunta se apreciaria mais traduzir de português
para chinês ou vice-versa, quando analisada do ponto de vista da autoconfiança
do tradutor (2013, p. 276):
Pela minha experiência penso que quando uma pessoa é jovem ou recém-formada, normalmente, acha que traduzir de português para chinês é
fácil e, depois de fazer uma tradução, tem um tipo de sentimento de orgulho, sente que já sabe traduzir de português para chinês mas, para mim,
quando se tem mais experiência vemos que traduzir de português para
chinês é difícil. Agora, eu vou reler as minhas traduções de há 20 anos e
tenho vergonha… Naquela altura ainda não entendia a história de Macau,
não entendia a comunidade macaense e, também, não conhecia muito bem
as culturas de Cantão.

Este excerto suscita várias leituras para o processo de tradução, sendo a
primeira e mais imediata de realizar a de que a tradução não é um caminho
simples, nem fácil; o próprio tradutor está em movimento evolutivo de aperfeiçoamento constante, quer dizer, se for exigente consigo mesmo e não se acomodar ao trilho percorrido, há sempre novas terras a bater, o que nos conduz à
perspetivação da tradução como uma viagem simultaneamente interior, a que
o tradutor faz para transformar uma língua noutra, e exterior, a que realiza ao
encontro do Outro na aproximação de culturas, mentalidades e modos de ser.
Neste processo tão complexo, com tantas encostas e vertentes, a autoconfiança
é essencial. O tradutor tem que acreditar que faz o melhor que pode e está ao
seu alcance no momento da viagem existencial em que se encontra. Quanto
mais caminho percorrer, mais amadurecido, estudado e erudito fica; mas, em
compensação, a rapidez e a intuição juvenis podem contribuir para grandes
momentos de inspiração e coautoria no ato de traduzir.
Seria bom que os tradutores tivessem em mente em cada trabalho que realizam a impossibilidade de serem obtidas equivalências matemáticas e perfeitas
quando transmutam uma língua natural noutra, mas é essa mesma impossibilidade que os torna criativos, permitindo-lhes ascender ao pedestal da coautoria
sem deixarem cair o princípio da fidelidade, porque mais importante do que se
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ser fiel à letra é manter-se dentro do espírito do autor; ou então procurar uma
relação inovadora entre o espírito e a letra, à maneira da proposta de Antoine
Berman e da sua chamada de atenção para as doze tendências deformantes na
tradução. Além disso, ele/a terá sempre em seu auxílio a vivacidade e plasticidade das próprias línguas naturais, que se, por um lado, atraiçoam em relação
a um modelo formal perfeito, por outro, abrem espaço a encontros estéticos de
grande valor semântico sem adulterarem o espírito da obra da língua de partida.
Deste ponto de vista, o mais importante é a autoconfiança e a satisfação
dum tradutor rigoroso e eticamente exigente consigo mesmo.
1.3. A compreensão dos movimentos psíquicos da tradução:
conjugação dos fatores internos e externos na viagem de traduzir
Voltando à ideia da tradução como viagem (Alves, 2018, p. 387), mas agora
perspetivada do ponto de vista psicológico, traduzir é uma dupla viagem para
o tradutor, ao encontro de si mesmo e do outro, pelo que creio esta não será
bem-sucedida se o tradutor deixar cair um dos lados do binómino, no ato de
viajar. Esta viagem só pode ser feliz, quando experienciada duma forma dialética. A preocupação com o outro não deve ser exacerbada ao ponto de o tradutor se tornar invisível na conseguida chamada de atenção de Lawrence Venuti
em The Translator´s Invisibility: A History of Translation.
Também Dominique Grandmont considera o processo de tradução uma
viagem, “uma tentativa de conciliar no quotidiano os diversos estados de consciência, dessa viagem no tempo e no espaço, que é de alguma forma a escrita”
(2013, p. 43) Mas como pode o tradutor reconhecer os seus próprios estados
psíquicos ao longo da viagem senão analisando e meditando sobre eles? Senão
tornando-os visíveis em reflexões sobre a sua ética aos níveis psicológico, científico e sociopolítico?
Mesmo que o tradutor não desenvolva a sua veia de teórico da tradução, a
tradução será tanto mais feliz quanto melhor conseguir compreender os seus
mecanismos psicológicos e preferências que condicionaram certas opções tradutórias, bem como o esforço empregue para aprofundar o domínio e a cultura
que enquadravam o trabalho que se propôs efetuar. A sua entrega, o seu ato de
amor também terão de ser meditados de modo a que a viagem se concretize da
melhor maneira possível porque houve a compreensão de que:
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“Traduzir é uma boa transição da veleidade de escrever para o dom de si
na escrita. Não é fácil! É preciso mergulhar de novo as palavras no universo mudo que precede a sua emergência ou, mais literalmente, olhar o
texto como uma criança que ainda não sabe falar […] Não, traduzir implica
uma vida de amor e, já o disse, de viagem, de esquecimento também, e de
reminiscência assumida.” (Grandmont, 2013, p. 45)

O texto nasce como uma criança nas mãos dum tradutor que vai crescendo e
amadurecendo com ele. A viagem é antes de mais um processo dialético interior
que implica um contacto permanente com o exterior, primeiro com o mundo
referencial para o qual reenvia o autor e sua obra, ao que se segue uma longa
viagem, também ela em grande parte interior, de contacto do tradutor com a
obra do autor com vista à apresentação ao exterior do mundo que lhe é proposto,
para no final culminar no trabalho de tradução acabado que viajará concreta e
exteriormente em direção ao público, não sem antes passar pelo crivo selecionador do(s) financiador(es), ainda eles com um peso muito concreto e decisivo.

2. Breve resumo das principais teorias de tradução
contemporâneas ocidentais
2.1. As principais escolas
Este breve resumo baseia-se essencialmente na organização paradigmática
fornecida por Yu Xiang (俞翔) na investigação 《葡汉翻译理论与实践》/Tradução Português-Chinês: Teoria e Prática. Neste trabalho publicado em 2011, o
autor distingue como grandes escolas ocidentais tradutórias contemporâneas:
a escola linguística (语言学派); a escola hermenêutica (阐释学派); a escola funcionalista (功能学派); a escola cultural (文化学派); a escola desconstrutivista
(解构学派); a escola feminista (女性主义学派); e a escola pós-colonialista (后
殖民学派)(2011, p. 1).
Chama a atenção para a importância, do ponto de vista histórico, da escola
linguística, concentrada na análise da linguagem em termos de tradução e para
uma noção essencial à escola, a de equivalência na tradução (翻译对等). Pertencem a esta escola teóricos da tradução tão notáveis como Eugene A. Nida,
Peter Newmark e Mona Baker.
Já na escola hermenêutica, sobretudo concentrada no trabalho de interpretação dos textos e nos valores semânticos dos mesmos, sobressaem nomes
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como os filósofos Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, ou ainda, de homens
de letras como George Steiner e Antoine Berman.
Hans Vermeer é o destacado defensor da escola funcionalista da tradução, que conta com outras personalidades de relevo, como Katharina Reiss e
Christiane Nord. A escola concentra os esforços na defesa pragmática da ação
tradutória e na construção duma teoria do skopos, orientada pelo princípio da
função comunicativa da tradução.
Atualmente, uma das linhas de maior importância é a da escola cultural
da tradução, à qual daremos ênfase, recorrendo a muitas das estratégias e técnicas propostas por esta para a resolução das questões surgidas na atividade
de tradução. A escola, cujo acento tónico recai na cultura e importância do
enquadramento cultural para a compreensão e realização da atividade tradutória, conta com nomes de indiscutível peso, como sejam os de André Lefevere,
Susan Bassnett e Anthony Pym.
Por fim, há ainda a referir a tendência multiescolar e transcultural de autores como Andrew Chesterman que não podem ser incluídos apenas numa das
escolas, já que recorrem a vários enquadramentos concetuais, tanto do ponto
de vista teórico como prático. Andrew Chesterman, Anthony Pym, entre outros,
não pertencem a um só mundo teórico. Surgem num domínio concetual que
atravessa fronteiras, tão depressa se enquadram no terreno da escola linguística,
como no da hermenêntica, ou partem para o campo cultural e até transcultural, estendendo ainda o seu domínio de atuação à filosofia e, nomeadamente,
à filosofia ética aplicada aos estudos de tradução.
Hoje é difícil, senão mesmo impossível, exercer a atividade teórica em territórios fechados, se o labor científico se quer multidisciplinar, logo também a
tradução se abriu a diversas influências e cruzamentos teóricos: ora estabelecendo pontes para a linguística; ora para a ciência cognitiva, a inteligência artificial e os estudos de computação; ora para a filosofia e outras ciências humanas,
como sejam a antropologia, a psicologia e a sociologia.
2.2. Apresentação de algumas estratégias e técnicas herdadas da
Escola Cultural
A constatação da multidisciplinaridade e transdisciplinaridade na área da
tradução, não impede que se escolha um ponto de partida, um terreno teórico
privilegiado, aqui a escola cultural, para depois se estabelecerem as pontes
necessárias em termos teóricos com outros campos concetuais, onde se jogarão
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os esforços multidisciplinares e até transdisciplinares, como sucede com as relações estabelecidas entre a tradução humana e aquela realizada por máquinas,
da qual no futuro resultará uma tradução cada vez mais híbrida.
Li Huang, em “Uma análise das lacunas culturais entre chinês e português
na tradução do romance Viver” (2013), chama a atenção para as estratégias
e técnicas da tradução, quando esta se vê confrontada com as lacunas culturais, ou seja, com a inexistência de equivalências em termos culturais. Sendo
a lacuna cultural (文化缺少), definida por Wang Dongfeng (王东风) em “文化
缺少与翻译中的连贯重构” (Lacuna Cultural e a Reconstrução da Coerência na
Tradução) como: “uma falta de conhecimento do ambiente cultural relevante
e compartilhado entre o autor e os seus leitores” (2013, p. 100).
Quais então as estratégias e técnicas adotadas para fazer face a este tipo
de lacunas culturais? Muitas delas, vêm-nos da própria escola cultural, como
sejam as técnicas de domesticação e de estrangeirização, propostas por Friedrich Schleiermacher e recuperadas por Lawrence Venuti em The Translator´s
Invisibility: A History of translation.
A domesticação pretende aproximar o leitor da língua-alvo, procurando
ultrapassar a lacuna cultural com técnicas específicas, como sejam:
a) a tradução pelo sentido, operando a nível semântico, mas olvidando a
forma, a matéria, as imagens e as metáforas, essenciais ao nível estético;
b) a substituição, que tenta equivalências funcionais ao texto-fonte, quando
na cultura-alvo puderem ser substituídas por outras, por exemplo em
termos da tradução chinês-português, a substituição de “arroz” por “pão”
em expressões idiomáticas;
c) a paráfrase, na qual o objetivo é transferir, parafraseando Dryden, o
espírito do autor com o auxílio das palavras do tradutor com vista a
satisfazer o entendimento do leitor, o que Schleiermacher considerava
uma tradução mecânica usurpadora do lugar do comentário.
Já a estrangeirização deseja mostrar a diferença cultural, dando a conhecer ao leitor a lacuna cultural, o que poderá realizar recorrendo a vários processos, entre os quais:
a) o comentário;
b) a transliteração sem nota de rodapé, no caso da tradução chinês-português, recorrendo ao Pinyin (Pīnyīn 拼音), que segue as normas do
Alfabeto Internacional;
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c) a transliteração com nota de rodapé.
Como bem nota Huang Li (2013, p. 108), hoje são cada vez mais frequentes os métodos de transliteração sem nota de rodapé, ou seja, as traduções literais, devido ao fenómeno da globalização, que implica uma imensa atividade
intercultural e transcultural. Por exemplo, palavras como qipao (qípáo旗袍),
jiaozi (jiǎzi饺子), e Hóngbāo (红包)1 talvez não necessitem de notas de rodapé
em muitos países.
Recordo que, em 2016, quando publiquei Culturas em Diálogo: A tradução
Chinês-Português, propus na altura a tradaptação, noção herdada do poeta e
tradutor canadiano Garneau, como estratégia tradutória que tentaria estabelecer um compromisso entre as técnicas de domesticação e estrangeirização
lato sensu, definindo-a então: “uma forma de traduzir mais livre, onde se privilegia além da intenção do autor, a comunicação de sentido ao leitor” (Alves,
2016, p. 5). Tradaptar será, no meu ponto de vista, além dum compromisso
óbvio entre a tradução, que respeita o sentido do texto original e a adaptação,
que enfatiza a comunicação, uma tentativa de não perder a matéria e a estética
da tradução, à maneira de Antoine Berman, mantendo as imagens em equilíbrio, na tradicional Via do Meio de feição chinesa. Ontem como hoje, o meu
esforço continua no mesmo sentido, por isso repito: “Incapaz de optar por um
dos métodos, domesticação versus estrangeirização, a minha principal questão
coloca-se em termos de equilíbrio, ou seja, como seguir a Via do Meio? Como
domesticar para comunicar eficazmente, sem perder a riqueza da língua original, expressa nos seus valores e cultura?” (Alves, 2016, p. 6).

3. Exemplos concretos da prática de tradução chinêsportuguês: da tradução por máquina à tradução
criativa
Passe-se então a alguns exemplos concretos de tradução, que oscilam entre a
domesticação e a estrangeirização, aspirando ao posicionamento na Via do Meio.
Nada melhor para começar este exercício de tradução do que algo tão difícil
ou mesmo impossível de traduzir, como seja a nomenclatura das personagens
duma ópera chinesa.

1

Respetivamente: cabaia, pastelinhos chineses e envelopes vermelhos.
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A oportunidade surgiu quando Portugal, na sequência do memorando de
entendimento, estabelecido em dezembro de 2018, aquando da visita do Presidente chinês Xi Jinping a Portugal, abriu o caminho à assinatura do referido
documento entre a Ministra da Cultura do nosso país e o Ministro da Cultura e
Turismo da China. O memorando viabilizou a realização de festivais culturais
nos dois países e a vinda da Companhia Nacional de Ópera de Pequim que nos
trouxe a ópera tradicional “As Guerreiras da Família Yang” (《杨门女将》). A
Companhia atuou no Teatro Nacional de São Carlos a 8 de fevereiro do corrente
ano para a celebração do 40.º aniversário do restabelecimento das relações
diplomáticas entre Portugal e a China.
A ópera canta e enaltece as capacidades guerreiras femininas, sendo o tema
de indiscutível atualidade no início do século XXI, marcado pelas questões de
género e pelo repensar do papel das mulheres no mundo. Além disso, coloca
desafios de tradução muito interessantes, nomeadamente em termos dos nomes
dos papéis femininos e masculinos.
Aqui vai-se tentar uma tradução, recorrendo a um importante auxiliar de
tradução nos nossos dias: a tradução por máquinas, nomeadamente aquela que
nos é fornecida pelo Google Translate.
A proposta neste ponto 3 será pensar as técnicas e estratégias de tradução
em comparação com a tradução das máquinas.
Antes de mais, e a título de enquadramento cultural fornecido por Colin
Mackerras em Peking Opera (1997) para entender a classificação dos personagens numa ópera chinesa não é essencial o tipo e nível vocal, por exemplo,
se um personagem é soprano, meio-soprano, contratenor ou tenor, mas antes
o sexo dos personagens, bem como o estatuto social e a personalidade deles
(Mackerras, 1997, p. 40).
Eis uma primeira distinção entre a tradução por humanos e a das máquinas, estas habitualmente não procedem ao enquadramento cultural das suas
traduções, ainda que com o desenvolvimento da Inteligência Artificial aplicada
ao domínio da tradução, nada impeça que o venham a fazer. Daqui resultará
um primeiro desafio, que será o das máquinas do futuro poderem contextualizar culturalmente o léxico das suas traduções.
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3.1. Exemplos de tradução por máquina para a ópera chinesa ao
nível linguístico
Jingju_京剧 (Jīngjù) Ópera de Beijng. Tradução direta que a máquina
realiza sem dificuldade, muito embora não ofereça a alternativa literária que
surge nos livros da especialidade, a saber: jingxi 京戏 (jīnxì).
O que nos conduz, por um lado, ao pertinente princípio da simplificação e à
apresentação de traduções em que a equivalência pareça, tanto quanto possível,
seguir o modelo formalizante das ciências ditas exatas, por outro, à inevitável
redução face à riqueza sinonímica da língua natural. Do exposto resulta um
segundo desafio, que será o de contornar o princípio simplificador da máquina,
tornando-a mais abundante e generosa de sentidos.
Shēng 生(Papéis masculinos) _ shēng saúde. O programa de tradução não
consegue identificar a linguagem técnica pelo que opta por uma tradução
genérica. Assim, um terceiro desafio será o de complementar o programa
generalista com outros mais especializados.
Quanto à estratégia de tradução que proponho para os papéis da ópera
chinesa é a de seguir a via da estrangeirização, procedendo à transliteração
com explicação entre parênteses, ou ainda, notas de rodapé, atentem-se
às traduções para os papéis masculinos:
a.

lǎoshēng 老生 (papel para homens idosos);

b. wǔshēng武生 (papel para militares);
c.

xiǎoshēng小生 (papel para jovens);

d.	jìng 净 _ ou 花脸 huāliǎn (faces pintadas), que a máquina traduz pelo
termo “limpo”;
e.

chǒu 丑 (palhaços), o que no Google é traduzido literalmente por “feio”;

f.

mò 末 (apoio aos homens), traduzido literalmente por “final”.

Resumindo, à laia de reflexão, nos papéis masculinos sempre que há correspondência entre o nível de língua padrão e o termo especializado, a tradução é realizada sem dificuldade, mas quando há um afastamento entre o nível
geral e o especializado, a tradução já não é adequada.
Notem-se agora os papéis femininos. O que se passa com os dàn 旦 (papéis
femininos), fundamentais, por exemplo, na ópera “As Guerreiras da família
Yang”?
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a)	Qīngyī,青衣 (jovem senhora) _ a máquina traduz por Tsing Yi, oferecendo uma transliteração sem esclarecimentos adicionais, parece
assumir que se trata um nome próprio; deixa em aberto, no entanto,
um vasto campo de possibilidades ao tradutor, que poderá pesquisar
se é um vocábulo duma área especializada. O mesmo sucede em:
b)	huādàn 花旦 (mulher no papel decorativo de flor) _ traduzido por “Hua
Dan” e
c)	wǔdàn 武旦 (papel de mulher guerreira) _ traduzido por “Wudan”.
d)	lǎodàn 老旦 (mulher idosa) _ “Dan velho”, a tradução, que o Google
Translate nos propõe, está incorreta, afastando-se muito do sentido
para a referida personagem na linguagem especializada.

Pode-se então concluir que quando a um programa generalista para tradução de máquinas, realizado a pensar no registo corrente e padronizado da
língua, se pede uma tradução, esta falha relativamente à linguagem especializada, ou apenas acerta quando há coincidência entre a linguagem corrente e a
técnica, ou ainda, caso se deseje um alargamento de sentido, entre a linguagem
natural e a formal.
Além do mais, verificou-se a ausência dum enquadramento cultural necessário à compreensão dos termos propostos para tradução, sendo que nesta fase
os programas de tradução para máquinas se situam ao nível das palavras, das
orações e das frases, quer dizer, apenas na zona gramatical e linguística, não
contando com o contexto extralinguístico e pragmático, nem com o domínio
semântico nas suas traduções, pelo que um termo é quase sempre traduzido
univocamente, à semelhança do que sucede nas linguagens científicas e formais,
excluindo todo o jogo de sinonímias e sentidos figurados, imprescindível quando
nos situamos no domínio cultural onde se joga qualquer língua falada ou escrita.
3.2. Tentativas de tradução por máquina ao nível da semântica
lexical
Um outro desafio reside no facto de a tradução por máquina ainda não
conseguir operar com sucesso ao nível semântico, quando se passa do registo
denotativo para o conotativo, isto é, quando se abandona a tendência monossémica trocando-a pela polissemia e figuração. Já um tradutor humano não tem
grandes dificuldades em reconhecer os registos conotativos, ainda que também
ele dependa da sua bagagem cultural para a realização duma boa tradução.
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O tradutor humano terá a capacidade de se aperceber das lacunas culturais
existentes entre expressões que expressam os valores culturais duma língua,
mas poderá não conseguir encontrar expressões formalmente equivalentes às
da língua-fonte, no entanto procurará uma correspondência cultural na língua
de chegada, domesticando a língua de partida, ou respeitará a língua de partida, estrangeirando a língua para que traduz, introduzindo valores culturais
distintos na língua para que está a traduzir, ou ainda experimentará a Via do
Meio, tradaptando. E a máquina o que pode fazer quando se confronta com
questões de sentido, que apelam a correspondências culturais?
Veja-se a título de exemplo uma expressão idiomática muito sugestiva,
tanto em português como em inglês e chinês. Partamos do chinês, colocando-o no Google Translate:
因祸得福Yīnhuò-défú _ “Abençoado pelo infortúnio” a tradução obtida,
embora respeite o sentido essencial da expressão proverbial, não consegue
encontrar uma correspondência idiomática, limitando-se assim a realizar
uma tradução direta; porém, em português e em inglês existem expressões
com o mesmo valor cultural e linguístico da chinesa, respetivamente: “há
males que vêm por bem” e “a blessing in disguise”.

Interessante é verificar como as coisas se complicam na tradução das
máquinas quando as expressões são mais ricas em imagens e metáforas, por
exemplo em:
一箭双雕Yījiàn-shuāngdiāo _ “seta dupla” é a tradução incompleta que
obtemos, para a tradução direta de “matar dois falcões com uma seta”, ou
seja, surgem problemas a dois níveis, por um lado, a máquina não reconhece o sentido figurado da expressão e, por outro, também não é capaz
de processar o sentido denotativo da mesma.

No que respeita à tradução realizada por humanos, o tradutor tem várias
possibilidades de resposta, que dependem sempre da sua preparação e grau de
familiaridade com as culturas com que comunica:
1)	Não reconhece que está perante uma expressão idiomática e suprime
a tradução à maneira da máquina, porque não consegue enquadrar a
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frase no resto do texto, recorrendo assim a uma técnica de omissão que
muitos desaconselham;
2)	Reconhece que está perante uma expressão idiomática e não quer encontrar uma correspondência cultural na língua de chegada por respeito
cultural, opta então por uma tradução direta, e estrangeirando, traduz
por “matar dois falcões com uma seta”, sem nota de rodapé, pelo que
corre o risco de deixar o leitor confuso ou na dúvida;
3)	Traduz “matar dois falcões com uma seta” com nota de rodapé, na qual
estabelecerá a correspondência cultural com a expressão portuguesa,
“matar dois coelhos duma “cajadada”, para que o leitor não hesite sobre
o sentido da expressão;
4)	Procura uma correspondência cultural, domesticando a expressão da
língua de partida: traduz a expressão idiomática chinesa por “matar
dois coelhos duma cajadada”, evitando aumentar o texto de chegada,
que se torna eventualmente mais apetecível ao comum dos leitores e
aos requisitos comerciais dos editores;
5)	Percebe que está perante uma expressão idiomática, não consegue
encontrar correspondência cultural em termos da mesma, mas não tem
dificuldade em recorrer à paráfrase para explicar pelas suas próprias
palavras o sentido do texto-fonte.
Das várias opções oferecidas ao tradutor, a terceira é, a meu ver, a que
melhor se coaduna com a Via do Meio, já que, ao traduzir, estrangeiriza, mas
ao comentar na nota de rodapé, domestica, facilitando a vida ao leitor, só que
esta atitude nem sempre satisfaz aqueles que solicitam os trabalhos de tradução, pelo que o/a tradutor/a, deverá proceder a um trabalho de reflexão sobre
os seus métodos, que o/a esclarecerão a si e aos empregadores, a fim de evitar
surpresas desagradáveis aquando da entrega do serviço que se propôs realizar.
À laia de conclusão do presente ponto, verifica-se que em termos da tradução
ao nível semântico das palavras, das orações, das frases, dos parágrafos e dos
textos, a tradução humana ainda não pode ser substituída pela das máquinas, o
que não significa que, com o desenvolvimento da inteligência artificial, e pelas
relações transdisciplinares com a ciência cognitiva, aplicada aos programas de
tradução, tal não possa vir a suceder num futuro muito próximo.
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4. Tradução e ética: o juramento jeronímico
A questão dos requisitos necessários para a realização duma boa tradução
só pode ser respondida, na minha perspetiva, do ponto de vista duma filosofia
ética, e de princípios que são menos baseados em conceitos e mais em valores, à
semelhança da proposta que Andrew Chesterman nos trazia em 1995, aquando
da participação no Congresso de Praga, do qual resultou a publicação da sua
comunicação “Ethics of Translation” num volume de atas intitulado Translation as Intercultural Communication, Papers from EST Congress. Aí manifesta o seu distanciamento em relação aos posicionamentos éticos das teorias
da tradução mais tradicionalistas, – que partem da atitude do tradutor para
tematizarem os conceitos de lealdade, liberdade, neutralidade e invisibilidade,
propriedade intelectual e relações entre a tradução e a ideologia dominante
– para se situar num terreno de raiz, de que dependem as normas e as ações
deontológicas, que é o domínio dos valores, funcionando estes como ideias
reguladoras da prática de tradução. Diz-nos Chesterman: “I propose a rather
different view of translation ethics, based not on the concept of duty or right
but on that of value” (199, p. 147)2
E que princípios deverão nortear a ação do tradutor? Fundamentalmente
cinco princípios éticos, baseados numa ideia reguladora, que implica um compromisso existencial tão profundo que pode ser manifestado numa espécie de
juramento, que à semelhança do antigo juramento do médico grego Hipócrates,
apela àquele que é considerado o patriarca da tradução ocidental, São Jerómino, denominando-se por isso juramento jeronímico. Quanto aos princípios
éticos, são eles:
1) ética da representação: o tradutor deve estabelecer uma relação apropriada e eficaz entre o texto de partida e de chegada, representando o
sentido e conteúdo do texto-fonte corretamente e sem omissões;
2) ética do serviço: o tradutor estabelece uma relação profissional com o
cliente e o empregador pelo que deverá responsabilizar-se pelo serviço
prestado;
3) ética da comunicação: o tradutor, ou a equipa de tradução, funciona
como uma ponte entre duas culturas, devendo ter sempre presente o
que Anthony Pym denomina a interculturalidade da sua ação;
2

Tradução: “Proponho uma perspetiva bastante diferente da ética da tradução, baseada não
no conceito de direito ou dever, mas no de valor.” (1995, p. 147)
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4) ética baseada em normas: o que significa o cumprimento das seguintes
normas: a) agir em conformidade com as expetativas do leitor (norma
da expetativa); b) estabelecer a ligação adequada entre o texto de partida e a tradução (norma da relação), dependente da ética da representação; c) atender à comunicação entre as partes, otimizando-a (norma
da comunicação), em conexão com a ética da comunicação, d) norma
da responsabilização na prestação de contas, em estreita conexão com
a ética do serviço; por último
5) ética do compromisso: em estreita ligação com a responsabilização e a
ética do serviço, já que na ética do compromisso se joga a plena tomada
de consciência por parte do tradutor da sua profissão, ele é um profissional que se revê do ponto de vista ético-moral, na remissão para a etimologia da palavra “profess”. Há assim um professar, um comprometimento profissional total e assumido, por este o tradutor se obriga à tal
espécie de juramento hipocrático, para efeitos de tradução rebatizado
como “juramento jeronímico”.
Para concluir, gostaria de defender que o/a tradutor/a não é obrigado/a a
integrar-se numa tradição científica para além de seguir os seus valores e compromissos éticos. Na minha perspetiva, não deve fidelidade a qualquer escola
teórica, mas se assim o entender, também pode aderir a alguma que esteja mais
de acordo com os seus princípios.
Idealmente, poderia manter-se atento/a a todas elas, situando-se numa
espécie de espaço-fronteira, terra de ninguém, ou paradigma aberto, suscetível de assimilar e aplicar qualquer técnica, estratégia, conceito e teoria que lhe
possa vir a ser útil.
Creio que o/a tradutor/a competente é aquele/a que se sente realizado/a
com a sua performance profissional, e para isso necessita de algo tão simples
como estar bem com a sua consciência (o tal grilo dos contos de fadas), a cada
passo do seu percurso profissional, apercebendo-se das infinitas possibilidades
de transformação do trabalho realizado, que não será melhor ou pior no seu
caminhar existencial, mas outro, porque também a sua visão se foi transformando com o passar do tempo. Este será então um fator decisivo para marcar
a diferença na sua obra e para ajudar a consolidar o seu nome como profissional abalizado e respeitado pela comunidade científica a que pertence e pelo
público em geral.
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É como se regressássemos às origens, o fundamental é não trair as expetativas nem do tradutor sobre si mesmo, nem dos leitores, nem dos textos, nem
das culturas em diálogo, porque o que está em causa, seguindo o jogo metafórico
proposto por Chesterman, é salvar a própria tradução e só o tradutor eticamente
comprometido será capaz de o fazer, porque se regula por valores éticos que o
tornam atento às normas cognitivas capazes de animarem as suas traduções.
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“Ao princípio era o Verbo!”, é o que está escrito.
Quem me ajuda? Logo ali hesito!
Tanto não vale o verbo. Não,
Outra vai ter de ser a tradução,
Se bem me inspira o Espírito. Atento
E leio: Ao princípio era o Pensamento.
Esta linha tem de ser bem pensada.
Para que a pena não corra apressada!
É o Pensamento que tudo move e cria?
Certo é: Ao princípio era a Energia!
Mas agora que esta versão escrevi,
Algo me avisa já para não parar aí.
Vale-me o Espírito, já vejo a solução,
E escrevo, confiante: Ao princípio era a Ação! […]
(Goethe, Fausto – trad. de João Barrento,
2002, pp. 102-103)

1. Introdução
Estúdio dos três sabores é o resultado da tradução de ensaios de Lu Xun,
de chinês para português, produzida pelos alunos de intercâmbio do 3.º ano do
curso de Tradução e Interpretação Português-Chinês do Instituto Politécnico
de Leiria que estiveram na Escola Superior de Línguas e Tradução do Insti-
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tuto Politécnico de Macau durante o ano letivo de 2014-2015. Trata-se de um
conjunto de 12 pequenos textos, extraídos de obras do escritor chinês Lu Xun.
Foram inicialmente trabalhos extracurriculares que os alunos fizeram nos seus
tempos livres, visando pôr em prática as técnicas de tradução adquiridas ao
longo do curso, que passaram, após várias revisões e discussões, a ser textos
bem trabalhados e traduzidos. Sendo o resultado de um trabalho pedagógico
desenvolvido por Han Lili com uma turma de alunos portugueses, estudantes
de mandarim, a aprendizagem implicou trabalho de equipa, de cooperação
entre colegas, para chegar a um texto final que a todos satisfizesse.
No entanto, o processo de tradução não foi totalmente bem sucedido.
Durante o seu decurso, encontraram-se diversas dificuldades inesperadas. Para
além das possíveis diferenças registadas nas duas línguas em termos de construção frásica, conotação linguística, ditos ou citações populares e elementos
culturais, constituíram-se ainda outros temas de discussão, tais como o estilo
de autor, a representação de metáforas textuais, os efeitos produzidos nos leitores de língua de chegada, entre outros. Neste processo, destaca-se o papel
social e cultural da tradução; ao colocar o aluno diante da alteridade cultural,
nem sempre traduzível, os jovens tiveram de refletir sobre a sua própria identidade, para “entrar” na do autor traduzido. Neste sentido, os trabalhos realizados, na tradução dos textos de Lu Xun, permitiram um confronto cultural
mais aprofundado entre as duas línguas, dando ao aluno português um maior
domínio da cultura de chegada.

2. Lu Xun: vida e obra
Lu Xun (25 de setembro de 1881 – 19 de outubro de 1936), cujo nome
verdadeiro é Zhou Shuren, nasceu na província de Zhejiang, na China. É um
conhecido escritor moderno, ícone da cultura chinesa. Lu Xun deixou uma
grande variedade de obras. Os principais trabalhos de Lu Xun incluem prosa,
poesia em prosa moderna, poesia em estilo antigo, ensaio, conto, pensamento
e crítica social, obra académica, estudo e pesquisa clássicos. Sendo um escritor
incontornável no desenvolvimento do pensamento e da cultura da sociedade
chinesa após o Movimento Quatro de Maio (1919)1, Lu Xun é conhecido como
“o maior escritor da cultura Chinesa do século XX”.
1

O Movimento Quatro de Maio de 1919 foi um movimento anti-imperialista, cultural e político que resultou em manifestações estudantis em Pequim. Os estudantes protestavam
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Nasceu numa família da aristocracia feudal em Shaoxing (província de
Zhejiang). O avô era oficial de Pequim, mas quando o pai entrou em decadência, o jovem Lu Xun começou a perceber a hipocrisia e frieza da alta sociedade chinesa. Em 1898, Lu Xun, com 18 anos de idade, entrou na Escola de
caminhos de ferro e extração mineira. Quatro anos depois, formou-se com
excelente aproveitamento e, acreditando que poderia ajudar a salvar o país,
decidiu estudar medicina no Japão. Mas a sua estadia nesse país fez com que
ele mudasse de ideias, achando mais urgente salvar o espírito da nação do que
o corpo. Abandonou, pois, a medicina. Em 1909, Lu Xun regressou à China.
Ensinava em várias escolas e começou a ter sucesso no mundo literário. Após
a Revolução de Xinhai, foi convidado a trabalhar no Ministério da Educação e
mudou-se para Pequim. Naquele momento, as tropas feudais atacaram as forças
revolucionárias, Lu Xun sentiu-se muito desapontado e angustiado. Em 1918,
publicou a primeira novela, Diário de um louco (《狂人日記》 kuang ren ri
ji), encetando um novo estilo, que inaugurou a história da literatura moderna
chinesa. Mais tarde publicou a coleção de contos Grito (《呐喊》, na han) e a
coleção de ensaios O vento quente (《熱風》, re feng), estabelecendo os alicerces fundamentais da nova literatura. Entre 1926 e 1927, Lu Xun foi professor da
Universidade de Xiamen e da Universidade Sun Yat-sen. Durante este período,
editou e publicou uma série de contos chamada Desassossego (《彷徨》, pang
huang) e uma coleção de poemas em prosa, Relva selvagem (《野草集》, ye
cao ji). Depois, Lu Xun demitiu-se e mudou-se para Xangai, dedicando a sua
atenção às atividades literárias. Em 1930, participou na Liga de Escritores de
Esquerda. Em 1936, Lu Xun faleceu em Xangai.
Em oposição aos preceitos de Confúcio como o louvor da paciência, do
pacifismo, da importância da honra, da reverência aos ancestrais e às pessoas
cultas, por exemplo, baseando a sociedade na obediência e na autossubordinação, Lu Xun propõe uma nova ordem, baseada num maior cientificismo e
numa menor superstição.
As obras de Lu Xun remetem-nos, sobretudo, para as duas primeiras décadas do século XX. Ler Lu Xun é compreender melhor o período de transição
do regime da dinastia imperial para o regime republicano a partir de 1912. As
suas obras pretendem cumprir o objetivo do escritor enunciado no “Prefácio”
contra a fraca resposta do governo chinês em relação ao Tratado de Versalhes, nomeadamente em relação à permissão dada ao Japão para manter territórios em Shandong, que
tinham sido devolvidos pela Alemanha após o cerco de Tsingtao.
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à primeira edição de O chamado2: “o fundamental era a mudança das mentes
[…] através das artes” (Schmaltz, 2013, p. 215).
O trabalho de Lu Xun evidencia-se pela numerosa produção de pequenos
ensaios, resenhas, crónicas e comentários. No entanto, a sua ficção, consistindo
principalmente em contos, é extremamente relevante e foi uma lufada de ar
fresco para a literatura chinesa da época. Lu Xun destaca-se, ainda, por ter sido
um dos primeiros escritores que utilizaram o chinês vernáculo3 em vez do chinês clássico. Através de uma linguagem vernácula, acessível, Lu Xun apresenta
a sociedade sua contemporânea de forma trágico-sarcástica.
A sua escrita revela que “He wrote much more about things than he was
against than what he was for. Above all he was a moralist who made it his task
to satirize and castigate bad Chinese characteristics, customs and practices”
(Pollard, 2002, p. xiii). Para Lu Xun, a literatura não se pode dissociar da ideologia, não servindo apenas para refletir emoções humanas.

3. Traduzindo ensaios de Lu Xun
Walter Benjamin, em Linguagem, tradução, literatura (2018), defendia
que a tradução é “acima de tudo uma técnica”, mas que o ideal seria de a elevar
da sua “função tecnicamente instrumental à de uma forma artística autónoma”.
O tradutor tem, assim, o desafio de conseguir equilibrar a fidelidade ao texto
original com a liberdade que lhe advém do conhecimento das línguas em que
trabalha. Este repto torna-se mais difícil quando se trata de jovens tradutores
a iniciar os primeiros passos na tradução literária. É o trabalho desses tradutores e a revisão do seu trabalho que passaremos a analisar.
Olhando para o trabalho desses tradutores, 18 estudantes do 3.º ano (201415) do curso de Tradução e Interpretação Português–Chinês do Instituto Politécnico de Leiria em intercâmbio no Instituto Politécnico de Macau (IPM), esses
ensaios traduzidos, no total de 12, apresentam extensões diferentes e foram:
“Literatura e transpiração”; “Comédia dos patos”; “O senhor Fujino”; “Noite
de Outono”; “Um pequeno episódio/Uma pequena história”; “Pontos de vista”,
2

O chamado é tradução de Marcia Schmaltz para o Grito, sendo a mesma obra.

3

O chinês vernáculo é a forma falada e escrita baseada nas variantes de Chinês em toda a
China. Contrasta com o chinês clássico, que era o chinês escrito considerado língua padrão,
usado durante a China imperial até o início do século XX. Desde o início dos anos 1920,
essa forma vernácula moderna tem sido o estilo padrão de escrita para falantes de todas
as variantes de chinês no Interior da China.
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“A contestação/O contestar do cão”; “Papagaio de papel”; “O esperto, o tolo e
o servo”; “O bom inferno perdido”; “Um pouco de metáfora”; “Do jardim das
mil e uma flores ao estúdio dos três sabores” que pertencem às várias obras
de Lu Xun. Doze alunos traduziram textos individualmente e seis estudantes
traduziram em pares. Encontramos três ensaios com duas versões traduzidas
por alunos diferentes. As traduções destes textos são muito reveladoras, pois
mostram-nos o resultado das diferentes opções dos estudantes.
Muitos destes textos giram em torno do onírico, de elementos da natureza, comportamentos humanos e de factos banais do quotidiano. São maioritariamente biográficos e simbólicos, remetendo para uma moral que implica
conhecimentos da História e cultura chinesas e em que a metáfora adquire a
centralidade textual. Trata-se de uma metáfora, “forma viva de pensamento”
(Barrento, 2002, p. 123), que é transposta a partir do dia a dia para a poeticidade literária. É uma metáfora imbuída de semas ideológicos nem sempre
fácil de traduzir, o que põe em causa a sua traduzibilidade. No seio de discussão académica, a tradução de metáfora é sempre considerada problemática,
constitui uma questão desafiadora (Schäffner, 2004, p. 253) e provoca “ansiedades consideráveis” (Cronin, 2005, p. 1), dificultando o processo de tradução
e desafiando as competências linguísticas e culturais de tradutores:
metaphors may entice translators into erroneous assumptions, since the
most “natural” solutions can in fact prove inadequate in the subtle game at
play. In sum, not only do they engage translators in an intricate problem-solving process, but they also call for translators to be on constant guard,
and to possess a competence at both the linguistic and the cultural level.
(Monti, 2010, p. 199)

A tradução de metáforas é apenas uma das dificuldades levantadas pelos
jovens tradutores nas suas autorreflexões. As traduções aparecem acompanhadas de autorreflexões por parte dos seus autores, em que expõem os problemas que sentiram ao longo do processo de tradução e o modo como tentaram
resolvê-los, como refere uma aluna: “Traduzir textos literários de chinês para
português não é tarefa fácil. A língua chinesa tem o dom de conseguir dizer
algo tão profundo e com significado tão amplo, utilizando caracteres” (Anaïs
Barroso – Han, 2015, p. 15). Assim, para além da dificuldade em compreender
as metáforas no texto original, no geral, ao longo de processo de tradução, os
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estudantes referem como dificuldades sentidas a tradução de expressões, em
particular idiomáticas. Neste sentido, Jean-René Ladmiral chama a atenção
para a dificuldade em atribuir uma interpretação semântica adequada a frases
difíceis e propõe:
dissimilar o real funcionamento específico de cada um dos lexemas, pois
as áreas de variações contextuais nem sempre são isomórficas de um ao
outro sistema; não só a componente semântica é susceptível de funcionar
diferentemente, de cada vez, ao nível dos limites sintáticos, como também
os conceitos constantemente utilizados de “nível de estilo”, de conotação,
etc., pressupõem uma estilística de desvio que não é possível ser referenciada em relação a qualquer norma interlinguística… (Ladmiral, 1980, p. 45)

Os estudantes referiram ainda outros desafios sentidos, tais como: lutar
contra a tentação das traduções literais; conseguir realizar uma tradução através
do sentido não literal; ultrapassar o desconhecimento de vocábulos relacionados
com a flora e a fauna; alcançar o descortinar da dimensão simbólico-cultural;
procurar conhecimento sobre questões culturais relacionadas com superstições, presságios e sonhos; conseguir lidar com a distância cultural, geográfica
e temporal entre autor e tradutor e entre autor e público leitor português; traduzir onomatopeias e outras figuras de estilo como personificações e metáforas.
Compreender figuras de estilo exige domínio de conhecimentos do policódigo literário. Como alerta João Barrento, é pressuposto essencial para a
tradução literária “a capacidade apurada de deteção dos efeitos literários de
toda a ordem que produzem a literariedade do texto e exigem familiarização
com a tradição literária de origem e de chegada, e a necessária sensibilidade”
(Barrento, 2002, p. 22).
Para resolverem os problemas detetados, os jovens tradutores optaram,
por vezes, por apresentar notas de rodapé para esclarecer os leitores. Após o
processo realizado, os estudantes concluem, também, que para realizarem uma
tradução necessitam de utilizar vários dicionários em simultâneo. No entanto,
como refere um aluno: “A existência de inúmeros dicionários, quer em suporte
de papel, quer eletrónicos muitas vezes apresentam-se como uma falsa ajuda“
(Nuno Peres, in Han, 2015, p. 53), acrescentado que só chegou à tradução de
alguns vocábulos essenciais para a compreensão do texto através de esclare-
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cimentos de um amigo chinês, que adicionou significados às palavras que não
encontrara nos dicionários.
Outras conclusões apresentadas reportam-se à necessidade de adaptar a
tradução ao contexto; manter a fidelidade ao texto original; encontrar o vocábulo português mais adequado ao contexto e à transmissão poética da ideia
original. No entanto, como alerta João Barrento (2002, p. 48), “a tradução
literária não é normalmente uma questão de palavras, é uma questão de discursos, rea-activáveis na língua de chegada”.
Os estudantes mostraram, ainda, ter chegado à conclusão da importância
de manter a ideia original; conhecer a cultura e a História chinesas; conhecer
a mitologia chinesa; conhecer a biobibliografia de Lu Xun e aplicar conhecimentos teóricos sobre a tradução.
As autorreflexões dos jovens tradutores mostram a sua consciência sobre
o ato tradutório: traduzir não é apenas um exercício linguístico, mas também
é um ato ideológico e histórico-cultural. Aliás, ler Lu Xun exige conhecimentos de história chinesa e compreensão de subentendidos. De facto, o processo
de tradução é:
assintomático e faz constar nesta exegese, não somente todas as indicações fornecidas pela cadeia, mas também todo o contexto, no sentido mais
lato, desde as frases imediatamente precedentes ao conjunto da obra do
autor, todo o ambiente em que o texto foi criado, desde o detalhe biográfico até à personalidade do autor, a totalidade do meio e da época. (Ladmiral, 1980, p. 102)

4. Revendo a tradução
Da análise das traduções apresentadas, pode-se, no entanto, concluir que
os alunos mostraram dificuldades linguísticas, estilísticas, terminológicas,
culturais e históricas. De facto, um bom tradutor deverá possuir uma cultura
geral vasta e saber documentar-se. Estes jovens tradutores tentaram responder
a esses dois preceitos. Verificou-se, no entanto, por parte dos alunos, alguma
falta de mestria da própria língua materna. Essa fragilidade tornou-os mais
permeáveis à contaminação da língua de partida, o que conduziu, na versão
final da tradução, a falhas na concordância verbal; uso de preposições desadequadas; uso inadequado da pontuação, em particular de vírgulas; escolha de
vocábulos ou expressões desajustados ao contexto; dificuldades em introduzir
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o discurso direto; contaminação da estrutura sintática chinesa, utilizando a
parataxe chinesa em vez da hipotaxe da estrutura portuguesa.
Verifica-se, pois, que a associação entre língua e cultura geral determinou
as escolhas dos jovens tradutores. Não se pode dizer, pois, que os jovens tradutores tenham sucumbido aos erros em tradução, enunciados por Ladmiral
(1980), uma vez que os textos traduzidos conseguiram transmitir informações
linguístico-culturais, evitando o non-sense, o contrassenso e o equívoco. No
geral, os textos mostram uma “compreensão hermenêutica do significado textual” (Ladmiral, 1980, p. 49) e respeitam uma “inteligência do texto” original
(Ladmiral, 1980, p. 49).
Atente-se nos textos que foram alvo de duas traduções feitas em separado
por alunos diferentes, nomeadamente “Pontos de vista” e “A contestação/O contestar do cão”, ambos de Ervas daninhas, bem como “Um pequeno episódio/
Uma pequena história”, extraído de Grito. Olhando apenas para a tradução dos
títulos, constata-se que as opções dos tradutores começam, logo aí, a divergir.
No geral, observa-se a mesma ideia nas diferentes traduções, ainda que recorrendo a vocábulos diferentes, de forma sinonímica. Não é raro, assistirmos ao
uso de expressões de sentido semelhante nas traduções do mesmo texto, como
por exemplo, em “Um pequeno episódio/Uma pequena história”: “sem dar
conta” (Texto A: Han, 2015, p. 39) e “num abrir e fechar de olhos” (Texto B:
Han, 2015, p. 43) ou “grandes assuntos nacionais” (Texto A: Han, 2015, p. 39)
e “grandes assuntos de Estado” (Texto B: Han, 2015, p. 43). A liberdade dos
jovens tradutores também implica níveis diferentes de fidelidade ao texto. Senão,
vejam-se as diferentes opções para uma mesma passagem a partir do original:
– Texto de partida: “我摔壞了” (pinyin: Wǒ shuāi huài le. Significado palavra por palavra: eu, cair, estragado, partícula “le” que indica uma ação
passada).
– Texto de chegada A: “Caí mal, devo ter partido qualquer coisa…” (Han,
2015, p. 39).
– Texto de chegada B: “Estou magoada” (Han, 2015, p. 43).
Constata-se que, semanticamente, o texto A é mais fiel ao original, mas é
um pouco explicativo, porque se acrescenta uma frase para reforçar o efeito
da queda, enquanto o texto B se afasta do original, mostrando a liberdade do
jovem tradutor em tentar manter a forma elíptica do texto de partida, a fim de
ganhar uma forma estilística autónoma.
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Aliás, nenhuma das versões traduzidas destes três ensaios feitas por diferentes estudantes corresponde exatamente. A ideia é a mesma, mas os vocábulos e as estruturas linguísticas escolhidas são diferentes. Observe-se os seguintes exemplos do texto “Pontos de vista”, de Ervas daninhas (texto original de
julho de 1925):
Texto de partida:
‘一個說: ‘這孩子將來要發財的̥’他於是得到一番感謝̥
‘一個說: ‘這孩子將來是要死的̥’他於是得到一頓大家合力的痛打̥
“說要死的必然, 說富貴的許謊̥但說謊的得好報, 說必然的遭打̥你……”
“我願意既不說謊, 也不遭打̥那麼, 老師, 我得怎麼說呢？”
“那麼, 你得說: ‘啊呀！這孩子呵！您瞧！那麼……̥阿唷！哈哈！’”

Texto de chegada A (Diogo Suzano):
«[…] Um deles disse: “No futuro esta criança será rica” e recebeu agradecimentos de todos.
Outro disse: “No futuro esta criança morrerá” e foi agredido por todos.
Falar da inevitável morte ou de uma fortuna incerta, ser acusado por dizer
a verdade ou ser amado por mentir, eis a questão! Tu é que sabes…”
“Eu nem quero mentir, nem quero ser agredido. Então, Professor, o que
devo dizer?»
“Simplesmente dirás: Ah! Esta criança! Olhem! É tão… Ah! Ha ha ha!”
(Han, 2015, p. 46)

Texto de chegada B (Marília Corticinho):
«Uma das pessoas convidadas disse: “No futuro esta criança será rica” e
todos a louvaram.
Outra disse: “ No futuro esta criança irá morrer” e todos a ameaçaram.
Falar da morte inevitável e ser julgado por falar a verdade ou desejar uma
fortuna incerta e ser amado por mentir. Tu escolhes…»
Não mentir nem ser ameaçado. Então, professor, o que devo dizer-lhe?
“Tu dirias apenas: “Ah! Esta criança! Olhem! Assim… Ah! Ha ha ha!” (Han,
2015, p. 48)

Este texto está também traduzido para inglês com o título de “Expressing
an opinion”. Vejamos a versão inglesa, texto C:
One says: “This child will be rich”. Then he is heartily thanked.
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One says: “This child will die” Then he is thoroughly beaten by the whole
family.
That the child will die is inevitable, while to say that he will be rich or a
high official may be a lie. Yet the lie is rewarded whereas the statement of
the inevitable gains a beating. You…”
“I don’t want to tell lies, sir, neither do I want to be beaten. So what should
I say?
In that case, say: “Aha! Just look at this child! My word… Oh, my! Oho!
Hehe! He, hehehehehe!” (Lu, 1974, pp. 50-51)

Constata-se que o sentido da tradução é idêntico nos três exemplos apresentados. No entanto, recorreu-se a expressões e vocábulos diferentes. Confrontado com o texto original em chinês que reflete a “doutrina do meio” da
mentalidade chinesa, as diferentes expressões e vocábulos selecionados revelam
as considerações e interpretações diferenciadas em relação à cultura chinesa.
Vejamos em pormenor:
Texto de partida:
“說要死的必然, 說富貴的許謊̥但說謊的得好報, 說必然的遭打̥你……”
(Em pinyin: Shuō yàosǐ de bìrán, shuō fùguì de xǔ huǎng. Dàn shuōhuǎng
de dé hǎo bào, shuō bìrán de zāo dǎ. Nǐ……”).

Texto de chegada A:
“Falar da inevitável morte ou de uma fortuna incerta, ser acusado por
dizer a verdade ou ser amado por mentir, eis a questão! Tu é que sabes…”

Texto de chegada B:
“Falar da morte inevitável e ser julgado por falar a verdade ou desejar uma
fortuna incerta e ser amado por mentir. Tu escolhes…”

Texto de chegada em inglês:
“That the child will die is inevitable, while to say that he will be rich or a
high official may be a lie. Yet the lie is rewarded whereas the statement of
the inevitable gains a beating. You…”

Este parágrafo explica como funciona a “doutrina do meio” da mentalidade
chinesa. A mensagem repete-se um pouco para ser mais clara e destacada. O
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texto em inglês segue fielmente a estrutura sintática chinesa, enquanto as duas
traduções para português não a observam, tentando evitar a complicação da doutrina filosófica chinesa. No entanto, as duas traduções em português não ficaram
prejudicadas pela sua abordagem flexível e liberal. Esta eliminação adequada
do texto original evita a tradução do conteúdo repetitivo, redundante e obscura,
e atinge o efeito estético da tradução acessível ao leitor. Tal como dizem Liu e
Xu (2014, p. 14), a tradução é um processo de escolha, pois cada obra tem as
suas próprias características e o tradutor tem de decidir consoante as diferentes
circunstâncias do texto. É de sublinhar que esta flexibilidade de tradução não
afeta a transmissão do sentido original da obra, antes pelo contrário, quebra
os constrangimentos culturais e apresenta ao leitor uma tradução agradável.
Verifica-se, ainda, que nenhuma tradução consegue ser idêntica a outra.
Falar de tradução é falar de linguagem e a linguagem é por natureza ambígua
e polissémica, permitindo que o tradutor tente encontrar o equilíbrio entre a
fidelidade e a liberdade e possa escolher entre várias opções. Tanto o texto A
“Tu é que sabes…” como o texto B “Tu escolhes…” são mais informativos que
o chinês “你(tu)”, evitando o equívoco desnecessário, ganhando assim, nesta
liberdade, mais espaço de negociação cultural. Como Lefevere confirma, a tradução não é feita em vácuo, mas pelo tradutor em circunstâncias culturais:
Translations are not made in a vacuum. Translators function in a given culture at a given time. The way they understand themselves and their culture
is one of the factors that may influence the way in which they translate.
(Lefevere, 1993, p. 14)

É um tradutor que oscila entre a fidelidade ao texto original e a liberdade
que lhe permite um espaço entre as duas línguas e culturas, a de partida e a de
chegada. Trata-se de tentar, através destas traduções, um compromisso entre a
fidelidade ao texto original/cultural original e a liberdade que a língua de chegada/cultura de chegada permite: “Se a fidelidade e a liberdade desde sempre
foram vistas como tendências opostas, também essa interpretação mais profunda de uma delas não parece reconciliar as duas, mas pelo contrário negar
todos os direitos à outra” (Benjamin, 2018, p. 61).
Dependendo dos tradutores, assim a economia linguística da língua de
chegada. Veja-se o final da tradução de “O contestar/A contestação do cão”
(texto original de abril de 1925):
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Texto de partida:
我一徑逃走, 盡力地走, 直到逃出夢境, 躺在自己的床上̥
Texto de chegada A (Laura Letra):
“Eu fugi imediatamente, sem poupar esforços. Fui até escapar do mundo
dos sonhos ao encontro da realidade, aqui deitado na minha cama” (Han,
2015, p. 50).

Texto de chegada B (Nuno Peres):
“Mas eu corri o mais que pude, até sair do sonho e estar de volta à minha
cama” (Han, 2015, p. 52).

Nota-se aqui a contaminação da língua de partida. Os tradutores recorreram ao uso dos pronomes pessoais, frequentemente elípticos em português, mas
obrigatórios no mandarim. Verifica-se também que a versão A é mais descritiva
do que a versão B, apresentando, inclusive, a ideia dividida em duas frases. A
versão B apresenta o silêncio tradutológico (Barrento, 2002) na passagem do
texto de partida para o texto de chegada, um silêncio que parece eliminar o
supérfluo do ponto de vista do jovem tradutor.
Veja-se ainda a versão inglesa, versão C (“The dog’s retort”): “But I ran
straight on as fast as I could, until I had run right out of my dream and was
back in my own bed” (Lu, 1974, p. 40).
Comparando com a versão original em chinês, constatamos que a versão
A, em português, apresenta uma estrutura da parataxe chinesa, seguindo fielmente a construção frásica e ordem estrutural linguística do texto de partida,
não chegando, na realidade, a um efeito de uma fidelidade fiável, que, na realidade, exige uma tradução também atendendo à cultura de chegada.

5. Concluindo
O jogo entre liberdade e fidelidade permitiu que os jovens tradutores de
o Estúdio dos três sabores tivessem tentado alcançar a transparência na tradução: “A verdadeira tradução é transparente, não esconde o original, não lhe
tapa a luz, mas permite que a língua pura, como que reforçada pelo seu próprio
meio de expressão, incida de forma ainda mais plena sobre o original” (Benjamin, 2018, p. 61).
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Como sabemos, “Fidelidade e liberdade – liberdade da reconstituição de
acordo com o seu sentido, e ao seu serviço, fidelidade à palavra – são os conceitos
tradicionais em toda a discussão sobre a tradução” (Benjamin, 2018, p. 60). Em
Estúdio dos três sabores, os jovens tradutores vivenciaram esta dialética entre
liberdade e fidelidade, o que resultou em textos de partida iguais com opções
linguisticamente diferentes, tendo por base os mesmos textos. Para além das
diferenças registadas nas duas línguas em termos de construção frásica, conotação linguística, ditos ou citações populares e elementos culturais, os jovens
tradutores tiveram de ter em consideração o estilo do autor, a representação
de metáforas textuais, os efeitos produzidos nos leitores de língua/cultura de
chegada, entre outros.
Sem dúvida que a tradução de textos literários, tal como nos é apresentada
no Estúdio dos três sabores, é uma ferramenta muito eficaz no ensino de PLE
por todas as questões linguísticas que o tradutor tem de resolver, mas também
pelo desafio cultural que se levanta ao tradutor aprendiz.
Esta atividade de tradução, desenvolvida em Estúdio dos três sabores, teve
a mais-valia de preparar os alunos para o mundo do trabalho, desnudando as
dificuldades da tradução literária, mas também se revelou num enriquecimento
a nível pessoal. Os textos de Lu Xun são a evidência de que a literatura é transformativa, de que “ela é fator indispensável de humanização e, sendo, assim,
confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque atua em grande parte
no subconsciente e no inconsciente” (Candido, 2004, p. 17).
Algumas questões se levantam, neste desfecho: como seriam as traduções
destes textos, nos dias de hoje, quatro anos passados, caso os jovens tradutores tenham continuado a estudar mandarim e a ler Lu Xun? Ainda se reverão
nestas traduções? O que alterariam e porquê? Terão outras perspetivas/críticas
em relação à tradução?
Retomemos a epígrafe deste texto, o excerto de Fausto, de Goethe, para
finalizar em relação ao jogo da tradução, um jogo pragmático e performativo
que implica uma constante ação, um fazer e “tal como nas origens, a tradução
é uma cosmogonia, criação de um cosmos a partir de um caos, ou de outro cosmos” (Barrento, 2002, p. 104).

DIÁLOGOS INTERCULTURAIS PORTUGAL-CHINA 2 - VOL. 2

299

鲁迅杂文翻译: 信与雅之间

Referências bibliográficas
Barrento, J. (2002). O poço de Babel – Para uma poética da tradução literária. Lisboa: Relógio de Água.
Bassnett, S. (2011). The translator as cross-cultural mediator. In K. Malmkjær & K.
Windle, The Oxford handbook of translations studies (pp. 101-110). Oxford/Nova
Iorque: Oxford University Press.
Benjamin, W. (2018). Linguagem, tradução, literatura. Belo Horizonte: Autêntica
Editora.
Benjamin, W. (2008). A tarefa do tradutor. In L. C. Branco (org.), A tarefa do tradutor, de Walter Benjamin: quatro traduções para o português (pp. 25-101). Belo
Horizonte: Fale/UFMG. Disponível em: http://escritoriodolivro.com.br/bibliografia/Benjamin.pdf
Candido, A. (2004). O direito à literatura. Coimbra: Angelus Novus.
Cronin, M. (2005). Double take: Figuring the other and the Politics of Translation.
Palimpsestes, 17, 13-24.
Han, L. (2015). Estúdio dos três sabores. Macau: Instituto Politécnico de Macau.
Ladmiral, J.-R. (1980). A tradução e os seus problemas. Lisboa: Edições 70.
Lefevere, A. (1993). Translation, history, culture – a sourcebook. London: Routledge.
Liu, Y. H., Xu, J. (2014). 文學翻譯模式與中國文學對外譯介[Paradigmas de tradução
literária e a tradução da literatura chinesa]. Foreign Languages, 3, 6-17.
Lu, H. (1974). Wild grass. Pequim: Foreign Language Press. Disponível em: http://www.
bannedthought.net/China/Individuals/LuXun/LuXun-1927-WildGrass-1974.pdf
Monti, E. (2010). Metaphors for metaphor translation. Thinking through translation
with metaphors. London and New York: Routledge.
Pollard, D. E. (2002). The true story of Lu Xun. Hong Kong: The Chinese University Press.
Robinson, D. (1991). The translator’s turn. Baltimore and London: The Johns Hopkins
University Press.
Schäffner, C. (2004) Metaphor and translation: Some implications of a cognitive
Approach. Journal of Pragmatics, 36 (7), 1253-69.
Schmaltz, M. (2013). Lu Xun e a anatomia de um povo. Cadernos de Literatura em
Tradução, 14, 211-220.
Venuti, L. (1995). The translator’s invisibility. London and New York: Routledge.

300

葡中跨文化对话 (第二辑) - 下册

THE IMPORTANCE OF TEACHERS’ LINGUISTIC KNOWLEDGE WHEN TEACHING
CHINESE IN PORTUGAL
教师语言学素养在葡萄牙汉语教学中的功用
Wang Wenyi
Guizhou Minzu University, China

The friendship between China and Portugal has a long history, nowadays
more and more Portuguese choose to learn Chinese and Chinese culture. Among
the learners, except those students whose major is Chinese language and culture, for most students, the time to study Chinese is very limited. They only
study Chinese in class, that is to say, usually they only spend several hours each
week to study Chinese, they seldom have time to get prepared for the class and
review after class. So there is a big problem for all the Chinese teachers, that
is how to increase the efficiency of classroom teaching. What is the method to
solve the problem? In my opinion teachers’ linguistics knowledge plays a vital
role in increasing the efficiency of classroom teaching. As we know, the second
language teaching method is closely related to linguistic theory because all
important schools of second language teaching methods have their linguistic
foundations in theory. Teachers’ linguistics knowledge has positive effects on
the teaching of Chinese language elements. This issue will be discussed separately as follows.
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Ⅰ. The function of teachers’ linguistic knowledge in
phonetic teaching
It is well known that voice is very important for human being languages, so
when teachers teach a language as a foreign language, they usually begin with
pronunciation. If teachers know something about phonetic knowledge and use
the phonetic knowledge to guide their teaching practice, it will undoubtedly
increase the efficiency of teaching.
1.1. Determining teaching difficulties
The social attribute of speech is the essential attribute of speech. Phonetic
system of each language has its own characteristics, and usually the phonetic
characteristics are the most difficult part for learners. Chinese phonetic system has its own characteristics, it is different from that of Portuguese. Before
teaching, teachers should compare the phonetic systems of Portuguese and
Chinese, and make sure which part is important, which part is difficult for students, of course, in the process of comparison, linguistic knowledge is needed.
Teaching difficulties are as below:
1.1.1. Tones
Chinese is a tone language, there are four tones, they are the level tone, the
rising tone, the falling-rising tone and the falling tone. There are no tones in Portuguese, so Chinese tones should be one of the most difficult parts in teaching.
1.1.2. Initials
A pinyin syllable is usually composed of an initial, a final and a tone. Among Chinese pinyin initials, those initials consisting of cacuminal are quite difficult for Portuguese, they are zh [tʂ], ch [tʂh], sh [ʂ] and r [ʐ]. Why? The reason is a bit complex. In
Portuguese there are no consonants [tʂ], [tʂh], so they are undoubtedly difficult. There
is the consonant [ʂ] in Portuguese, but it is represented by characters “ch”, which represent consonant [tʂh] in Chinese. In Portuguese there is also the consonant [ʐ], but it is
represented by character “j”, which represents consonant [tɕ] in Chinese. What’s more,
character “r” which represents consonant [ʐ] in Chinese represents another consonant in
Portuguese too. In short, the same consonant is represented by different characters, and
the same character denotes different consonants in Chinese and Portuguese. Obviously,
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it is a confusion for the students, so this part needs more time for the teacher to explain
and for the students to practice.
1.1.3. Finals
Because in Portuguese there is no single vowel ü[y], so simple final ü[y] and compound finals, nasal finals with ü[y] at the beginning are not easy for students to learn,
they are: üe [yɛ], üɑn [yan], ün [yn], iong [yŋ].
Back nasal finals are also difficult to learn, they are ɑnɡ [ɑŋ], enɡ [əŋ], inɡ [iŋ],
onɡ [uŋ], when Portuguese pronounce these finals, they usually add [ɡ] at the end of
these back nasal finals, because in Portuguese, each character represents a sound, they
do not know in Chinese pinyin, two characters “nɡ” is used to represent [ŋ].
Linguistic knowledge can help teachers to determine teaching difficulties
and arrange teaching time.
1.2. Improving the efficiency of phonetic teaching
If teachers know nothing about phonetic knowledge, when they teach students pronunciation, they just let students imitate and repeat again and again.
This is not a good teaching method, defects in repeated imitation of pronunciation are: the required teaching time is longer, repeated imitation causes students
to feel tired of learning, teachers can not correct students ’errors effectively.
If teachers master phonetic knowledge and use it to guide their teaching
practice, they can get twice the result with half the effort. For example, the
difference between consonants is determined by the place of the articulation
and the way of pronunciation. According to the places of articulation, Chinese
consonant initials can be divided into seven kinds. So, in the teaching of initials, the teacher can teach with the place of articulation as a clue, and at the
same time, explain the way of pronunciation to students. Thus, students will
feel easier, and their pronunciation would be more accurate. By the way, when
students make mistakes, the teacher can quickly judge whether it is because
of the wrong place of the articulation or because of the way of pronunciation,
and correct students’ errors effectively.
1.3. Making it easier to answer students’ questions
Portuguese students have good study habits, they like to ask teachers questions in class. As everyone knows, the initial of Chinese syllable “sì (四” is “s”,
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its final is “i”. Once, one student asked me why she put initial “s” and final “i”
together could not get the pronunciation which I taught her. Few people know
there are three vowels which sound very similar in Chinese, they are: i [i], -i [ɿ],
-i [ʅ]. Among them, -i [ɿ] always appears after “z”, “c”, “s”; -i [ʅ]] always appears
after “zh”, “ch”, “sh”, “r”; i [i] does not appear after “z”, “c”, “s” and “zh”, “ch”,
“sh”, “r”. Because the positions they appear are different, so in Chinese pinyin,
we just use one character to represent these three vowels, that is to say, the
final of syllable “si(四)” is -i[ɿ], not i[i]. The student mistook the final of syllable “si(四)” for i [i], so she could not get the pronunciation which I taught her.
In answering these kinds of questions, if a teacher has no phonetic knowledge, he can not explain it clearly.

Ⅱ. The function of teachers’ linguistic knowledge in
vocabulary teaching
If a student’s pronunciation is very perfect and standard, but his vocabulary is small, it will influence his communication with people. So, in teaching
Chinese as a foreign language, how to help students to learn more and more
words is very important. There are many ways to enlarge vocabulary, I will
introduce two of them.
2. 1 Morpheme teaching and the expansion of vocabulary
In Chinese there are many words with the same morpheme, so if we know
one of them, we can master the rest at the same time. For example, “电视”
means TV, after explaining the meaning of it to students, a teacher can pick
up the morpheme “电” and tell students it means electricity, and in Chinese
if something uses electricity as power, we usually call it as 电-, such as “电话
(telephone)”, “电脑 (computer)”, “电灯 (electric light)”, “电影 (film)”, “电冰箱”
(refrigerator)… So, from one word students can learn a series of words.
2. 2. Semantic field and vocabulary memory
In human languages, there are some words which have the same semanteme, we can put them together, that is called semantic field. There are generic field, sequential field, relationship field and so on. Generic field has many
classes, such as color class, furniture category. When teaching, the teacher can
teach students the words which belong to the same semantic field at the same
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time, in this way students’ vocabulary will be enlarged and they will keep these
words firmly in mind.

Ⅲ. The function of teachers’ linguistic knowledge in
grammar teaching
Grammar is one of the elements of a language, so it is also very important when learning Chinese. Teachers’ linguistic knowledge plays a vital role
in grammar teaching too.
3.1. Determining teaching difficulties
Linguistic knowledge can help a teacher determining teaching difficulties.
Portuguese and Chinese belong to different language families, there are many
differences between them. The differences lie in grammar too. According to
my teaching experience, the different part between Chinese and Portuguese
usually would be the difficult part.
3.1.1. Measure words
There are many measure words in Chinese. Some of the combinations of
measure words and nouns have justifications, some do not have. For example,
if something is long and narrow, we can use the word “条”as its measure word,
such as “fish”, “towel”, “shoulder pole”, “rope”. Some of the combinations of
measure words and nouns have no justifications, for example, horse and cattle are all domesticated livestock, they are all big, but the measure word for
horse is “匹”, the measure word for cattle is “头”. Why? No one can answer this
question, because there is no reason. Students not only need to remember the
measure words but also need to remember the combinations of measure words
and nouns, it is hard for them.
3.1.2. Modal particle
There are many modal particles in Chinese, such as “吗”, “吧”, “呢”, sometimes the meaning they expressed just a little bit different, it is not easy for
students to master.
For example, when “吗” and “吧” are used at the end of a question, such
as “你是学生吗?” and “你是学生吧?”. The first sentence is a yes-no question,
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the speaker knows nothing about the fact; the second question is not a yes-no
question, the speaker guesses the person may be a student, but he is not sure,
so he asks this question to confirm if his guess is right or wrong.
3.1.3. Word order
Chinese and Portuguese are all SVO sentence pattern languages, the main
components are in the same order, but there are differences in the order of
additional components. The word order is also one of the teaching difficulties.
3. 2 Correcting students’ mistakes effectively
When I let beginners translate “My mother is very beautiful”, “I am twenty
years old”, “The weather is fine in Portugal” into Chinese, they usually translated as “我的妈妈是很漂亮”, “我是二十岁”, “在葡萄牙天气是很好”. Why students
made such mistakes? Because the sentence patten of Portuguese is basically
subject-predicate sentence, and basically verb-predicate sentence, there are no
adjective-predicate sentence, noun-predicate sentence, subject-predicate predicate sentence. The sentence patten of Chinese is also basically subject-predicate sentence, and basically verb-predicate sentence, but except verb-predicate
sentence there are still adjective-predicate sentence, noun-predicate sentence,
subject-predicate predicate sentence. “She is very beautiful” in Chinese is “她很
漂亮”, adjective “漂亮” serves as predicate. “I am twenty years old” in Chinese
is “我二十岁”, it is a noun-predicate sentence. “I have a headache” in Chinese
is “我头痛”, it is a subject-predicate predicate sentence.
Obviously, when we correct the students’ mistakes, teachers’ linguistic
knowledge is required.

Ⅳ. The function of teachers’ linguistic knowledge in
Chinese characters teaching
Chinese characters are not alphabetic writing but meaning-phonetic writing, there is no direct relationship between writing and pronunciation. On the
contrary, Portuguese letters have a strict correspondence with pronunciation.
After learning Chinese pinyin, students no longer want to learn Chinese characters, they even asked me, “Why do Chinese people use Chinese characters?
Why don’t you use pinyin? It’s so simple, Chinese characters are difficult for
us”. Indeed, Chinese characters are hard to recognize and difficult to write. Of
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course the teaching of writing is very important and each teacher has his own
methods, but in my opinion the most important thing is to let students know
the importance of learning Chinese characters. In this process, if teachers do
not have any linguistic knowledge, it is hard for them to explain it clearly.
In my teaching practice, when I encounter this situation, first I usually
showed students books, magazines and newspapers which are written in Chinese characters and told students they are all written in Chinese characters, not
in pinyin, if they wanted to read these books, magazines, and newspapers, they
should learn Chinese characters. Chinese pinyin could only help people to read
Chinese characters since people could not read according to the Chinese characters. Then I usually told them Chinese character’s nature of supering dialect.
There are many dialects in Chinese, the pronunciation between each dialect is
different, if we write in pinyin, people of this dialect area cannot understand
people of another dialect area. Since Chinese characters have nothing to do
with pronunciation, people of all dialect areas can understand what is written
in Chinese characters, this is what we call Chinese character’s nature of supering dialect. After I told them these two reasons, however it didn’t really attract
students’ attention, later, in the process of learning, they met a problem; as we
know there are many homophones in Chinese, such as “他(tā)” and “她(tā)”, their
pronunciations are totally the same, so students didn’t know which is which.
How to identify homophones? At this time, I wrote down Chinese characters
on the whiteboard immediately and told them this is why I let you learn Chinese characters. In Chinese we have many this kind of words, called homonym.
Their pronunciation are the same, but Chinese characters are different, only
Chinese characters can distinguish one from another. After students knew the
importance of learning Chinese characters, they did not complain about learning them, and were willing to spend more time to learn them.

Ⅴ. Conclusion
Portuguese and Chinese belong to different language families, so the difference between them is tremendous. How to improve teaching quality and learning efficiency in Chinese Teaching in Portugal? I believe each Chinese teacher
has his own good ways. I think that teachers’ linguistic knowledge has positive
effects on the teaching of Chinese in Portugal and make Chinese teaching more
effective. However, teachers should avoid talking about impracticable theory
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of linguistics in class. How to make rational use of linguistic theories and Chinese knowledge to guide the practice of Portuguese Chinese teaching? On this
topic, this paper has made some exploration, but we still have a long way to go.
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使用 “DIZ LÁ!” (“中葡通”) 应用程序学习葡
萄牙语变位的分析
Lap-Man Hoi
Researcher, Macao Polytechnic Institute

Yuqi Sun
Lecturer, Macao Polytechnic Institute

1. Introduction
A member of the Romance language family, Portuguese has the status of an
official language to countries located in Africa, Asia, Europe, and South America. It is arguably the fifth most spoken language in the world and one of the
five most widely used languages in the World Wide Web. In the context of the
Special Administrative Region of Macau, in China, it also plays a very special
role. As stated in the Belt and Road Initiative (BRI), Macao is the platform of
choice for Sino-Portuguese relations (Figueiredo, 2019), helping to strengthen
mutual economic and cultural relations between China and the Portuguese
speaking countries. Thus, learning the Portuguese language acquires a strong
meaning for people wishing to follow the development strategies designed by
the Central Chinese government.
In recent years, there has been a steady increase in the number of universities offering Portuguese language courses in China, which in turn has created
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demand for Portuguese as a foreign / second language teaching and learning
materials.
CPELab was created by Macao Polytechnic Institute in 2017 to carry out
academic research in the fields of machine translation and computer-assisted
language learning. Through its research and development team, it also combines state-of-the-art technologies with language research to offer innovative
products (CPELAB, 2017), namely translation tools and language learning materials. One of its most recent developments was the “Diz lá!” language learning
app which was made available to the public in 2018 (CPELAB, 2018). The app
is freely downloadable in both its Android and iPhone versions.
The current version of the app is divided into three sections.
· “Word of the Day”: introduces a different Portuguese language word in
its written and spoken forms along with definitions, a sample sentence,
a picture illustrating the meaning and optional translation into traditional or simplified Chinese. A new word is updated daily.
· “Conversation”: presents a phrasebook style list of widely used phrases
in Portuguese along with a recorded version and a translation in either
Traditional or simplified Chinese.
· “Conjugator”: consists in a tool that is able to conjugate over 15,000
verb forms for all the persons and in all the possible Portuguese tenses
and modes. Based on more than 100 internal conjugating rules, it also
provides human-recorded pronunciation for all the forms of the 400
most frequent verbs recorded. Native speakers of the European variety
of Portuguese provide the recorded voices.
Among the many hindrances on the way of the prospective Portuguese
language learner, verb conjugation certainly stands out. Contrary to verbs in
languages such as English and Chinese, Portuguese verbs have a different form
that agrees with each of the six grammatical persons. Most commonly, this
agreement consists in adding a different suffix to the root of the verb, but there
are many irregularities, and some verbs will not resemble their infinitive forms
once they are conjugated (for instance, “vou” is the first person, present simple
form of the verb “ir”). Adding to that, Portuguese has a very rich tense system,
allowing one same verb to be presented in over 70 different forms according to
pronoun and tense. This fact certainly helps explain why the “conjugator” section
has been the most popular one in the app among language learners in China.
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In this paper, we focus on visualizing and analyzing the massive data generated by the usage of the app. By implementing modern visualization technologies, we created our own analytical diagrams based on our multi-dimensional
data model. Using this data-driven approach, we are able to let data inform us
of relevant learning behaviors of users and the diagrams will help us understand those behaviors.
It is important to note that we do not collect any private or personal data
of app users. For instance, we are able to determine someone who is currently
located in the Chinese province of Guangdong has accessed has three different
tenses of the same verb during a Wednesday afternoon, but we have not accessed to information such as name or telephone number. The anonymity of users
is thus preserved, and all data collected is used solely for pedagogical purposes.
The nature of the data includes system log files, transactional database records,
app review from the app store, etc.
Although it is not easy for humans to grasp all these pieces of information,
by using data visualization tools and techniques, we can visualize streaming
data into a single diagram that may help us tell the stories behind the app usage
(Biuk-Aghai, Chan, Si, & Fong, 2013). Having access to a global and organized
view of user activity might also lead to the discovery of some interesting patterns in users’ behavior, which in turn will allow our team to further develop
and improve the app.

2. Methodology
In order to generate the visual diagrams for analysis, we have to go through
a number of processes. Since we want to focus more on the visualizing and
analyzing the massive data, the following briefly summarizes the procedures
we take while skipping some of the detailed steps.
2.1 Preprocessing the data
First, we need to extract data from all possible sources, and they include
server log files, database records, app store reporting files, etc. After studying
all the original sources, we are able to retrieve the data with different types of
content and they mainly include the following:
· Access time: the time (year, month, day, hour, minute, etc.) of users’
access.
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· Transaction: the particular page or function accessed by users.
· Geolocation: the Internet Protocol (IP) address used. IP address contains the geolocation information (latitude, longitude, etc.) of users.
· Device: The kind of media devices (phone, tablet, TV, etc.) and platforms (Android, iOS) that users used.
2.2 Building the Multi-dimensional data model
Once all the source data has been gathered into a single relational database (RDB), we are able to design a data model (star schema) to categorize the
data into either dimension tables or fact tables. A star schema is a collection
of dimension tables and one or more fact tables (Cios, Pedrycz, Swiniarski, &
Kurgan, 2007).
ACCESS_TIME_INFO

LOCATION_INFO

TIME_ID (PK)

LOCATION_ID (PK)

YEAR

IP_ADDRESS

MONTH

FACT_INFO

CONTINENT

DAY

TIME_ID (PK)

COUNTRY

HOUR

TRANS_ID (PK)

CITY

MINUTE

LOCATION_ID (PK)

LATITUDE

SECOND

DEVICE_ID (PK)

LONGITUDE

HIT / VISIT
TRANSACTION_INFO

BEGIN / END SESSION

DEVICE_INFO

TRANS_ID (PK)

DEVICE_ID (PK)

TRANS_NAME

DETAIL_INFO

Figure 1: Multi-dimensional Data Model

Figure 1 presents a star schema structure that includes all the relevant
information. As a result, the data model consists of four dimension tables
(ACCESS_TIME_INFO, DEVICE_INFO, LOCATION_INFO, and TRANSACTION_INFO), and one fact table (FACT_INFO).
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Based on this data model, we are able to find the user behaviors easily by
adding filters to the dimension tables. Thus, we may ask our data model many
analytical questions to, such as:
· How many Android users access our app on Monday in China?
· How many iOS users study the conjugator on a weekday in Macao?
· How many users studied the -ar suffix conjugator at nighttime in
Portugal?
2.3 Loading the data into the data model
Once the data model has been designed, we have to transform the data
from RDB (transactional records) to fit into the star schema with a multi-dimensional structure.
This includes parsing the IP addresses to retrieve the geolocation data,
calculate the number of hits, and the start and end points of a visit (Gentile,
Alsindi, Raulefs, & Teolis, 2013 and Geolocation API, 2019). Finally, we use
SQL statements and stored procedures to load the data into our data model.
2.4 Visualizing the data model with modern web technologies
There are different ways to render diagrams from a star schema, and we
have used the Java RESTful Web Service server-side web programming technologies (JCP, 2017) to retrieve data from our data model and format the data
into JSON format (Edelman, Lowe, & Oswalt, 2018). Moreover, we have used
the front-end technologies (HTML5, JavaScript, and CSS) to build the interfaces and render the visual diagrams with some visualization libraries (Murray,
2017 and Nelli, 2013).
2.5 Analyzing the visual diagrams
Finally, we are able to use the interface to find some interesting information
by drilling up the data model for consolidating information, drilling down the
data model for detailing information, and rotating the data model for viewing
different perspectives. This data-driven approach together with the visual diagrams may help us to fully explore, understand, or even predict user behavior.
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3. Expected Outcomes
After converting all the source files of the first year data (from 13 Feb 2018
to 13 Feb 2019) and loading them into our data model, we have summarized
some of the crucial statistics as shown in Table 1. The average app user tends
to use iOS (iPhone and iPad) platform over Android. This was expected, since
Apple products are trendier among university students in China and, chiefly
due to the absence of Google products in the Chinese market.
Table 1: Statistics

Items

Values

Number of Days
Number of Hits
Number of Unique IP Address
Number of Countries
Number of Cities
Number of Installations (Android)
Number of Installations (iOS)
Number of Downloads (Official Website)

365
1,003,825
38,607
87
1,119
1,231
4,137
912

The multi-dimension data model is the core outcome of this project. All
the visual diagrams are based on the information inside this data model. Furthermore, it mainly consists of the following dimensions and facts for analysis:
· Dimensions:
– Access Time (year, month, day, hour, minute, second);
– Location (Continent, Country, Region, City);
– Mobile Platform (Android, iOS);
– Transaction Type (Vocabulary, Conjugator, Conversation).
· Facts:
– Visit / Hit Frequency (unique, total);
– Begin / End of Session.
NOTE: Although there are three types of transactions, this paper focus
only on conjugator.
With the help of modern visualization technologies, we can try to find out
the learning behaviors of our users and their learning interests. We expect to
better understand the following aspects from the data we have gathered.
314

葡中跨文化对话 (第二辑) - 下册

An Analysis of Learning the Portuguese Conjugators through the Usage of “Diz lá!” APP

· Learning Behaviors:
– The distribution of our users in different regions;
– The distribution of our users in China.
· Learning Interests:
– Most frequently studied conjugations;
– Correlation of verb conjugations.
By using data mining techniques, we expect to be able to summarize some
of the main issues Chinese speakers might have when learning Portuguese.
Moreover, these visual diagrams can also provide useful information for developers designing and updating this kind of educational app.

4. How “Diz lá!” is being used?
The “Diz lá!” app was officially released both in Google Play and Apple store,
hence, one can install it in most countries. However, it may not be possible to
access Google Play in China. That is why our official website provides an APK
installation file for Android users to download and install.
By analyzing the data from our data model, we can render a visual diagram
(shown in Figure 2) to show user distribution of our app around the world.
4.1 The most visited regions in the world
Figure 2 shows the regions in the world in which the app is most widely
used. It is a visual diagram, called “heatmap”, with the red color representing
the highest visit frequency and green color is the lowest visit frequency. This
map-like image uses the region as the smallest unit to form a large connected
area, which can provide a context to users for the perception of the map metaphor (Pang, Biuk-Aghai, & Yang, 2016).
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Figure 2: The Most visited regions in the world

Studying the data model allows us to find out our users are coming from
over 80 countries in over 1,000 cities located throughout the five continents.
Table 2 lists the 20 top regions in the world, and Table 3 listed the 20 top
regions in China.
Table 2: Regions in the World

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Regions
Macao SAR
China
Portugual
Brazil
Hong Kong SAR
United States
Angola
Mozambique
Japan
Taiwan
United Kingdom
France
Spain
Canada

Visits
520,205
284,676
136,896
14,470
11,949
8,452
7,708
3,319
2,398
2,232
2,082
969
863
679
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

Singapore
São Tomé and Príncipe
Belgium
Thailand
Netherlands
Cabo Verde

563
510
425
408
405
382

Table 3: Regions in China

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Regions
Macao SAR
Beijing
Zhejiang
Guangdong
Sichuan
Shaanxi
Hunan
Jiangxi
Shanghai
Hebei
Fujian
Hong Kong SAR
Hubei
Tianjin
Gansu
Liaoning
Chongqing
Jiangsu
Shandong
Taiwan

Visits
520,205
44,054
35,860
33,213
22,714
22,029
19,722
16,528
15,466
13,640
12,358
11,949
10,046
5,563
5,416
4,801
3,884
3,695
3,048
2,232

The apparent reasons for a region to have a higher ranking are diverse,
and we summarized some of the possibilities as follow. The region uses Portuguese as the official languages (Portugal, Brazil, Angola, Mozambique, etc.), it
has Portuguese language schools (China, Macao, Portugal, etc.), it is a tourism
region (Hong Kong, the United States, the United Kingdom, Taiwan, etc.), and
it provides many proxy servers or Virtual Private Network (VPN) to use (the
United States).
It may not be possible for people to access some websites when they are
using the internet provided by schools or companies. As a result, they might
be using a proxy server or VPN to gain an overseas IP address to overcome the
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restrictions. The Chinese government has been trying to have more control
over the VPN usage and established new regulations in 2018. Starting from
1st April 2018, people in China can only use VPNs provided by the three local
telecommunication companies. All other VPN services have been blocked. The
new regulations require VPN services to obtain government approval before
operating (Griffths, 2018).
Therefore, it is common to use VPN in China, which could possibly explain
the presence of some unexpected countries in our list (mainly non-Chinese and
non-Portuguese speaking). In reality, it could be the case that many of the users
are actually in China and they were using VPN to access our app.
As listed in Table 1, there is massive information from our data model.
Instead of studying it all, we only focus on some of the regions because they
are our target users and their information is relevant to our studies. We simply
divided them into the following three groups.
· Chinese Speakers: China, Macao, Hong Kong, and Taiwan
· Portuguese Speakers: Portugal, Brazil, Angola, and Mozambique
· English Speakers: the United States and the United Kingdom
Therefore, all our research work focus only on these three groups.
4.2 The most studied conjugations in different regions
Conjugating verbs is essential to learning Portuguese. Accuracy in using
the proper conjugated forms is usually one of the top priorities of both teachers
and students. Modern technologies can provide some new perspectives and
assistance tools to help all elements involved in the teaching/learning process.
One of the main features of the “conjugator” section in the “Diz lá!” app is
instant access to conjugations of different tenses and grammatical persons. A
single verb can have more than 70 different forms on average (Azeredo, 2012).
“Diz lá!” app contains over 100 different rules for conjugating over 15,000 Portuguese verbs. Concerning the number of entries, it covers and usually surpasses
almost every verb conjugation dictionary available in the market.1
After the first anniversary of release, we have had over one million hits and
the data shows us that many people have used our app to study the conjugations. As a result, we believed that conjugator is one of the most difficult areas
1

Contrary to other automatic conjugators available in the market, the “Diz lá!” app will only
conjugate attested verbs. Many software-based conjugation tools will simply conjugate any
verb, regardless if it actually exists in the language or not.
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for learning Portuguese. Figure 3 shows the most studied verbs in Macao. It
resembles a blossom with many branches and sub-branches. It mainly consists
of three levels of nodes (small circles). The central root node represents a particular region (in this case, Macao), each branch node (connecting to the root
node) represents the rule for the conjugators, and the sub-branch node or end
node represents a conjugation.

Figure 3: The most studied conjugators in Macao

Moreover, the size of the node represents the frequency of study, and we
use different colors to identify different branches (i.e. the conjugators are in
the same group of the conjugating rule).
Figure 3 is close to a complete diagram (containing all conjugations). If
people have studied most of the conjugators in a region, it will generate a similar blossom pattern.
The complete diagram contains a big head as in the upper right corner of
Figure 3, and this is the most commonly conjugating rules used in Portuguese.
In reality, even though our conjugator follows over 100 rules to create all the
possible conjugated verbs in Portuguese, most verbs are actually conjugated
according to the same top 10 rules with about 43% (6,500 / 15,000) of conjugations following just one rule. This rule covers verbs ending with the -ar suffix
that belong to the so-called 1st group suffix (such as “falar”, “estudar”, “passar”).
In second / foreign language teaching situations, it is common practice to
teach these verbs first, so students are initially presented with some level of
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regularity with verbs like “chamar” in “Como te chamas?” (What is your name?),
and “estudar” in “Eu estudo Português” (I study Portuguese).
This visual diagram states the fact that the -ar ending verbs are the most
looked up verbs in the app, thus they get a big head in the diagram.
The bigger size nodes with red color are usually located in the middle of
the diagram. They are the most studied conjugations because of its larger size.
By looking closer at them, they only have one branch and one sub-branch, and
we call them “singletons”. A singleton pattern means there is only one instance
of a type (Skrien, 2008). In other words, a rule has only one verb following it.
In reality, those singletons are verbs which present their own unique distinct rule. Sometimes, even the local Portuguese speakers may have a hard time
calling out the right conjugations for these verbs. There are about 20 singletons
in our app, such as “abater-se”, “proibir”, “coerir”, “ressarcir” and “moscar”.
Due to the relative rareness of these verbs, our users did pay more attention
to them, studying them repeatedly. As a result, this behavior renders some big
red nodes in the middle of the diagram to form the singleton pattern.
The beauty of data visualization is that it is able to pack multiple dimensions into a two-dimensional medium (Cao & Cui, 2016), and showing as much
information as possible within one single diagram is an interesting and challenging problem.
In order to study the usages of the conjugations (over 15,000 verbs and
100 rules in 10 different regions), we built a diagram Figure 4 to show the most
studied conjugations in different regions.
In Figure 4, we can easily find some blossom patterns as Figure 3. The
large purple blossom on the top-left is Macao, the large green blossom on the
bottom is China, and the large red blossom on the top-right is Portugal. Angola
is located in the middle of the diagram, and there are two small blossoms (the
United Kingdom and the United States) located on the same line between China
and Macao. Brazil and Mozambique are located between Macao and Portugal.
Hong Kong and Taiwan are located between Portugal and China.
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Figure 4: The most studied conjugations in different regions

The visualization techniques help us to express the frequency of consulted
conjugations in different regions within a single diagram. Because our app was
created in Macao and it is aimed at Chinese speaking learners who are learning
European Portuguese, it was already expected that people in Macao, China,
and Portugal would form the majority of our app users. Although the learners
come from different regions, they seem to have a similar blossom pattern which
stands for similar learning behaviors. Therefore, we can conclude that people
have bigger chances of studying the -ar suffix group because of the nature of
the Portuguese verbs that almost half of them are in this group. Furthermore,
rules that apply to a single verb (singleton pattern) tend to be clicked more
often than the other one.
4.3 The correlation of conjugators
The previous section analyzed the most studied conjugators in different
regions, and the analysis focus on a single conjugator. However, when we analyze
the learning behaviors of users with the time dimension, we can find out that
people are usually studying more than one conjugation in a single “study session”.
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In order to find the correlation of conjugators, we have to rotate, drill up,
and drill down the dimensions of our data model repeatedly. Consequently,
we need to retrieve the following data for obtaining the relevant information,
rendering the visual diagram, and processing the in-depth analysis.
User Session: An IP address is one of the important pieces of information that will be logged down to associate with all user actions. A user session
is a time interval for an IP address to visits the conjugators, and each of the
consecutive time intervals is less than 30 minutes.
For example, an IP address has visited four conjugators (A, B, C, D), and
the time intervals between them are 10 minutes from A to B, 15 minutes from
B to C, and 40 minutes from C to D. Then, a user session will only include (A,
B, C) conjugators and D will be counted in the next session.
Conjugator Group: The distinct conjugators appeared in a user session.
If an IP address has studied the conjugators with the sequence (A, B, A, B, A),
the conjugator group will contain A and B only.
g(n)={A,B} where g is a group and n is a group number
Frequency: The total numbers of appearance for a particular conjugator
group in different time sessions.
f(g)=x where f is frequency and x is integer
With the upper data (user session, conjugator group, and frequency), we
can use the following equation to express how the correlation of the conjugators is calculated:
Corr. ( v ) = { g | g ∈ S , v ∈ g , g ≠ { v } }

(1)

Equation 1 is expressing that S is a set of all possible groups found in different user sessions. A particular verb v is belonging to a group g, and a group g
cannot have only one verb v.
By adopting Equation 1, we can find the most frequently studied conjugator groups (max-g) as in Equation 2, and the resulting data is shown as in the
following Table 4.
max-g = {g|f(g)=max{f(g)}}
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Table 4: The most frequently studied conjugator groups

n
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Conugator Group g(n)
ver, vir
ir, vir
abrir, acabar
estar, ser
ir, ser
ler, ver
ser, ter
ir, ver, vir
pôr, ir
ir, ver
abrir, aceitar
sair, ser
fazer, vir
fazer, ficar
estar, ir
abrir, achar
ir, sair
ouvir, vir
fazer, ter
sair, vir

Frequency f(g)
162
57
41
31
30
27
27
21
21
19
18
18
17
16
15
15
15
14
14
14

The result shows that g(1)={ver,vir} is the most studied conjugations group.
The verbs “ver” and “vir” spell and pronounce similarly but they have different meanings “see” and “come”, respectively. In addition, whenever we want
to conjugate the verb “ver” in the first or third person singular in the future of
the subjunctive form, the root becomes “vir”, which can lead to some confusion
between the two. Thus, it is usual for people to mistake “ver” for “vir”. Nevertheless, these two verbs may be a source of confusion even to native speakers.
Most of the Portuguese language teachers consulted revealed that the first
two groups (g(1)={ver,vir} and g(2)={ir,vir}) in the simple present (presente
do indicativo) and simple past (pretérito perfeito simples do indicativo) tenses
are the difficult points that need to be mastered. They are always tough questions for students to overcome.
There is no great similarity or ambiguity in terms of interpretation and
the displacement on each tense for the third group g(3)={abrir,acabar}. After
some in-depth studies, one of the reasons for this group to rank high could be
these two words are located in the first two positions of the verb table in the
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app. Therefore, when users first use our app, there is a tendency to click on
these two words to understand the basic operations of our app. As a result, we
may need to rearrange the order of the verb table in our app or to have a random order on the next update.
The fourth group g(4)={estar,ser} has 31 hits. This group has drawn a lot
of attention from researchers in the Portuguese language. The description of
the distribution of the two copula verbs “ser” and “estar” in Portuguese constitutes a longstanding problem (Ranchhod, 1983). They are particularly problematic to foreign learners who are speakers of languages such as Chinese or
English since both these verbs are most often translated by one single verb in
these languages: “be”. In other words, for foreigners, it might be hard to tell
when to use one or another, since the difference simply does not exist in the
native language of the learners. They are often used as auxiliary verbs, meaning they also work in combination with other verbs to form a complex tense
(Cunha & Cintra, 2015). These complexities serve to understand the reasons
why so many users study these two verbs in a group.
The conjugator groups can have different member size (about 2 to 10 verbs)
as listed in Table 4 but most of them have only two conjugations. It reveals
that people will not often study many conjugations within a single session. We
believe that people are more likely to study two conjugations at a time mainly
for comparison.
There are many reasons for people to study conjugators as a group. The
following are some of the possible categories that we could imagine:
· Spelling:
– Some of the verbs are notoriously confusing because of their similar
spellings either in the infinitive form or in some of the conjugated
forms.
– Examples: g(1)={ver,vir}, g(2)={ir,vir}, g(25)={sentar,sentir}.
· New Rules for spelling:
– Recent changes in the official spelling of Portuguese words have caused some verbs to have double spellings. The problem is of particular
interest in Macao, in which the new spelling was not adopted by the
authorities. Some users are apparently comparing the two spellings
of the same verb in one session.
– Example: g(53)={inflectir,infletir}, g(76)={auto-excitar,autoexcitar}.
· Uncommon conjugation rules:
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– Some commonly used verbs follow very unusual rules of conjugation.
– Examples: g(9)={pôr,vir}, g(23)={dar, pôr}.
· Position in the app:
– Some of the verbs are located on the top of the verb table of the app.
– Examples: g(3)={abrir,acabar}, g(11)={abrir,aceitar}, g(16)={abrir,achar}.

zangar
votar
voltar
viver
visitar
virar
vir
viajar
vestir
ver
er
vend r
vale r
usa
ar
troc er
traz ir
uz
trad lhar
a
trab tomar r
a
toc ar
tir er
t
r
na
efo or
tel sup rir
ge r
su subi ir
r
r
so rvir r
se se ir
nt
se

ab-reagir
ab-rogar
ababadar
ababalhar
ababelar
ababosar
abar
abrir
acabar
aceita
acen r
acha der
acom r
aco eter
aco mpanh
aco ntecer ar
acr rdar
ad edita
admaptar r
ad ira
ad miti r
ad oece r
ad ora r
afa orm r
af la ece
r
ag ast r
a ar ar
a gra rar
ag grad dar
ue ec
nt er
ar

By using the resulting data in Table 4, we can render a circular diagram
as in Figure 5. It is designed to show the correlation between the most studied
conjugations. The edge of the circular diagram is labeled with conjugators,
and the edges will be connected with blue lines if they are a conjugation group.

r
da ar
aju larg çar
a mo r
al uga
al ar ar
am alis
an dar r
an teve
an agar nar
ap aixo
ap anhar
ap recer
apa rtar
ape tecer
ape ar
apit ciar
apre nder
apre car
arran jar
arran cer
arrefe
ar
arrum
assistir
associar
atacar
atender
aterrar
atirar
atrair
atrasar
atravessar
bastar
bater
beber
beijar
cair
calcar
casar
cham
cheg ar
ar
chov
colo er
com car
com er
com eter
com eçar
com para
con prar r
co fess
co nhec ar
co nseg er
co nser uir
co nstr tar
co nsu uir
co nta mi
c nta cta r
c ont r r
co onti er
nv nu
id ar
ar

im inc i
pr lui r
i
go ha mir r
ve ve
go rnar r
s
t
g
a
ga astar r
n
fum har
f ar
for ugir
m
fod ar
e
fic r
ferv ar
fech er
a
faze r
falta r
r
fala
existi r
estuda r
r
estar
esquec
er
esperar
escrever
enviar
entreter
entrar
ncontrar
dormir

ir r
nv ive
co onv er
c orr gir r
c rri ma
co tu
s
co zer har
co zin
co er
cr ar
cri r
da rdar
da idir
dec icar
ded ar
deit ar
deix orar
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Figure 5: The correlation of the most studied conjugators
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Furthermore, if a particular edge (conjugator) is clicked, it will turn its
connected lines and edges to green for showing the correlation group and turn
red for showing the highest frequency group (max-g).
By looking closer into the diagram, the verbs “ver” and “vir” have the most
connected lines. It reveals that they are the highest appearance among all conjugator groups and it can be expressed as the following Equation 3.
max-v = {v|∥ Corr.(𝑣)∥=max {∥Corr.(w)∥}}

(3)

As mentioned previously, there are about 43.3% of the conjugators that
are following the regular -ar suffix rule but people will study the -ir suffix conjugators more frequently and will study them as a group within a user session.
It is because most of the -ir suffix conjugators are the irregular verbs and they
will conjugate quite differently.
The results show that when people study conjugations, they will always
study the related conjugations as a group. Therefore, we can update the interfaces of our app and add suggested conjugations together based on the conjugations groups we found which might make things easier for users.

5. Conclusion
More than a Portuguese learning assistant and self-learning tool, the “Diz
lá!” mobile app – released in 2018 by the CPELab of Macao Polytechnic Institute – intends to be a platform for improving the learning efficiency of Portuguese language students, learners, and users in general.
Learning verb conjugations in Portuguese can be tricky and the conjugator
section of the app aims at aiding learners with this task by presenting a reliable
tool they can refer to when in need, both inside and outside of the classroom
environment. “Diz lá!” is also a valuable tool for language acquisition researchers. We have shown, for example, that by using our visual diagrams and
related analysis of the “Diz lá!” mobile app, we can more accurately display the
learning and studying habits and behaviors of users. Consequently, this may aid
teachers to know their students in more detail that in turn may lead to better
ways to help learners overcome difficulties.
By studying the data model and using the visual diagrams, we have shown
how “Diz lá!” is being used and what the most studied verbs in different regions
are. The majority of our users are the language school students in Macao, China,
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and Portugal, and they make use of their phones (mostly iPhones) to study
during and after classes.
According to our studies, we know that the regular verbs with -ar suffix
have more than 40% of the 15,000 verbs. This is also in line with the fact that
the verbs required in the Portuguese basic conversation mostly end with -ar,
such as “chamar”, “estudar”, and so on. For the conventional difficulty of verbs
with irregular displacement, mobile applications can also improve on searching
compared of using the traditional paper dictionaries or textbooks.
Moreover, it can also be inferred from our data that our users often query
the verbs in pairs (within 30 minutes). Among them, the most frequently studied verbs in a group is (“ver”, “vir”), followed by (“ir”, “vir”), (“abrir”, “acabar”), and (“estar”, “ser”).
Therefore, the analysis and studies from our data model is a vivid display
of students’ learning behaviors, and it is also testimony to the key points and
difficulties of traditional teaching.
We will keep updating the app based on the analysis made and the feedback from our users. For example, according to the users’ hit rate to identify
the difficult verbs, and we can enhance the interpretation related functions and
tense explanations for those verbs. According to the correlation studies, our
app can automatically suggest the correlated verbs when users are studying a
particular verb. As a result, that could greatly improve the Portuguese learners’
skills to distinguish between easily-mixed words and other difficult verbs. The
combination of mobile app learning tool and user behaviors analysis can open
up new perspectives for both teaching and learning of Portuguese as a foreign
language/second foreign language.
Furthermore, we can apply the new findings based on our investigations
to improve the app so people can learn Portuguese in a more efficient and
effective manner.
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PERFIS DE FORMAÇÃO EM PLE DE
TALENTOS CHINESES NO CONTEXTO
DA INICIATIVA “UMA FAIXA, UMA ROTA”1
“一带一路”背景下中国葡语人才培养模式探索
Ying Han
Universidade de Línguas Estrangeiras de Dalian

1. Introdução
Indo ao encontro da tendência de desenvolvimento mundial multipolarizado, da globalização económica, da diversificação cultural e da informatização
social, em 2013 a China lançou a ideia de construir conjuntamente a “Faixa Económica da Rota da Seda” e a “Rota da Seda Marítima do século XXI” (adiante
designadas por “Uma Faixa, Uma Rota”), proposta que mereceu grande atenção
por parte de interlocutores de todo o mundo.
Para a consecução deste projeto, os talentos formados em línguas estrangeiras desempenharão um papel muito importante, pois somente usando a linguagem como ponte e construindo uma rede interconectada, os países ao longo
da rota poderão realizar um desenvolvimento diversificado, independente, equilibrado e sustentável. Assim, o presente estudo toma como objeto de pesquisa
a formação de talentos chineses que falem português e analisa os problemas
existentes em três aspetos: os objetivos de formação, a estrutura curricular e a
formação conjunta através da cooperação internacional; cumulativamente propõe medidas e apresenta sugestões para melhorar o ensino de PLE na China.

1

Agradeço à minha orientadora, Doutora Maria Micaela Dias Pereira Ramon Moreira, a
revisão que fez do presente estudo.
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2. Objetivos de formação no contexto da iniciativa
“Uma Faixa, Uma Rota”
Tendo em mente a formação de talentos que falem línguas estrangeiras na
China, com base nas necessidades decorrentes da construção de “Uma Faixa,
Uma Rota”, Wang Xuemei e Zhao Shuanghua sublinham que a construção de
“Uma Faixa, Uma Rota” precisa de grande quantidade de talentos dotados de
perspetiva internacional, de competência comunicativa intercultural e profissional e, por isso, defendem que os objetivos de formação dos cursos de línguas
não maioritárias2, devem promover o conceito de falantes “multilíngues +”
(Wang & Zhao, 2017). Por outro lado, Xie Sai aponta que a construção de “Uma
Faixa, Uma Rota” demanda às instituições de ensino superior que formem
talentos compostos, ou seja, que falem línguas estrangeiras e que tenham forte
capacidade de comunicação intercultural e visão internacional (Xie, 2017). Já
Su Yingying propõe que o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras seja
combinado com uma formação ao nível dos estudos internacionais e regionais
(estudos de cultura-mundo) de modo a formar talentos compostos (Su, 2017).
Por último, um artigo publicado no Diário Guangming, em 3 de agosto de 2017,
com o título Não deixe que a escassez de talentos que falem línguas menores
afete o ritmo da construção de “Uma Faixa, Uma Rota”, menciona que são
muito escassos os tradutores profissionais e os funcionários de serviços idiomáticos com capacidades práticas que possam satisfazer as necessidades da
construção de “Uma Faixa, Uma Rota”. Assim, tendo em conta a revisão bibliográfica feita, pode concluir-se que um projeto da envergadura do “Uma Faixa,
Uma Rota” implica a necessidade urgente de formar talentos em línguas não
maioritárias e pressupõe exigências mais elevadas relativas a essa formação.
Coloca-se, então, uma questão fundamental: como integrar científica
e pedagogicamente as exigências de uma formação baseada no conceito de
“multilíngues +”, na formação composta, no desenvolvimento de capacidades
práticas e na criação de uma visão internacional e regional, integrando todas
estas componentes num curso de licenciatura em língua e cultura portuguesa
com objetivos de formação coerentes e coesos?
O ensino universitário de PLE na China parte do “zero”, pois antes de frequentarem o curso de licenciatura em língua e cultura portuguesa, os alunos
2

Na China, são consideradas não maioritárias todas as línguas, com exceção da língua
chinesa, inglesa, russa, alemã, francesa, espanhola, japonesa e árabe (Dai&Hu, 2009).
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apenas estudam inglês como língua estrangeira. John Conway estima que para
aprender uma língua estrangeira até ao nível de proficiência avançado sejam
precisas mais de 2000 horas (Conway, 2010). Geralmente o curso de licenciatura em língua e cultura portuguesa na China tem cerca de 1600 horas de aulas,
incluindo as disciplinas obrigatórias e opcionais. Ou seja, tempo de aprendizagem não é suficiente para que os alunos finalistas atinjam mais do que o nível
B2 do QECRL de proficiência em português, só poucos conseguem atingir o
nível C1. Nestas circunstâncias, para a grande maioria dos alunos não parece
viável aprender uma outra língua estrangeira, também desde o início. Mas se
selecionarem o inglês como segunda língua estrangeira a aprender, tal já poderá
ser possível, visto que os alunos chegam à universidade já com conhecimentos
desta língua, a qual usam também como língua veicular entre o português e o
chinês. Portanto, pode-se incorporar uma variante bilíngue “Português-Inglês”
nos objetivos de formação do curso.
Porém, um perfil bilingue “Português-Inglês” não é suficiente para satisfazer as demandas do mercado de recursos humanos atual; os finalistas também
precisam de ter outro tipo de conhecimentos profissionais para aplicar nos seus
empregos futuros. Atualmente, a dificuldade real no processo de formação dos
estudantes decorre do facto de o estudo aprofundado das línguas portuguesa
e inglesa deixar pouco tempo e energia aos estudantes para se dedicarem a
outras matérias. No entanto, do ponto de vista da “internacionalização” e da
“aplicabilidade”, os alunos devem adquirir certos conhecimentos profissionais
não apenas relacionados com as línguas estrangeiras. Na verdade, o domínio
do conhecimento profissional de uma ou mais áreas específicas, bem assim
como o desenvolvimento de competências de autoformação ao longo da vida
afiguram-se como verdadeiramente importantes enquanto objetivos de formação de cursos de licenciatura em língua e cultura portuguesa. As instituições do
ensino superior podem assim tirar partido das suas respetivas áreas de especialidade, tais como jornalismo, comércio internacional, comércio eletrónico,
distribuição de mercado, finanças, turismo, entre outros, para oferecer percursos de formação diferenciados e úteis.
A respeito das características dos licenciados que possam ser úteis para a
construção de “Uma Faixa, Uma Rota”, Wen Qiufang considera que eles deverão
ter uma formação específica de alto nível (tradutores de alto nível, especialistas
em comunicações regionais ou internacionais e em indústrias diversas) à qual
juntem elevados conhecimentos da(s) língua(s) estrangeira(s)-alvo. Segundo
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o autor, formação de talentos de alto nível precisa de adotar o modelo “curso
de licenciatura + mestrado”, ao passo que a de talentos normais pode adotar o
modelo “curso de licenciatura em língua estrangeira + conhecimento profissional (5-6 disciplinas)” ou o modelo “curso de licenciatura noutra área que não
as línguas estrangeiras + curso de língua estrangeira (pelo menos treinamento
de 1000 horas)” (Wen, 2016). Por isso, podemos determinar que o curso de
licenciatura em língua e cultura portuguesa, tal como está concebido, forma
talentos normais que falam português e estabelece uma boa base para a próxima etapa da formação de talentos de alto nível.
Em resumo, os objetivos de formação de curso de licenciatura em língua
e cultura portuguesa incluem principalmente os seguintes aspetos: a boa proficiência em português, a razoável proficiência em inglês, a forte competência
de comunicação intercultural, a capacidade de prática, a familiaridade com
as culturas dos países de língua portuguesa e o conhecimento básico de uma
determinada profissão. Tudo isto faz com que os finalistas possam atender às
necessidades estratégicas da construção de “Uma Faixa, Uma Rota”.

3. Melhoramento da estrutura curricular à base dos
objetivos de formação
A estrutura curricular é uma parte essencial no processo de formação de
talentos, e também tem um papel muito importante para a credibilidade e o
reconhecimento de um curso. Tendo em conta os objetivos de formação de curso
de licenciatura em língua e cultura portuguesa, para melhorar a sua estrutura
curricular pensamos ser útil ter em conta as seguintes propostas:
a. criar disciplinas relacionadas com os estudos internacionais e regionais
(cultura-mundo) relativos a todos os países de língua portuguesa;
b. adicionar cinco ou seis disciplinas de uma determinada área profissional, que podem ter relação com jornalismo, comércio internacional,
comércio eletrónico, distribuição de mercado, finanças, turismo, entre
outros;
c. abrir mais disciplinas práticas
No Quadro 1, são apresentados os tipos, os objetivos e os nomes das disciplinas propostas para incluir no currículo do curso de licenciatura em língua
e cultura portuguesa.
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Quadro 1 – Proposta de nova estrutura curricular do Curso de Licenciatura em Língua Portuguesa

Tipo de
Disciplina
Disciplinas da área
das Línguas
Estrangeiras

Objetivo de Disciplina

Nome de Disciplina

Desenvolver as competências Português Elementar/Avançado; Comlinguísticas base: ouvir, falar, preensão Oral/Audiovisual em Português;
ler, escrever e traduzir.
Oralidade/Conversação em Português;
Leitura em Português;
Tradução/interpretação entre Português
e Chinês;
Gramática da Língua Portuguesa; Composição em Português;
Literatura dos Países de Língua Portuguesa; Inglês Avançado, etc.
DiscipliConhecer a cultura dos Paí- História/Geografia/Cultura/Economia
nas da área
ses de Língua Portuguesa; e Política/Etiqueta dos Países de Língua
da Cultura
Desenvolver a competência Portuguesa;
dos Países
de comunicação intercultu- Leitura de Jornais em Português;
de Língua
ral e a capacidade de reali- Cultura Portuguesa no Século XXI;
Portuguesa
zar pesquisas aprofundadas Estudo dos Problemas Sociais do Brasil;
nos países e regiões de língua Português para Negócios, etc.
portuguesa.
Disciplinas
Dominar os conhecimentos Introdução à Economia Mundial; Macroeda área espe- básicos de uma determinada conomia e Microeconomia;
cífica de uma profissão;
Estatística Matemática;
Profissão
Desenvolver competências Gestão Empresarial;
de autoformação contínua Gestão Financeira;
futura.
Administração Económica;
Marketing;
Comunicação Intercultural;
Comunicação Empresarial Intercultural, etc.
Disciplinas
Dotar os alunos de capa- Palestras sobre Temas Profissionais;
Práticas
cidade de adaptabilidade Estágio, etc.
social e de adaptabilidade
de carreira.
Fonte: Elaboração própria.

Como se apresenta no Quadro 1, o curso de licenciatura em língua e cultura portuguesas pode incluir disciplinas de línguas estrangeiras, de cultura, da
área profissional específica e disciplinas práticas. Dentre todas, as disciplinas
de línguas estrangeiras contribuem para desenvolver as capacidades linguísticas; as disciplinas da cultura visam promover o conhecimento dos países de
língua portuguesa, cultivar a sensibilidade cultural, desenvolver a competência
de comunicação intercultural e a capacidade de realizar pesquisas aprofundadas nos países e regiões de língua portuguesa; as disciplinas específicas podem
enriquecer o conhecimento profissional e melhorar o sistema de conhecimento
dos alunos; as disciplinas práticas sublinham a combinação da teoria com a
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prática, destacam a aplicabilidade e desenvolvem as capacidades de inovação,
de prática e de pesquisa, etc.

4. Projetos de intercâmbio internacional
Na China, os projetos de intercâmbio internacional são um caminho
importante para formar talentos em língua estrangeira, desempenhando um
papel muito importante para os alunos adquirirem uma base linguística sólida,
desenvolverem a competência de comunicação intercultural e ampliarem a sua
visão do mundo, entre outros. O ensino-aprendizagem de PLE tem-se desenvolvido de uma forma muito rápida na China continental nos últimos 20 anos,
mas enfrenta também vários desafios, tais como: a falta de materiais didáticos
adequados ao público sinofalante, a falta de experiência de alguns docentes, a
falta de flexibilidade de métodos de ensino. Nesta situação, é necessário e aplicável aproveitar os recursos de ensino internacionais de Macau, de Portugal e
do Brasil, estabelecendo projetos de intercâmbio internacional para alcançar
os objetivos de formação de talentos. De seguida analisaremos a contribuição
do projeto de intercâmbio internacional do curso de licenciatura em língua
e cultura portuguesas tomando por base os protocolos de intercâmbio internacional entre a Universidade de Línguas Estrangeiras de Dalian (ULED) e a
Universidade Nova de Lisboa (UNL). Estes protocolos preveem uma formação
estruturada de acordo com vários modelos que apresentaremos e comentaremos de seguida.
4.1. O Modelo “1+n”
Este modelo “1+n” aplica-se entre a Faculdade de Língua Portuguesa e
Espanhola (FLPE) da ULED e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
(FCSH) da UNL, visando promover o conhecimento profundo da língua e cultura portuguesas por parte dos alunos do curso de licenciatura em língua e
cultura portuguesas da ULED. Os alunos estudam na ULED no primeiro ano,
e depois, de acordo com os seus desejos individuais e os critérios de admissão
das instituições de intercâmbio, os alunos são selecionados para estudar na
FCSH da UNL.
É preciso salientar que o modelo “1+n” é muito flexível, pois o período de
intercâmbio pode decorrer entre 1 e 3 anos. Os alunos podem decidir a duração
do período de intercâmbio e passar o restante tempo na ULED, dependendo
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das suas próprias necessidades e da adaptação académica e à vida em Portugal.
Para a concretização deste modelo “1+n”, a FCSH disponibiliza principalmente
disciplinas de línguas estrangeiras (línguas portuguesa, inglesa e espanhola),
de cultura (europeia e dos países de língua portuguesa) e seminários práticos,
sendo todavia as disciplinas profissionais específicas bastante limitadas. De
2009 a 2018, mais de 100 estudantes da ULED participaram neste projeto,
indo estudar em Portugal e desenvolvendo visivelmente as suas capacidades
linguísticas, práticas e de comunicação intercultural, embora os mesmos benefícios não se verifiquem a nível do conhecimento profissional.
4.2. O Modelo “2+2”
Este modelo “2+2” aplica-se entre a FLPE da ULED e a Nova School of
Business and Economics (NSBE) da UNL, visando igualmente oferecer oportunidades de intercâmbio internacional para os alunos do curso de licenciatura
em língua e cultura portuguesas da ULED. O modelo “2+2” pressupõe que os
alunos estudem na ULED durante os primeiros dois anos e passem os restantes dois anos na NSBE da UNL. Depois de concluírem todas as disciplinas no
plano de curricular, de obterem os créditos correspondentes e de satisfazerem
os restantes requisitos para obter o grau de licenciados, recebem duas cartas
de curso emitidas pela ULED e pela UNL.
É preciso salientar que o projeto do modelo “2+2” exige que os candidatos
chineses concluam as disciplinas relacionadas com a língua e a cultura portuguesas com classificação superior a 80 valores (numa escala em que 100 é o
valor máximo) nos primeiros dois anos, tenham proficiência em inglês (TOEFL
não inferior a 550 valores ou IELTS não inferior a 6.0 valores) e apresentem
duas cartas de recomendação de professores. As exigências são rigorosas, pelo
que, desde a assinatura do protocolo relativo a este projeto, apenas seis alunos
foram aceites pela NSBE da UNL.
Para o projeto do modelo “2+2”, a NSBE disponibiliza sobretudo disciplinas de línguas estrangeiras (língua portuguesa), de cultura (refentes à cultura
dos países de língua portuguesa), da área profissional específica (economia e
administração) e seminários práticos. Existem cerca de 10 disciplinas da área
profissional específica lecionadas. Apesar de não haver nenhuma disciplina da
língua inglesa nem espanhola, os alunos que participam neste projeto já têm
boa proficiência em inglês, e algumas disciplinas são lecionadas em inglês, o
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que ajuda os alunos a manter e melhorar a proficiência neste idioma. A estrutura curricular do modelo “2+2” corresponde totalmente aos objetivos de formação traçados para um curso de licenciatura em língua e cultura portuguesas,
de acordo com o conceito “multilíngues +”, a formação composta, a capacidade
prática e a visão internacional.

5. Conclusão
A construção de “Uma Faixa, Uma Rota” implica a exigência de novos requisitos para os talentos de língua estrangeira. Quanto à formação de talentos que
falem português, os objetivos de formação focam o conceito “multilíngues +”, a
formação composta, a capacidade prática e a visão internacional. No presente
artigo defendemos que, neste momento, a formação conjunta ao nível da cooperação internacional constitui o modelo ideal para formar talentos que falem
português e que possam contribuir para aquele objetivo estratégico do governo
chinês. No futuro, pretendemos realizar uma avaliação da eficácia da formação
de talentos que falem português, combinando as técnicas do questionário e do
estudo de caso, como base para as reformas relevantes a introduzir no ensino
de PLE na China, a partir da análise das capacidades linguísticas, da competência comunicativa intercultural e da adaptação profissional dos estudantes.
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NÍVEIS DE PROFICIÊNCIA NA PERSPETIVA
DAS INCORREÇÕES: ANÁLISE DE PRODUÇÕES ESCRITAS DE APRENDENTES
CHINESES1
从使用错误视角看葡语水平: 中国学生葡语
写作分析
Luís Filipe Barbeiro
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Instituto Politécnico de Leiria CELGA-ILTEC

Introdução
O grande incremento, na última década, do número de estudantes chineses
a frequentar licenciaturas de Português tem-se refletido na criação de programas
entre as instituições de ensino superior chinesas e portuguesas, com o objetivo
de proporcionar a esses estudantes um período de estudos em Portugal. Essa
estada visa promover as competências linguísticas e (inter)culturais, por meio
das vivências no contexto da língua em aprendizagem. Complementarmente,
muitos destes estudantes chineses aproveitam o facto de se encontrarem em
Portugal para realizarem os exames de certificação linguística do CAPLE (Centro de Avaliação e Certificação de Português Língua Estrangeira). Os resultados destes exames têm apresentado um nível de sucesso bastante limitado
1

O presente estudo incidiu sobre dados facultados pelo CAPLE (Centro de Avaliação e Certificação de Português Língua Estrangeira) da Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa (FLUL), ao abrigo do protocolo de colaboração celebrado entre a FLUL/CAPLE e
o Instituto Politécnico de Leiria – Escola Superior de Educação e Ciências Sociais / Local
para Aplicação e Promoção dos Exames (LAPE).
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por parte destes estudantes, designadamente nos níveis em que se regista um
maior número de inscrições, os níveis B2 e C1, no LAPE (Local para Aplicação
e Promoção dos Exames) em causa (cf. Barbeiro, 2019).
A componente de expressão escrita do exame constitui uma das mais problemáticas e, por conseguinte, contribui para o nível de insucesso observado.
Torna-se, por isso, relevante aprofundar a análise das razões que motivam que
os textos produzidos por estes estudantes não alcancem um resultado positivo
ou um nível de classificação mais elevado. Embora as incorreções não sejam o
único fator a ter em conta, coloca-se a questão de saber em que medida contribuem para os resultados registados. Os objetivos do estudo em que se insere
este texto consistem em caracterizar as produções linguísticas escritas de estudantes chineses, em diferentes níveis de proficiência, encontrar indicadores
que possibilitem situar os aprendentes em relação a esses níveis e orientar o
processo de ensino-aprendizagem, com base na caracterização e indicadores
encontrados. A perspetiva adotada procede à identificação e análise das incorreções linguístico-discursivas que os textos escritos dos aprendentes apresentam.
A acompanhar a descrição ou caracterização, procura-se apreender a relação
entre as incorreções e os resultados obtidos no exame, verificando, de modo
específico, a existência de contrastes significativos entre níveis de proficiência,
quanto às incorreções apresentadas, e igualmente a existência de diferenças
significativas entre níveis de sucesso. A categorização e descrição das incorreções servem o propósito de os resultados poderem ser tomados em conta no
processo de ensino-aprendizagem.

Níveis de proficiência, competências e correção
A realização de intenções ou funções comunicativas, com recurso à língua,
implica a combinação de competências linguísticas, sociolinguísticas e pragmáticas. As competências linguísticas são subdivididas pelo Quadro Europeu
Comum de Referência para as línguas (QECR) nas seguintes competências:
lexical, gramatical, semântica, fonológica, ortográfica e ortoépica (Conselho da
Europa, 2001). Associados à competência linguística, de um modo geral, e às
competências específicas que a constituem, os níveis de proficiência (Conselho
da Europa, 2001; Council of Europe, 2018) refletem a capacidade dos aprendentes utilizarem os recursos linguísticos segundo diferentes graus de eficiência
e de correção. Estes graus são considerados no âmbito linguístico geral e em
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relação a parâmetros específicos como a amplitude do vocabulário, o domínio
ou controlo do vocabulário, a correção gramatical, o domínio ou controlo fonológico, o domínio ou controlo ortográfico (Conselho da Europa, 2001; Council
of Europe, 2018). O eixo da correção/incorreção manifesta-se nas escalas relativas a estes parâmetros. Os descritores inscritos na tabela seguinte, relativos
ao domínio do vocabulário, à correção gramatical e ao domínio ortográfico,
ilustram a presença desse eixo de correção/incorreção na caracterização dos
níveis B2 e C1, aqui em foco.
Tabela 1. Eixo de correção/incorreção nos descritores do QECR da competência linguística para
os níveis B2 e C1

B2
Domínio do
vocabulário
Correção gramatical

A correção lexical é geralmente elevada, apesar de poder
existir alguma confusão e escolha incorreta de palavras,
mas sem que isso perturbe a comunicação.
Bom controlo gramatical; podem ainda ocorrer ‘lapsos’
ocasionais ou erros não sistemáticos e pequenos erros na
estrutura da frase, mas são raros e podem muitas vezes ser
corrigidos retrospetivamente.
Mostra um grau relativamente elevado de controlo gramatical. Não comete erros que possam causar incompreensões.
Has a good command of simple language structures and
some complex grammatical forms, although he/she tends
to use complex structures rigidly with some inaccuracy.

Domínio ortográfico

C1
Domínio do
vocabulário
Correção gramatical

Domínio ortográfico

É capaz de produzir uma escrita clara, inteligível e em
sequência que obedeça a uma disposição e organização de
parágrafos convencional. A ortografia e a pontuação são
razoavelmente precisas, mas podem revelar influência da
língua materna.
Uses less common vocabulary idiomatically and
appropriately.
Pequenas falhas ocasionais, mas sem erros vocabulares
significativos.
Mantém um nível elevado de correção gramatical de forma
constante; os erros são raros e difíceis de identificar.
A disposição do texto, os parágrafos e a pontuação são lógicos e úteis. A ortografia é correta, apesar de ser possível
encontrar alguns lapsos.

Fontes: Conselho da Europa (2001), para os descritores em Português; Council of Europe (2018),
para os descritores em Inglês.
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Também a competência pragmática, no que diz respeito ao parâmetro de
coerência e coesão, pode ser considerada, em alguns aspetos, sob a perspetiva
da (in)correção. Está em foco a maneira como os elementos linguísticos de um
texto “are interwoven into a coherent whole by exploiting linguistic devices
such as referencing, substitution, ellipsis and other forms of textual cohesion,
plus logical and temporal connectors and other forms of discourse markers.”
Council of Europe (2018, p. 142).
Como se encontra evidenciado na Tabela 1, os descritores correspondentes aos níveis de proficiência do QECR referem-se às competências linguísticas
específicas e aos parâmetros pelos quais se manifesta o domínio dessas competências. No entanto, a caracterização destes parâmetros, para cada um dos
níveis, é ainda genérica, mesmo em relação à correção gramatical/linguístico-discursiva. A avaliação do nível de proficiência implica uma apreciação subjetiva por parte de um avaliador, que deverá aplicar os descritores aos textos
que avalia, ponderando o alcance de expressões como, por exemplo, “correção
lexical […] geralmente elevada”, “Bom controlo gramatical”, “nível elevado de
correção”, “erros vocabulares significativos”, etc.
O Referencial Camões PLE (Direção de Serviços de Língua e Cultura,
2017) deu um passo no sentido da especificação, ao disponibilizar inventários
de conteúdos, organizados por níveis de proficiência, para as componentes
pragmática, nocional e linguística. Com recurso ao Referencial Camões PLE,
torna-se possível estabelecer a correspondência entre determinada utilização,
designadamente as correspondentes a incorreções, e o nível estabelecido para o
seu domínio. Contudo, na perspetiva das incorreções, continua por caracterizar
o grau de correção/incorreção linguístico-discursiva apresentado pelos aprendentes ou grupos de aprendentes em cada nível de proficiência, tendo por base
os próprios desempenhos dos utilizadores de PLE. No caso de ser estabelecida
como relevante, essa caracterização pode ser utilizada como um elemento indicador de proficiência, a par de outros, e também como instrumento orientador
do ensino-aprendizagem.

O lugar e o alcance das incorreções
A adoção da perspetiva das incorreções torna necessário clarificar o lugar
e o valor que lhes deve ser atribuído. A sua sobrevalorização pode fazer esquecer que a realização de incorreções faz parte do processo de aprendizagem e
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de desenvolvimento do domínio linguístico. Pode mesmo levar o aprendente a
retrair-se na utilização da língua, por receio de as suas produções ficarem marcadas pelas incorreções. Esse retraimento seria contraditório com os objetivos
da estada no estrangeiro, no contexto em que a língua é falada. A confiança para
iniciar e participar na comunicação, ainda que com consciência da possibilidade de cometer incorreções, constitui um fator relevante para a progressão no
domínio da língua. Se, à falta de oportunidades ou ação de fatores que limitam
a participação em situações de comunicação significativas que vão para além
de aspetos superficiais da vida quotidiana (Spencer-Oatey & Xiong, 2016; Barbeiro, João & Barros, 2016; Fang, Clarke, & Wei, 2016), se juntar o receio trazido pela consciência da presença de incorreções no discurso produzido, ficam
limitadas as potencialidades da própria estada no contexto da língua. Ao invés,
a consciência das dificuldades encontradas na participação comunicativa e das
incorreções cometidas deve ser orientada para o desenvolvimento do domínio
da língua. Em vez do retraimento, a consciência deve potenciar a ativação de
estratégias para, nas participações seguintes, não voltarem a ser cometidas as
incorreções identificadas.
Mesmo que se estivesse à espera do domínio perfeito, para, então, utilizar
a língua, a produção sem incorreções não estaria garantida, pois, para além do
conhecimento correspondente à competência, a produção confronta-se com
outros fatores, que influenciam a realização ou desempenho. Esta dualidade de
fatores é relevante para a perspetiva a tomar em relação às incorreções. Estas
podem consistir em erros e em falhas ou lapsos, correspondendo-lhes diferentes lugares no conhecimento linguístico do utilizador e no processo de aprendizagem (Corder, 1974; Conselho da Europa, 2001; Kazemian & Shabaz, 2015).
Nesta distinção, os erros constituem uma manifestação de que a competência linguística do aprendente ainda se encontra em desenvolvimento, não
coincidindo com o domínio do sistema linguístico correspondente ao dos falantes que têm a língua-alvo como L1. Neste caso, a ação estratégica do ensino-aprendizagem deverá orientar-se para o alargamento da competência, das
regras e normas ou escolhas realizadas no sistema que corresponde à língua
em aprendizagem (Halliday, 2013; Hasan, 2013). Como o seu sistema linguístico ainda é limitado e não inclui as normas e as “escolhas” consubstanciadas
no sistema linguístico, o aprendente não consegue realizar a autocorreção. A
orientação para o ensino-aprendizagem deve ser a de proporcionar ao aprendente o aprofundamento do seu domínio do sistema linguístico da língua-alvo.
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As falhas correspondem a lapsos devidos ao desempenho ou performance,
ou seja, devidos a fatores como a sobrecarga cognitiva durante a realização da
tarefa, que leva a que a atenção esteja focada noutras componentes, a pressão
temporal, que condiciona a atenção ou cuidado, a fadiga, a distração, etc. No
caso das falhas, os aprendentes são capazes de efetuar a autocorreção, quando
a atenção é chamada a focar-se nas produções em causa. A orientação para o
ensino-aprendizagem, a fim de que as incorreções correspondentes a falhas
sejam minoradas, deve ser a de ativar mecanismos de controlo e autocorreção.
A atitude perante as incorreções, quer se trate de erros sistémicos, quer de
falhas no desempenho, deve ser, em primeiro lugar, a de compreender quais
são os aspetos que estão a influenciar as incorreções produzidas: se o domínio
incompleto do sistema, se outros fatores condicionantes do desempenho. Na
perspetiva do produto escrito, as duas vertentes de incorreções contribuem para
colocar em causa o parâmetro de correção no resultado linguístico-textual final.
Um dos objetivos da análise das incorreções produzidas pelos aprendentes é,
assim, o de mostrar a sua ocorrência, para que, com base na consciencialização, se coloque em marcha um percurso de estratégias de aprendizagem e de
realização de tarefas que as permita reduzir ou ultrapassar, designadamente
nos aspetos evidenciados.

O contributo dos corpora de aprendizagem
A utilização de corpora no ensino de línguas tem vindo a ganhar relevo pela
possibilidade que dá aos aprendentes de explorar, de encontrar regularidades,
de apreender usos mais salientes, em termos de frequência, de confirmar a possibilidade de utilização de estruturas em dados naturalísticos, provenientes de
usos reais em contexto (Cotos, 2017; Shuangling Li, 2017).
Numa outra vertente, as próprias produções dos aprendentes podem dar
origem à constituição de corpora, revelando o seu domínio da língua-alvo. A
análise de corpora de aprendizagem tem contribuído para a descrição da interlíngua dos aprendentes, “i.e. transitional language produced by second or foreign
language learners” (Granger, 2008, p. 259), para a identificação de fatores que
nela atuam e, numa vertente complementar, para a construção de materiais
mais ajustados às necessidades reveladas pelos aprendentes (Granger, 2008).
A análise dos corpora de aprendizagem tem seguido sobretudo dois rumos.
O primeiro tem orientado a análise para a descrição da interlíngua dos apren-
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dentes, colocando em contraste as suas produções com as dos falantes nativos
(L2 vs. L1) ou as produções de diferentes grupos de aprendentes (L2 vs. L2)
– esta orientação é designada habitualmente por “Contrastive Interlanguage
Analysis (CIA)” (Granger, 2008, Alonso-Ramos, 2016, i. a.). Os grupos em contraste podem ser constituídos com base na L1 ou com base noutras variáveis,
como o nível de proficiência.
O segundo rumo, designado “Computer-aided error analysis (CEA)” (Granger, 2008, Alonso-Ramos, 2016) insere-se na abordagem da Análise de Erros,
tomada de um modo geral e reativada com o auxílio dos computadores, trazendo o contributo ou mais-valia de os erros serem considerados no contexto
dos textos em que foram produzidos. A problematização do conceito de erro, no
âmbito da aquisição/aprendizagem de uma língua segunda ou de uma língua
estrangeira, tem-se também refletido nesta perspetiva de análise. Sem deixar de
ter em conta as críticas à sobrevalorização do erro e à tomada da (inter)língua
do aprendente em permanente contraste com as normas do falante de L1, em
vez de tentar compreender os processos que são ativados na aquisição/aprendizagem da língua segunda/estrangeira, os corpora de aprendizagem podem
contribuir para o conhecimento desses processos, dos resultados a que conduzem (não excluindo os erros, mas incluindo-os como manifestações desses processos) e do percurso de desenvolvimento linguístico que o aprendente poderá
prosseguir. Mitchell, Myles e Marsden (2019) referem a revisão de estudos de
Ellis (1985), segundo a qual a proporção de erros dos aprendentes de L2 atribuíveis à sua L1 varia muito entre os estudos (entre 3% e 51%), apresentando
a maioria desses estudos uma proporção à volta de um terço. Concluem, afirmando que “Error Analysis thus showed clearly that the majority of the errors
made by L2 learners do not come from their L1” (Mitchell, Myles, & Marsden,
2019, p. 47). A atenção às incorreções produzidas pelos aprendentes deve, por
conseguinte, ser dirigida para a globalidade do sistema construído na interlíngua e não apenas para as relações com a L1.
Concomitantemente com o conhecimento linguístico já evidenciado nas
produções, a emergência de incorreções torna manifestas áreas de desafios para
o percurso que ainda pode e deve ser feito por parte do aprendente. Não está em
cima da mesa o objetivo de alcançar o mimetismo entre os corpora de nativos
e de aprendentes da L2 ou da LE, mas o de proporcionar a estes aprendentes
o domínio dos recursos que permitam a utilização da língua-alvo segundo as
funções relevantes e os domínios de proficiência que essas funções requerem.
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Após a sua problematização e questionamento, o reavivar do interesse pela
análise dos erros nos últimos anos (Granger, 2008) e pelo papel que poderá
desempenhar no ensino de línguas deve-se também ao contributo trazido pelos
corpora de aprendizagem.
A análise de incorreções em corpora de aprendizagem, para além da contextualização nos textos em que foram produzidos, apresenta o potencial de
sinalizar áreas suscetíveis de também darem origem a incorreções por parte
de outros aprendentes, nomeadamente dos que partilham características como
a L1 ou o nível de proficiência, sobretudo se estiver em causa a realização de
tarefas linguísticas similares.
Neste estudo, os contributos esperados derivam de o corpus de aprendizagem ser constituído por textos escritos por participantes que partilham a
língua materna ou, pelo menos, a língua de aprendizagem do percurso escolar
anterior e de os textos terem sido escritos em resposta a tipos de tarefas que,
grosso modo, os futuros candidatos podem encontrar nos exames.

Metodologia
Participantes
Os participantes são estudantes chineses que se encontravam em Portugal
a frequentar programas de estudo de língua portuguesa e que realizaram em
Portugal os exames CAPLE do nível B2 (exame DIPLE) ou do nível C1 (exame
DAPLE), num Local para Aplicação e Promoção dos Exames (LAPE). Apesar
de terem realizado o exame neste LAPE, no seu conjunto, os participantes
frequentam programas de mobilidade em instituições portuguesas de ensino
superior de diversas cidades. No total, integram o grupo de participantes 108
estudantes, 80 no nível B2 e 28 no nível C1. A escolha dos níveis B2 e C1 deve-se ao facto de serem os níveis mais procurados para a realização do exame. A
diferença quanto ao número de participantes entre os dois níveis reflete a diferença quanto ao número de inscritos em cada exame. Na altura da realização
do exame, no LAPE, os participantes assinaram uma declaração a autorizar a
análise dos seus textos para efeitos de investigação.
Corpus
O corpus do estudo cujos resultados são apresentados é constituído por 216
textos, ou seja, dois textos por cada participante. Estes textos correspondem
344

葡中跨文化对话 (第二辑) - 下册

Níveis de proficiência na perspetiva das incorreções

às tarefas de produção textual que fazem parte da prova de produção e interação escritas de cada um dos exames dos níveis B2 e C1. No que diz respeito aos
géneros textuais em foco, as tarefas consistiram em relatos de vivências pessoais
ou em textos argumentativos, quer sob a forma de cartas para apresentar um
pedido, uma reclamação ou sugestões, quer sob a forma de exposições relativas
a um tema da atualidade. A consulta das provas disponibilizadas como exemplo
para cada nível, no sítio eletrónico do CAPLE, pode ilustrar as tarefas em causa.
Procedimentos e análise
Uma vez que os textos se encontravam manuscritos, o primeiro passo consistiu em digitá-los para tratamento em suporte informático. Uma vez digitados, foi constituída uma base de dados, em que cada texto foi segmentado em
unidades elementares de nível ideacional, ou seja, unidades ideacionais (Chafe,
1980, 1994; Degand & Simon, 2009, Parra Paños, 2015). Estas unidades correspondem a orações ou a outras unidades com um estatuto de autonomia na
organização do texto – consideraram-se com este estatuto de autonomia unidades como os títulos, a indicação do local e data e as fórmulas de invocação
ou de despedida numa carta, as exclamações, quando apresentadas de forma
independente. No caso das orações complexas, cada oração correspondeu, na
análise, a uma unidade.
Na análise do corpus procedeu-se à identificação e categorização de incorreções. Para a identificação das incorreções, consideraram-se as regras gramaticais, ortográficas e de pontuação da variedade do Português Europeu. Num
âmbito mais abrangente, incluindo, por exemplo, as escolhas lexicais, tomaram-se como referência as formulações esperadas de falantes nativos para os contextos em causa (Corder, 1981), sem considerar fatores ligados à performance.
Como afirma Al-Khresheh (2016), baseado na posição de Corder (1981), “[…] an
error can be any choice, by the language learners, which strays from its proper
application, as would be expected from a typical, knowledgeable, indigenous
speaker of the language being learnt” (p. 52).
A identificação das incorreções foi feita em dois passos. Inicialmente, foi
realizada por um colaborador de língua materna portuguesa, com licenciatura
em português e chinês e, num segundo momento, a identificação foi objeto de
verificação pelo autor deste texto.
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Em relação à categorização, procedeu-se à classificação das incorreções
em três grandes categorias: gramática, discurso e representação gráfica. Na
gramática, estão em causa os desvios em relação às regras morfológicas e sintáticas do Português.
Para a categoria correspondente a incorreções do discurso, tomou-se como
base a delimitação proposta por Rose (2012, 2017) e Rose e Martin (2012), que
indicam um conjunto de parâmetros para avaliação da escrita, baseados na perspetiva da Linguística Sistémico-Funcional (Halliday & Matthiessen, 2014). O
discurso agrega um conjunto desses parâmetros (sistema de ideação ou recursos lexicais, sistema de identificação ou referência, conjunção e avaliatividade),
que estão na base de escolhas, mas que, designadamente no caso do léxico, da
referência e da conjunção, também podem estar na base de incorreções.
Enquanto na gramática estão em causa relações ao nível das palavras e das
orações, no discurso estão em causa relações estabelecidas no âmbito do texto,
num nível superior à oração (“Beyond clauses, patterns of meaning that unfold
across whole texts are known as discourse.”, Rose & Martin, 2012, p. 270).
Tomadas em si mesmas, de forma isolada, algumas orações não apresentariam
incorreções. Estas são reveladas quando se consideram relações de coesão e
coerência superiores ao domínio restrito da oração, em relação à construção
do campo ou domínio de atividade por meio do léxico e em relação à referência
ao universo representado e retomado ao longo do texto e em relação ao encadeamento segundo relações lógicas, como as temporais, no conjunto do texto.
A categoria de discurso dá, assim, conta de incorreções em relação às escolhas
lexicais, ao modo como se constrói a referência e se estabelecem relações lógicas, designadamente temporais e aspetuais, na unidade textual.
Na categoria correspondente à representação gráfica, considerámos as
incorreções ortográficas e de pontuação. Não foi contemplado o parâmetro correspondente à caligrafia e apresentação. Em relação à pontuação, dada a sua
relativa variabilidade, delimitaram-se as incorreções consideradas aos casos
de inobservância das regras estabelecidas, como, por exemplo, entre outras, a
regra que estabelece que a vírgula não pode ocorrer entre sujeito e predicado,
ou que os elementos de uma enumeração devem ser separados por vírgula.
Uma vez realizada a identificação e categorização das incorreções, procedeu-se à comparação dos grupos correspondentes a cada um dos níveis de proficiência (B2 e C1) e, dentro de cada nível, à comparação entre os participantes
com classificação positiva e negativa na componente de produção e interação

346

葡中跨文化对话 (第二辑) - 下册

Níveis de proficiência na perspetiva das incorreções

escritas. Deve observar-se que esta classificação resulta da avaliação realizada
sobre os textos, mas não integralmente, pois a prova incluiu ainda uma parte
final de reescrita de frases. Este indicador, que é o resultado a que os candidatos têm acesso, foi utilizado para estabelecer dois subgrupos em relação à
competência de escrita (que, deste modo, foi tomado como incluindo também
a tarefa de reescrita). O eventual caráter preditivo do indicador torna-se assim
mais abrangente, embora a relação com a classificação atribuída aos textos em
si possa ficar atenuada. A comparação tomou como indicadores o número de
incorreções, em termos absolutos, mas também os valores correspondentes
aos rácios de incorreções em função do número de palavras (tendo como referência a palavra gráfica) e do número de unidades oracionais-ideacionais. A
significância estatística das diferenças foi calculada com recurso ao SPSS, versão 25, por meio do teste t para amostras independentes, depois de verificada
a aplicabilidade, tendo em conta a inexistência estatística de diferenças entre
as variâncias.

Resultados
Na Tabela 1, para além da indicação dos valores médios quanto ao número
de palavras e de unidades oracionais-ideacionais, são apresentados os valores
médios correspondentes ao número de incorreções e rácios de incorreções por
palavras e por unidades oracionais-ideacionais.
Tabela 1. Extensão textual e incorreções

B2
C1

Palavras
345,7
467,5

Un. O-i.
59,6
79,2

Incorreções
41,9
38,3

Inc./Pal.
0,12
0,08

Inc./Un. O-i.
0,71
0,49

Em relação à extensão textual, medida pelo número de palavras e pelo
número de unidades oracionais-ideacionais, as diferenças são significativas
(t106=-8,708, p=,000, para o número de palavras e t106=-7,516, p=,000, para o
número de unidades oracionais-ideacionais), como seria de esperar, devido às
próprias indicações das tarefas, quanto à extensão do texto a produzir.
No que diz respeito à média do número de incorreções, observa-se um
valor superior para o nível de proficiência correspondente a B2, no entanto,
o contraste não é estatisticamente significativo (t106=,964, p=,337). O nível de
significância estatística só é alcançado quando se consideram os rácios em
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função da extensão textual: t106=4,075, p=,000, para o rácio com o número de
palavras e t106=3,961, p=,000, para o rácio em função do número de unidades
oracionais-ideacionais. O número de incorreções é menor no nível de proficiência C1, quando considerado em relação com o número de palavras ou de
unidades oracionais-ideacionais.
Passaremos a apresentar, na Tabela 2, os resultados dentro de cada grupo,
contrastando os subgrupos de participantes que obtiveram uma classificação
positiva com os que obtiveram uma classificação negativa, na componente de
produção e interação escritas (PIE).
Tabela 2. Classificação positiva vs. negativa em PIE

Positiva

Negativa

B2

12 (15%)

68 (85%)

C1

9 (32%)

19 (68%)

O que ressalta, de imediato, nos valores apresentados na Tabela 2, são os
valores muito elevados de classificações negativas nesta componente, nos dois
grupos. No caso do nível B2, esse valor atinge 85%. Coloca-se, assim, a questão
se o número de incorreções ou os valores dos outros indicadores diferenciam
os subgrupos dentro do mesmo nível.
Na Tabela 3, apresentam-se os resultados para os subgrupos em causa. No
nível B2, os subgrupos de classificação em PIE diferenciam-se significativamente,
desde logo quanto ao número de palavras (t78=-2,277, p=,026), contudo, essa
diferença já não emerge em relação ao número de unidades oracionais-ideacionais. Estes resultados apontam para diferenças entre os subgrupos quanto
à densidade de palavras por unidades oracionais-ideacionais.
Em relação ao número de incorreções, para o nível B2, o contraste encontra-se próximo do limiar de significância (t78=1,963, p=,053). Quando se considera
os valores em relação com a extensão textual, esse contraste emerge de forma significativa: t78=2,940, p=,004, para o rácio com o número de palavras e t78=2,256,
p=,013, para o rácio em função do número de unidades oracionais-ideacionais.
Tabela 3. Classificação positiva vs. negativa em PIE (médias)

B2
C1
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Neg.
Pos.
Neg.
Pos.

Pal.
339,0
383,8
456,6
490,4

Un. O-i.
59,1
62,6
78,4
80,9

Incorr.
43,5
32,9
44,8
24,3

Inc./Pal.
0,13
0,09
0,10
0,05

Inc./Un. O-i.
0,74
0,53
0,58
0,29
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No caso dos subgrupos de classificação do nível C1, os contrastes significativos não ocorrem quando se considera o número médio de palavras e o número
médio de unidades oracionais-ideacionais dos textos, mas surgem quando se
considera o número médio de incorreções: t26=3,686, p=,001, face a t26=-1,385,
p=,178, para o número de palavras e t26=-,504, p=,619, para o número de unidades oracionais-ideacionais). Esses contrastes aprofundam-se quando se
considera a relação com os indicadores da extensão textual: t26=4,361, p=,000,
para o rácio relativo ao número de palavras e t26=4,146, p=,000, para o rácio
respeitante às unidades oracionais-ideacionais.
O aprofundamento da análise, por meio da consideração dos domínios em
que se registaram as incorreções, é apresentado na Tabela 4. No caso do nível
B2, o domínio mais contrastante é o correspondente a incorreções gramaticais,
em que se registam diferenças significativas: t78=2,382, p=,020. Nos outros
domínios não se observam diferenças significativas entre as médias (t78=,966,
p=,337, para o domínio do Discurso e t78=,572 p=,569, para o Domínio da Rep.
Gráfica). Notem-se os valores médios bastante próximos entre os subgrupos,
no que se refere à Rep. Gráfica. Note-se também que o grupo com classificação
positiva apresenta um menor número de erros no domínio da Gramática em relação ao domínio do Discurso, inversamente ao grupo com classificação negativa.
Tabela 4. Média de incorreções por domínios

B2
C1

Neg.
Pos.
Neg.
Pos.

Gramática
20,1
13,4
17,5
10,6

Discurso
17,1
14,5
22,2
11,2

Rep. Gráfica
5,8
5,0
5,1
2,7

Em relação ao nível C1, os contrastes entre os subgrupos revelam-se significativos em todos os domínios: t26=2,728, p=,011, para o domínio da Gramática, t26=3,748, p=,001, para o domínio do Discurso, e t26=2,166, p=,040, para a
Rep. Gráfica). Pode observar-se que o domínio do Discurso suplanta o domínio
Gramatical em qualquer dos subgrupos deste nível. O domínio do Discurso é
também o que apresenta maior desnível entre os subgrupos deste nível com classificação negativa e positiva na componente de Produção e Interação Escritas.
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Discussão e conclusão
O estudo em que se integra a análise apresentada neste texto tem como
objetivo geral a caracterização das produções escritas dos aprendentes de
PLE, em diferentes níveis de proficiência. Esta análise específica incidiu sobre
as produções escritas dos textos de estudantes chineses que se encontram em
Portugal, ao abrigo de programas de mobilidade, e que realizaram os exames
CAPLE dos níveis B2 e C1, num Local para Aplicação e Promoção dos Exames
(LAPE). Adotou-se a perspetiva das incorreções, pelo facto de a (in)correção
constituir uma dimensão relevante, quando os aprendentes procuram uma avaliação dos seus textos, designadamente tendo em vista a realização de exames
de certificação, como é o caso dos exames do CAPLE. A dimensão de (in)correção torna manifestos nos textos aspetos da competência (ainda que mediada
pelo desempenho, sobre o qual influem fatores adicionais).
Estamos conscientes de que a avaliação dos textos escritos não se limita à
contabilização de incorreções linguístico-discursivas. Outros aspetos são considerados, como os ligados às características estruturais e discursivas do género
textual ou à variedade e amplitude de recursos mobilizados, nomeadamente
o vocabulário próprio do campo e a diversidade de construções sintáticas. No
limite, poderia existir um texto sem incorreções linguísticas que não obtivesse
uma avaliação positiva, por exemplo, por apresentar sempre a mesma estrutura simples e repetitiva em cada frase, o que o afastaria das características dos
textos que cumprem o objetivo sociocomunicativo pretendido na comunidade
da língua.
Estando presente a ressalva do parágrafo precedente, atribuiu-se à análise das incorreções neste texto e no estudo mais alargado em que se integra
um caráter instrumental, segundo três vertentes. Numa primeira vertente,
pretendeu-se colocá-las ao serviço da caracterização das produções escritas
dos aprendentes chineses de PLE, tendo como referência diversos níveis de
proficiência. As incorreções podem contribuir para esse propósito, tal como,
de uma forma simétrica, a descrição dos recursos já correta e adequadamente
utilizados também contribui. Numa segunda vertente, tendo também como
referência os níveis de proficiência, procurou-se encontrar indicadores práticos e de fácil execução, a que os aprendentes possam recorrer para avaliar e
monitorizar (ou ver avaliados e monitorizados) os seus desempenhos. Ainda
que esses indicadores não sejam absolutos, mas indicativos ou aproximados,
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devido à necessidade de consideração de outros fatores, poderão, em alguma
medida, dar resposta a uma necessidade encontrada frequentemente. Por fim,
pretende-se colher elementos que possam orientar o ensino-aprendizagem e a
elaboração de materiais pedagógico-didáticos.
Em relação ao objetivo da primeira vertente, o passo dado no sentido da
caracterização das produções escritas (na perspetiva das incorreções) consistiu na categorização das incorreções encontradas, segundo três domínios: o
domínio do discurso, o gramatical e o da representação gráfica. Estes domínios correspondem ainda a delimitações bastante amplas. A prossecução da
análise deverá aprofundá-los em novas especificações, que permitam apreender problemas em relação a estruturas e parâmetros particulares. No entanto,
mesmo no âmbito em que a delimitação se situou, já foi possível observar o
valor elevado que as incorreções no domínio gramatical atingem no subgrupo
dos participantes que não obtiveram classificação positiva na componente de
Produção e Interação Escritas, no nível B2. No nível C1, os subgrupos com
classificação positiva e negativa diferenciam-se de forma significativa em todos
os domínios. Ressalta o domínio do discurso, como aquele que apresenta um
valor mais elevado de incorreções. Isso acontece em qualquer dos subgrupos.
De qualquer modo, o domínio gramatical apresenta valores próximos dos do
Discurso, continuando a exigir atenção.
No que se refere à segunda vertente, a análise realizada conduziu a diversos
indicadores baseados no número de incorreções, com o propósito de diferenciar
os níveis em foco e, dentro de cada nível, os subgrupos com classificação positiva
e negativa: número de incorreções e rácios por relação com a extensão textual.
Os indicadores com maior poder diferenciador são os que correspondem aos
rácios relativos à extensão textual. O caso do rácio respeitante ao número de
palavras, que é menos exigente sob o ponto de vista da análise e segmentação
linguística, por se basear na contabilização das palavras gráficas, sendo facilmente calculável, apresentou um poder diferenciador ligeiramente superior ao
correspondente às unidades oracionais-ideacionais. Os valores obtidos para
estes indicadores, nos subgrupos com classificação positiva, foram de 0,09 e
de 0,05 para os níveis B2 e C1, respetivamente. O alargamento do número de
textos do corpus permitirá confirmar ou afinar estes rácios. No caso das unidades oracionais-ideacionais, os valores situaram-se em 0,53 e 0,29, para os
mesmos níveis respetivamente.
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Ainda que a descrição e avaliação possam estar presentes, de forma relevante, nos desígnios do estudo, não devem ser esquecidos os propósitos ligados
ao ensino-aprendizagem. Nesta vertente, tal como na da descrição, a análise
efetuada tem um alcance também amplo. Permite, na sequência do que ficou
dito em relação à vertente descritiva, chamar a atenção para a necessidade de
o ensino-aprendizagem ter em conta os aspetos gramaticais ou do domínio
discursivo. Contudo, torna-se indispensável prosseguir a análise em relação
a aspetos mais específicos, numa abordagem não apenas quantitativa, mas
também qualitativa. Captando o sistema construído pelo aprendente, no seu
percurso de aprendizagem, procurar-se-á ativar estratégias de transformação
do conhecimento para o fazer evoluir em direção ao sistema de escolhas da
língua-alvo e estratégias de ativação de controlo e monitorização consciente
da sua aplicação (Barbosa, 2015), até que se encontre interiorizado e, em larga
medida, automatizado.
As implicações para o ensino-aprendizagem não se limitam a revelar áreas
críticas que devem ser objeto de atenção e trabalho pedagógico adicional no
percurso. Os materiais pedagógico-didáticos podem colher na análise que revelou as incorreções produzidas elementos a fornecer aos novos aprendentes.
Tal como é salientado por Granger (2008), na lexicografia pedagógica já há
recursos que incluem a chamada de atenção para erros frequentes revelados
pelos corpora de aprendizagem. De modo similar, o professor pode incluir nos
materiais pedagógicos ligados a determinadas tarefas de escrita indicações ou
chamadas de atenção que resultam da análise das incorreções e inadequações
apresentadas por aprendentes anteriores. Pode também promover a ativação
de recursos linguísticos, que a análise dos corpora de textos produzidos em
tarefas de escrita idênticas revelou como necessários. Estas propostas tornam-se mais relevantes se considerarmos que algumas tarefas aparecem de forma
recorrente nos programas de unidades curriculares, em anos sucessivos.
Como deixámos expresso logo no início e na secção dedicada à metodologia, os participantes deste estudo encontravam-se em Portugal, procurando
a imersão linguística como fator de desenvolvimento da sua proficiência. As
expectativas que podem ser criadas por esta situação são contrariadas pela elevada proporção de insucesso nos resultados dos exames dos níveis em causa,
em geral (Barbeiro, 2019) e, em particular, na componente de Produção e Interação Escritas.
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A dificuldade desta componente também surge no estudo de Knoch, Rouhshad, Oon e Storch (2015), respeitante a estudantes estrangeiros que realizaram
estudos em universidades australianas. Os resultados que obtiveram estão em
conformidade com as dificuldades em alcançar sucesso nos exames, em geral
(cf. Barbeiro, 2019) e na componente de escrita, em particular, que encontrámos. Knoch et al. (2015) mostram que, mesmo em contexto de imersão e num
ambiente académico, os progressos na escrita dos textos revelam-se lentos e
limitados. No seu estudo, os participantes, após três anos de imersão, apresentaram melhorias sobretudo em relação à fluência. Nos domínios da correção
e da complexidade gramatical e lexical os progressos foram mais reduzidos.
Como estratégia para promover um progresso mais rápido, propõem o aumento
de feedback aos alunos em relação aos seus textos. Podemos acompanhar e
complementar esta proposta com o aumento da consciência de áreas em que
os corpora de aprendizagem revelam dificuldades e incorreções por parte dos
aprendentes e da consciência da sua presença ou não nos seus próprios textos.
Esta consciencialização poderá tirar partido de recursos como os referenciais,
por exemplo, o Referencial Camões PLE, que permitem confrontar as produções e eventuais incorreções com o que se encontra indicado para o nível em
causa. O nível de incorreções e, concomitantemente ou consequentemente, o
nível de insucesso revelam competências ainda insuficientemente adquiridas ou
consolidadas. Em face desses problemas, a vertente de ensino‑aprendizagem é
chamada a procurar estratégias que os consigam ultrapassar e que potenciem a
aprendizagem, no contexto de imersão em que os participantes se encontram.
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UM ESTUDO SOBRE A ESCRITA DE
ALUNOS CHINESES DE PORTUGUÊS
COM BASE NAS CONSIDERAÇÕES DA
MENTALIDADE DA LÍNGUA MATERNA
母语思维与中国葡语学生写作研究
Zhong Caiyan
Guangdong University of Foreign Studies
South China Business College

Introdução
De acordo com Zhang Hengzhen (2004), na China, os estudos sobre a
escrita na língua segunda começam por análises fragmentadas, por exemplo,
análises centradas em gramática, retórica, estrutura, etc. A partir dos anos 70
do século XX, começam os estudos da produção escrita, assim como do processo da produção escrita, os quais têm como objetivo investigar as questões
de lógica, coerência, estrutura, estilo, etc.
Quanto ao ensino de português, têm surgido nos últimos anos alguns estudos sobre o ensino de língua, de leitura, e de compreensão oral. Mesmo assim,
são raros os estudos sobre o ensino de português na China, particularmente
na área da produção escrita. Portanto, o presente trabalho será uma iniciativa
significante para o ensino de português na China.
Este trabalho tem como finalidade estudar a escrita em português dos alunos
chineses que estudam português em Guangdong University of Foreign Studies
South China Business College, investigando as influências da língua chinesa na
escrita em português, assim como as vantagens e as desvantagens da menta-

DIÁLOGOS INTERCULTURAIS PORTUGAL-CHINA 2 - VOL. 2

357

母语思维与中国葡语学生写作研究

lidade da língua chinesa para os alunos chineses na elaboração escrita, o que
possibilitará novos métodos e ideias para o ensino futuro da disciplina de escrita.
As considerações da mentalidade da língua materna fazem parte da teoria da Linguística Cognitiva, as quais se relacionam com o sistema metafórico,
como Lakoff e Johnson (2003, p. 3 apud Ye, 2013, p. 6) explicam: “Metaphor
is not only a matter of language, but more importantly a matter of thought”. A
perceção sobre a metáfora revela não apenas a capacidade de conhecer a língua, mas também a capacidade de utilizar a língua. Também assim defende
Zhao Yanchun:
Umas das influências da mentalidade da língua materna consistem no sistema metafórico. […] No processo da aquisição da língua segunda, o sistema metafórico da língua materna, como uma mentalidade, não limite a
sua influência apenas em formas de línguas.1 (Zhao, 2014, p. 85)

Alem disso, “Existem metáforas em unidades diferentes de cada língua,
por exemplo, em palavras, locuções, frases e discursos também”2 (Wang, 2011,
p. 108). Neste sentido, o presente trabalho concentrar-se-á em análises sobre
as influências deste modo cognitivo nas frases e composições escritas pelos
alunos chineses.
São todos dezanove alunos que oferecem exemplos de frases e de composições no primeiro semestre do ano letivo 2018/2019. As frases são escritas à
mão e digitalizadas pela autora deste trabalho, enquanto as composições são
escritas no computador e entregues por emails. Por causa disso, na parte da
análise de composições, verificam-se alguns erros ortográficos nos exemplos,
que são inevitáveis.
O trabalho será organizado da seguinte forma: a próxima parte apresentará
uma análise das frases dos alunos, a partir da perspetiva de forma de língua;
a terceira será uma análise das composições desenrolada no ponto de vista de
coerência e a quarta parte demonstrará as considerações finais.

1

隐喻系统的迁移是语言迁移的一个重要方面̥（……）母语的隐喻系统作为一种思维方式
对二语习得的影响绝不局限于语言形式本身的迁移̥

2

隐喻可以在各语言的各个组织中体现, 如单词、词语、句子, 也可以体现为语篇等̥
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1. Análise de frases
Diferentemente da língua portuguesa, a língua chinesa tem uma característica, que é a falta de flexão, como defende Li e Thompson (2011, p. 715 apud
Peixoto, 2014, p. 35): “most words in Chinese have one immutable form, which
does not change according to number, case, gender, tense, mood”. Isso forma
uma grande dificuldade aos alunos chineses que aprendem português, a qual
se evidencia quanto na fala tanto na escrita deles. Podem-se constatar erros em
termos de número, género, tempo e modo verbal nas seguintes frases.
a) A nossa empresa contratava um funcionário que fosse um talentos
bilingues.
b) Esgotei-me a estudar a língua portuguesa por todo a dia.
c) Nós resistemos à comportamento que dirigirmos um carro depois de
beber.
d) Nós estámos proibidos de aceder a essa sítio, pois não cumprimos as
regras do Internet.
e) Querio ir ao hotel onde você ficou na férias passada.
f) Bebesse quanto bebesse, não fui estar bêbado.
g) Enfrentar as dificuldades, ele oscilou muito e não pode avançar.
Na frase a) só se vê um erro de número, “um talentos bilingues” [um
talento bilingue], e na frase b) só um erro de género, “todo a dia” [todo o dia].
Podem-se ver nas frases c), d), e), f) e g) erros de conjugação de verbo, quer
na ortografia, quer no modo e no tempo, “resistemos” [resistimos], “estámos”
[estamos], “Querio” [Queria], “fui estar” [ficaria], “Enfrentar” [Enfrentando] e
“pode” [pôde]. Estes erros mostram que a falta de flexão na língua chinesa tem
uma influência relativamente negativa na produção escrita dos alunos chineses.
Uma outra caraterística do chinês é que este “é uma língua de tópico-comentário, não havendo assim necessidade de marcar claramente a relação
existente entre vários elementos sintáticos da frase” (Peixoto, 2014, p. 41). Portanto, é comum que os alunos chineses escrevam frases como estas:
a) É difícil que as cientistas expliquem este fenómeno estranho, só difinem
que é um fenómeno natural.
b) Ele aceito a proposta do filho, corre todas as noites para exercitar o
corpo.
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c) Eu constatei ele é muito bonito.
Para as frases a) e b), é necessária pelo menos uma conjunção copulativa
“e” para juntar as duas orações, e é precisa uma conjunção integrante “que”
depois do verbo “constatei” na frase c).
Por outro lado, a falta de preposições na escrita em português também é
um problema muito grave. Isso deve-se à diferença de usos de determinados
verbos entre o chinês e o português. Seguem-se os seguintes exemplos:
a) Eu tenho direito de mantar silencioso, você não pode obrigar-me falar.
b) As pessoas devem desistir as opiniões que não se conformam ao desenvolvimento da época recente.
O verbo “obrigar” rege uma preposição para ligar o verbo que se segue, e
o verbo “desistir” rege uma preposição entre ele e o substantivo que se segue.
No entanto, não são precisas preposições na tradução das expressões “obrigar-me a falar” e “desistir das opiniões” para chinês, como os seguintes exemplos:
a)
Obrigar-me a falar
强迫我说话
Qiángpò wǒ shuōhuà
Obrigar eu falar
b)
Desistir das opiniões
放弃意见
Fàngqì yìjiàn
desistir opinião
Por isso, quando o aluno faz uma tradução literal de chinês para português
nestes casos, elimina naturalmente a preposição.
De acordo com um questionário sobre o processo da produção escrita, feito
no fim do primeiro semestre do ano letivo 2018-2019, 16 alunos afirmam que
pensam primeiro numa frase em chinês e depois traduzem a frase para português quando eles são indicados para escrever uma frase em português com
uma determinada palavra. Esta estratégia de tradução é comum e natural na
produção escrita na língua segunda. Segundo o modelo cognitivo de Flower e
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Hayes (1981), existem três fases no processo de escrita, que são planeamento,
tradução e revisão. A fase de tradução indica que o escritor precisa de transformar as ideias abstratas em linguagem escrita, clara e precisa, para que o leitor
entenda as ideias. Neste sentido, para os alunos chineses que aprendem português, quando eles são designados para escrever uma frase ou composição em
português, elaboram espontaneamente as ideias com a língua mais familiar e
depois traduzem as ideias para a língua portuguesa. Isto também é defendido
por um professor chinês, Liu Shirong (2010, p. 81), que assim afirma:
Qualquer um que tenha contato com duas línguas, faz tradução (interpretação) inconscientemente. […] E ela é necessária para a descodificação e
a reestruturação contínua entre duas línguas. A escrita em língua inglesa
não é uma exceção3.

Por isso, o que importa será a questão de compreender as diferenças entre
o chinês e o português, no sentido de forma e de ideia. Assim sendo, verifica-se que os alunos que recorrem à tradução literal cometem não apenas erros
gramaticais, mas também erros semânticos, como por exemplo:
a) Este aparelhos de multifunções é servem para carregar os telemóveis.
b) João não é sério nada quando ele trabalha.
c) Porque o voz da mosca fui muito barulhento, ele abriu a janela e
afugentou-a.
d) Porque ele não tomou o medicamento a tempo, a sua constipação evoluiu para uma nível mais pesado e teve de ir ao médico.
O uso do verbo “ser” e do verbo “servir” na frase a) revela uma expressão
muito comum em chinês, “是用来” (shì yònglái), que significa “servir para”.
Atende-se o seguinte exemplo:
这是用来做什么的？
Zhè shì yònglái zuò shénme de?
Isto ser servir para fazer o quê?

3

任何接触两种语言的人, 潜意识里都要用到翻译(interpretation)̥（……）如何在两种语言
之间不断的解码、重组, 恐怕都离不开这种翻译̥英文写作也不例外̥
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Esta frase significa “Para que serve isto?” ou “Isto é para quê?”. Enquanto
o aluno não distinga bem a gramática do chinês e do português, faz uma tradução literal de chinês para português, o que acontece também na frase b), além
da falta do artigo definido antes do nome próprio “João”. O aluno que escreve
a frase b) escreve também a frase em chinês, que é a seguinte:
João在工作的时候一点都不认真̥
João zài gōngzuò de shíhou yīdiǎn dōu bù rènzhēn.
João em trabalhar de momento um pouco nem sequer não sério.

Constata-se que esta frase transmite uma ideia de que o João não trabalha
a sério, mas não a ideia de que ele não é uma pessoa séria. Embora a frase b)
“João não é sério nada quando ele trabalha” expresse o mesmo sentido, não
passa de uma tradução literal. E a frase parece um pouco verbosa, tanto em
português quanto em chinês, porque existe uma forma mais concisa em chinês,
que pode ser a seguinte:
他工作一点都不认真̥
Tā gōngzuò yīdiǎn dōu bù rènzhēn.
Ele trabalhar um pouco nem sequer não sério.
Ele não trabalha a sério.

As frases c) e d), por sua vez, mostram incompreensão dos alunos em
relação às conjunções causais. Segundo a explicação em Gramática em língua portuguesa, quando a palavra “porque” serve como uma conjunção causal, deve estar no meio da frase (Wang & Lu, 1999, p. 413). Quanto à frase d),
destaca-se o uso impróprio do verbo “evoluir”. A sua explicação no Dicionário
português-chinês é “evolucionar” (Chen, 2001, p. 468), e um dos significados
de “evolucionar” é “发展”(fāzhǎn) (Chen, 2001, p. 468). Uma parte da frase d)
em chinês escrita pelo aluno é a seguinte:
他的感冒发展成更严重的等级̥
Tāde gǎnmào fāzhǎn chén gèng yánzhòngde děngjí.
Dele constipação evolucionar até mais grave nível.

No que diz respeito à questão do sentido semântico nesta frase, nota-se a
palavra “发展”, que aprece na explicação de “evolucionar” no dicionário e que
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indica “um processo de transformar, de pequeno para grande, de fraco para
forte, de simples para complicado e de inferior para superior”4 (Compilação
de dicionários de chinês, 2017, p. 218). Nesse caso, a tradução literal de chinês
para português parece compreensível, que o aluno quer dizer que a doença fica
grave. No entanto, é pouco aceitável o uso da palavra “发展” quando se refere a
doenças, pelo facto de existirem usos convencionais para descrever a transformação de doenças, ora “好转”(hǎozhuǎn) para dizer “melhorar” (Chen, 2001,
p. 705), ora “恶化”(èhuà), que significa “piorar” (Chen, 2001, p. 825). Tendo
em consideração a inevitabilidade da fase de tradução do modelo cognitivo
defendido por Flower e Hayes, os alunos chineses precisam de perceber bem
não só o português, mas também o chinês, a sua língua materna.

2. Análise de composições
Ainda segundo o resultado do questionário feito no fim do primeiro semestre
do ano letivo 2018/2019, 11 alunos respondem que é difícil escrever um texto
em português e 4 alunos respondem que é muito difícil. Como uma composição
é um conjunto organizado de frases, os erros que aparecem na construção de
frases aparecem sem dúvida na elaboração de composições. Aliás, necessita-se
pensamento lógico e crítico no processo de escrever um texto bem organizado,
além dos conhecimentos linguísticos.
Portanto, nesta parte, o trabalho tentará investigar a questão de coerência
em termos de forma e de sentido, para saber como a mentalidade da língua
chinesa exerce influência sobre a produção escrita em português. Os exemplos
desta parte são comentários escritos pelos alunos, sobre duas frases do texto
“Álcool” tirado de China vista por um sinólogo português, de Luís Cabral (2014,
p. 4), as quais são “Álcool é para desinfetar feridas. […] Vinho não é álcool,
vinho tem álcool, o que não é o mesmo”.
Como as composições são escritas no computador pelos alunos, são inevitáveis erros ortográficos nos exemplos. E para esta análise, convém citar as
versões originais e não correções. Veem-se em primeiro lugar os títulos das
composições, os quais devem resumir a ideia principal das composições.
1. A diferença entre vinho e álcool

4

(发展)指事物由小到大、由弱至强、由简单到复杂、由低级到高级的变化̥
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2. Álcool é importante para chineses
3. Álcool é para desinfectar feridas
4. Álcool não pode resolver o problema em essencial
5. Beber vinho não por sausa do álcool
6. Diferenças Entre Álcool e Vinho
7. O álcool e o vinho
8. O álcool e o vinho são diferentes
9. o álcool é o vinho?
10. o álcool não é o mesmo que o vinho, mas também o mesmo .
11. O que é o álcool
12. Os prós e os contras do vinho
13. O vinho é muito importante
14. O vinho não é o álcool
15. O vinho tem o álcool
16. Porquê a bebida
17. Vinho e álcool são mesmas coisas?
18. Vinho não é álcool
19. Vinho não é igual ao álcool

Ao ler os títulos das composições, nota-se que alguns títulos, como 3
“Álcool é importante para chineses”, 4 “Álcool não pode resolver o problema
em essencial”, 11 “O que é o álcool”, 12 “Os prós e os contras do vinho”, 13 “O
vinho é muito importante” e 16 “Porquê a bebida”, não estabelecem uma relação muito forte com as duas frases em questão.
Além da elaboração de títulos, a questão de coerência evidencia-se mais
no corpo das composições. Na maior parte delas, a falta de conjunções é um
problema comum, quer entre frases, quer entre parágrafos. Trata da característica da língua chinesa já referida acima: uma língua de tópico-comentário,
que também é uma característica da mentalidade. Isto quer dizer que os alunos cometem espontaneamente erros deste tipo. Mesmo que as frases escritas
a partir de tal mentalidade não provoque muita dificuldade a um leitor português em entender a ideia, por causa da extensão pequena das frases, quanto às
composições traduzidas literalmente de chinês para português, isso será uma
questão de coerência e de lógica. Para entender uma tradução literal, é precisa
“uma reestruturação mental e linguística significativa aquando da interiorização
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e/ou transmissão de mensagem” (Peixoto, 2014, p. 120). Segue-se um excerto
da composição 9, “o álcool é o vinho?”:
Vinho tem álcool,mas eestes dois coisa não são mesmo. A utilização do
álcool é mais ampla do que o vinho. O álcool pode usar para desinfetar as
feridas, e mais,o álcool pode usar na produção da industrial. Às vezes,o
álcool também pode usar no experiência da quimica. O vinho é usar para
beber,mas o álcool não. O vinho tem mais elementos incluir o álcool. Mas
o álcool é só o álcool.

É evidente que existem poucas conjunções neste parágrafo e que cada frase
tem um sentido independente. Mas tendo em conta a coerência interior delas,
a segunda frase pode servir de explicação da primeira frase, enquanto as três
frases a seguir servem de justificação da segunda frase. E as últimas duas frases parecem que estão a reforçar o tópico desta composição: o vinho e o álcool
são diferentes. Não obstante a existência possível da coerência interior entre
as frases, este parágrafo é desorganizado no sentido de linguagem e de ideia.
E no exemplo seguinte, trecho tirado da composição 14, “O vinho não é
o álcool”, a falta de conjunções e a posição das palavras-chave impedem uma
compreensão imediata da ideia transmitida, que será a situação diferente entre
os pobres na França e na China em relação ao acesso à bebida alcoólica.
O vinho originou-se no sul da França, foi ofertado para os nobres no
passado. Posso encontrar o vinho no banquete. Os pobres não tiveram a
competência ou o dinheiro bastante para beber o vinho. Mas, na China,
o álcool sempre é feito pelo arroz. Todas as pessoas na China tiveram o
arroz, e por isso, quase todas as pessoas, inclui os pobres, poderam beber
o álcool no passado.

Neste trecho, há só uma conjunção adversativa, “mas”, para sublinhar as
situações diferentes entre a França e a China, os dois nomes próprios que aparecem quase no início das frases. Entretanto, só depois de resumir a ideia principal
das duas partes, a parte antes da conjunção adversativa e a parte depois dela,
é que se sabe que o aluno quer realçar a situação dos pobres dos dois países e
que se deduz que “pobres” é a palavra-chave deste trecho.
Para além da falta de conjunções entre frases, acontece a mesma situação
entre parágrafos, como o caso da composição 11, “O que é o álcool”:
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Alguns dizem que o álcool é para desinfetar feridas.Acho que eles não entendem o álcool.Parece-me que o álcool inclui vários objetos,por exemplo,álcool
metílico,álcool etílico,álcool anidro ou só uma bebida que tem álcool.O que
é que uma bebida que tem álcool?Por evemplo,o vinho,o champanhe e a
cerveja,etc.Neste texto,presumo que o álcool é as bebidas que tem álcool.
A China é o primeiro país a fabricar o álcool.Na cultura chinesa,o álcool
tem uma lugar muito importante,quer na cidade quer no campo.

Os dois parágrafos são os primeiros desta composição. O primeiro parágrafo esclarece a ideia de palavra “álcool”, mas não aparece nenhuma palavra
relacionada com a China, que é a palavra-chave do segundo parágrafo, nem
uma palavra que sirva de contacto entre os dois parágrafos.
O segundo problema comum que aparece nas composições consiste na confusão da ideia da palavra “álcool”. “Álcool” em português designa não apenas
a ideia do etanol, que é um termo científico de uma substância química, mas
também indica as bebidas que contêm o etanol, quer dizer, bebidas alcoólicas.
As duas frases em questão, “Álcool é para desinfetar feridas. Vinho não é álcool,
vinho tem álcool, o que não é o mesmo”, estão a fazer um jogo de palavras. Por
um lado, o álcool, especificamente o álcool medicinal, pode desinfetar feridas
corporais, e por outro lado, o álcool, neste caso, bebidas alcoólicas, no sentido
metafórico, ajuda a aliviar sofrimentos mentais. No texto “Álcool”, o autor elogia a alegria de beber vinho, mas afirma que o vinho não é a mesma coisa que
o álcool. Neste sentido literal, ou seja, sem leitura deste texto, o significado das
duas frases consiste no plano substancial em que o vinho não é equivalente
ao etanol (álcool). E com o contexto deste texto, o significado deve estar num
plano metafórico em que se usa o termo “vinho” em ocasiões de felicidade ou
de cerimónia enquanto se usa o termo “álcool” em ocasiões de relaxar aflições
mentais ou de abuso. E neste plano metafórico, quer vinho, quer álcool, são
termos que indicam bebidas alcoólicas.
Por sua vez, há duas palavras em chinês que podem provocar confusão ao
entender o sentido de “álcool” em português, as quais são “酒” (jiǔ) e “酒精”
(jiǔjīng). “酒” é um nome geral para as bebidas alcoólicas e “酒精” é um termo
usado no quotidiano para indicar vários tipos de líquido com etanol. Observa-se que “álcool” pode ser “酒”, e também pode ser “酒精”. Este cruzamento de
ideias provoca dificuldade de compreender o que as composições querem transmitir, pelo facto da confusão de ideias dos próprios alunos.
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Em algumas composições, a palavra “álcool” ora significa etanol, ora significa bebida alcoólica e não existem esclarecimentos entre os dois significados.
Atente-se nos exemplos seguintes, sendo o exemplo a) tirado de 15 “O vinho
tem o álcool” e o b) de 2 “Álcool é importante para chineses”:
a)
O vinho tem o álcool, mas o vinho e o álcool não é a mesma coisa. O que é
o álcool? Este é um corpo composto e tem muitos usos. Quando você está
ferido, pode esterilizar a ferida pelo álcool. Quando leu o manual de instruções dos alimentos, pode ler o álcool que foi usado para o processamento
de alimento. Por outro lado, pode usá-lo para limpar a higiene da casa. O
álcool é uma coisa bastante boa.
b)
Álcool é uma coisa fantástica. Para médico, é a poção. Para químico, é o
material de química. Para pessoas normais, é uma bebida.
Acha-se que o álcool é para desinfectar feridas. Este álcool é uma poção
para limpar as bactérias de feridas. Embora em mente, as feridas pode
significar as almas feridas. Muitos pessoas costumam beber álcool com o
objetivo de temporariamente esquecer a dor da vida ou da amor.

De acordo com a descrição sobre o álcool nas composições, deduz-se que
os alunos sabem que existem diferentes tipos de álcool e que a palavra “álcool”
não tem um único significado. No exemplo a), o álcool para desinfetar feridas
é o álcool medicinal e o álcool para culinária é um tempero líquido que contém álcool. Para um chinês, não é difícil de identificar que o anterior é “酒精”
e o posterior é “料酒”(liàojiǔ). Entretanto, a falta de esclarecimento entre os
dois provoca um mal entendimento, tanto a leitores chineses quanto a leitores
de outros contextos culturais, de que alguma pessoa usa o mesmo álcool para
desinfetar feridas e cozinhar. No exemplo b) acontece o mesmo problema. Da
leitura deste excerto, supõe-se que o álcool medicinal possa ser uma bebida,
embora o aluno saiba o primeiro “álcool” é “酒精” (etanol) e o segundo é “酒”
(bebida alcoólica).
Uma outra ideia confusa é a de “vinho”. O vinho não é equivalente a “酒”,
devido aos contextos distintos entre a China e Portugal. Na China, quando se
refere apenas à palavra “酒”, indica-se normalmente “白酒” (báijiǔ), álcool
feito de arroz. Mas é evidente que em algumas composições, não há uma dife-
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renciação entre “vinho” e “白酒”, por exemplo, um trecho da composição 18,
“Vinho não é álcool”:
Depois, acho que vinho e álcool não são a mesma cosia por causa dos seus
efeitos opostos. Beber vinho tem muitos benefícios. Vinho ajuda à digerir, a
melhorar a beleza e a diminuir a tensão etc. Vinho não só faz bem à saúde,
mas também pode inspirar as criações. Por exemplo, Li bai, o poeta muito
famoso na China, de quem gostou muito beber vinho para fazer os poemas.
E vinho foi elogiado muitas vezes nos seus poemas. Mas ao contrário de
vinho. É simples tornar as pessoas mais negativas e tristes por beber álcool.
E se beber demais, pode áte ser envenenado com álcool.

李白5 (Lǐ Bái) é um poeta da Dinastia Tang. Deduz-se que o álcool do quotidiano dele é feito de arroz, mesmo que ele tenha oportunidade de beber vinho
graças à prosperidade do comércio daquela época. No entanto, esta confusão
das ideias de “vinho” e de “白酒” não é o foco do tópico e pode-se considerar a
palavra “vinho” como um nome geral para as bebidas alcoólicas neste contexto.
Depois de se terem discutido as questões da coerência em termos da forma
da língua e da ideia dos elementos do tópico, aborda-se nesta parte a questão
do contexto cultural, no sentido da coerência entre ideias diferentes. Das dezanove composições, há muitas que abordam elementos da China, ora termos
específicos, ora símbolos culturais, por exemplo, treze composições adotam a
palavra “China”, três adotam o termo “cultura chinesa”, cinco adotam a palavra “chinês”, ou “chineses”, ou “chinese” (mesmo sendo errado), seis referem o
poeta 李白, duas referem o poeta欧阳修6(Ōuyáng Xiū), uma refere o poeta 陶渊
明7(Táo Yuānmíng), e ainda uma refere o poeta 苏轼8(Sū Shì), todos poetas da
China antiga. Como o texto discutido “Álcool” já tem um contexto de referência, que é a cultura chinesa, é inevitável que os alunos elaboram a composição
a partir deste contexto. E o presente trabalho pretende discutir se estes elementos culturais estão a reforçar ou a destruir a coerência do texto. Na maioria
das composições, quando se refere a um poeta, está a justificar que as bebidas

5

李白(Lǐ Bái), (701-762), poeta da Dinastia Tang.

6

欧阳修(Ōuyáng Xiū), (1007-1072), poeta da Dinastia Song.

7

陶渊明(Táo Yuānmíng), (352-427), poeta da Dinastia Jin.

8

苏轼(Sū Shì), (1037-1101), poeta da Dinastia Song.
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alcoólicas podem inspirar o poeta nas criações poéticas e literárias. Atende-se
o exemplo acima, da composição 18 “Vinho não é álcool”, e mais um exemplo
da composição 13 “O vinho é muito importante”:
O vinho também pode ser usado para cultivar sentimentos. Por exemplo, Li Bai, um famoso poeta da China antiga, costumou escrever poemas
enquanto bebeu. Muitos dos seus poemas foram criados enquanto bebiam.

Os dois exemplos estão a explicar uma das funções do vinho, que é a inspiração poética, mas não estão a justificar o tópico: “porque é que o vinho e o
álcool são diferentes”, o que demonstra uma incoerência no plano de discurso.
Por outro lado, através da leitura de todos os exemplos referidos, sabe-se que
muitos estão a discutir o álcool e o vinho no sentido substancial, que tem pouco
a ver com o contexto do texto “Álcool”. Isso deve-se ao facto de que muitos alunos não entendem o plano metafórico do tópico.
Na verdade, a ligação metafórica entre o tópico e a composição serve para
construir a coerência de um discurso. Como já existe uma metáfora no tópico,
“Álcool é para desinfetar feridas”, a justificação da mesma já é uma possibilidade de um discurso coerente. O seguinte exemplo é o corpo da composição
17 “Vinho e álcool são mesmas coisas?” e mostra uma ligação estreita entre as
ideias apresentadas e a metáfora do tópico.
Quando se refere ao álcool, o que primeiro aparece na nossa mente é químico, experiência, desinfetar feridas, entre outros. Sim, álcool sempre é
um dos símbolos da tristeza ou do sofrimento. Sempre que sejamos feridos, vamos usar álcool para desinfetar no primeiro tempo. E por vezes, as
pessoas bebem vinho porque eles querem diminuir os seus sofrimentos
e amarguras não só do corpo, mas também da mente através do álcool.
Por exemplo, Ouyang Xiu, um político e poeta famoso da Dinastia Song,
enfrentou muitos obstáculos na política e por isso, ele começou a beber
vinho e chamou a si zuiweng, um homem bêbedo. Numa obra dele, zuiwengtingji, ele escreveu que a intenção dele não estava no vinho, mas nas outras
coisas. Ele só quis diminuir as tristezas através do álcool do vinho.
Mesmo que o álcool seja ingrediente do vinho, não podemos afirmar que
uma pessoa está dorida ou fica triste quando ele ou ela bebe vinho. Ao
contrário disso, talvez esta pessoa beba vinho para celebrar alguma coisa.
Não só na China, mas também no todo o mundo, as pessoas vão escolher
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beber vinho para celebrar nas festas. Quando bebem no casamento, eles
celebram para o casal. Quando bebem na festa do aniversário, eles celebram quem faz aniversário. Em muitos casos, as pessoas vão ficar bêbedas
depois de beber tanto vinho, mas isso também é uma expressão de felicidade. Nessas circunstâncias, álcool não é para desinfetar feridas nem para
expressar as emoções negativas.

O primeiro parágrafo é uma explicação do tópico, no plano substancial e
no plano metafórico, seguido pelo um exemplo no segundo parágrafo, no que se
refere ao poeta 欧阳修e à sua experiência com o álcool. E no terceiro parágrafo
justifica-se a ideia do tópico: os diferentes sentidos semânticos das palavras
“vinho” e “álcool” quando ambas designam a mesma coisa, bebida alcoólica.
Depois de se terem analisado as composições, pode-se concluir que as
características da língua chinesa dificultam a escrita dos alunos chineses, por
causa do modo cognitivo deles. Entretanto, o contexto cultural deles ajuda-os
a diversificar os pontos de vista para com um determinado tópico.

Considerações finais
Através das análises das frases e das composições dos alunos chineses, verificam-se influências da mentalidade da língua materna no processo da escrita
numa língua segunda, neste caso a língua portuguesa, sendo observadas nos
resultados escritos, como as seguintes:
a) Devido à falta de flexão da língua chinesa, os alunos têm dificuldade na
aprendizagem das formas de número, género, tempo e modo verbais e
cometem vários erros formais na escrita.
b) Os alunos tendem a fazer traduções literais, traduzindo diretamente as
palavras ou expressões de chinês para português, sem considerarem as
formas fixas das locuções em português.
c) Não percebem claramente os significados das palavras em português e
fazem frases a partir da explicação em chinês destas palavras portuguesas, causado mal-entendidos semânticos.
d) Confundem os conceitos das palavras semelhantes em português e em
chinês. A perceção de determinadas ideias causa confusões quando eles
são indicados para escrever um texto.
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e) O chinês também é uma língua de tópico-comentário, por isso, os alunos
não têm uma consciência muito forte de construir um discurso coerente
utilizando as conjunções necessárias.
f) O contexto cultural da língua materna, como um fator inconsciente, faz
com que os alunos escrevam composições sem explicarem bem as metáforas culturais, o que dificulta a leitura dos leitores não chineses.
Não obstante todas essas influências negativas, que se devem às diferenças da mentalidade entre o chinês e o português, os conhecimentos culturais
tipicamente chineses proporcionam aos alunos matérias abundantes para
desenvolver a escrita.
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“PEDIDOS” POR E-MAIL: EXPRESSÃO
DE DELICADEZA LINGUÍSTICA POR
ALUNOS CHINESES DE PLE
从邮件中的“请求”看中国葡语专业学生的言
语得体性表达
Sun Yuqi
Instituto Politécnico de Macau

1. Introdução
Este trabalho é uma investigação em que se pretende compreender a
Expressão de delicadeza linguística por alunos chineses de PLE (aprendentes
que têm como língua materna o mandarim) na sua comunicação escrita, por
meio de e-mail, sobretudo, compreender os comportamentos linguísticos nos
e-mails em que o propósito sociocomunicativo principal é “pedidos”.
Na parte do enquadramento teórico, tentaremos seguir um critério de apresentação das essenciais teorizações sobre a delicadeza, tais como a de “face”,
de “delicadeza” e de “Li” (Brown & Levinson, 1978, 1987; Goffman, 1995; Gu,
1990, 1992, 2011; Kádár & Mills, 2011; Kádár &Pan, 2011; Mao, 1994; Mills &
Kádár, 2011, etc.). Terá esta revisão limitações do espaço e da abrangência,
tendo-se dado destaque à teia consensual e principal que se foi tecendo nas
últimas décadas.
No que diz respeito ao material que nos possibilita a parte prática do estudo,
são considerados e-mails escritos por alunos que têm como língua materna o
chinês para os seus professores, que são falantes-nativos da língua portuguesa.
Ao planearem a escrita ou ao escreverem um e-mail ao seu professor, os alunos são obrigados a realizar um certo número de escolhas linguísticas, socioDIÁLOGOS INTERCULTURAIS PORTUGAL-CHINA 2 - VOL. 2

373

从邮件中的“请求”看中国葡语专业学生的言语得体性表达

pragmáticas e discursivas, quer quanto ao grau de diretividade e formalidade,
quer quanto à presença e quantidade de estratégias de mitigação, quer quanto
às formas de tratamento e quanto ao próprio estilo de delicadeza. Será, então,
o e-mail um “género híbrido”; nele podem ser veiculadas várias possibilidades genológicas submetidas a um propósito sócio-comunicativo, levando uma
forma de expressão muito próxima da oralidade por imediatez, muitas vezes,
da resposta da parte do alocutário.
Tendo como alicerces estas teorias e “matéria-prima”, os e-mails, interessa-nos neste estudo dar resposta a algumas perguntas primordiais:
• Quais serão os propósitos sócio-comunicativos predominantes na correspondência por e-mail entre os alunos e os seus professores?
• Será que o conhecimento sócio-pragmático revelado pelas escolhas (linguísticas e de outra natureza, que mais adiante serão discutidas) dos
alunos chineses é equivalente à sua competência linguística?
• Quais serão as estratégias linguísticas utilizadas para o locutor salvaguardar a face do alocutário, ou para suavizar a ameaça muitas vezes
escondida nos seus pedidos?
Com as perguntas colocadas, e tendo em consideração a natureza do trabalho, o presente artigo será organizado correspondendo quase ao desenvolvimento da própria investigação. Primeiro, serão revisitados os estudos mais
relevantes do tema, sendo isto seguindo pelas análises estatisticamente realizadas. No fim, serão apresentados alguns e-mails simbólicos que virão a apoiar
as perspetivas que obtivemos durante o estudo e a partir dos quais, serão apresentadas algumas considerações finais.

2. Fundamentação teórica
O termo “face” atravessou várias regiões, línguas e culturas e o seu significado figurativo tem, curiosamente, origem na cultura chinesa1 (André,
2013; Y. Lin, 1935). A investigação académica sobre a “face” tem uma longa
e multidisciplinar história, sendo o termo estabelecido firmemente como um
1

Como “zona de contacto” onde os chineses canalizavam o comércio com os britânicos,
holandeses, portugueses e outros europeus, Macau e a província de Cantão estavam na vanguarda da interação linguística entre várias línguas/dialetos europeus e chineses. Segundo
St. André (2013), inúmeros termos foram introduzidos no inglês, muitas vezes através do
português (André, 2013, p. 68).

374

葡中跨文化对话 (第二辑) - 下册

“pedidos” por e-mail: expressão de delicadeza linguística por alunos chineses de PLE

conceito-chave, não só na pragmática, mas também noutros domínios relacionados. Começando com o estudo seminal de Goffman (1955/1995), a “face”
tem-se tornado aparentemente indispensável na discussão de vários aspetos das
interações sociais, particularmente a delicadeza (Haugh, 2009). O conceito de
“preservação da face” é o mais usado quando se trata de descrição do estabelecimento e da manutenção das relações durante o processo de interação social.
The term face may be defined as the positive social value a person effectively claims for himself by the line others assume he has taken during a
particular contact. Face is an image of self delineated in terms of approved
social attributes. (Goffman, 1995, p. 222)

Mais tarde, com os contributos de Brown e Levinson (1978, 1987), o conceito foi usado como explicativo fundamental para a delicadeza linguística
(Wang & Spencer-Oatey, 2015). Segundo Brown e Levinson (1978), a face é a
imagem pública que cada pessoa quer assumir, apresentar ou recuperar para si
mesmo e é também o elemento nuclear em noções muito expandidas de delicadeza em outros domínios comunicativos (1987, p. 62). A delicadeza está estritamente relacionada com o “face-work”2, i.e., preservação de face. A face negativa
implica a reclamação básica do conjunto dos territórios, preservação pessoal
da liberdade de ação e de não cedência deste território aos outros; enquanto a
face positiva consiste em intuição de ter aprovação por parte de outros, compartilhando os mesmos desejos, obtendo solidariedade e semelhança (Brown
& Levinson, 1987; He, 2011).
We define:
negative face: the want of every ‘competent adult meer’ that his actions be
unimpeded by others.
2

A teoria sobre a face de Brown e Levison não é a única a debruçar-se sobre esta realidade
comunicacional. Mais alguns investigadores escrevem também sobre os dois lados da
face, utilizando outros termos como “deference vs. solidarity” (Scollon &Scollon, 1983) ou
“self-determination vs. acceptance” (Janney &Arndt, 1992), entre outros.
Leech (2005), mesmo que concorde com a denominação de “face positiva” e “face negativa”, chegou a redefinir os objetivos dos dois aspetos da face: “Negative face goal: the goal
of avoiding loss of face. (Loss of face is a lowering of that self-esteem, as a result of the
lowering of that person’s estimation in the eyes of others). Postive face goal: the goal of
enhancing face (i.e. the heightening/maintaining of a person’s self-esteem, as a result of
the heightening/maintaining of that person’s estimation in the eyes of others).)” (Leech,
2005, p. 27).
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positive face: the want of every member that his wants be desirable to at
least some others. (Brown & Levinson, 1987, p. 62)

Uma quantidade muito significativa de estudos tem-se concentrado nas
consequências dos comportamentos relacionados com a “face”. De acordo com
Goffman (1967, p. 9), a face pode ser “perdida, salva, dada e ganhada”, e, da
mesma forma, Brown e Levinson argumentam que a face pode ser “perdida,
mantida ou aprimorada, e deve ser constantemente atendida nas interações”
(1987, p. 61).
Mas, sendo as interações envolvidas em ações sociais, que são normalmente
de muita complexidade, os desejos de que a face seja protegida são constantemente contrariados pelo facto de que a maioria dos atos de fala produzidos
são potencialmente “ameaçadores” (Kerbrat-Orecchioni, 2014, p. 49). Estes
comportamentos ameaçadores nas interações interpessoais são, por conseguinte, designados por Brown e Levinson (1987) de “Atos Ameaçadores da Face”
(“AAFs”, a sua abreviatura em português; “face-threatening acts” ou FTAs, a sua
abreviatura em inglês)3. Eles afirmam que todos os atos que os interlocutores
produzem podem ser, de alguma forma, ameaçadores a uma e/ou à outra face
das pessoas envolvidas na conversação (Brown & Levinson, 1987; He, 2000).
Com o intuito de suavizar as respetivas ameaças, os locutores tendem a selecionar estratégias de conduta que são denominadas por Brown e Levinson como
“Estratégias de Delicadeza”.
As possíveis opções estão patentes no Esquema 1:
1. diretamente, sem ação reparadora

maior

2. delicadeza positiva

A possibilidade de
algum FTA que possa
fazer perder a face de
interocutor

diretamente
realizar o
FAT
menor

com ação reparadora
4. indiretamente

3. delicadeza negativa

5. não realizar o FAT

Esquema 1 – Estratégias de delicadeza (Brown &Levinson, 1978, p. 74, 1987, p. 69)

3

É de notar que Kerbrat-Orecchioni (2005) observa que há um desequilíbrio aqui, e numa
tentativa de superar a falha observada, a autora atribui um estatuto autónomo à delicadeza positiva, enfatizando a sua função produtiva e propõe uma nova categoria (em certa
medida, oposta a AAFs – FTAs em inglês) que contempla os chamados Atos Lisonjeadores
da Face (ALFs; em inglês, FFAs, Face-flattering acts).
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A utilização de uma ou outra estratégia, segundo Brown & Levinson (1978,
1987), depende de três fatores4; a distância social, o poder relativo, e as normas
de conduta impostas por determinada cultura. Estes fatores têm importância
distinta nas mais diversas culturas (Yan, 2016).
“1) the ‘social distance’(D) of S [the speaker] and H [the hearer] (a symmetric relation);
2) the relative ‘power’(P) of S and H (an asymmetric relation);
3) the absolute ranking (R) of impositions in the particular culture.”
(Brown &Levinson, 1978, p. 79)
A diferença de estatuto social e de poder entre os interlocutores são fatores indispensáveis quanto à escolha de delicadeza nas interações interpessoais,
sendo que as diferentes culturas definem variadas normas de conduta, às quais
os locutores devem obedecer. Devido à particularidade das culturas, as estratégias selecionadas variarão segundo as suas diferentes convenções sociais ou
valores culturais acumuladas ao longo da história (Chen, 1986; Guo & Xu, 2005;
Leech, 2005). Logo, a definição da “universalidade” da proposta de delicadeza
de Brown e Levinson é posta em causa (Kinnison, 2017).
Noutro lado do mundo, a noção de “face” assume, na sociedade chinesa,
particularidades deveras salientes5 (Hinze, 2005, p. 171) e muitas vezes ligada
à “lǐ ” – a delicadeza chinesa. Com efeito, a delicadeza chinesa tem uma longa
4

Tracy (1990), criticando a teoria da delicadeza aponta o facto de que a teoria de Brown e
Levinson deveria levar em conta o modo como a seleção de estratégias de “face-work” em
certos papéis sociais (ex. aluno-professor) parece estar baseada mais em direitos e obrigações, e não numa computação abstrata de distância, intimidade e classificação (Tracy,
1990, p. 216).

5

Poucas culturas terão realizado uma elaboração tão complexa quanto ao seu sistema de
“face” como a cultura e, por inerência, a língua chinesas (Yang, 1994, p. 140). Na língua
chinesa, existem muitas expressões relacionadas com o tratamento da “face” (liǎn, 脸). Por
exemplo, diūliǎn (丢脸, perder a face) serve para descrever alguém que ficou desonrado e
bùyàoliǎn (不要脸, não querer face), que transporta os valores de vergonhoso, obsceno, é
usada quando se discute a face (da moralidade ou da honra). As expressões “kànzài … de
miànzi shàng” (看在……的面子上, considerar a face de alguém) ou às vezes “gěi … miànzi”
(给……面子, dar uma face a alguém), incluem um pedido oculto ao destinatário; “para além
do domínio da legitimidade” (Ho, 1976, p. 874), por regra, orientado pelo conhecimento
de alguém que tem mais poder do que os interlocutores, i.e., com estatuto superior, mais
idade ou riqueza. Por vezes, o “poder legitimador” poderá ser o do próprio locutor: “faz-me
esse favor, porque eu sou poderoso, mais idoso, etc.”. Trata-se da face de relação/poder
(Ho, 1976; Kinnison, 2017).
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história de investigação protocientífica, facto que fica a deverse à circunstância
da expressão nativa ou tradicional para a “delicadeza”, lǐ (礼, com a sua forma
tradicional de escrita “禮”, conceito essencial do Livro dos Ritos). No contexto
sociocultural da China, mesmo que exista uma desconexão entre um período
chamado histórico e um período contemporâneo de delicadeza da língua chinesa
(Pan &Kádár, 2011b, 2011a), os valores relacionados à “lǐ” foram e continuam
a ser enraizados no espírito nacional e na expressão linguística.
O significado de lǐ, segundo Confúcio e os académicos, literalmente significa “ritos”, a cuja obediência cada indivíduo estava obrigado, com o devir
do tempo, acabou por se tornar intimamente associado à natureza humana6,
à ética e à ordem social, na medida em que as pessoas integraram essas ideias
nas suas vidas, com consequências na conquista de estabilidade e harmonia
social durante gerações (Z. Shi, 2018). Com efeito, nesta sociedade que foi,
profundamente, influenciada pelo confucionismo e pelo conceito patriarcal, as
hierarquias devem ser mantidas e as regras respeitadas (Li & Li, 1996).
Confúcio preconizava que se respeitassem as hierarquias e a diferença do
poder em todos tipos de relações7. Esses relacionamentos implicam obrigações
mútuas e complementares regulamentadas; assim, pessoas com menos poder
devem o respeito e obediência a pessoas com mais poder (Hofstede, Hofstede,
& Minkov, 2010, p. 80). Tratase de Zhèngmíng (正名, retificar/corrigir o nome),
que é essencialmente um normativo sociocultural que permite perceber as definições sociológicas e o estatuto de cada indivíduo; logo, a linguagem adequada
à realização de determinada interação (Feng, 2009; Gu, 1990).
Se míng não for devidamente retificado, o discurso não poderá ser usado
de forma adequada; se o discurso não for utilizado adequadamente, nada
poderá ser alcançado; se nada for alcançado, lǐ não poderá ser restaurado; se
não for restaurado o lǐ, a lei e a justiça não poderão ser praticadas; e se a lei
e a justiça não forem exercidas, as pessoas não sabem como se comportar.
(Confúcio, Zilu8, citado por Yang, 1987, apud Gu, 1990, tradução nossa)
6

“[Li is] a set of norms appropriate to one’s natural moral development.” (Chang & Holt,
1994, p. 104).

7

Definiu o Wǔlún (五伦), os cinco relacionamentos básicos: governante e ministro, pai e
filho, irmão mais venho e irmão mais novo, marido e esposa e, amigos mais velhos e amigos mais jovens.

8

Zǐ Lù:子路, parte da obra de Confúcio.
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Zhèngmíng é, portanto, essencial para manter a consciência da distinção
hierárquica, a fim de garantir a estabilidade dos clãs, bem como de um Estado
(Feng, 2009). Por exemplo, as pessoas com estatuto inferior referiam-se a
si próprias usando uma forma de autodepreciação, xiǎorén; um funcionário
menor referir-se-ia a si próprio como xiàguān (下官), i.e., “funcionário inferior/
indigno”; um monge budista como pínsēng (贫僧, “pobre monge”) e assim por
diante (Kádár & Pan, 2011; Pan & Kádár, 2011a):
On the lexical level, the most frequently used honorifics are terms of
address, which:
a) denigrate the speaker/writer and their intimates/belongings
elevate the addressee and their intimates/belongings, or (indirectly) a
third-revered person. (Pan & Kádár, 2011b, p. 44)

A “autodepreciação e o elogio de outro” também se enquadram nas máximas propostas pelo Gu (1990, 1992) no seu Princípio de Delicadeza Chinesa.
Com esta máxima, desconsiderar o outro é visto como indelicado e autoelogiar-se é interpretado como sendo arrogante ou pretensioso, de modo que o
funcionamento desta máxima orienta-se pelo cuidado dos participantes para
com a hierarquia, a deferência, a solidariedade e o poder interpessoal, mesmo
em situações não presenciais (Zhu, 1998).
As formas de tratamento, sendo meios linguísticos utilizados obrigatoriamente pelos interlocutores, representam a maneira através da qual se dirigirem um ao outro (Fasold, 1990) e, sobretudo, marcam a perceção mútua sobre
a classe e o estatuto que conferem ao outro e a si próprios (Thomas, 2006).
Com toda a evolução das formas de tratamento em português (Biderman, 1972;
Carreira, 2004, 2007; Cintra, 1972; Cunha & Cintra, 2015; Medeiros, 1985)
e em chinês (Cao, 2005; Cui, 1996; Kádár & Pan, 2011; Pan & Kádár, 2011b;
Yao, 2008; Zheng, 2005), em ambas as línguas formaramse sistemas de tratamento. Porém, como as duas culturas são tão distintas que se têm desenvolvido
em contextos diferentes e próprios, implicar-se-ão que os usos das formas de
tratamento nos dois contextos socioculturais sejam apartados. Não é, pois, de
estranhar que a escolha da forma de tratamento na interação seja culturalmente
marcada. Com efeito, a escassez de conhecimento da língua de chegada e da
respetiva cultura provocará “perigos” na comunicação intercultural:
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We can see some of the possible dangers in cross-cultural communication
when different relationships are expressed through what appears, superficially at least, to be the same address system. The dangers are even greater
if you learn the terms in a new address system but fail to appreciate how
they are related to one another. (Wardhaugh, 2006, p. 269)

Portanto, a opção do aprendente, num contexto de aprendizagem de uma
língua não materna, coloca-lhe questões só resolúveis através de uma consciência intercultural bem solidificada.

2. Análise estatística
Admitindo a hipótese de existir(em) um(uns) propósito(s) que implica(m)
um mais elevado grau de delicadeza linguística e as respetivas estratégias de
salvaguardar a face do alocutário (neste caso, e no contexto sociocultural chinês, alocutário com estatuto social mais elevado), nesta secção daremos conta
dos procedimentos e dados obtidos para entender o significado, a influência ou
a preponderância dos principais fatores estruturais e/ou funcionais envolvidos
na produção escrita de e-mails aluno/professor por alunos chineses.
2.1. Metodologia
Neste estudo, utilizámos o corpus construído por Sun (2018), em que se
encontram 360 e-mails autênticos9 produzidos por alunos, selecionados com o
mais variado leque possível de propósitos sociocomunicativos que mais adiante
virá a nos possibilitar a responder à pergunta primordial de identificar “os propósitos sociocomunicativos predominantes na correspondência por e-mail entre
os alunos e os seus professores” (cf., Introdução). O tratamento estatístico, mais
precisamente o Teste KruskalWallis, terá como base o software Statistical Product and Service Solutions (IBM SPSS).
Claro, perceber-se-á muito bem que nas produções escritas, sobretudo nas
neste tipo de corpus que são espontaneamente feitas, será muito difícil realizar
a “quantificação” exata dos elementos linguísticos relacionados à expressão de
9

E-mails formalmente muito simples e de conteúdo repetido recusados. Para entender integralmente os dados de modo a melhor permitir a aplicação de técnicas estatísticas, o processo de pedido e de seleção dos dados foi complementado, sempre que necessário, com
breves entrevistas presenciais ou via Skype, Messenger, etc.

380

葡中跨文化对话 (第二辑) - 下册

“pedidos” por e-mail: expressão de delicadeza linguística por alunos chineses de PLE

delicadeza ou ao estilo de escrita próprio, etc. Portanto, após o estudo do corpus e até alguma manipulação estatística realizada, optámos por variáveis de
natureza mais estrutural ou funcional por se terem revelado mais suscetíveis
de fornecer dados com validade estatística; i.e., a “abertura”, o “encerramento”
e os “marcadores de delicadeza”. A abertura e o encerramento são elementos
relevantes na escrita de e-mails, designadamente na comunicação intercultural, até pelo facto de os recursos aí empregados poderem aliviar ou aumentar
a tensão da interação on-line numa língua/cultura estrangeira afastada.
Greetings and Closings in e-mail play an important social role in easing
the strain of interacting online in a foreign language with someone from
another culture. (Eckert & McConnell-Ginet, 2003, p. 105 apud, Huang,
2016, p. 186)
Quadro 1 – Variáveis dependentes consideradas no estudo

Variáveis
Y1
Y2
Y3

Abertura
Encerramento
Marcador de
delicadeza

Inserção/Definição no SPSS
1= N/A ou pouco delicado; 2=delicado; 3=muito delicado
1= N/A ou pouco delicado; 2=delicado; 3=muito delicado
1= N/A ou muito pouco; 2= pouco; 3= médio; 4= frequente;
5= muito frequente

A abertura, que inclui, em regra, a forma de tratamento, relevará o grau de
delicadeza esperado em relações já definidas ou negociadas entre os intervenientes, enquanto o encerramento poderá consolidar o relacionamento e construir
uma base para encontros futuros (Chen, Victoria Rau, & Rau, 2016, p. 186).
Dada a natureza da nossa investigação, sobretudo no que diz respeito à análise
quantitativa, é mais operacional uma codificação10 das fórmulas utilizadas na
10

A ausência de abertura e uma abertura de “Olá” são codificadas com “1”; a saudação temporal (cf. “Bom dia” ou “Boa tarde professor”) é codificada com “2”; “Caro”, “Estimado”,
“Exmo.” são codificados com “3”. É curioso que “Querido” (“Querida professora”) foi frequentemente utilizado pelos aprendentes chineses de licenciatura, nomeadamente pelos
alunos de Macau. Após algumas entrevistas apercebemo-nos de que este tratamento, porventura, se deve mais a uma tradução errónea (interferência do “Dear” em inglês), do que
a uma manifestação do grau de intimidade entre o professor e o aluno, razão pela qual propomos uma classificação de nível 2. Na verdade, apenas 4,44% dos informantes opta por
esta forma de tratamento, o que, a verificar-se uma interpretação errada da nossa parte,
esta não tem grande significado no cômputo geral.
Dentro das várias formas de encerramento ou despedida, “Nenhum encerramento” e termos que indicam intimidade como “Beijinhos” ou “Abraço” serão codificados com “1”;
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abertura e no encerramento segundo o seu grau de delicadeza, permitindo a
possibilidade de modelação estatística do nosso corpus. Com esta mesma consideração, a variável “Marcador de Delicadeza” quantifica os recursos (“explícitos”) de delicadeza presentes no corpo de cada e-mail. Variável esta, apresenta
níveis de 1 a 5, não sendo considerados marcadores “escondidos”, como por
exemplo, a indireção, a utilização de small talks, entre outros.
Segundo o estudo do nosso corpus, muitas vezes um e-mail não apresenta
apenas um propósito sociocomunicativo, mas sim vários subpropósitos acompanhando o principal. Portanto, é selecionado um propósito principal e mais
importante para cada e-mail para ser utilizado no Teste Kruskal Wallis. No que
diz respeito à codificação dos propósitos principais, tendo em vista os temas
presentes no nosso corpus, e em conformidade com as propostas de funções de
fala de Halliday (1985, 1994) e de Halliday & Matthiessen (2004), os variados
propósitos sociocomunicativos foram categorizados em ‘dar’ e ‘pedir’:
The most fundamental types of speech role, which lie behind all the more
specific types that we may eventually be able to recognize, are just two: (i)
giving and (ii) demanding. (Halliday &Matthiessen, 2004, p. 107)

Ainda segundo os autores, uma outra distinção fundamental, e tendo em
conta a natureza da mercadoria trocada, outra categorização se impõe: “Bens
e Serviços” e “Informações”.
Cutting across this basic distinction between giving and demanding is
another distinction, equally fundamental, that relates to the nature of the
commodity being exchanged: […] (a) goods-&-services or (b) information.
(Halliday &Matthiessen, 2004, p. 107)

A discussão destas categorias em Halliday (1985, 1994) prende-se com a
oração enquanto troca, portanto, com a análise do significado interpessoal, o
que faz sentido do nosso contexto de estudo. De acordo com o modelo de Halliday, os propósitos dos e-mails recolhidos foram codificados de 1 a 5, sem que
votos temporais tais como “Boa tarde”, “Bom fim de semana” serão codificados com “2”,
juntamente com a despedida mais vulgar, “Cumprimentos”; “Com os melhores cumprimentos”, “Saudações/Cumprimentos cordiais”, e/ou advérbios mais utilizados na despedida, tais como “cordialmente” ou “atenciosamente”, são codificados com “3”.
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se estabeleça um valor hierárquico entre eles. Pode-se constatar no Quadro 3
a situação de agrupamento e da respetiva codificação dos propósitos detetados
nos nossos dados.
Propósito
Pedir
Dar

Outros

Informação
opinião
Bens e serviços
Informação
declaração quanto a factos
opinião positiva (acordo)
opinião negativa (desacordo)
Bens e serviços
entrega do trabalho
Outros
agradecimento
desejos (de Natal)

Codificação
1
2
3

4
5

Quadro 3 – Codificação dos propósitos sociocomunicativos dos e-mails incluídos no corpus

O Teste Kruskal-Wallis permite identificar a importância/significância
dos propósitos sociocomunicativos, uma vez que este teste é aplicável à testagem deste tipo de hipóteses, quando a distribuição geral dos dados é desconhecida. A hipótese nula (H0) será “A distribuição global dos vários propósitos
sociocomunicativos é a mesma”, enquanto a hipótese alternante (H1) é quando
“A distribuição global dos vários propósitos sociocomunicativos é diferente”.
Assim, testaremos a possibilidade de “a distribuição global dos vários propósitos sociocomunicativos ser a mesma”. Caso a hipótese nula seja válida, concluiremos pela indistinção dos propósitos, em termos de influência ou correlação
com as variáveis de referência. Caso a hipótese não seja válida (H0 é rejeitada),
concluiremos que “a distribuição global dos vários propósitos sociocomunicativos é diferente”. Só se a H0 for rejeitada é que o estudo terá a oportunidade de passar para a segunda etapa, i.e., a identificação do(s) propósito(s)
sociocomunicativo(s) predominante(s) na correspondência por e-mail entre
os alunos e os seus professores.
2.1. Resultados
O Teste Kruskal Wallis, sendo um teste não-paramétrico baseado em rank,
pode ser usado para determinar as diferenças estatisticamente significativas
entre dois ou mais grupos de uma variável independente tendo como referência
uma variável dependente contínua ou ordenada. A aplicação do Teste Kruskal
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Wallis neste contexto permitirá revelar a existência (ou não) da correlação
entre os propósitos e as referências de delicadeza que consideramos pertinentes (“abertura”, “encerramento” e “marcadores de delicadeza”).

Significância Assint.

Estatísticas de testea,b
Abertura
Encerramento Marcadores de Delicadeza
.000
.009
.037

a. Teste Kruskal Wallis
b. Variável de Agrupamento: Propósito Sócio-comunicativo Principal
Quadro 4 – Resultado do Teste Kruskal Wallis: Significância das três variáveis “Abertura”,
“Encerramento” e “Marcadores de Delicadeza”

Com os valores obtidos do Teste podemos concluir que a correlação existente entre os propósitos (variável de agrupamento) e as três variáveis de teste
é significante. Como foi referido, quando o resultado dessa primeira etapa for
positivo, ou seja, apurada correlação estatística (valor-p inferior que 0,05),
estaremos em condições a passar à segunda etapa do Teste, que consiste em
identificar, dentro dos propósitos sociocomunicativos, anteriormente codificados e testados, quais os que mais influenciam o resultado.

Abertura

Encerramento

Marcadores de Delicadeza

Propósito Principal
1
2
3
4
5

Posto Médio
171.31
152.06
132.53
137.13
34.00

1
2
3
4
5

160.93
163.53
125.20
152.50
40.50

1
2
3
4
5

161.88
195.41
116.12
91.79
73.00

Quadro 5 – Predominância dos Pedidos de Informação e Bens & Serviços
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Segundo os resultados do Quadro 5, poder-se-á constatar que quando a
“abertura” é a variável de teste, a categoria 1 (propósito sociocomunicativo
“Pedir informação”) apresenta um maior valor de posto médio (171.31). Estes
dados permitem concluir que, o maior grau de formalidade na abertura será
relacionado com um pedido de “informação”. Porém, quanto a “encerramento”,
a correlação faz-se com o propósito “pedir bens e serviços” (163.53). Dada a
proximidade dos valores obtidos para “Pedir informações” (categoria 1) e “Pedir
bens e serviços” (categoria 2), estamos autorizados a concluir que os e-mails
com estes propósitos serão os que promovem aberturas ou encerramentos com
maior grau de delicadeza/formalidade.
Quanto aos marcadores de delicadeza na sua correlação com “pedidos de
bens e serviços” (posto médio de 195.41), este valor está muito provavelmente
relacionado com maior quantidade de marcadores de delicadeza presentes no
corpo dos e-mails. Segue-se o “pedido de informações” (161.88).
Não será difícil concluir que os propósitos “dar Informações e Bens &
Serviços”, bem como outros propósitos (categoria 5) interferem menos nas
variáveis consideradas.
Através do Teste Kruskal Wallis, que nos forneceu uma visão mais fina
da relação entre o propósito sociocomunicativo e as variáveis dependentes
(“Abertura”, “Encerramento” e “Marcador de delicadeza”. Os “pedidos” são sem
dúvida os propósitos que implicam uma maior consideração de delicadeza por
parte dos alunos. Trata-se, no dizer de Brown & Levinson, de um tratamento
do enunciado para salvaguardar a face negativa do destinatário, muitas vezes
com mais “poder” (Brown & Levinson, 1978, 1987), nomeadamente na cultura
chinesa (cf. Fundamentação teórica), que é o professor.
É bom não esquecer que, como os e-mails recolhidos são autênticos, escritos
em contextos verídicos, levam com eles informações que poderão vir a influenciar, de forma conjunta e complexa, os resultados estatísticos. Os valores de
probabilidade de significância são mais indicadores do que meros números
resultantes de um cálculo, tendo a virtualidade de orientar a própria análise
qualitativa que realizamos na próxima secção.

3. Análise qualitativa
Como foi apurada a preponderância de “pedidos” na correlação entre os
propósitos sociocomunicativos e as referências da expressão de delicadeza lin-
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guística, procura-se, então, nesta secção, estudar principalmente o assunto de
“Pedido e estratégias linguísticas na realização de pedido” e apesentar a caraterização do comportamento discursivo escrito dos alunos que têm como língua
materna o chinês em e-mails dirigidos aos seus professores.
Antes de mais, há que considerar que, em culturas asiáticas como a chinesa ou a japonesa e a coreana, o eixo hierárquico das relações sociais é mais
preponderante do que na generalidade das sociedades na cultura ocidental.
Esta dissimetria identificada é particularmente verdadeira quanto à relação
professor-aluno11, em que os professores ocupam a posição de poder conferido
pela autoridade científica e hierárquica ou institucional. No dizer de Chiang,
um poder “autocrático” sobre os alunos (Chiang, 2013, p. 307). Com efeito,
na cultura chinesa, é conhecido o ditado “Aquele que me ensina um dia é o
meu pai pela vida”12 que não deixa dúvidas sobre a importância do papel do
professor. O aluno chinês que integrou estas ideias na sua vida, associando-as
intimamente à sua natureza, à ética, às regras de conduta na sociedade e, ao
comportamento linguístico adequado (J. He et al., 2015), terá dificuldade em
desfazerse delas no momento da escrita dum e-mail ao seu professor. Para além
de algumas deficiências no domínio de língua, o aluno chinês terá as dificuldades naturais de lidar com uma figura com “poder” carecedora de alta estima,
como é, tradicionalmente, o professor na China, agora transposta para outra
sociedade e cultura. Ao fazer pedidos para os seus professores provenientes de
um outro contexto sociocultural, estes atos considerados ameaçadores da face
negativa do alocutário (Brown & Levinson, 1978, 1987) serão acompanhados
por algum ethos que marcará a expressão escrita dos alunos chineses. Remontando ao desaparecimento dos honoríficos e do léxico tradicional educativo
da língua e cultura chinesa, que, deixando um vazio, permitiu-se o reforço de
outras ferramentas discursivas na interação social. Entre estes novos recursos
comunicacionais ganhou progressivamente popularidade, nomeadamente em
situações de comunicação informais e interações quotidianas (Pan & Kádár,
2011b, pp. 95-97), a chamada “small talk”, uma “fala sobre tópicos diferentes
dos relacionados com a ação pretendida” (Zhang, 1995, p. 82).
11

Scollon & Scollon (1991) afirmam ainda que a relação professor/aluno é sentida pelos asiáticos como tão omnipresente quanto entre pais e filhos ou entre irmão mais velho e irmão
mais jovem (Scollon & Scollon, 1991, p. 121). Essa comparação refletirá a elevada posição
do professor, bem como uma forte obrigação moral da parte dos estudantes.

12

“一日为师, 终生为父”, Yírì wéishī, zhōngshēng wéifù.
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As small talks servem, não só como formas de saudação que iniciam um
diálogo13, mas também como elemento que permite a atenuação de um ato
ameaçador da face14 como o pedido, a ordem, etc. As small talks são muitas
vezes utilizadas antes de um pedido ser feito (Zhang, 1995, pp. 82-86), uma vez
que a “face” é uma imagem pública que é especificamente saliente na sociedade
chinesa (Hinze, 2005, p. 171). Tal como referem Scollon & Scollon (1991), os
chineses e outros asiáticos geralmente adiam a introdução do tópico por um
período considerável até que uma small talk seja realizada (Scollon & Scollon,
1991, p. 115). Zhang (1995) sublinha o papel de equilíbrio ou harmonia desempenhado pelas small talks nas interações.
Such interactive adjustment aims at a face-balance between the interlocutors in a communicative event. If facework is instrumental to politeness and
harmony, face-balance is central in the facework. (Zhang, 1995, pp. 85-86s)

Pode-se dizer que as small talks da língua chinesa têm um quase paralelo
funcional nas saudações no início dos e-mails escritos pelos portugueses, por
exemplo, “Espero que tudo esteja bem consigo”, porém, o que distingue as
small talks das saudações propriamente ditas será o uso possível de frases que
exprimem uma saudação de forma indireta. Vejamos um Exemplo 1.1 em que
a aluna enviou um e-mail à professora para pedir um favor: a escrita de uma
carta de recomendação. Junto com o e-mail, foram também salientados vários
requisitos (em itálico) em termos da língua utilizada e conteúdo da carta. As
small talks encontram-se sublinhados.
(Exemplo 1.1)
Cara professora,Tudo bem?
Onde está agora? Tenho muitas suadades [saudades] de você!!

13

Entre as small talks, encontramos expressões como “Chī le ma?” (吃了吗？ Já comeu?/Já
almoçou?/Já jantou?), “Nǐ qù nǎ’r?” (你去哪儿？ Onde é que vais?) ou “Zuì jìn máng bù
máng?” (最近忙不忙？ Tem estado ocupado ou não?), saudações frequentemente usadas
sobretudo entre conhecidos, que se foram tornando rotineiras nas interações sociais da
vida quotidiana dos chineses (Pan & Kádár, 2011b, pp. 95-97).

14

Por outras palavras, poderão também ser considerados estratégias para o tratamento de
atos ameaçadores de face; por exemplo, estratégias positivas de Brown & Levinson (1978,
1987) como “Perceber o outro” ou “Exagerar o interesse, a aprovação e a simpatia pelo
outro” (Brown &Levinson, 1978, p. 74).
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Sou xxx — A menina chinesa que estudava em Macau consigo no ano passado. Estou a fazer um estágio em BeiJing e estou a pensar em continuar o
meu estudo de mestrado na Inglaterra (queria estudar na área de políticas
públicas, communicação [comunicação] intercultural ou gestão), você pode
escrever uma carta de recomendação para mim? É melhor em inglês, mas
se não for conveniente para você, pode escrever em português e depois vou
traduzir. Quanto ao conteúdo da carta, pode escrever as suas impressões
de mim incluindo os exemplos e tudo o que quiser. Se você não tiver tempo,
penso que posso escrever primeiro e depois posso enviá-la por e-mail para
você verificar. Espero à sua reposta. Com os melhores cumprimentos. Bjs!


(n.º 38 – LCN15)

Sendo o propósito do e-mail fazer um pedido, um ato de fala sempre
ameaçador para a face do outro, a aluna chinesa, após iniciar um e-mail com
um cumprimento, optou por suavizar o pedido com small talks, em que pergunta onde está a professora, e expressa a saudade. Como se compreende,
este procedimento não visa obter resposta, mas apenas atenuar o pedido. Este
comportamento poderá enquadrar-se nas estratégias propostas por Brown e
Levinson (1978, 1987) em “exagerar o interesse, a aprovação e a simpatia pelo
outro” (Brown &Levinson, 1978, p. 74).
A interação continua, com a resposta da professora (Exemplo 1.2), solicitando informações mais detalhadas para a elaboração da carta:
(Exemplo 1.2) (resposta da professora)
Querida xxx, Tenho todo o gosto em escrever-lhe uma carta de recomendação, mas para quando precisa dela? É escrita online ou é necessário escrever, assinar e digitalizá-la? Estou na aldeia, em casa da minha mãe, e só
irei para Lisboa no fim de semana, só então é que terei scanner. Se puder
esperar estes dias, tratarei disso, quando chegar a casa.
Um beijinho grande e fico à espera de notícias suas.


15

(n.º 38 – LCN)

Codificação dos e-mails no corpus de Sun (2018). “LCN” significa o e-mail escrito por um
aluno que tem como língua materna o chinês e que é licenciando (quando o e-mail foi feito);
da mesma maneira, “MDCN” significa um aluno que tem como língua materna o chinês e
que é mestrando ou doutorando. De facto, esta subdivisão em categorias realizada por um
critério temporal tem uma correspondência apenas indicativa e não rigorosa entre LCN
(entre A2 e B1), MDCN (B2-C1) (Sun, 2018).
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A resposta da professora confirma a relação interpessoal existente entre
ambas pelo tratamento inicial “querida” e “beijinho grande” no encerramento.
No corpo do e-mail, a forma de tratamento é de terceira pessoa. Na reação a
este e-mail, a aluna vai utilizar uma nova small talk, que dá conta de proximidade já discutida que o e-mail pode conferir a interação. Com efeito, como se
estivéssemos perante uma interação face a face, a small talk alude ao “tempo
de praia em Portugal” e às “saudades de sol”.
(Exemplo 1.3)
Querida professora, Muito obrigada!! Haha sei que agora é tempo para
praia em Portugal! Já tenho saudades de sol lá. Sim sim posso esperar.
Sendo mais fácil ler, é melhor escrever online em inglês e depois imprimir no papel da escola, assinar e digitalizá-la. Não precisa de ser muito
longa, 400 palavras é suficiente. Se você precisar de qualquer [quaisquer]
informações sobre mim ou se achar que é melhor que escrevo a carta primeiro, diga-me. Obrigada! Com os melhores cumprimentos. Grandes Bjs!


(n.º 39 – LCN)

As small talks podem ocorrer em outros momentos da interação. No paradigma seguinte, ele ocorre após o propósito ter sido atingido. A small talk no
E-mail 2 complementa o agradecimento “Muito obrigada pela sua carta de
recomendação,” e refere as saudades do tempo passado, as aulas e as memórias.
(Exemplo 2) Cara professora,
Sou xxx, a estudante de BLCU. Como é que você está? Espero que tudo
lhe corra bem!
Muito obrigada pela sua carta de recomendação, mas finalmente escolhei
[escolhi] a continuar o meu mestrado na Academia Chinesa de Ciências
Sociais. […]
Tenho saudades dos dias que eu passava em Macau consigo e das suas aulas
interessantes e brilhantes. São as memórias maravilhosas na minha vida.
Beijos.


(n.º 40 – MDCN)

Um outro paradigma encontrado diz respeito ao uso de “sequências de
apoio” (supportive moves), “enunciados que trabalham sobre as condições preparatórias ou apresentam sugestões orientadas para objetivos” (Zhang, 1995,
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p. 82). O grau de delicadeza indireta será determinado pela extensão dessas
“sequências” que nunca contêm explicitamente o propósito pretendido. No e-mail
a seguir, a aluna apresenta condições e razões que a levarão a solicitar reuniões:
(Exemplo 3)
Caro Professor,
Espero que esteja tudo bem consigo e com a sua família.
Peço desculpa pela falta de contacto durante este tempo desde a última
conversa.
A razão pela qual tenho estado ocupada é o facto de me encontrar fora de
Portugal, pois fui convidada pelo xxx para participar na formação de […].
O dia de retorno a Portugal está marcado para 25 deste mês, altura em
que entrarei novamente contacto consigo, se não lhe incomodar muito,
gostaria de combinar reuniões para nessa altura a fim de poder discutir e
me dar mais indicações sobre a tese.
[…]


(n.º 71 – MDCN)

Poder-se-á concluir que, sobretudo, pedidos e solicitações por alunos chineses, porque orientados pela sua cultura (Zhang, 1995, p. 83) realizam-se com
o seguinte padrão: small talk e/ou sequências de apoio + pedido + small talk
e/ou sequências de apoio (ao agradecimento) (adaptado de Zhang, 1990 apud
Zhang, 1995, p. 83)
Elaborando sobre o ethos comunicativo chinês, semelhantes observações
foram feitas por Kirkpatrick (1991) e Chang & Hsu (1998). Kirkpatrick (1991)
afirma que os falantes nativos chineses preferem colocar os seus pedidos no
final das mensagens, e que o processo de realização dos pedidos geralmente se
adequa ao esquema seguinte: saudação, preâmbulo (facework), justificação,
a solicitação propriamente dita e o fecho (Kirkpatrick, 1991, p. 197). Chang e
Hsu (1998) subscrevem, reforçando a ideia de que o padrão é válido quer em
relações de poder desigual, quer em relações de poder idêntico (Chang & Hsu,
1998, pp. 129-130). As observações acima feitas explicam, de modo certo, a tendência de escrever mais do que é suposto em outras culturas, a fim de diminuir
a sensação de imposição causada (Chang & Hsu, 1998, p. 131).
Constata-se ainda que nos exemplos 1.1 e 1.3, a aluna percorreu ao “você”
explícito muito provavelmente por achar que esta forma de tratamento possuir
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um valor equivalente que “nín 您” em chinês, no intuito de tornar a linguagem
mais formal. Para entender a escolha do “você” pelos alunos chineses, será
importante colocar a hipótese de que a forma de tratamento é apresentada
com alguma frequência em documentos de ensino como correspondendo a
“nín” e explicado dessa forma. Tais formulações produzem uma compreensão
incompleta do que está em causa na comunicação interpessoal. Na verdade, o
“nín” chinês, ao contrário do “você”, é frequente enquanto uso de inferior para
superior (Nie, 2009). Esta discussão sobre a distinção entre o “você” e o “nín”
bem como o valor sócio-pragmático das formas de tratamento em geral com
natureza contrastiva das duas línguas merecem um outro espaço dedicado, no
presente estudo não passaremos para uma análise mais detalhada.

4. Algumas considerações finais
Os “pedidos”, a par de terem sido o propósito predominante nos e-mails,
são sem dúvida o propósito sociocomunicativo que implica uma maior consideração de delicadeza por parte dos alunos. Como Brown & Levinson (1978,
1987) apontaram, estamos em presença de um tratamento do enunciado para
salvaguardar a face negativa do destinatário, muitas vezes com mais “poder”.
As escolhas e comportamentos linguísticos deste público, que são os alunos chineses de PLE, revelaram-se distintos desde logo pela preferência pela
realização de small talks, servindo, não só, como formas de saudação no início
de um diálogo, mas também como recurso de atenuação de um ato ameaçador
da face, neste caso, os pedidos. As small talks podem ocorrer ainda em outros
momentos da interação como ocupar uma posição final na interação. Mas a
significativa incoerência no tratamento do seu professor é registada, quer na
abertura e encerramento, quer no corpo do e-mail (ex., o e-mail abre com o tratamento de “Cara professora”, usa repetidamente o “você” no corpo do texto e
termina com encerramento de grande proximidade, ex., “Grandes bjs”). Depois
de iniciar o pedido com uma small talk, nenhum processo de atenuação, modalização ou indireção é registado, como também não ocorre nenhuma metáfora
gramatical, os quais serão ferramentas mais comummente utilizadas na escrita
dos alunos e/ou professores portugueses (Sun, 2018).
Com toda a discussão dos dados, quantitativa ou qualitativamente feita,
vemos a necessidade de trabalhos mais explícitos sobre os conceitos de face,
identidade e imagem de forma a permitir aos aprendentes escolhas pragma-
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ticamente mais adequadas. Quanto às aulas de PLE/PL2, nelas será relevante
um input rico, autêntico, não evitando ou simplificando os conteúdos sócio-pragmáticos. Espera-se, pois, uma vez que o interesse pela aprendizagem do
português como língua não materna é efetivo, que se produzam mais estudos
significativos para o esclarecimento das dimensões discursiva e pragmática da
aprendizagem bem como da comunicação entre línguas e culturas tão apartadas. Espera-se que o presente trabalho seja um deles.
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DO MITO DE BABEL À COMPETÊNCIA
INTERCULTURAL: ENSINO DAS EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS A APRENDENTES
CHINESES1
从巴别塔看跨文化能力: 对中国学习者的葡
萄牙语习语教学浅思
Wang Chengxu
Instituto Politécnico de Macau (IPM)
Universidade de Nankai

Introdução
Diversas abordagens e metodologias de ensino das línguas estrangeiras
destacam a importância do estudo do léxico2. Haynes e Baker (1993, apud,
Laufer, 1997) constatam que a maior dificuldade enfrentada pelos aprendentes
chineses de língua estrangeira (LE) não é a falta de conhecimento de estratégias
de leitura, mas sim o facto de possuírem um vocabulário insuficiente para se
expressar na língua alvo. Como sabemos, em qualquer língua, para se considerar que houve sucesso na aprendizagem, é necessário que o aprendente consiga
usar um léxico na ordem de milhares de vocábulos.
Dentro do campo da lexicologia, as expressões idiomáticas costumam apresentar um elevado grau de complexidade para os aprendentes da LE, podendo
inclusivamente gerar obstáculos que impedem a comunicação quotidiana. A
expressão idiomática em português é, às vezes, vista como um bicho de sete
1

O presente artigo tem por base a nossa tese do doutoramento, intitulada “Expressões
idiomáticas em português europeu para alunos chineses: competência e ensino”, apresentada à Universidade de Macau, em janeiro de 2019.

2

Quanto a “léxico”, adoptamos a visão de Biderman (1996, p. 32), para quem o “léxico é o
conjunto abstrato das unidades lexicais da língua; vocabulário é o conjunto das realizações discursivas dessas mesmas unidades.”
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cabeças para aprendentes do PLE, dado que se trata de uma lexia complexa,
indecomponível, conotativa e cristalizada nessa língua pela sua tradição cultural,
e que o seu significado não é a soma das suas palavras constituintes. Neste sentido, a expressão idiomática (EI) bicho de sete cabeças (refere-se a uma grande
dificuldade) não podendo ser traduzida como qī tóu chóng七头虫 em chinês.
Tendo em conta o acima exposto, o interesse do nosso estudo consiste em
propor uma análise contrastiva entre as EIs em português e as EIs em chinês
(os chamados de “chéng yǔ3”成语), à luz de aspectos interculturais. Defendemos que o estudo deste tipo de fraseologismo4 é uma vertente importante no
contexto do ensino de PLE a falantes de língua materna chinesa, pelo que permite o desenvolvimento da competência intercultural.

Competência comunicativa intercultural e Expressão
idiomática
Diz a Bíblia que “Jeová os espalhou dali por toda a superfície da terra, e
gradualmente eles deixaram de construir a cidade. É por isso que foi chamada
pelo nome de Babel, porque Jeová confundiu ali o idioma de toda a terra”5.
Esta passagem do Génesis relata uma origem mítica para diversos idiomas
e, por conseguinte, culturas que se espalharam pelo mundo. Dado que a multiplicidade de línguas e discursos efectivamente existe, o objectivo de encontrar
um propósito comum, através de uma comunicação mutuamente coordenada
que atravesse culturas e idiomas, continua a ser uma meta de muitas ou da
maioria das pessoas, organizações e nações.

3

Em Wang (2015, 2019) defendemos que o estudo da fraseologia chinesa é uma área relativamente inexplorada fora do contexto académico chinês. Uma das problemáticas no seu
estudo consiste nas denominações a serem adoptadas em português. Decidimos adoptar então as nomenclaturas mais frequentes na China. Salientamos ainda que em chinês
distinguem-se diversos tipos de fraseologismos, há por exemplo chéng yǔ, guàn yòng yǔ
(expressão convencional), yàn yǔ (provérbio), xiē hòu yǔ e gé yán (máximas). Definimos
que chéng yǔ, cuja origem remete sempre para os livros clássicos da língua chinesa, é um
tipo de combinação lexical complexa de estrutura sucinta e concisa e de uso idiomático,
mostrando características de cristalização semântica, de linguagem formal, de convencionalidade e do estilo da prosa ritmada.

4

Em Wang (2019) defendemos que as expressões idiomáticas devem ser designadamente
estudadas no campo da fraseologia (frases fixas/idiomatismos/fraseologismos etc., designados pelos diferentes autores).

5

Génesis 11, 1-9, tradução da Bíblia, Novo mundo, 1984.
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A globalização tende a criar uma visão única dentro da pluralidade e, contrariamente ao que seria expectável, essa visão nem sempre possibilita uma
comunicação intercultural, isto é, nem sempre consegue englobar “o conhecimento dos valores partilhados e das crenças dos grupos sociais doutros países
e regiões, tais como crenças religiosas, tabus, história comum, etc. […] ” (Conselho da Europa 2001: 31).
A partir de 1980, muitos académicos (cf. Ruben, 1976; Wiseman, 1983;
Chen e Starosta, 1996, 1999; Byram, 1997, Byram et al., 2002; Kupka, 2008)
têm vindo a esforçar-se não só para compreender a natureza da competência na
comunicação nativa, mas também para expandir tais conceitos às adaptações
necessárias mediante o contexto cultural. Surgem, neste contexto, o conceito
e a definição de abordagem da competência comunicativa intercultural, que se
centra principalmente na construção e manutenção de relações.
Se conceptualizar a competência de comunicação é difícil dentro de uma
dada cultura, o desafio é claramente multiplicado quando se expandem tais
conceitos a ambientes culturais distintos, que pressupõem a integração socio-política, económica cultural e religiosa da sociedade.
Apesar de não haver consenso relativamente ao conceito da competência
comunicativa intercultural, geralmente aceita-se que há dois elementos que
devem ser levados em consideração: “eficácia” e “adequação”. A “eficácia” é vista
como necessária para alcançar com sucesso os próprios objectivos através do
esforço do locutor num período de tempo limitado e a “adequação” geralmente
remete para a capacidade de um comunicador ir ao encontro de requisitos contextuais básicos da situação (cf. Zhang, 2007).
Em nosso entender, a caracterização predominante de eficácia como realização bem-sucedida dos objectivos de um sujeito numa determinada troca de
comunicação é, notavelmente, individualista na sua orientação. A adequação,
contudo, percepciona a troca de comunicação do ponto de vista do outro, em
vez de considerar se o comunicador se expressou de forma (contextualmente)
esperada e aceite.
Temos plena consciência de que, na era da globalização, a diversidade cultural é um importante factor e constitui uma parte significativa da riqueza do
mundo, sendo, também, a premissa e a base para o contínuo desenvolvimento
da comunicação intercultural no ensino de PLE.
Coincidentemente, como um quadro orientador comum para o ensino,
aprendizagem e avaliação das línguas europeias, o QERC (Conselho da Europa,
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2001) tem realçado que a “consciência intercultural” não pode ser descurada,
pois, segundo o QECR (Conselho da Europa, 2001, p. 151), “o conhecimento, a
consciência e a compreensão da relação (semelhanças e diferenças distintivas)
entre “o mundo de onde se vem” e “o mundo da comunidade-alvo” produzem
uma tomada de consciência intercultural. É importante sublinhar que a tomada
de consciência intercultural inclui a consciência da diversidade regional e social
dos dois mundos. É enriquecida, também, pela consciência de que existe uma
grande variedade de culturas para além das que são veiculadas pelas L1 e L2
do aprendente. Esta consciência alargada ajuda a colocar ambas as culturas
em contexto. Para além do conhecimento objectivo, a consciência intercultural
engloba uma consciência do modo como cada comunidade aparece na perspectiva do outro, muitas vezes na forma de estereótipos nacionais.”
O QECR (ibid.) reafirma que a competência dos aprendentes de LE no
mundo de hoje, deve incluir: “capacidade para estabelecer uma relação entre a
cultura de origem e a cultura estrangeira; sensibilidade cultural e a capacidade
para identificar e usar estratégias variadas para estabelecer o contacto com gentes de outras culturas; capacidade para desempenhar o papel de intermediário
cultural entre a sua própria cultura e a cultura estrangeira e gerir eficazmente
as situações de mal-entendidos e de conflitos interculturais; capacidade para
ultrapassar as relações estereotipadas.”
Tendo em conta o acima referido, Grosso (2007, p. 246) argumenta que,
“O Quadro retoma sistemicamente os princípios da velha Abordagem Comunicativa, não propriamente com a pretensão divulgar um modelo metodológico
único, mas apresentar somente opções, como Referência não impõe, questiona,
apresenta hipotéticos caminhos que deverão ser resultado da reflexão prévia feita
pelos agentes educativos, o que, por si, poderá tornar obrigatória a mudança
de paradigmas e o desaparecimento de estereótipos.”
Grosso (2010) reafirma que se torna necessária uma maior ênfase na componente intercultural no contexto pedagógico da língua estrangeira, pois, no
século XXI, o professor tem de “assumir um ponto de vista humanista, pedagógico e cientificamente competente, se servir de formas e meios diversos de
comunicação para anular preconceitos, recorrendo a estratégias educativas
variadas e a metodologias que sirvam o conhecimento do EU e do OUTRO”
(Bizarro e Braga, 2004, p. 63).
Convém, neste momento, salientarmos que, no nosso trabalho, a questão
da cultura não é apenas entendida em lato sensu e, dentre os diversos aspec-
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tos da questão da Interculturalidade, interessamo-nos particularmente pelos
que se ligam aos “conflitos culturais” (preconceito e estereótipo), já que são
factores que se evidenciam na comparação das EIs em português e em chinês.
De facto, na vida real, encontramos barreiras de comunicação que são,
muitas vezes, causadas por “estereótipo” ou “preconceito”.
Assim, em nosso entender, para se atingir o objectivo, por nós proposto,
de desenvolver a competência comunicativa através das EIs, é pertinente descobrir se existe uma relação íntima entre estereótipo e expressões idiomáticas.
Em termos de etimologia, o “estereótipo” tem a sua origem nas palavras
gregas: στερεός (stereos) e τύπος (typos) e surgiu, em 1974, no mundo da
imprensa, sendo uma criação do gráfico francês Firmin Didot6.
Florencio (2007, p. 100) acredita que “o estereótipo nasce do movimento
linguístico-discursivo operado pelo enunciador no conhecimento que se “intenciona” que seja ativado e compartilhado pelo interlocutor.”
Azevedo e Silva (2017, pp. 45-46) defendem que linguisticamente o “estereótipo” está muito próximo dos fraseologismos, por ter as características de
cristalização e indecomponibilidade. Os mesmos autores entendem que “[…]
uma reflexão fraseológica sobre o estereótipo envolve diversos aspectos. Assim,
uma unidade estereotípica como “mulher no volante perigo constante” não
consiste unicamente na avaliação do desempenho das mulheres na direcção de
veículos, mas numa visão generalizada que se atribui às mulheres sem a devida
comprovação empírica. Desse modo, todo estereótipo seleciona uma visão que
circulou ou está a circular na sociedade e a torna uma verdade inquestionável.
Esse recorte ocorre dentro de um tempo e espaço específico, tendo o contexto
como elemento fundamental na constituição da UF7”.
Em português podem encontrar-se várias expressões idiomáticas interessantes que, em nosso entender, são unidades estereotípicas. Tais como, uma
vida luxosa é viver “à grande e à francesa”; uma impressão depreciativa sobre
o seu país vizinho é “de Espanha, nem bons ventos, nem bons casamentos”;
a riqueza descoberta pelos portugueses no Século XIX marcou a imagem de
“Aquilo é um Brasil!”.

6

Estereótipo é um termo usado para designar um tipo de impressão em que se usavam moldes
recortados para reproduzir duplicatas de placas metálicas, possibilitando a impressão em
massa de livros, jornais, etc.

7

Unidade fraseológica (a nota nossa).
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No que diz respeito ao chéng yǔ, tomamos a imagem de “Mulher” como
um dos exemplos para mostrar a cultura exposta numa expressão idiomática.
Na língua chinesa encontraremos exemplos como qing guo qing cheng8 (倾
国倾城), guo se tian xiang（国色天香）, para descrever a beleza nacional do
céu, a beleza do mundo e são muitas vezes usadas na apreciação das mulheres
do Imperador chinês. Outros exemplos como “xiao jia bi yu9 （小家碧玉）,
“Ting ting yu li10”（亭亭玉立）, usam-se mais para descrever meninas (cerca
de vinte 20 anos) que ainda não perderam a esperança de arranjar casamento.
Mas nos dias de hoje será que a mulher chinesa continua a viver esta situação? A resposta é NÃO. Actualmente as mulheres chinesas vivem em geral uma
situação mais independente principalmente as que têm acesso a estudos superiores e aos grandes centros urbanos. No entanto, a pressão continua em certos
aspectos da vida como casamento e obrigação de ter filho.
Segundo o nosso estudo, os chéng yǔ 成语 têm a sua origem nos livros
clássicos. Na época em que esses livros foram escritos, o feudalismo, a vida
das mulheres chinesas estava vinculada ao casamento e à descendência, muito
diferente do que acontece com as mulheres modernas. Hoje, a mulher pode
lutar pela sua carreira e ser independente. Além disso, podemos encontrar um
extenso número de expressões idiomáticas que descrevem a imagem exterior
da mulher.
A nosso ver, existem diferenças culturais entre os vários países, tendo esta
diversidade origem nas diferentes características e vivências de cada agregado
humano, no entanto, isso longe de ser um factor negativo tem que ser entendido
como algo de positivo. Para além disso temos que ter presente que, apesar da
diferença, nada nos diz que o fogo e o gelo não se misturem.
Portanto, sendo um conceito importante na competência comunicativa
intercultural, ter “consciência intercultural” na comunicação linguística não
consiste apenas em compreender a existência de diferentes culturas porque,
acima de tudo, torna-se fundamental entender que existem vários conflitos
culturais (tais como “estereótipos” e “preconceitos”) e encontrar formas de
resolver esses conflitos.

8

qing= destruir, guo= nação, cheng= cidade

9

xiao = pequena, jia = família, bi yu = jade verde

10

ting ting fina, yu li = postura graciosa/elegante
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Expressões idiomáticas para aprendentes chineses
O nosso interesse pelo estudo desta temática reside no facto de considerarmos que as EIs são uma vertente importante no contexto do ensino de PLE a
falantes de língua materna chinesa, permitindo a aquisição dos conhecimentos
linguísticos e socioculturais, bem como a partilha de conhecimentos interculturais na base de incentivo dos actos comunicativos. De facto, as EIs em chinês (os chéng yǔ, a seguir referidos como CYs) são conhecimentos ensinados
obrigatoriamente no 1.o ciclo do ensino básico da China.
Após termos procedido à identificação e delimitação do objecto de estudo,
o estudo da fraseologia portuguesa e chinesa, foi aplicado o método de Análise
Contrastiva de EIs em português e chinês.
As Orientações Curriculares Chinesas de Educação Regular a Tempo
Integral11 (a seguir referidas como Orientações) (Ministério da Educação da
RPC, 2011) são um documento orientador para a preparação de livros didácticos destinados aos alunos chineses do 1.º ao 9.º anos de escolaridade obrigatória. Este documento é bem claro sobre a natureza do currículo de línguas:
As disciplinas de chinês têm como objectivo desenvolver um estudo abrangente do uso da linguagem. Cursos práticos. As disciplinas de língua chinesa
para os níveis de educação obrigatória devem permitir aos alunos aprender a usar a língua materna para comunicar e para conhecer as culturas da
China antiga e dos países estrangeiros, melhorar os seus conhecimentos
ideológico e cultural e promover o crescimento espiritual. As características básicas da disciplina de língua consistem em unir os aspectos instrumental e humanístico12. (p. 2)

Para além disso, afirma-se, de forma clara, nos objectivos de aprendizagem
de línguas e de conteúdos dos níveis 1.o e 2.o da escola primária, que os alunos
chineses devem “acumular a aprendizagem dos seus aforismos e chéng yǔ13

11

Rerefe-se ao documento oficial 《全日制义务教育语文课程标准》(2011). Tradução nossa
do original em chinês.

12

Tradução nossa em português a partir do chinês.

13

Sublinhado e itálico nossos.
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recitando 50 poemas excelentes (completos/excertos). A leitura extracurricular
não deve ser de menos de 50.000 caracteres chineses14.” (p.4).
Quanto às actividades extracurriculares no que concerne à leitura, as Orientações (Ministério da Educação da RPC, 2011) estipulam o seguinte:
Exigir aos alunos a leitura de mais de 4 milhões de palavras/caracteres chineses durante os 9 anos de leitura extracurricular. Os materiais de leitura
incluem todos os tipos de livros e jornais adequados para leitura por estes
alunos. Sugerem-se as seguintes leituras:
– Contos de fadas, tais como, Contos de Fadas de Andersen, Contos de Fadas
de Grimm, “O Espantalho15”, de Ye Shengtao16, e “O Segredo de Baohulu17”,
de Zhang Tianyi18.
– Fábulas, como por exemplo, fábulas antigas e modernas chinesas, “Fábulas de Esopo” e assim por diante.
– Histórias, como contos de chéng yǔ19, histórias mitológicas, contos sobre
História Chinesa e Histórias Estrangeiras, contos tradicionais de várias
nacionalidades, etc.20 (p. 12).
Segundo Wang (2008),
No processo de ensino de chinês devemos prestar atenção ao acúmulo de um
certo número do chéng yǔ21 por parte dos alunos do nível básico, tendo este
aspecto merecido uma especial atenção em várias versões de livros didáctivos chineses e ingleses. No que se refere à Estrutura dos livros didáctivos
chineses para o ensino regular da escola primária22 (Jiangsu Education
Press: 2006) cada unidade de estudo é acompanhada de um exercício unitário correspondente, no qual as actividades de sistematização, tal como
14

Tradução nossa em português a partir do chinês.

15

Refere-se à obra 《稻草人》. Tradução nossa do original em chinês.

16

Autor da literatura chinesa. (1894-1988)

17

Refere-se à obra 《宝葫芦的秘密》. Tradução nossa do original em chinês.

18

Autor da literatura chinesa. (1906-1985)

19

Sublinhado e itálico nossos.

20

Tradução nossa do original em chinês.

21

Sublinhado e itálico nossos.

22

6a edição.
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“read back”, são acompanhadas de um grupo de conteúdos relacionado
com o conteúdo de ensino da unidade. No entanto, estes textos não incluem
os CYs. nos livros didáctivos chineses do ensino regular, publicados pela
Editora Educacional do Povo, a secção de ensino “Leitura e Escrita” após
cada texto apresenta uma lista dos conceitos fundamentais que o aluno
precisa de aprender. Os alunos precisam de aprender as principais palavras de acumulação e, entre estas, uma parte significativa são os CYs. Isso
mostra que a leitura e memorização dos CYs está a atrair cada vez mais a
atenção dos estudiosos. O ensino do CY passou a ocupar uma posição que
não pode ser ignorada no ensino de línguas dos graus básicos das escolas
primárias e secundárias23. (pp.13-14)

Pode-se ver que por um lado, a unificação das vertentes instrumental e
humanística é a característica básica do currículo da disciplina de língua chinesa no sistema educativo da China. Por outro lado, como o chéng yǔ chinês
é, desde há milhares de anos, a cristalização da essência da prática linguística
das pessoas e o seu uso adequado pode tornar a linguagem mais refinada e viva,
tornando a expressão mais precisa e mais rica, ao mesmo tempo que os próprios
CYs vão adquirindo novas conotações culturais. Face a estas conclusões que
realçam a necessidade do domínio dos estudos contrastivos (EIs e CYs) consideramos que o ensino de PLE na China tem de incluir, de forma estruturada e
sistemática, o ensino das EIs.
Referimos este aspecto no sentido de realçar a relevância que vem sendo
dada ao ensino dos CYs no sistema de ensino de línguas nos níveis básico e
secundário. Sem dúvida que se trata de uma questão que cada vez mais desperta
o interesse dos estudiosos e que mostra a relevância do nosso estudo, vindo ao
encontro da nossa hipótese de investigação, isto é, corrobora a afirmação da
necessidade de inserir o ensino das EIs no ensino de uma língua estrangeira.

Considerações Finais
A experiência de ensino de português a alunos de língua materna chinesa
leva-nos a considerar que a inserção das EIs no ensino formal em sala de aula,
normalmente estimula os alunos a comunicarem uns com os outros, seja por

23

Tradução nossa do original em chinês.
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meio de perguntas quanto ao significado e uso das EIs, seja por as comparar
com as EIs semelhantes na sua língua materna.
Relembramos alguns aspectos do ensino das EIs a falantes de língua materna
chinesa já referidos em Wang (2012) e que aqui retomamos:
[…] para ensinar as EIs a alunos chineses, com maior eficácia, é imprescindível levar em conta as seguintes considerações metodológicas:
1.

Introduzir a definição da EI tão concisa quanto possível;

2. Comparar as EIs com os fraseologismos chineses, a fim de estimular
e facilitar uma aprendizagem intercultural;
3. Sempre que possível, introduzir as EIs com exemplos contextualizados;
4. Ensinar as EIs com exercícios adequados para desenvolver a sua competência comunicativa;
5. Seleccionar as EIs adequadas a ser ensinadas aos alunos nos diferentes
níveis de proficiência. (p. 75)

No entanto, na era da globalização, a simples explicação e prática do conhecimento cultural não é suficiente para alcançar o objectivo de desenvolver as
habilidades de comunicação intercultural dos alunos.
Se as EIs passarem a estar incluídas nos conteúdos de ensino, acreditamos
que os seguintes aspectos devem ser explorados num ensino voltado para o uso
e prática da língua (LE):
a) Introdução de conhecimentos culturais
O primeiro passo no ensino intercultural é a introdução do conhecimento
de background cultural. Em contexto de sala de aula, os professores podem
seleccionar conteúdos de fundo cultural relevantes de acordo com o assunto
do texto e apresentá-los aos alunos explicando-os de forma a que adquiram
uma certa compreensão do conhecimento cultural específico e desenvolvam
uma consciência cultural.
b)Exploração do sentido conotativo das diferenças culturais
Explorar as diferenças culturais significa que os professores, no processo
de exploração do conhecimento cultural, orientam os alunos para que estes
associem e comparem os conteúdos culturais, para que possam formar uma
consciência cultural global de igualdade, compreensão, respeito e integração
culturais.
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Para além do ensino cultural em contexto formal de sala de aula, pode-se, de forma sistemática e regular, organizar palestras, disponibilizar jornais
e revistas, criar oportunidades para visionar filmes e programas televisivos,
entre outros, servindo, estas actividades, como complemento do ensino formal e
oportunidades de explorar as origens e as diferenças entre as diversas culturas.
Este artigo, sendo apenas uma gota de água no oceano, não pretende ser
exaustivo, mas procura dar umas reflexões sobre como alcançar aquele horizonte que certamente nós perseguimos: aperfeiçoar o ensino de PLE na era de
globalização.
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O ENSINO DA GRAMÁTICA DO PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA:
ALGUMAS PROPOSTAS
对外葡萄牙语语法教学的几点建议
Lola Geraldes Xavier
Instituto Politécnico de Macau
Instituto Politécnico de Coimbra

1. Introdução
A língua é um sistema cultural, vivo e ativo, logo a gramática tem de ser
também vista nesse sentido e não apenas como um conjunto estático de regras,
normas, partes do discurso ou paradigmas verbais. O ensino e aprendizagem de
uma língua deveria, pois, ser um processo dinâmico de “grammar to grammaring”, na aceção de Larsen-Freeman (2003).
O ensino da gramática em aula de língua materna tem-nos conduzido a
algumas reflexões (Xavier, 2012, 2013), no sentido de perspetivar o estudo da
gramática como construção ativa de conhecimentos. O ensino da gramática em
aula de Português como língua estrangeira (PLE) é assunto que exige igualmente
alguns questionamentos, sobretudo tendo em consideração as práticas de ensino
e aprendizagem centradas, muitas vezes, de forma exclusiva, na gramática normativa e nas propostas de ensino gramatical descontextualizado de alguns manuais.
Os objetivos deste texto centram-se, pois, em fazer um balanço do ensino
atual da gramática do PLE e propor formas de abordagens ativas e comunicativas, destacando a importância crucial do contexto e do uso de textos no ensino e
aprendizagem da gramática, de modo a tornar esse ensino num processo global
e “in fieri”.
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Os inúmeros estudos do século XX mostram-nos como é que as crianças
aprendem/adquirem uma língua. Isso deveria fazer mudar a forma como olhamos para o ensino da gramática.
A importância de contextos comunicativos tem vindo a ser demonstrada,
não podemos é ver uma abordagem do ensino da gramática apenas a partir do
contacto comunicativo com a língua. Algum do fracasso da abordagem comunicativa veio mostrar que há a necessidade de se voltar aos estudos de gramática:
“Grammar teaching needs to play a new role, namely, to act as a “Facilitator” (a
means to an end) rather than as a “Terminator” (an end) to language learning”
(Zhang, 2004, p. 31).
Verifica-se que os métodos explícitos de ensino apresentam também vantagens, desde que sejam usados não de forma tradicional, com base na memória e, simplesmente, em exercícios de criação de automatismos, mas explorem
novas formas.
As reflexões que iremos desenvolver ao longo deste texto têm por base a
nossa experiência no ensino da gramática (para falantes de língua materna e de
língua estrangeira) e, em concreto, a experiência de ensino, nos últimos anos em
Macau, com alunos chineses.
Se tivermos em consideração alguns estudos realizados sobre o ensino e a
aprendizagem do Português na China1, constatamos, por exemplo, que a compreensão da gramática é dos domínios da língua o que causa, no geral, maiores
dificuldades2. Por outro lado, segundo o estudo levado a cabo por Sara Santos
(2014), os estudantes consideram que para compreender a gramática é sobretudo
importante conhecer a metalinguagem e as regras de uso, aspetos mais valorizados do que praticar a língua em tarefas comunicativas. Ora, se é certo que sem
conhecer as regras de uso não se poderá ter sucesso nas tarefas comunicativas,
já conhecer a metalinguagem não contribuirá diretamente para o sucesso no uso
da língua, que é, em primeira e última análise, o objetivo da aprendizagem de
uma língua. Podemos, pois, questionarmo-nos sobre o que poderá ser feito para

1

Pode referir-se, apenas como exemplo: “Perfil do aprendente universitário de Português
Língua Estrangeira em Macau”, de Sara Santos (2014); “Aquisição/aprendizagem da Língua
Portuguesa por jovens chineses”, de Vitor Silva (2014); “Recursos digitais para o ensino de
Português na China”, de Cristina Água-Mel (2012a) ou “Recursos eletrónicos para o ensino
de Português na China”, também de Cristina Água-Mel (2012b).

2

Cf. o estudo de Sara Santos (2014).
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melhorar o alcance deste objetivo de comunicação linguística através do ensino
da gramática do Português como Língua Estrangeira (PLE).
Para aprender uma língua estrangeira é preciso passar pelo estudo da gramática, é preciso conhecer as regras que norteiam a língua. No entanto, sem prática através de atividades gramaticais e através do uso escrito e oral da língua,
as regras serão rapidamente esquecidas. Gérard Vigner refere a este propósito:
«On ne peut produire spontanément des formes correctes dans une langue sans
l’acquisition des règles qui en organisent la production» (Vigner, 2004, p. 101).
Nesse sentido, e tendo em consideração as sugestões de vários métodos linguísticos, defenderemos aqui o uso eclético de abordagens, colocando a ênfase
em algumas estratégias que, em nosso entender, contribuem para a proficiência
linguística dos aprendentes de uma língua estrangeira através do conhecimento
das estruturas gramaticais.

2. Ensinar gramática
Numa aula de gramática não basta explicar as regras gramaticais. Explicar
as regras gramaticais não é suficiente para a sua internalização: “teaching doesn’t
necessarily cause learning – not in any direct way” (Thornbury, 1999, p. 153).
Como ensinar, então, gramática?
O tradicional método da tradução e gramática parece continuar a ter adeptos. Herança do ensino das línguas clássicas, trata-se de uma abordagem tradicional e dedutiva em que o professor apresenta uma aula expositiva de gramática
ou faz tradução com os alunos. O centro do ensino e aprendizagem é, assim, o
professor em vez do aluno, de quem se espera, sobretudo, que memorize regras.
A visão estruturalista da linguística conduziu o estudo das línguas à observação dos fenómenos linguísticos. A partir desta visão, os professores ensinam a
língua e não ensinam sobre a língua, ou seja, desvaloriza-se o saber metalinguístico, a capacidade de falar sobre a língua. Os métodos audiolinguais dos anos 1950
e 1960 vieram, em oposição, colocar o enfoque no falar e no ouvir, passando-se
apenas, depois, à leitura e à escrita. Insistia-se, assim, na memorização de diálogos ou textos que permitiam a criação de automatismos de padrões linguísticos.
Graças a Chomsky e à sua gramática generativa, nos anos de 1960 e 1970,
chama-se a atenção para a abordagem linguística pela compreensão. É, no entanto,
com os métodos comunicativos, sobretudo dos anos 1970 em diante, que o ensino
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da gramática é mais colocado em questão. A partir da abordagem comunicativa, o
enfoque da aprendizagem recai sobre o significado e a interação entre os sujeitos:
a língua é um sistema para expressão dos significados; a principal função da
linguagem é a interação e a comunicação; a estrutura da língua reflete seu
uso funcional e comunicativo; as principais unidades de linguagem não são
meramente suas características gramatical e estrutural, mas categorias de
significado funcional e comunicativo. (Filho & Lima, 2013, p. 14)

Uma aula de língua passa, pois, a organizar-se em torno de assuntos, tarefas, projetos, noções semânticas ou funções pragmáticas, mas não em torno da
gramática. As competências privilegiadas são a escrita, leitura, fala e audição de
registos.
Baseando-se nos estudos sobre a aquisição da língua materna, Krashen
(1985) defende que a gramática não tem lugar numa aula de língua segunda,
pois estudar os aspetos formais da língua pode prejudicar o desenvolvimento
da competência comunicativa. Este autor e os seus seguidores argumentam que
é suficiente o aprendente estar exposto a um número extenso de atividades de
compreensão orais e escritas, que a aprendizagem em ambiente rico e variado é
suficiente. Dá-se assim prevalência à leitura e à audição. Numa primeira fase, o
aluno tem um papel passivo, de apenas exposição a esse ambiente. Assim, Krashen e os seus seguidores acreditam que não é necessário aprender-se gramática
para se ser proficiente numa segunda língua, argumentando que os exercícios de
gramática em sala de aula impedem os aprendentes de comunicar de forma autêntica. O enfoque nas estruturas da língua coloca para segundo lugar a importância
da comunicação. Nesse sentido, entende-se que o professor não deve fazer exercícios de gramática e deve evitar corrigir os erros dos alunos para não intimidar
a sua aprendizagem. Por oposição, para alguns professores, o ensino da gramática fica reduzido à prática entediante de exercícios estruturais (Germain, 1996).
No entanto, os estudos levados, entretanto, a cabo, mostram que sem ensino
explícito de regras, a tendência é a sobregeneralização das regras (Germain, 1996).
Por outro lado, o excesso do foco sobre o conteúdo, negligenciando os aspetos
formais, contribui para a fossilização linguística, ou seja, não havendo uma correção dos desvios ou erros linguísticos, estes permanecem, concorrendo para a
estabilização da aprendizagem em formas linguísticas erradas.
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Os contributos de Krashen permitiram a reavaliação da forma de aprendizagem de uma língua segunda/LE. No mesmo sentido deste autor, Constance
Weaver, por exemplo, defende, já não de forma tão radical, que: “in second language acquisition as well as in first language acquisition, gramatical correctness
may be best achieved by focusing on fluency first, rather than on grammar itself”
(Weaver, 1996, p. 55). A autora acredita na leitura como forma de desenvolver a
fluência e expandir o conhecimento e uso das estruturas gramaticais. No que diz
respeito ao desenvolvimento das competências gramaticais, Weaver aposta na
escrita: “engage students in writing, writing and more writing” (Weaver, 1996,
p. 141). A ênfase nesta competência deve-se ao facto de a escrita ajudar a: desenvolver frases, usar a pontuação corretamente, fazer concordâncias (entre determinante, nome, adjetivo, verbo; entre sujeito e predicado; entre tempos verbais),
usar conetores do discurso, utilizar a coordenação e subordinação, compreender
diferenças de registos de língua e enriquecer o vocabulário, através de sinónimos.
Esta autora (Weaver, 1996) defende ainda que “learning seems to be most
enduring when the learners perceive it as useful or interesting to them personally, in the here and now” (Weaver, 1996, p. 146). Nesse sentido, para o desenvolvimento linguístico é importante: facultar boa literatura aos estudantes, ou
seja, literatura interessante e desafiadora sintaticamente e a nível vocabular;
ler e ouvir literatura, que promove a aquisição de estruturas de leitura, escrita
e oralidade; ensinar aos alunos os aspetos gramaticais que os podem ajudar a
escrever melhor, em contextos de escrita produzida pelos estudantes; indicar a
terminologia apenas absolutamente necessária; explicar os aspetos gramaticais
que ajudam a melhorar os textos, por exemplo, as estruturas que permitem combinar ou expandir frases.
Podemos opor este método focado na comunicação ao ensino sistemático da
gramática, o que implica uma análise analítico-reflexiva sobre a língua, em que
o professor tem o papel de fazer ver as regras e regularidades da língua-alvo, as
estruturas importantes e as relações sistemáticas que as ligam (Germain, 1996,
p. 434). Cumprir estes preceitos não significa necessariamente recuar ao método
gramática-tradução. Não se pretende, agora, um ensino gramatical em si, fora de
contexto, separado do emprego da língua e de situações comunicativas significantes. Assim, “pour un maximum d’efficacité, il semble bien que l’enseignement
doive être autant centré sur le message et sur les emploies de la langue que sur
la forme linguistique” (Germain, 1996, p. 434).
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Neste sentido, o ensino sistemático da gramática deve estar associado a atividades de comunicação e de aplicação de conhecimentos já apreendidos. Deverá
verificar-se um equilíbrio entre estes dois tipos de atividades: contacto com atividades de comunicação e atividades de prática de conhecimentos.
Nos últimos anos, o ensino da gramática apela à consciencialização, a “awareness-raising grammar teaching” (Fotos & Ellis, 1991), defendendo-se um ensino
da gramática mais cognitivo e interativo. Com este método, que parte das perspetivas comunicativas, pretende desenvolver-se a sensibilidade para a consciência da língua, compreender como é que a língua se relaciona com as atividades
centrais do quotidiano, aprender a pensar sobre as relações sociais e construir
a habilidade de ver a língua objetivamente como um fenómeno (Zhang, 2004,
p. 33). Retoma-se, então, o estudo da gramática, mas através da tríade: indução
– cognição – interação, recorrendo à discussão oral e escrita, organização de
ideias, descrição de regras, etc., de modo a levar os aprendentes a descobrirem
os fenómenos que regem a língua.
Este método está relacionado com a abordagem pela descoberta. Esta abordagem permite que o aluno se torne num “cientista da língua”, que descobre
a forma como as estruturas da língua se orientam, passando por várias fases
(Chartrand, 1995, Lomas, 2006, Duarte, 2008), como: 1. observação do fenómeno; 2. manipulação dos enunciados e formulação de hipóteses; 3. verificação
das hipóteses; 4. formulação de leis, de regularidades ou de regras e estabelecimento de procedimentos; 5. prática/exercícios; 6. avaliação/reinvestimento dos
conhecimentos (Chartrand, 1996).
Em vez de se darem alguns exercícios de treino aos alunos, que limitam o
seu conhecimento apenas a alguns itens linguísticos, deve-se proporcionar várias
oportunidades de descobrirem a forma como a língua funciona e de sistematizarem as suas aprendizagens.
Lomas (2006, p. 214) define como “aprendizagem por descoberta”, a
“aprendizagem em que os estudantes constroem o seu conhecimento de maneira
autónoma e sem a intervenção do professor. Esta maneira de aprender exige uma
atitude de busca ativa através de métodos indutivos ou hipotético-dedutivos.”
A aprendizagem dá-se, assim, através do jogo da descoberta, desencadeando os
processos cognitivos e a autonomia dos alunos. A aprendizagem da gramática
torna-se, portanto, indutiva: “Grammar is also less likely to be learned by accumulating grammatical rules. Grammar teaching has to be inductive rather than
deductive” (Zhang, 2004, p. 34).
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Apesar de não podermos aqui desenvolver de forma sistemática a nossa experiência com esta abordagem, as atividades que levámos a cabo até ao momento,
mostram o sucesso que esta estratégia poderá igualmente alcançar no ensino
do PLE.
Defendemos, porém, a utilização de um método eclético, combinando os
aportes dos vários métodos usados até ao momento. Cada método “representa
uma verdade parcial” (Filho, 1997, p. 15), cabendo ao professor a incumbência de
os combinar de forma diversa de modo a responderem aos objetivos pedagógico-didáticos de cada momento.
Por outro lado, não podemos esquecer que quando falamos da aprendizagem de uma língua estrangeira, falamos de níveis diferentes de aprendizagem.
Não pode, por exemplo, pedir-se a um aluno de iniciação, A1, que corrija os seus
erros relacionados, por exemplo, com o uso do conjuntivo. Isto significa que
qualquer abordagem ou tarefa terá sempre de ser adequada ao nível de aprendizagem dos estudantes.
O estudo de uma língua estrangeira pressupõe, também, da parte do aprendente, a descoberta de uma língua dotada de propriedades particulares que estão
mais ou menos afastadas da sua língua materna. Ora, o aprendente de uma língua estrangeira geralmente tem tendência a aplicar inconscientemente as regras
da sua língua (ou do inglês ou de outra língua estrangeira que domine já) sobre
a língua-alvo. É, no entanto, consabido que não podemos aplicar de forma sistemática as regras de uma língua sobre outra. Nesse sentido, o aluno de uma
língua estrangeira deverá estar sensibilizado para as particularidades das diferenças entre línguas diferentes, independentemente dos universais linguísticos
que aproximam as línguas. Quando se trata de línguas com características em
alguns aspetos tão díspares como o Português e o Mandarim, a tarefa complica-se.
O ideal seria que o professor facultasse ao estudante de língua estrangeira
ferramentas que pudessem permitir ao discente ser ator da sua aprendizagem, ou
seja, aprender a aprender: «Apprendre une langue, c’est s’approprier un “comment
faire pour” comprendre, parler ou écrire, et non pas de nouvelles connaissances
(savoir faire)» (Courtillon, 2002, p. 107). Pretende-se, pois, que o estudante se
questione sobre a língua e não que memorize regras abstratamente.
Desse modo, o papel do professor é de grande responsabilidade, desde logo
pelas metodologias que adota. Um professor de língua deve ter como pressupostos do ensino e aprendizagem da gramática o trabalho orientado para deteção de
regularidades da língua, com mobilização para situações de uso após-sistema-
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tização; a insistência em descrições adequadas ao máximo à gramática do Português; o investimento num ensino da língua que capitaliza as regularidades e
manipula as estrutura da língua; o uso da gramática com fins comunicativos e a
transformação dos alunos em sujeitos pensantes, analíticos e críticos.
Depreende-se daqui que a importância dada à reflexão gramatical deverá ter
por base o trabalho, organizado e em progressão, de observação e sistematização
dos paradigmas e grandes regularidades da língua, com o objetivo de capitalizar
os conhecimentos adquiridos para um melhor uso na oralidade, na escrita e na
leitura. Ensinar gramática não se trata de uma mera tarefa de apresentação de
etiquetas e regras que se espera que os estudantes memorizem. Nesse sentido,
a reflexão gramatical:
a) envolve a disponibilização, pelo professor, de dados devidamente organizados, que evidenciem um padrão de comportamento da língua, supõe
o convite para um jogo de descoberta desse padrão ou correlação;
b) obriga o professor a dar aos alunos a oportunidade de treinar, noutras
atividades, o conhecimento entretanto adquirido;
c) exige como etapa final uma avaliação do que foi aprendido (ao nível do
conhecimento, da compreensão e da aplicação).
Sugere-se, pois, como abordagens para o ensino da gramática, a análise do
uso efetivo da língua. A transmissão do conceito, apenas, não resolverá a questão
da aprendizagem e principalmente, desse modo, o estudante não conquistará a
sua prática individual de análise crítica dos factos da língua. O mais conveniente
seria que o estudante, a partir de uma definição, testasse a validade ou não do
conceito e decidisse em que momento ele se aplica em dado texto e por que se
aplica. Seria, assim, mais proveitoso ensinar o estudante a pensar sobre os conceitos e a reinventá-los, a partir de uma gramática textual pautada no significado:
a significação textual é o que estabelece os critérios de utilização das regras da
língua. Dentro de uma perspetiva textual, contextualizada, limitada por uma
análise linguística dialética do processo de construção socio-histórico da língua.

3. Manuais de gramática
Em alguns estudos de campo realizados, constata-se que nem sempre as
estratégias geralmente usadas para o ensino da gramática se adequam a estes
preceitos que acabámos de enunciar. Por outro lado, e genericamente falando,
encontramos no mercado manuais e gramáticas de Português Língua Estrangeira
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que apresentam atividades em que os exemplos são descontextualizados3 e não
revelam a multiplicidade de possibilidades da estrutura da língua4. Verifica-se,
igualmente, em alguns casos que os exercícios propostos são demasiado simples,
não se constatando progressão gradativa entre eles. Para além dos textos inautênticos, maioritariamente usados, manuais há, igualmente, que apresentam
apenas um exercício sobre um dado fenómeno gramatical, não permitindo, ao
estudante, o treino suficiente nem a criação de automatismos.
Apesar de todos os estudos científicos em torno do ensino da gramática, se
pegarmos em manuais de PLE da década de 90 e atuais, verificamos que muitos
continuam a ser reimpressos5 e que não tem havido o cuidado de readequar as
atividades propostas. Na realidade, as décadas que nos separam dos anos 1990,
não foram suficientes para alterar, no geral, a metodologia utilizada nos manuais.
Normalmente, os exercícios que podemos encontrar nos manuais regem-se
pela tríade: apresentação – prática – produção. A ênfase recai, sobretudo, sobre
oportunidades de prática em vez de atividades do uso da língua. Esta forma tradicional pode ser adequada à criação de automatismos, mas só por si não contribui para uma eficiência linguística.
Atualmente, podemos contar também com inúmeros materiais online para a
aprendizagem das línguas estrangeiras. No entanto, parece haver traços comuns a
nível das insuficiências contextuais e comunicativas. No caso do inglês como língua estrangeira, em que os estudos abundam, a situação não se mostra diferente.
Chapelle e Jamieson (2008, p. 41) concluem que as atividades sobre gramática
de muitos websites “are rather limited, as context is often at sentence level and
practice is often in the form of recognition [instead of meaningful production]”.
De facto, é comum nos manuais de PLE assistir-se a atividades em que se
pede o preenchimento de uma grelha com verbos ou as frases são apresentadas
descontextualizadamente. Veja-se o exemplo seguinte em que não se refere sequer
o tempo verbal pedido no exercício – depreende-se pela Unidade em questão (4)
que seja o Presente do Indicativo.

3

Há, inclusive, exemplos de investigações construídas com base em exemplos descontextualizados – ver, por exemplo, Nunes (2012).

4

Cf., por exemplo, Coimbra & Leite (2011 e 2012).

5

É o caso de Gramática ativa de Coimbra & Coimbra (2011).
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1. Exemplo A

Complete o quadro.

ir

ver

ler

poder

fazer

Eu
Tu
Ele, ela você
Nós
Eles, elas, vocês
Oliveira & Coelho, 2011, p. 63

Este exercício permite avaliar apenas a memorização do aluno, e não a compreensão ou a habilidade do uso de línguas em situações reais de comunicação
ou, até, de escrita e produção oral. Veja-se outro exemplo:
2. Exemplo B
Complete as frases com o verbo no tempo correto.
Que idade 

(tu/ter) quando começaste a escola?

Eu _______________ (ter) seis anos.
Que horas _______________(ser) quando chegaste à escola?
______________ (ser) oito horas.
Dantes eu _______________ (passar) os fins de semana com a minha
família.
Quando eu ____________ (ser) criança,  (costumar) ir de bicicleta para a
escola. Naquele tempo não ___________ (haver) tantos carros como hoje.
Oliveira & Coelho, 2011, p. 264

As frases deste exemplo B deveriam apresentar uma ligação contextual entre
elas. Veja-se a proposta que apresentamos a partir do exercício anterior (em maiúsculas o que deveria ser a resposta dos aprendentes para os espaços em branco):
3. Exemplo C [uso do pretérito imperfeito em contexto de comunicação]:
Complete as frases com o verbo no tempo correto.
Rui: – Que idade TINHAS (tu/ter) quando começaste a escola?
Ana: – Eu TINHA (ter) seis anos.
Rui: – Nessa altura, a que horas CHEGAVAS (chegar) à escola?
Ana: – CHEGAVA (chegar) à escola às nove horas.
Rui: – E hoje, que horas ERAM (ser) quando chegaste à escola?
Ana: – ERAM (ser) oito horas.
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Rui: – E nos fins-de-semana, o que FAZIAS (fazer)?
Ana: – Dantes eu PASSAVA (passar) os fins-de-semana com a minha família. E tu?
Rui: – Quando eu ERA (ser) criança, COSTUMAVA (costumar) passar os fins
de semana com os meus avós. Eles IAM (ir) buscar-me de carro, mas naquele
tempo não HAVIA (haver) tantos carros como hoje.

O facto de se apresentar um contexto comunicativo permite também uma
melhor e mais rápida compreensão, logo memorização consistente, dos aprendentes. Passamos, pois, de um conjunto de frases soltas, sem ligação aparente
entre elas, para a construção de um texto com função comunicativa. Ainda assim,
verifica-se pouca diversidade verbal neste exercício (dependente do Exemplo B),
compreensível caso um dos objetivos fosse criar automatismos, sobretudo em
relação aos verbos “ter”, “chegar”, “ser”, repetidos nas frases.

4. Para uma proposta de ensino da gramática
Como temos vindo a defender, a abordagem da gramática deve ser eclética
e expor os alunos a variados tipos de situações e textos. Pegando no exemplo
anterior (exemplo B), não concordamos que a introdução do estudo do pretérito
imperfeito do indicativo seja iniciado a partir de exercícios estruturais e/ou de
frases soltas. Qualquer aluno que estude, consegue memorizar a formação desse
tempo, no entanto, consegue igualmente usá-lo? Não é fácil o uso do pretérito
imperfeito para os estudantes chineses. Assim, a compreensão de contextos de
uso é importante desde o início.
Sugerimos que o estudo da gramática seja feito em três momentos:
1. Motivando.
Nesta fase, pretende criar-se uma introdução ao estudo do fenómeno linguístico a partir de atividades de leitura, escrita e/ou compreensão oral, os alunos têm contacto com o as estruturas linguísticas a partir de contextos de uso,
recorrendo-se a imagens, textos autênticos, textos literários, canções, curtas-metragens, cinema de animação, etc. (dependendo do conteúdo a abordar, nível
de aprendizagem, etc.): “There is evidence from second language research that
basic skills such as grammar, vocabular, and spelling are best learned from text-based or communicative tasks” (Weaver, 1998, p. 265).
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2. Gramaticando6.
A partir de exemplos de textos ou discursos apresentados no início e a que
se acrescentam outros, o aluno é conduzido a identificar as estruturas, descobrir
as regularidades, formular as regras, aplicando passos da abordagem pela descoberta (Chartrand, 1996; Xavier, 2012). Sempre que possível, deve recorrer-se
a aprendizagens prévias.
3. Aplicando.
Nesta fase, deve aplicar-se os conhecimentos adquiridos, partindo de exercícios estruturais para exercícios em frase e em texto. Deve finalizar-se com o uso
das novas estruturas gramaticais na escrita, expressão oral e reconhecê-las na
leitura e compreensão oral, de forma a consolidar as aprendizagens.
Vejamos um exemplo de como concretizar esta proposta de ensino da gramática em três momentos para o estudo do pretérito imperfeito do indicativo.
Para o momento da motivação (motivando) use-se, por exemplo, a canção
de Kell Smith “Era uma vez”7. Através desse recurso, em Português do Brasil, é
possível desenvolver a ativação de conhecimentos prévios dos alunos, como os
filmes de animação conhecidos, relacionados com Branca de Neve e os sete anões;
A princesa e o sapo; Toy story; Frozen; UP; A pequena sereia; O Gru maldisposto; Rapunzel; Moana; O livro da Selva; Brave; Pocahontas; Inside out; etc.
Dessa forma, pode desenvolver-se a expressão oral através de questões sobre a
visualização feita (numa primeira fase pode ser sem som).
Através da canção para além de atividades de compreensão oral (em que,
distribuindo a letra da canção, podem faltar as formas verbais do pretérito imperfeito – a negrito no texto do anexo 1). O professor pode, ainda, introduzir atividades de leitura e escrita, apresentando uma estória relacionada com um dos
filmes de animação do videoclipe, por exemplo.
Numa segunda fase, gramaticando, pretende-se olhar para as formas verbais que faltavam na letra da canção. No sentido de alargar o corpus em análise,
pode, inclusive, apresentar-se uma estória em poesia “Língua do nhem”, de Cecília
6

A partir da ideia de Larsen-Freeman (2003), Teaching language – from grammar to
grammaring.

7

Videoclipe disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=80Ge7UpbHIQ
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Meireles (ver anexo 2). Trata-se de um texto com vocabulário básico, mas rico,
quer a nível do treino da pronúncia, quer da simplicidade aparente, contando
uma breve estória em verso, propício ao reconto, por exemplo.
A partir da canção e deste poema, os alunos podem fazer o levantamento dos
verbos das três conjugações, usados no pretérito imperfeito, e retirar conclusões
em relação às regularidades encontradas. Desta forma, serão os alunos a fazer
o levantamento dos verbos no pretérito imperfeito (ainda que numa primeira
fase possam não dominar essa metalinguagem), a identificar as semelhanças e
diferenças das formas, a perceber as regularidades entre elas, a identificar conjugações, a formular a regra da formação deste tempo verbal e a concluir o contexto de uso no passado.
A referência a estes textos, como exemplos, serve apenas para acentuar a
possibilidade de usar não só as canções, mas também os textos literários, inclusive, a poesia. O recurso a estes materiais, acentua a necessidade de diversificação de instrumentos linguísticos e a possibilidade de abordagem heurística
(Chartrand, 1996).
Finalmente, na fase da aplicabilidade das regras (aplicando), podem ser
usados exercícios estruturais de forma a criar automatismos. Nesta fase, são
igualmente bem-vindas atividades alargadas de leitura e de expressão oral e
escrita. Tendo em consideração a temática dos textos abordados nas fases anteriores, pode introduzir-se, agora, atividades a partir de contos tradicionais portugueses e/ou chineses.

5. Conclusão
Até aos anos 1970, prevaleceram os métodos gramática-tradução e audiolingual. A partir dos anos 1970, começou a falar-se e a implementar-se progressivamente, os métodos comunicativos, passando-se a desvalorizar o estudo da
gramática. A partir dos anos 1990, a perspetiva crítica sobre os métodos comunicativos, permite a proposta de novas abordagens, como “language awareness”
(Fotos & Ellis, 1991, por exemplo).
O estudo da gramática através de métodos tradicionais permite uma aprendizagem mecânica, com bons resultados a curto termo. Não permite, porém,
explorar os fenómenos gramaticais nem usar com fluência as estruturas gramaticais em contextos comunicacionais.
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No ensino da gramática, a regra não é o objetivo. Ela deve falar por si, a partir de um conjunto de exemplos em que ela se aplica. O simples interesse teórico
na gramática afasta-a da aplicabilidade do quotidiano.
Os aprendentes têm ritmos e formas diferentes de aprendizagem. Haverá uns
que aprendem mais facilmente com o recurso ao ensino explícito da linguagem
e outros com o ensino experimental. O ensino indutivo permite criar aprendentes ativos e autónomos. Por outro lado, os conteúdos gramaticais e os objetivos
a atingir também condicionam o tipo de abordagem a utilizar.
A língua é caracterizada por uma polifonia linguística, o que exige ao aprendente a consciência das propriedades da língua nos seus duplos sentidos (geralmente semânticos). Neste contexto, a pergunta que se coloca é: como ensinar,
então, gramática? Acreditamos que tem de se partir da observação da língua-alvo
para a descoberta das regularidades que essa língua apresenta. Como deverá ser
feito esse percurso? As estratégias podem ser variadas, combinadas, incluindo
o recurso ao ludismo e às TIC, devendo focar-se na importância da contextualização, da reflexão linguística, da justificação da pertinência da aprendizagem
que está a ser feita. O trabalho sobre a língua requer um labor oficinal, prevendo,
igualmente, várias fases de treino e de reinvestimento (na leitura, na escrita e na
oralidade). Ao longo do processo de ensino e aprendizagem deve, assim, haver
um esforço de casar a gramática com os restantes domínios de uma língua: leitura, oralidade, escrita, aspetos socioculturais, etc.
Há, pois, a necessidade de despertar nos professores de língua portuguesa,
enquanto língua estrangeira, várias abordagens possíveis da gramática, usando
recursos variados e que visem o uso da gramática ao serviço de uma melhor
proficiência linguística, a nível oral e escrito. Defende-se o uso de abordagens e
atividades que permitam criar e consolidar regras a partir da descoberta de regularidades dos fenómenos linguísticos do Português; a partir de textos autênticos
(de jornais, da internet, textos literários, canções, etc.) e, também, através do
recurso às tecnologias de informação e comunicação (TIC).
Insistimos na aprendizagem da gramática de forma contextualizada, pois
para além de aprendizagens gramaticais, o texto permite aprendizagens vocabulares, treino prático e contacto com a organização textual e com aspetos culturais.
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Anexos
Anexo 1 - «Era uma vez», Kell Smith
Era uma vez,
O dia em que todo dia era bom
Delicioso gosto e o bom gosto
Das nuvens serem feitas de algodão
Dava para ser herói
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No mesmo dia em que escolhia ser vilão
E acabava tudo em lanche, um banho quente
E talvez um arranhão
Dava para ver
A ingenuidade e a inocência cantando no tom
Milhões de mundos e universos tão reais
Quanto à nossa imaginação
Bastava um colo, um carinho
E o remédio era beijo e proteção
Tudo voltava a ser novo no outro dia
Sem muita preocupação
É que a gente quer crescer
E quando cresce, quer voltar do início
Porque um joelho ralado
Dói bem menos que um coração partido (BIS)
Dá para viver
Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mau
É só não permitir que a maldade do mundo
Te pareça normal
Para não perder a magia de acreditar
Na felicidade real
E entender que ela mora no caminho
E não no final
É que a gente quer crescer
E quando cresce quer voltar do início
Porque um joelho ralado
Dói bem menos que um coração partido (BIS)
Era uma vez…

Anexo 2 - «A língua do nhem», de Cecília Meireles.
Havia uma velhinha
que andava aborrecida

DIÁLOGOS INTERCULTURAIS PORTUGAL-CHINA 2 - VOL. 2

425

对外葡萄牙语语法教学的几点建议

pois dava a sua vida
para falar com alguém.
E estava sempre em casa
a boa da velhinha,
resmungando sozinha:
nhem-nhem-nhem-nhem-nhem-nhem…
O gato que dormia
no canto da cozinha
escutando a velhinha,
principiou também
a miar nessa língua
e se ela resmungava,
o gatinho a acompanhava:
nhem-nhem-nhem-nhem-nhem-nhem…
Depois veio o cachorro
da casa da vizinha, pato,
cabra e galinha,
de cá, de lá, de além,
e todos aprenderam
a falar noite e dia
naquela melodia
nhem-nhem-nhem-nhem-nhem-nhem…
De modo que a velhinha
que muito padecia
por não ter companhia nem,
falar com ninguém,
ficou toda contente,
pois mal a boca abria
tudo lhe respondia:
nhem-nhem-nhem-nhem-nhem-nhem…
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Yuxiong Zhang
Instituto de Línguas Europeias
Universidade de Línguas Estrangeiras de Dalian

António Moreira
Departamento de Educação e Psicologia
Universidade de Aveiro

1. Introdução
À medida que o processo da globalização se desenvolve, o domínio de
uma língua estrangeira torna-se cada vez mais indispensável. Especialmente
sob o contexto da situação da economia global, o mundo presta muita atenção
à Ásia (Cardoso, 2014). E como a segunda maior economia mundial, a China
demonstra indubitavelmente uma posição relevante no âmbito internacional
(Tovar, 2015). Devido à “crescente necessidade em negociar com a China”, o
domínio do Mandarim torna-se uma mais-valia no presente mercado de trabalho de Portugal (Mouta, 2015, p. 33). Tal como se pode ler no artigo publi-

1

Este artigo relata investigação desenvolvida no âmbito do Doutoramento em Multimédia
em Educação por Tecnologias e Desafios Societais, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, FCT I.P., Portugal, sob o contrato n.º PD/00173/2014.
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cado no Jornal de Notícias pelo presidente chinês Xi (2018) após a sua visita
de Estado no ano passado2:
Nestes 40 anos, os dois lados persistem em realizar a cooperação pragmática com base nos princípios de igualdade, benefício mútuo e ganhos
compartilhados. Após a ocorrência da crise da dívida soberana europeia,
depois da crise financeira internacional em 2008, o Governo da China
e o Governo de Portugal envidaram esforços conjuntos para resistir aos
riscos e fazer face aos desafios derivados. Uma após a outra, as empresas
chinesas vieram investir em Portugal. Ao expandir os seus negócios fora
da China, contribuíram também para a criação de postos de trabalho e o
desenvolvimento socioeconómico de Portugal.

O advento dos investidores chineses também disponibilizou bastantes
oportunidades de trabalho em Portugal. No entanto, se bem que não seja uma
disciplina amplamente implementada em comparação com outras disciplinas
de línguas, o desenvolvimento do ensino do Mandarim, de facto, é bastante
positivo em Portugal. Até 2018, o Mandarim tem vindo a ser ensinado em 134
entidades, entre as quais sete institutos politécnicos e 22 universidades (Pereira,
2018). Por outro lado, os Institutos Confúcio também contribuem muito para a
divulgação da língua e cultura chinesas em Portugal, valendo também destacar a
sua existência marcante que, em somente onze anos, conduziu à abertura, neste
país, de quatro Institutos. Estas instituições também promoveram, indubitavelmente e em grande escala, o ensino do Mandarim. Por exemplo, o número
de alunos que aprendem o Mandarim no Instituto Confúcio da Universidade
do Minho aumentou mais de seis vezes em onze anos, atingindo 435 no ano
letivo de 2017/2018. Outro exemplo explícito é a cidade setentrional de São
João de Madeira onde se encontram 850 alunos do 3.º ao 9.º ano que aprendem a língua chinesa em virtude de uma parceira entre o Instituto Confúcio da
Universidade de Aveiro e a Câmara Municipal de São João da Madeira. E graças
ao seu sucesso exemplar, o Instituto Confúcio estendeu também o ensino do
Mandarim às cidades de Espinho e de Estarreja (ibidem). Entretanto, outro Instituto Confúcio irá também ser fundado na Universidade do Porto num futuro

2

Disponível em: https://www.jn.pt/nacional/especial/interior/xi-jinping-uma-amizadeque-transcende-o-tempo-e-o-espaco-uma-parceria-voltada-para-o-futuro-10268084.
html
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previsível. Portanto, pode-se dizer que existe um ambiente bastante positivo e
potenciador do ensino do Mandarim em Portugal.

2. Por que é necessário renovar as estratégias
didáticas?
Embora no ensino de Mandarim haja uma expetativa brilhante de carreira
em Portugal, também é importante tomar em conta os problemas existentes
na prática didática. Sendo uma língua radicalmente diferente do Português, o
Mandarim pertence ao sistema logossilábico, em que as partes fonética e escrita
são independentes entre si. E existem na língua chinesa um total de 54.000
caracteres, sendo que, entre eles, cerca de 3.000 a 3.550 são mais utilizados, os
quais se compõem totalmente por 31 géneros de traços. Relativamente à morfologia e fonética, o Mandarim carateriza-se por ser monossilábico, distinguindo-se os significados gramaticais através de quatro tons diferentes (Mai, 2012).
Além disso, as regras linguísticas e gramática dessa língua também são bastante
diferentes da língua portuguesa, tais como “substantivos e adjetivos não flexionados nem em género, nem em número, nem em grau, classes de palavras
que não têm correspondência em português (palavras de medida, partículas
estruturais etc.), elementos frásicos com a ordem fixa e ausência da flexão do
verbo” (Mouta, 2015, p. 51)”. Contudo, tal como na aprendizagem de outras
Línguas Estrangeiras, os aprendentes raramente têm oportunidade de utilizar
e treinar a língua-alvo fora da sala de aula e isto pode influenciar diretamente a
sua aquisição, sendo um obstáculo significativo para a sua aprendizagem (Água-Mel, 2014; Yen et al, 2013; Ekoç, 2014). De acordo com Wong, King, Chai e
Liu (2016), a ausência do ambiente natural, onde os discentes podem usar a
língua-alvo para realizar uma comunicação autêntica, é considerada uma das
dificuldades principais que a educação de línguas está a enfrentar na prática. Por
outras palavras, os aprendentes necessitam de mais oportunidades para proceder à produção de conteúdo na língua-alvo e utilizá-la como uma ferramenta
de comunicação (Borau et al, 2009), e isto, na verdade, pode ser difícil de ser
realizado na sala de aula. Normalmente, a forma tradicional de lecionar aulas
de línguas estrangeiras é conhecida por ser centrada no professor e orientada
pelo behaviorismo (Plank & Condiffe, 2011), focalizado na transmissão unidirecional passiva de informações (Gamble & Wilkins, 2014). Todavia, a sobredependência dos materiais descontextualizados, os focos desequilibrados no

DIÁLOGOS INTERCULTURAIS PORTUGAL-CHINA 2 - VOL. 2

429

在对葡萄牙语学生的外汉语教学中的新契机: 中国社交媒体的运用

input dos conhecimentos e a ignorância do output, designadamente a produção
da língua-alvo e a competência comunicativa, podem provocar falhas na abordagem da natureza contextualizada da comunicação (Liu & Zhao, 2008; Tedick
& Walker, 2009). Neste caso, a descontextualização da natureza social pode
influenciar diretamente a criação da capacidade de expressão da língua-alvo dos
aprendentes, refletindo-se nas dificuldades em traduzir os seus pensamentos e
ideias para palavras e escolher as expressões adequadas na língua-alvo (Cimcoz, 1999; Silva, 1993). Com efeito, à luz dos resultados de uma investigação
realizada por Mendes em 2016, os manuais, que amplamente se utilizavam nos
cursos de Mandarim naquele momento, não estavam em conformidade com a
situação concreta de Portugal, revelando o facto de ausência de manuais especificamente destinados aos aprendentes de Português. Por isso, a dependência cega dos manuais pode não produzir efeitos positivos para a aprendizagem
dos estudantes. E no que se diz respeito ao próprio Mandarim, devido à sua
peculiaridade, muitas vezes não é possível encontrar traduções ou correspondências dos conceitos gramaticais desta língua na língua portuguesa e muitas
explicações existentes são de facto “incoerentes ou incompletas” (Tovar, 2015,
p. 48), o que pode trazer certos problemas ao docente na prática didática, especialmente quando o(a) docente não é falante nativo(a) da língua portuguesa.

3. Por que aplicar as redes sociais?
Focalizando na essência a forma mais comum e utilizada no ensino do Mandarim e das outras Línguas Estrangeiras, pode-se dizer que esta forma didática
tradicional ignora a sua característica mais básica: o caráter social das línguas.
Sendo um aspeto particular do funcionamento humano, as línguas desempenham o papel de mediar as relações entre os humanos e o mundo (Lafford,
2009). Neste caso, a aprendizagem de línguas é considerada participativa,
socialmente constituída e inseparável do contexto social (Vygotsky, 1978). Nas
palavras de Duff (2010), que interpretou a teoria de socialização da língua, os
conhecimentos linguísticos, pragmáticos e culturais adquirem-se através das
experiências sociais, em que os aprendentes exploram as regras subjacentes
e implícitas de comunicação e interação, mediante o uso da língua-alvo numa
sociedade. Em vista disso, pode-se dizer que o ambiente ideal de aprendizagem de línguas deve ser criado com base em interação e comunicação entre os
indivíduos, numa rede social. Nas palavras de Klimova e Poulova (2015), cada
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indivíduo nasceu como um membro de rede social em que, sob a perspetiva
sociológica, os indivíduos se associam e influenciam mutuamente. E a língua,
neste caso, é o meio de comunicação que interliga os indivíduos e suportam
toda a rede social. Com a chegada da era digital, as tecnologias possibilitam que
a criação da rede social seja realizada no mundo virtual de uma forma ubíqua
e, ao mesmo tempo, a designação “rede social” também obteve um significado
novo, utilizando-se para referir as ferramentas de média social que não se limitam somente às redes de relacionamentos sociais online, como, por exemplo,
o Facebook, mas também abrangem outras ferramentas que possibilitam aos
utilizadores aceder à internet para criar e partilhar informações com os outros,
tais como wikis, blogues, microblogues e ferramentas de partilha de multimédia, as quais foram interpretadas como o conjunto de serviços tecnológicos
baseados na internet com a finalidade de ajudar a comunicação interpessoal e
colaboração entre pares (Wright, 2012; Romero, 2014; Kimmerle et al, 2015).
3.1. Características das redes sociais
Segundo o estudo realizado por Friedman e Friedman (2013), as redes
sociais caraterizam-se por 5Cs, nomeadamente Comunicação, Colaboração,
Comunidade, Criatividade e Convergência. Sendo a comunicação a sua função
mais central, as ferramentas sociais possibilitam comunicação unidirecional,
bidirecional ou multidirecional entre indivíduos. Simultaneamente, a comunicação facilita-se nas redes sociais que demonstra caraterísticas de crescente
proliferação, fragmentação e personalização (Vanwynsberghe & Verdegem,
2013). Entretanto, a inerência mais relevante das redes sociais é indubitavelmente o seu aspeto social, que promove comunicação e suporta colaboração.
E isto pode ajudar à socialização dos indivíduos com baixa estima (Jalali et al,
2015; Balakrishnan, 2017). As ferramentas sociais existem com a finalidade
de criar um espaço para a interação e partilha das informações em virtude de
propósitos distintos (Andrejo et al, 2017). Embora exista uma diferença significativa relativamente às funções e objetivos, as redes socias possuem sempre
uma caraterística comum cujo conteúdo é gerado quer por um utilizador, quer
“republicado” de outros, sendo efetivamente partilhado numa comunidade de
pares (Burbules, 2016). Neste caso, pode-se dizer que a criação da comunidade
é, portanto, uma caraterística essencial das redes sociais. Além disso, o Conteúdo Gerado pelo Utilizador permite aos indivíduos que se transformem numa
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audiência ativa que cria, edita, publica e contribui para o conteúdo (Friedman
& Friedman, 2013). Por isso, as ferramentas sociais resultam também numa
convergência dos papéis dos utilizadores que se envolvem simultaneamente
enquanto produtores e consumidores (Mahan & McDaniel, 2006; Friedman &
Friedman, 2013). Entretanto, além dos 5Cs, a participação também é considerada
como um elemento essencial que transforma o foco exclusivo do destinatário
para a interação entre os utilizadores e o conteúdo da média (Vanwynsberghe & Verdegem, 2013). De acordo com Jenkins (2009) e Herrington, Reeves
e Oliver (2010), as redes sociais contribuem para a formação duma “cultura
participativa”, caraterizando-se pela participação ativa dos utilizadores em
escolher, criar, criticar e partilhar conteúdo dos média. Por outras palavras,
os participantes negociam, interpretam, avaliam e analisam as informações
multimédia rápidas e complexas e optam por compor e produzir comunicação
de uma forma crescentemente autodirigida e socialmente construída (Bartow,
2014). À medida que os indivíduos se envolvem, produz um “efeito de rede”,
motivando a sua participação e o desenvolvimento de uma comunidade ativa,
e em função da partilha e interação entre os indivíduos, é possível criar conhecimentos coletivos (Crook, 2012: 64).
3.2. Vantagens das redes sociais
No entanto, também é importante tomar em consideração que o uso das
redes sociais é um fator crescentemente comum entre os estudantes da geração
atual, que passa quase todo o tempo online (Dubose, 2011; Scott & Stanway,
2015). O uso das tecnologias da internet por motivos de socialização é interpretado como uma caraterística generalizada da cultura juvenil de hoje, tecnologias essas que também são consideradas parte indispensável da sua vida
quotidiana devido ao objetivo de aprendizagem ou fins pessoais (Grace et al,
2014). Aliás, esta geração foi convenientemente descrita por Prensky (2001)
com a expressão “nativos digitais”, referindo os indivíduos que nasceram após
a década de 1980 – o florescimento da tecnologia digital. Sendo a geração que
cresceu com a explosão das novas tecnologias, pensam e processam as informações de uma forma completamente distinta dos seus predecessores (Avcı et
al, 2015). Aliás, o desenvolvimento das tecnologias sociais também está inevitavelmente a influenciar o comportamento de aprendizagem dos estudantes de
hoje, os quais preferem um ambiente de aprendizagem colaborativo, desafiador,
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divertido, estruturado e orientado para objetivos (Abdillah, 2016). Por outro
lado, Dahlstrom, Walker e Dziuban realçaram, na reportagem “EDUCAUSE”,
em 2013, a desconexão existente entre a disponibilidade das tecnologias e a
sua aplicação em situação real. Neste caso, é extremamente importante procurar novas e inovadoras maneiras que envolvam os aprendentes de uma forma
interativa e criativa com as quais muitos deles podem já estar intimamente
familiarizados (Scott & Stanway, 2015). Além disso, o uso das redes sociais no
ensino superior também pode ser considerado como uma forma de “reconectar” as instituições académicas com os estudantes (Karvounidis et al, 2014).
Nas palavras de O’Shea (2013), estas tecnologias possuem as potencialidades
de reunir os estudantes, fornecendo um sentido de comunidade.
Devido às suas caraterísticas específicas, as redes sociais são consideradas
especialmente vantajosas para o ensino de línguas. À luz de Gee (2004), trata-se de duas razões para utilizar as redes sociais no processo de aprendizagem
de línguas: a utilização das ferramentas sociais, por um lado, possibilita um
espaço social constantemente disponível para os aprendentes e, por outro lado,
fornece um contexto social mais autêntico, permitindo aprendizagem mediante
a socialização e utilização, assegurando, ao mesmo tempo, o input e output dos
aprendentes. As redes sociais são consideradas úteis para revelar aos discentes
o uso real da língua-alvo (Baralt, 2011; Antenos-Conforti, 2009). Reporta-se
que a introdução das redes sociais torna a aprendizagem de línguas mais real
e aplicável, ligando os aprendentes ao mundo real (Alm, 2015; Plutino, 2017;
Faizi et al, 2014; Qarajeh & Abdolmanafi-Rokni, 2015; Kim et al, 2011). Além
da melhoria de capacidades linguísticas, um número significativo de estudos
evidencia o impacte positivo trazido pelas redes sociais para melhorar a motivação e atitude dos estudantes no que diz respeito à aprendizagem de línguas
(Blattner & Fivri, 2009; Kabilan et al¸ 2010; Jethro et al, 2012; Aydin, 2017;
Rahimah & Ibrahim, 2016; Tananuraksakul, 2015; Terhune, 2016; Yunus &
Salehi, 2012; AbuSa’aleek, 2016). No entanto, reportam também que a prática
e utilização da língua-alvo nas redes sociais podem promover o nível de confiança e conforto dos discentes (Kabilan et al, 2010; Jethro et al, 2012; Aydin,
2017; Tanauraksakul, 2015; Antenos-Conforti, 2009). Em comparação com
a sala de aula tradicional, no ambiente casual e intimista criado pelas redes
sociais, os estudantes interagem e comunicam com os outros indivíduos ao seu
próprio ritmo, tomam o tempo que for necessário para organizar as palavras e
sentem menos ansiedade para usar a língua-alvo para exprimir as suas ideias
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e opiniões, disponibilizando um espaço alternativo, particularmente para os
aprendentes mais tímidos (AbuSa’aleek, 2016; Alm, 2015; Aydin, 2017; Tanauraksakul, 2015; Qarajeh & Abdolmanafi-Rokni, 2015; Larreta-Azelain, 2013).
Ademais, a facilidade de utilização das redes também é considerada uma grande
vantagem na aprendizagem (Kitchakarn, 2016; Başöz, 2016).
3.3. Redes sociais de origem chinesa
Não obstante, as ferramentas que os estudantes costumam utilizar na sua
rotina diária também podem trazer efetivamente alguns efeitos negativos para
a aprendizagem. Por exemplo, Kabilan, Ahmad e Abidin (2010) destacaram que
a utilização do Facebook podia deslocar a atenção dos aprendentes dos aspetos
de aprendizagem para a própria ferramenta, enquanto Fox e Varadarajan (2011)
e Davis, Ho e Last (2015) também chamaram a atenção para o facto de que o
Twitter podia ser um fator de distração que influenciava os alunos na sala de
aula. Entretanto, a aplicação destas plataformas sociais até pode produzir uma
participação não ativa, dado que os participantes podem não sentir vontade
de usar a língua-alvo em frente à sua audiência da primeira língua, e o uso da
língua-alvo neste contexto pode ser considerado rude e estranho (Alm, 2015).
Neste caso, a introdução de uma ferramenta nova, mas com características
semelhantes às redes sociais, com as quais os estudantes estão familiarizados,
pode ser uma possibilidade viável para a criação dum ambiente de aprendizagem de línguas. À luz da teoria sociocultural, para a aprendizagem de línguas
é essencial expor-se à língua-alvo e interagir com a sua comunidade linguística
(Hsu, 2013). A existência de uma quantidade enorme de palavras e expressões
na língua-alvo nas redes sociais de origem chinesa, que possuem um número
considerável de utilizadores, pode constituir um reportório de conhecimentos
para os aprendentes, satisfazendo a sua necessidade de aprendizagem. De acordo
com as informações do portal de estatística online, Statista3, no primeiro mês
de 2019, dentre as dez redes sociais mais populares no mundo, metade delas
era de origem chinesa, incluindo WeChat, QQ, Qzone, Tik Tok e Weibo. Portanto, pode-se dizer que a aplicação das redes sociais de origem chinesa será,
neste caso, ideal para a aprendizagem do Mandarim.

3

Disponível em: https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
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4. Alguns problemas possíveis na prática
Se bem que a maioria dos estudantes não manifeste nenhuma dificuldade
em aceder e usar as redes sociais no contexto quotidiano graças à ubiquidade dos
recursos da Internet (Balakrishnan, 2017), também não se pode ignorar alguns
problemas que podem existem na prática, caso se apliquem as redes sociais. Em
primeiro lugar, a implementação das redes sociais com o currículo fixo pode
requerer investimento de muito tempo (Manca & Ranieri, 2016; Kimmerle et
al, 2015). Entretanto, a caraterística de estar “always-on” também pode causar
inconvenientes para o docente por implicar o ter que dar feedback imediato
e trazer mais trabalho fora do tempo escolar. Aliás, fornecer feedback de boa
qualidade e imediato traz certamente pressão, especialmente ao docente que
organiza o curso sozinho (Cooner, 2012; Bartow, 2014). Segundo o resultado
da investigação de Moran, Seaman & Tinti-Kane (2011), o custo do tempo também é aquilo com que a maioria dos membros docentes mais se preocupam.
No entanto, e de acordo com as palavras de Kvavik (2005), é evidente que os
nativos digitais têm a capacidade de “brincar” com as tecnologias, mas podem
não saber usá-las eficiente e corretamente. Entretanto, se bem que a maioria
dos estudantes costume utilizar tecnologias na sua vida quotidiana e possua
uma atitude bastante positiva relativamente à introdução das redes sociais no
seu ambiente de aprendizagem, os educadores também têm de estar conscientes
de que nem todos os jovens estão a usar redes sociais ou querem usá-las (Scott
& Stanway, 2015; Koutropoulous, 2011). Neste caso, o apoio e orientação dos
professores passa a ser uma etapa extremamente fundamental para a introdução das ferramentas sociais na prática didática e tal requer o domínio dos respetivos conhecimentos digitais (Hitchcock & Young, 2016; Anthony & Jewell,
2017). O uso das tecnologias pode ser obstruído e os estudantes podem ter uma
experiência desagradável se não se assegurarem condições extrínsecas, isto é,
o tempo, treino e suporte suficientes proporcionados pelo docente, e fatores
intrínsecos, nomeadamente as suas próprias opiniões, motivações e confiança
(Anthony & Jewell, 2017; Rogers-Estable, 2014). No entanto, também é necessário estar consciente de que embora as ferramentas sociais sejam tratadas de
certa forma como um potencial auxiliar dos aprendentes, a sua aplicação inapropriada também pode ser um grande estorvo no processo de aprendizagem
(Smith, 2016). Contudo, é necessário estar consciente de que não existe nenhum
poder inerente às próprias tecnologias (Fenwick, 2016). As redes sociais não
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funcionam sozinhas e as suas possibilidades dependem fundamentalmente das
estratégias aplicadas pelos docentes, as quais precisam de ser bem adaptadas
ao contexto sociocultural dos aprendentes (Romero, 2014; Clark et al, 2009).

5. Considerações finais
Devido à ignorância do caráter social da língua, manifestam-se normalmente nas aulas de Mandarim certos problemas que podem causar diretamente
influências nos resultados de aprendizagem dos estudantes, os quais podem não
ter oportunidades suficientes para usar e treinar a língua-alvo na sala de aula.
Ademais, a peculiaridade e raridade desta língua oriental em Portugal também
limita de certa forma o desenvolvimento dos seus manuais e materiais pedagógicos. Nesse caso, a renovação das estratégias didáticas torna-se fundamental,
dado que o ensino não pode depender somente de manuais inadequados. Sendo
um tipo de ferramentas que se associa estreitamente com a nossa vida quotidiana nos dias de hoje, as redes sociais podem justamente ajudar a interligar
os indivíduos e possibilitar um ambiente virtual de interação em que se pode
reviver o uso autêntico da língua-alvo. Em comparação com os métodos didáticos tradicionais, as redes sociais, com que os alunos da geração atual estão
mais familiarizados, podem ser mais aceitáveis pelos mesmos e incentivar a sua
motivação de aprendizagem em certa medida. Aliás, na verdade, as próprias
ferramentas não podem influenciar diretamente o processo de aprendizagem
dos estudantes e, neste caso, a integração das redes sociais na prática didática
depende muito da forma como se utiliza. Por um lado, é necessário prestar
atenção aos impactes negativos que o uso inapropriado das ferramentas pode
trazer na prática. Por outro lado, também não se pode omitir as potencialidades
das tecnologias que normalmente os materiais e métodos didáticos tradicionais
não podem proporcionar. Contudo, a investigação e prática da introdução das
redes sociais na prática didática é incontestavelmente um processo duradouro
que requer o investimento de bastante tempo. Espera-se que o presente estudo
possa apelar à atenção dos docentes e investigadores do ensino do Mandarim
em relação à renovação das estratégias didáticas e aplicação das tecnologias
na sala de aula.
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PRONOME “SE” E SUA TRADUÇÃO EM
CHINÊS
葡语代词SE及其在汉语中的翻译
Wenjun Gu
Universidade de Estudos Internacionais de Xangai

1. Introdução

O pronome se tem constituído um aspeto problemático, porém, interessante,
do ensino e aprendizagem da língua portuguesa. Como pronome clítico, têm-se
registado problemas na sua aquisição, quer por crianças portuguesas como língua
materna (L1), quer por aprendentes não nativos como língua estrangeira (LE).
Estudos efetuados no contexto de português L1 revelaram atrasos na aquisição dos pronomes clíticos pelos nativos, em comparação com outras línguas
românicas (Costa & Lobo, 2013; Costa, Fiéis & Lobo, 2015), enquanto na esfera
de português LE, os pronomes clíticos são conhecidos como um dos aspetos em
que se encontram “desvios mais frequentes nas produções dos aprendentes de
português de etnia chinesa” (Grosso, 1999) ou como “um dos problemas principais dos alunos chineses na aprendizagem da língua portuguesa” (Mai, 2006).
Os trabalhos anteriores têm-se dedicado mais ao estudo de pronomes clíticos em português baseado no grupo pronominal em geral, procurando conhecer e entender melhor as dificuldades na sua aquisição, com foco nos padrões
da sua colocação ou na sua omissão, dentro do domínio linguístico ou didático.
No entanto, poucos parecem ter prestado muita atenção ao pronome se e às
propriedades específicas que este apresenta, as quais, a nosso ver, podem estar
relacionadas com os obstáculos na aprendizagem por parte dos aprendentes
não nativos. São ainda menos os que chegaram a abordar esta matéria a partir
do ponto de vista de falantes nativos de chinês.
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O presente trabalho, com base destas informações, pretende realizar um
pequeno estudo que procura, por um lado, descrever, de uma forma relativamente completa e clara, os diversos empregos bem como os respetivos valores
do pronome se em diferentes contextos, e, por outro lado, continuar a explorar
a matéria, através da discussão das estratégias da sua tradução de português
para chinês.
Espera-se que este trabalho possa contribuir, de alguma forma, para uma
melhor compreensão dos empregos do pronome se em português, que incite
alguma curiosidade e reflexão sobre as semelhanças e diferenças entre este
pronome e os usos de contrapartida em chinês, e que inspire mais trabalhos
em torno deste tópico.

2. Pronome se em português
Em português europeu, a palavra se, embora bem curta, pode apresentar
uma variedade considerável com respeito às funções que desempenha na oração
e às formas que se demonstram.
Costuma ser classificado como pronome pessoal oblíquo, que funciona como
objeto, direto ou indireto, na frase (Cunha & Cintra, 2005, p. 279). Tendo em
conta a acentuação que recebe, pertence ao grupo de pronomes pessoais átonos1, que, não sendo portadores de um acento prosódico próprio, “necessitam
do apoio acentual de uma palavra tónica e gravitam sistematicamente em torno
do verbo, formando com ele uma única unidade acentual” (Ilari, 2013, p. 60).
Aliás, para além de se empregar como objeto, ainda é possível distinguir,
nos empregos do pronome se, várias outras funções e valores, tendo por critérios: o seu potencial referencial ou predicativo, a possibilidade de receber um
papel temático, a sua referência específica ou arbitrária, a faculdade de funcionar como um afixo capaz de alterar a estrutura argumental de um predicado,
entre outros (Brito, Duarte & Matos, 2003, pp. 835-844).
2.1. Emprego
De acordo com Cunha & Cintra (2005, pp. 307-308), o pronome se pode
ser empregue principalmente como:

1

Chamam-se também “pronomes clíticos” (Ilari, 2013, p. 60) ou “clíticos especiais”, para
se diferenciarem das outras classes de palavras átonas (Zwicky, 1977).
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1) Objeto direto
Trata-se do uso mais comum do pronome. Neste caso, se ocorre associado à
posição do objeto direto do verbo na oração e denota frequentemente a mesma
pessoa ou a mesma coisa que o sujeito do verbo, transmitindo o valor de reflexividade (cf. exemplos (1)-(2)), ou, às vezes, o de reciprocidade (cf. exemplos
(3)-(4))2:
(1) A criança magoou-se no jardim.
(2) O filho lavou-se há pouco.
(3) As crianças magoaram-se (umas às outras).
(4) Os meninos abraçaram-se (uns aos outros).
2) Objeto indireto
O pronome se também pode servir a um verbo de objeto indireto num enunciado, apesar de este emprego ser mais raro que o como objeto direto. O objeto
indireto representado por se indica, nesta situação, a mesma pessoa ou a mesma
coisa que o sujeito do verbo, formando, juntamente com o verbo da oração, uma
construção reflexa, como se ilustra nos seguintes exemplos:
(5) A Maria perguntou-se (a si mesma) se queria mesmo concorrer ao
concurso.3
(6) A Sofia dera-se pressa em tomar-lhe o braço.4
Quando se aplica desta forma, o pronome se, exprime, o valor de reflexividade (cf. exemplos (5)-(6)), ou a reciprocidade da ação (cf. exemplos (7)-(8))5:
(7) Os nossos olhos muito perto, imensos
		 No desespero desse abraço mudo,
		Confessaram-se tudo!
(8) Os estudantes passavam diante dos examinadores aglomerados, chocando-se uns aos outros como gado saindo em redemoinho da porta do curral.

2

Os exemplos (1) e (3) foram retirados de Brito, Duarte & Matos (2003, p. 803).

3

Este exemplo foi retirado de Brito, Duarte & Matos (2003, p. 807).

4

Este exemplo foi retirado de Cunha & Cintra (2005, p. 307).

5

Os exemplos (7) e (8) foram retirados de Cunha & Cintra (2005, p. 307).
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3) Pronome apassivador
Designado de “se-passivo” ou “se-apassivante” por alguns linguistas (Brito,
Duarte & Matos, 2003, etc.), o pronome se pode contribuir ainda para a construção das orações passivas pronominais, na quais a diátese passiva é expressa
através da combinação do pronome se e de um verbo, geralmente transitivo,
que ocorre sempre na 3.ª pessoa, singular ou plural, em concordância com o
sujeito da oração (cf. exemplos (9)-(11))6.
(9) O raciocínio algébrico ensina-se propositadamente na escola.
= O raciocínio algébrico é ensinado propositadamente na escola.
(10) Introduziram-se algumas alterações no regulamento do prémio.
= Algumas alterações foram introduzidas no regulamento do prémio.
(11) Publicaram-se ontem os resultados do concurso.
= Os resultados do concurso foram publicados ontem.
4) Símbolo de indeterminação do sujeito7
Junto à 3.ª pessoa do singular de verbos intransitivos, ou de transitivos
tomados intransitivamente, o pronome se pode ser empregue para assinalar o
sujeito da oração, que “denota uma entidade arbitrária” (Brito, Duarte & Matos,
2003, p. 836), como se apresenta nos exemplos (12)-(14)8.
(12) Precisa-se de um intérprete de português.
(13) Aluga-se casas.
(14) Descobriu-se os genes no séc. XX.
Nestas construções, normalmente o verbo não se refere a uma pessoa determinada, ou por se desconhecer quem executa a ação, ou por não haver interesse
no seu conhecimento. Diferenciam-se as orações com se impessoal das orações
6

Os exemplos (9) e (10) foram retirados de Duarte (2013, pp. 444-445).

7

Alguns linguistas designam-no nesta ocasião como clítico sujeito impessoal ou indeterminado (cf. Bechara, 1999, etc.) e outros chamam-no “se-nominativo” (Brito, Duarte &
Matos, 2003) ou “se impessoal” (Duarte, 2013).

8

O exemplo (13) foi retirado de Brito, Duarte & Matos (2003, p. 837) e o exemplo (14), de
Duarte (2013, p. 446).
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passivas pronominais pelo facto de que nas primeiras o verbo ocorre sempre no
singular, independentemente da transitividade verbal, enquanto nas segundas
deve manter-se a concordância entre o verbo e o sujeito da oração.
5) Palavra expletiva
Em determinadas ocasiões, utiliza-se se também como palavra expletiva
para “realçar, com verbos intransitivos, a espontaneidade de uma atitude ou
de um movimento do sujeito” (Cunha & Cintra, 2005, p. 308). Seguem-se dois
exemplos9:
(15) Foi-se embora e à passagem, mascando o charuto, mediu Maria Antónia de alto a baixo.
(16) … pois ela se morreu …
Na verdade, estas frases continuam a funcionar sem a palavra expletiva. A
ausência de se nesta ocasião não provocaria agramaticalidade nem problemas
na expressão da ideia. Contudo, com a presença da palavra, a espontaneidade
da ação do sujeito foi reforçada.
6) Parte integrante10
Existem também casos em que o pronome se, sem nenhum valor argumental, aparece como parte integrante de certos verbos que geralmente exprimem
sentimento, ou mudança de estado. Temos verbos desse tipo como admirar-se,
arrepender-se, atrever-se, indignar-se, queixar-se, congelar-se, derreter-se, etc.
Neste caso, o pronome se deixa de estar associado a qualquer posição argumental ou de adjunto, passando a apresentar-se como uma parte indispensável
de uma construção verbal (cf. exemplos (17)-(19)).
(17) A Maria apaixonou-se por aquele homem encantador.
(18) Ele zanga-se sem saber porquê.

9

Estes exemplos foram retirados de Cunha & Cintra (2005, p. 308).

10

É designado de “se-inerente” ou de “clítico inerente” por alguns linguistas (cf. Brito, Duarte
& Matos, 2003; Ribeiro, 2011, etc.).
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(19) O Carlos arrependeu-se do que tinha feito.11
Para além dos empregos e valores acima apresentados, Brito, Duarte &
Matos (2003, pp. 841-842) distinguem ainda uma função desempenhada pelo
pronome se, a qual os autores denominam “clítico ergativo/anticausativo”. Neste
caso, o pronome se apresenta-se principalmente para “destransitivizar o verbo
principal a que se associa” e este comportamento “é particularmente observável
nos verbos que não apresentam contrapartidas intransitivas sem a presença do
clítico” (cf. exemplos (20) e (21)12).
(20) a. O barco virou-se.
		 b.?? O barco virou.
(21) a. O vidro partiu-se (com a ventania).
		 b.?? O vidro partiu (com a ventania).
2.2. Forma
Como se pode observar nos empregos de se, as formas que este pronome
apresenta variam conforme as diferentes funções que desempenha. Quando se
associa a posições argumentais (objeto direto/indireto) ou se emprega como
componente expletivo ou inerente, o pronome se pode apresentar diversas formas, consoante a pessoa gramatical e o número correspondente, como se ilustra na seguinte tabela:
Pessoa
1.ª pessoa
2.ª pessoa
3.ª pessoa

Singular
me
te
se

Plural
nos
vos
se

Entretanto, na maioria dos casos em que não se leva nenhum conteúdo
argumental, como, por exemplo, quando se encontra nas funções apassivante,
assinalante do sujeito indeterminado, ou destransitivizador, o pronome se ocorre
sempre na sua forma da 3.ª pessoa.

11

Este exemplo foi retirado de Ribeiro (2011, p. 121).

12

O exemplo (20) foi retirado de Brito, Duarte & Matos (2003, p. 841) e o exemplo (21), de
Ribeiro (2011, p. 284).
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3. Tradução do pronome se em chinês
Com tudo acima apresentado, pode-se ver que o pronome se em português apresenta uma grande variação no que diz respeito ao seu emprego e à sua
forma. Na língua chinesa, não parece existir nenhuma palavra ou expressão que
tenha os mesmos valores e que possa servir como uma única contrapartida do
pronome se.
Para conseguir uma tradução apropriada deste pronome em chinês, é sempre precisa uma boa análise da função de se no contexto em que aparece e umas
estratégias para encontrar uma versão mais correspondente na língua chinesa.
Nesta parte, vai-se tentar apresentar algumas estratégias a que se pode recorrer
neste processo de tradução.
3.3. Equivalência
Aplica-se esta estratégia quando se pode encontrar uma expressão equivalente em chinês para exprimir a ideia original na língua portuguesa. Dentre
as variadas funções que desempenha o pronome se, existe um caso em que se
transmite uma reflexividade correspondente ao valor reflexo expresso pela
palavra ziji (“ele/ela próprio/a”) em chinês. Classificado como pronome pessoal
reflexo em chinês, ziji pode ser utilizado quer independentemente quer junto
com outros pronomes pessoais ou substantivos que funcionam como pronomes
pessoais (Li & Thompson, 1981, p. 130). Vê-se alguns exemplos da tradução de
se nesta circunstância:
(22) A Ana magoou-se na cozinha.
		 An Na zai chufang nongshang le ziji13.
		 (Ana em cozinha magoar LE14 ela própria)
(23) Ele pergunta-se porque ninguém gosta dele.
		 Ta wen ziji weishenme meiyouren xihuan ta.
		 (ele perguntar ele próprio porque ninguém gostar ele)

13

Para facilitar a leitura e a compreensão, todas as frases em chinês neste capítulo serão apresentadas na sua versão em Pinyin, sistema romanizado de chinês que descreve a pronúncia, seguida de uma tradução literal de chinês para português.

14

“Le” é um marcador aspetual em chinês, que indica normalmente a conclusão de uma ação.
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3.4. Omissão
Às vezes, é necessário “omitir” algumas palavras na tradução a fim de transmitir, de forma mais adequada e natural, o sentido original. Em determinadas
situações, como, por exemplo, em alguns contextos reflexos (cf. (24)), ou quando
se empregar como palavra expletiva (cf. (25)), inerente (cf. (26)) ou destransitivizadora (cf. (27)) numa construção verbal, o pronome se em português, em
vez de ser traduzida explicitamente, tende a ser “omisso” na versão traduzida.
(24) Ela chama-se Ana.
		 Ta jiao An Na.
		(ela chamar Ana)
(25) Ele já se foi embora.
		 Ta yijing likai le.
		(ele já ir embora LE)
(26) Ele queixa-se sempre do mau tempo.
		 Ta zongshi baoyuan huai tianqi.
		(ele sempre queixar mau tempo)
(27) O vidro partiu-se.
		 Boli sui le.
		(vidro partir LE)
Nestes exemplos, vê-se que as ideias originais foram plenamente transmitidas na versão traduzida, sem estar presente algo explicitamente correspondente ao pronome se em português. Se, pelo contrário, fosse colocada alguma
expressão na posição associada ao pronome se em português, as frases ficariam
estranhas ou agramaticais.
3.5. Alteração
A fim de obter uma tradução que soa natural na língua de chegada, sem
perder nenhuma informação transmitida pela língua de partida, é preciso, por
vezes, recorrer às estratégias que envolvem “alterações” das expressões originais, isto é, alterações das categorias lexicais das palavras, da voz das orações,
substituição de palavras, etc. Quando se traduz o pronome se de português para
chinês, também é comum optar-se por algumas destas estratégias.
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1) Alteração de categoria lexical
Esta parece constituir uma das estratégias mais usadas nas tentativas de
traduzir o pronome se, nomeadamente quando se aplica para expressar a reciprocidade. Neste caso, embora se associe o pronome mais às posições argumentais, tais como o objeto direto ou indireto do verbo, recorre-se frequentemente
a um advérbio recíproco na tradução em chinês, como se ilustra nos seguintes
exemplos:
(28) Os alunos ajudam-se.
			 Xueshengmeng huxiang bangzhu.
			 (alunos mutuamente ajudam)
(29) Aqui os velhos respeitam-se.
			 Zaizheli laorenmeng bici zunzhong.
			 (aqui os velhos mutuamente respeitar)
Nesses exemplos, o valor de reciprocidade do pronome se foi transmitido
através dos advérbios recíprocos huxiang (“mutuamente”) e bici (“mutuamente”)
na sua tradução da língua de chegada. Perante a falta de uma expressão nominal adequada para se enquadrar nos dois contextos apresentados, optou-se por
uma expressão, de categoria diferente do pronome se, mas com o valor semântico equivalente, a fim de garantir a transmissão das informações contidas na
língua de partida.
2) Substituição de palavras
Em alguns casos, também é possível transmitir o sentido do pronome se
através da substituição do pronome por uma outra palavra na versão chinesa.
Aplica-se mais esta estratégia na tradução do se em português com o valor da
reflexividade. Seguem-se alguns exemplos:
(30) Normalmente, eu levanto-me muito cedo.
			Tongchang, wo hen zao qi chuang.
			 (normalmente eu muito cedo levantar cama)
(31) Ela lava-se três vezes por dia.
			Ta mei tian xi zao san ci.
			 (ela por dia lavar banho três vez)
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Em ambos os exemplos, o pronome se em português foi substituído por um
substantivo em chinês (chuang que significa “cama” em (30) e zao que pode
ser traduzido como “banho” em (31)), pelo facto de que a expressão formada
com a combinação do verbo e do substantivo expressa a mesma ideia de que as
construções reflexas com se em português enquanto está mais em consonância
com os hábitos de expressão da língua chinesa.
3) Conversão da voz
Em algumas situações, a fim de conseguir uma tradução mais apropriada do
pronome se em chinês, é necessário mudar a voz da frase. Vê-se dois exemplos:
(32) Ainda não se publicaram os resultados finais.
			Zuizhong jieguo hai wei gongbu.
			 (final resultado ainda não publicar)
(33) Introduziram-se algumas alterações no documento.
			Wenjian zhong zengtian le jichu gaidong.
			 (documento em introduzir LE algumas alterações)
Nestes exemplos, ambas as frases em português expressam a diátese passiva, através da combinação do pronome se e do verbo. Em chinês, a diátese
passiva é expressa frequentemente com a construção “sujeito + bei15+ verbo”, no
entanto, esta estrutura não parece servir para a tradução das orações passivas
pronominais em português, pois as traduções saem estranhas para os falantes
nativos. Neste caso, pode recorrer-se à conversão da voz passiva, como ilustrada
nos dois exemplos apresentados.
3.6. Concretização
Ao par das estratégias apresentadas, em algumas circunstâncias, talvez seja
ainda necessário traduzir, de forma relativamente mais concreta, o pronome se
em português, como, por exemplo, nas seguintes duas frases:
(34) Ele deita-se sempre muito tarde.
			Ta zongshi hen wan shuijiao.
			 (ele sempre muito tarde dormir)
15

Bei é uma preposição que funciona frequentemente como indicador da voz passiva na língua chinesa.
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(35) Com 3 anos, esta miúda já consegue vestir-se sozinha.
			Zhe xiaonuhai san sui, yijing neng ziji chuan yifu le.
			 (esta miúda três anos, já conseguir sozinha vestir roupa LE)
Nestes dois exemplos, em vez de arranjar uma expressão que focaliza a ação
do verbo “deitar”, é provável valer a pena considerar a possibilidade de utilizar
expressões com informações mais precisas para os contextos, como shuijiao
(“dormir”) no exemplo (34) e chuan yifu (“vestir roupa”) em (35), tendo em
consideração a expressividade assim como a eficácia de tradução.

4. Conclusão
Com tudo acima apresentado, pode ver-se que o pronome se em português
apresenta uma grande diversidade em relação às suas funções que pode desempenhar, sendo possível ser empregue como objeto direto/indireto do verbo;
pronome apassivador; símbolo de indeterminação do sujeito; palavra expletiva, parte integrante ou elemento destransitivizador para construções verbais.
A multiplicidade funcional deste pronome resulta em situações diversas com
respeito à sua tradução em chinês.
Existe, na língua chinesa, um pronome pessoal reflexo, que partilha alguma
semelhança com o pronome se na sua função de transmitir o valor de reflexividade e que pode servir como a sua contrapartida na tradução em determinados contextos reflexivos. No entanto, uma tradução equivalente em chinês
não se encontra facilmente em todos os casos em que ocorre o pronome se em
português. É necessário optar-se por várias estratégias de tradução conforme
diferentes situações.
Foram apresentadas, neste trabalho, com base em exemplos, algumas destas estratégias, como, por exemplo, a omissão, a alteração de categoria lexical,
a substituição de palavras, a conversão da voz, a concretização, entre outras.
Verifica-se que uma tradução apropriada depende sempre de uma boa análise
da função do pronome em cada contexto e na boa escolha de estratégia de tradução, enquanto se precisa de ter em consideração os fatores que contribui para
uma tradução de qualidade, como, por exemplo, a “fidelidade” ao texto original,
expressividade da tradução assim como a sua elegância, etc.
Espera-se que este trabalho possa contribuir para uma melhor compreensão dos empregos do pronome se em português e, com base disso, inspirar, de
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alguma forma, reflexões sobre a sua tradução na língua chinesa, assim como
mais tentativas de exploração no futuro acerca da matéria.
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ANÁLISE DE DIFICULDADES DE ALUNOS
CHINESES NA APRENDIZAGEM DAS
PALAVRAS RELATIVAS DE LÍNGUA
PORTUGUESA
中国学生在葡语关系词学习中的困难分析
Yilan Shen
Universidade de Hubei

1. Introdução
A gramática tende a ser um dos calcanhares de Aquiles para muitos aprendentes chineses de Língua Portuguesa, na qual se destaca a subordinação relativa,
devido à sua estrutura complexa e a grande distinção em relação à forma correspondente em Língua Chinesa. Nesse tópico, as palavras relativas, essenciais nas
orações relativas de Português, são encaradas como uma das principais causas
de dificuldades na aprendizagem da subordinação relativa por alunos chineses.
Assim, este artigo visa examinar algumas dificuldades possíveis na aprendizagem das palavras relativas por aprendentes chineses, que podem servir como
referências para o ensino e aprendizagem da subordinação relativa de Português.
O trabalho estrutura-se em três partes. A primeira parte consiste no enquadramento teórico da subordinação relativa e das palavras relativas em Português,
o qual se fundamenta principalmente nas teorias em Gramática do Português
(vol. 2) de Raposo, E. B. P., Nascimento, M. F. B., Mota, M. A. C., Segura, L. &
Mendes, A. (2013). Na segunda parte, explicita-se a metodologia seguida, com
base num inquérito a 30 alunos chineses que estudam português na Universidade de Hubei da China. O inquérito inclui perguntas que pressupõem juízos de
gramaticalidade e de produção induzida. Finalmente, com os dados recolhidos,
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analisamos os erros mais comuns dos informantes chineses no emprego das
palavras relativas, detetando fatores que os podem justificar. Propomos ainda
algumas sugestões metodológicas para futuros estudos no âmbito do ensino e
aprendizagem das palavras relativas do português.

2. Contextualização teórica
Desempenhando um papel muito importante na expressão oral e sobretudo na escrita, a subordinação relativa pertence à grande família das orações
subordinadas. Distinguindo-se da subordinação completiva e da subordinação
adverbial pelas funções sintáticas exercidas na oração principal, “as orações
relativas têm a mesma função semântica dos adjetivos qualificativos […], que
consiste em atribuir uma propriedade adicional ao conjunto denotado pelo nome
ou grupo nominal modificado e, desse modo restringir esse conjunto” (Raposo
et al., p. 2061). Neste sentido, uma das funções mais típicas das orações relativas reside na modificação de um nome ou um grupo nominal dentro de um
sintagma nominal complexo da oração principal.
Como o componente introdutório da oração relativa, a palavra relativa perfila-se um elemento crucial e indispensável na estrutura da subordinação relativa. Uma palavra relativa pode ser um pronome relativo como “que” “quem”,
uma locução como “o qual” “o que”, ou um advérbio como “onde” “como”, etc.,
possuindo diversas funções sintáticas. A maioria das gramáticas do português
classifica as palavras relativas a partir das suas caraterísticas morfológicas, em
duas categorias: palavras relativas invariáveis (que, o que, quem, onde, como) e
palavras relativas variáveis (o qual, cujo, quanto). Segundo Raposo et al. (2013,
p. 2063), “a função do pronome relativo consiste em retomar dentro da oração
relativa o grupo nominal modificado”. E este grupo nominal é denominado de
antecedente do pronome relativo. As palavras relativas podem ter diversas funções sintáticas nas orações relativas: sujeito, predicativo, complemento direto/
indireto, complemento nominal, adjunto adnominal1, adjunto adverbial2 e agente
de passiva. As regras do emprego das palavras relativas são tantas que não abordaremos aqui todas as regras por razões do espaço. Contudo, sabemos que o seu
uso é uma espécie de calcanhar de Aquiles para muitos aprendentes chineses,

1

Terminologia usada por Cunha & Cintra, 2016, p. 164.

2

Terminologia usada por Cunha & Cintra, 2016, p. 165.
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pois exige não só a memorização das regras gramaticais como a capacidade de
analisar a estrutura frásica.
O presente trabalho realiza-se com base na análise de erros cometidos pelos
nossos inquiridos, os quais refletem as lacunas e os elos fracos no domínio deste
tópico gramatical, como também nos auxiliam na deteção das causas possíveis
conforme o diagnóstico e a classificação de erros. Convém salientar que, neste
trabalho, enfrentamos os erros como um instrumento estratégico em vez de
algo prejudicial (Magro, 1979, p. 129). Em matéria das causas dos erros, consideramos que a interferência da L1/LM é uma das causas principais de erros em
vários aspetos linguísticos, especialmente para os alunos chineses, cuja língua
materna é distinta do português, porque segundo Torre (1985, p. 125), “os alunos tenderão a usar formas da LM para suprir a insuficiência de suas habilidades até que consigam dominá-las por completo”. A fim de conhecer melhor as
dificuldades dos aprendentes chineses que podem ter origem na língua chinesa,
é necessário realizar uma análise contrastiva entre o português e o chinês no
âmbito da subordinação relativa, a qual será apresentada a seguir.

3. Metodologia
O nosso trabalho recorre a uma metodologia de tipo quantitativo, baseando-se num inquérito que foi administrado por nós a 30 alunos chineses de português
na Universidade de Hubei da China. Os 30 informantes chineses frequentavam
o terceiro ano de licenciatura em Língua e Cultura Portuguesas e assim já contavam com um conhecimento relativamente integral da gramática portuguesa
do português, correspondente ao nível B2 ou C1.
O inquérito constitui-se de duas partes, tendo como objetivo examinar e
analisar os principais erros e dificuldades dos aprendentes chineses no que toca
à compreensão e uso das palavras relativas em Língua Portuguesa. A primeira
parte visa obter informações básicas sobre o perfil dos informantes (idade, sexo,
nacionalidade, língua materna, anos de estudo de português) e algumas experiências na aprendizagem das palavras (nível da dificuldade que se sente na
aprendizagem, as palavras relativas mais difíceis ou com menos conhecimento,
explicação das palavras relativas por docente, etc.). A segunda parte compõe-se de três exercícios que compreendem juízos de gramaticalidade e produção
induzida. O primeiro exercício destina-se à avaliação das regras do emprego das
palavras relativas, expondo 10 frases, nas quais as palavras relativas sublinha-
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das são usadas de forma incorreta. Os respondentes deviam corrigir as palavras
relativas desviantes com aquelas que julgam adequadas, o que nos permite avaliar duas palavras relativas em cada uma das perguntas. No segundo exercício,
encontram-se seis frases para os inquiridos traduzirem de chinês para português, avaliando o uso das palavras relativas na construção das frases relativas.
Convém ressaltar que os inquiridos deviam tentar escapar às interferências da
Língua Chinesa durante o processo da tradução. Finalmente, no último exercício,
também era pedido aos informantes que traduzissem seis frases, mas de português para chinês. A tradução exige que os informantes compreendam o sentido
e a função sintática da palavra relativa em cada frase relativa em Português.
Todo o inquérito é elaborado em português, exceto alguma metalinguagem
gramatical que foi traduzida para chinês, de modo a facilitar a sua compreensão
por alunos chineses. A distribuição do inquérito e a recolha dos resultados tiveram lugar no Departamento de Português da Universidade de Hubei na China
em 11 de abril de 20193. Os informantes completaram o inquérito sem consulta
dentro de 30 minutos, não surgindo dúvidas durante a realização do inquérito.

4. Análise de dados
4.1. Perfil dos informantes
Apresentam-se, nesta secção, os dados da primeira parte do inquérito, particularmente sobre o perfil dos informantes e informações básicas relativas à
aprendizagem das palavras relativas.
4.1.1. Idade, sexo, nacionalidade, língua materna e anos de estudo
de português
Conforme os dados, a idade dos informantes encontra-se entre os 20 e os 22
anos. Em relação ao sexo, como se indica no Gráfico 1, 64,52% dos informantes
são do sexo feminino enquanto 35,48% são do sexo masculino.

3

Não houve teste prévio.

458

葡中跨文化对话 (第二辑) - 下册

Análise de dificuldades de alunos chineses na aprendizagem das palavras relativas de língua portuguesa

Gráfico 1 — Sexo dos informantes.

Todos os inquiridos são de nacionalidade chinesa e são falantes nativos de
Língua Chinesa, ou de Mandarim, língua oficial da china, distinta dos dialetos
regionais.
Sendo licenciandos do terceiro ano, os nossos inquiridos chineses aprendem português há 3 anos.
4.1.2. Nível da dificuldade das orações relativas
Observando o Gráfico 2, apenas 22,58% dos informantes não julgam que a
subordinação relativa seja difícil e 32,26% deles consideram-na difícil. As orações relativas, com uma estrutura frásica mais complexa do ponto de vista dos
aprendentes chineses, podem representar alguma dificuldade para os aprendentes chineses.

Gráfico 2 — Nível da dificuldade das orações relativas.
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4.1.3. Nível da dificuldade do emprego das palavras relativas
O Gráfico 3 mostra o nível da dificuldade sentida pelos informantes na
aprendizagem das palavras relativas: somente 19,35% deles não as consideram
difíceis, enquanto 35,48% as acham difíceis. Quer isto dizer que, as palavras
relativas podem constituir um fator que dá origem aos problemas na aprendizagem da subordinação relativa por aprendentes chineses.

Gráfico 3 – Nível da dificuldade das palavras relativas.

4.1.4. Palavra relativa com maior dificuldade
Pedimos aos inquiridos para escolher a palavra relativa que consideram mais
difícil e, como se ilustra no Gráfico 4, a palavra relativa “o qual” foi escolhida
como a mais difícil (35,48%), seguida por “cujo” (16,13%) e “quanto” (16,13%).
Por outro lado, “o que” e “onde” foram as palavras relativas que julgavam
menos difíceis. Porém, de acordo com os resultados os exercícios do inquérito
que serão apresentados na secção seguinte, as palavras relativas que “sentiam”
mais fáceis nem se revelam como as que efetivamente têm menos problemas
na aprendizagem.

Gráfico 4 – A palavra relativa com maior dificuldade.
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4.1.5. Palavras relativas menos usadas pelos inquiridos
Ao observar o Gráfico 5, as três palavras relativas menos usadas pelos
informantes são respetivamente “o qual” (77,42%), “como” (54,84%), e “cujo”
(51,61%). “Onde”, que representa apenas 6,45% dos votos, assim passou a ser a
palavra relativa que deviam ter conhecido e compreendido melhor. Resta verificar
ainda a sua veracidade, através da análise dos dados dos exercícios do inquérito.

Gráfico 5 – palavras relativas menos usadas pelos inquiridos.

4.1.6. Explicação das palavras relativas pelo docente
Seria muito útil que os professores de PLE explicassem sistematicamente,
ou seja, esclarecessem uma por uma, as regras do emprego de todas as palavras
relativas para os alunos terem uma noção mais clara e abrangente deste tópico
gramatical. Quanto a essa questão, segundo o Gráfico 6, a grande maioria dos
inquiridos (87,10%) respondeu que sim, embora 12,9% deles apontaram que
apenas foi explicada parte das palavras relativas.

Gráfico 6 – Explicação das palavras relativas pelo docente.
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4.2. Análise de erros mais comuns dos informantes
Nesta secção, serão analisados os erros mais comuns dos informantes. No
entanto, começamos por dar uma visão global do desempenho dos inquiridos.

Gráfico 7 – Respostas corretas do Exercício 1

Gráfico 8 – Respostas corretas do Exercício 2

Gráfico 9 – Respostas corretas do Exercício 3
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Gráfico 10 – Percentagem dos acertos em média

Os quatro gráficos, que manifestam a percentagem das respostas corretas
dos três exercícios e as respetivas médias, evidenciaram a dificuldade desse
tópico gramatical para os aprendentes chineses. Os nossos informantes apresentaram o melhor desempenho no Exercício 3 de tradução português-chinês,
demostrando que os alunos chineses têm mais facilidades na identificação e
compreensão das palavras relativas do que no seu emprego. Por outro lado, o
Exercício 2 de tradução chinês-português revelou a percentagem mais baixa
das respostas certas, pois a construção da frase exige que o respondente não só
domine as regras do emprego das palavras relativas, mas também compreenda
e organize bem a estrutura da subordinação relativa.
Não serão apresentadas aqui todas as respostas dadas pelos informantes por
razões de economia de espaço. Tentamos, entretanto, mostrar alguns dos erros
mais comuns em termos do uso das palavras relativas. Os erros são os seguintes:
i) confusão entre o pronome relativo “que” e os advérbios relativos com
traços semânticos de local, tempo ou modo, i.e., quando o antecedente denota o
sentido de local, tempo ou modo, tendem a confundir “onde” “quando” “como”
com “que”, ignorando o facto de que o advérbio não pode ter a função de sujeito
ou complemento direto pela sua natureza adverbial. Ademais, “quando” nem
sequer pertence ao grupo das palavras relativas.
Alguns erros dos informantes:
a. *A caixa onde enchi com azeite foi roubada.


(Exemplo de erros do Exercício 1.1)

b. *O ano quando/que se realizou os Jogos Olímpicos foi excelente para
as colheitas.


(Exemplo de erros do Exercício 1.3)
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c. *Eu não sei a idade quando ele começou a estudar chinês.


(Exemplo de erros do Exercício 1.6)

d.* Ele reagiu de uma forma como surpreendeu todos os colegas.


(Exemplo de erros do Exercício 1.10)

e. * Há muitos estudantes estrangeiros na universidade que estudo o
português.


(Exemplo de erros do Exercício 2.1)

f.* Todos nós queremos saber a maneira que ela estuda português.


(Exemplo de erros do Exercício 2.8)

ii) Uso de “quem” como sujeito ou complemento direto nas orações relativas com antecedente explícito, ou seja, muitos confundem “quem” com “que”
quando o antecedente se refere a uma pessoa.
Alguns erros dos informantes:
a. *Os alunos quem fizeram o trabalho podem encontrar um bom emprego.


(Exemplo de erros do Exercício 1.2)

b. *A Beatriz, quem nasceu em Pequim, vai a Portugal todos os anos.


(Exemplo de erros do Exercício 1.8)

c. * Todos quem foram ao cinema tem de escrever um comentário sobre
o filme.


(Exemplo de erros do Exercício 1.9)

iii) Uso de “o qual” como sujeito ou complemento direto nas orações relativas restritivas: tendem a confundir “o qual” com “que” nesse caso. Também
erram muito quando o constituinte relativo é precedido de uma preposição com
duas ou mais sílabas ou de uma locução prepositiva: em vez de usar “o qual”,
muitos escolhem “que”. Recordamos aqui que o pronome relativo “o qual” é
considerado como o mais difícil e menos conhecido pelos inquiridos segundo os
dados mencionados na secção anterior. Isto foi aferido pela baixa percentagem
dos acertos no Exercício 2.7 e 3.1.
Alguns erros dos informantes:
a. *Os alunos os quais fizeram o trabalho podem encontrar um bom emprego.


(Exemplo de erros do Exercício 1.8)

b. *Eu fui a muitas cidades, entre que Pequim foi mais inesquecível.
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c. * Fui muitas cidades, o qual mais fantástica é Pequim.


(Exemplo de erros do Exercício 2.7)

d. *Fui para muitas cidades, entre os quais Beijing é o mais impressionante.


(Exemplo de erros do Exercício 2.7)

iv) Uso errado de “que” e “o qual” em substituição da locução relativa “o
que”, quer nas orações relativas de frase, quer nas com o antecedente quantificador “tudo/todo(s)/toda(s)”.
Alguns erros dos informantes:
a. *O Pedro ganhou o 1º prémio no concurso, que agradou os pais dele.


(Exemplo de erros do Exercício 1.5)

b. *O Pedro ganhou o 1º prémio no concurso, o qual agradou os pais dele.


(Exemplo de erros do Exercício 1.5)

c. * Todos que foram ao cinema tem de escrever um comentário sobre o filme.


(Exemplo de erros do Exercício 1.9)

d. *Ela não foi para a minha festa de aniversário, que me faz muito triste.


(Exemplo de erros do Exercício 1.5)

e. * Ela comeu tudo que ficava na geladeira.


(Exemplo de erros do Exercício 1.6)

v) Uso incorreto das palavras relativas variáveis como “o qual” e “cujo”: mais
precisamente, muitos não têm a noção da flexão do género e número quando
usam as palavras relativas variáveis.
Alguns erros dos informantes:
a. *A mãe está a falar com a vizinha cuja gatos não comem peixe.


(Exemplo de erros do Exercício 1.7)

b. *Ontem conheci um escritor, cujo obras foram traduzidas para muitas
línguas.


(Exemplo de erros do Exercício 2.3)

c. *Fui para muitas cidades, entre os quais Beijing é o mais impressionante.


(Exemplo de erros do Exercício 2.7)

vi) Utilização incorreta de preposição: quando a palavra relativa precisa de
ser preposicionada, muitos inquiridos escolheram a palavras relativa adequada,
mas a preposição errada.
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Alguns erros dos informantes:
a. *Eu não sei a idade em que ele começou a estudar chinês.


(Exemplo de erros do Exercício 1.6)

b. *Eu fui para muitas cidades, nas quais Pequim é a cidade mais inesquecível.


(Exemplo de erros do Exercício 2.7)

c. *Todos nós queríamos saber a maneira em que ela estuda português.


(Exemplo de erros do Exercício 2.8)

Para além dos erros acima apontados, ainda descobrimos que “quanto”
passou a ser a palavra relativa “mais afastada” pelos informantes, verificado
pelas respostas dos Exercícios 1.9 e 2.6: no exercício 1.9, o pronome relativo
deveria ter sido substituído por “os que” ou “quantos”, mas nenhum dos inquiridos escolheu a palavra relativa “quanto”; a tradução da frase do Exercício 2.6
podia ser “ela comeu tudo quanto/o que havia no frigorífico”, porém, apenas
um informante usou “quanto” na sua resposta. A baixa percentagem de acertos
(56,57%) do Exercício 3.4 também demostrou a dificuldade da compreensão de
“quanto” pelos inquiridos. Isto quer dizer que este pronome relativo não é nada
frequente entre os alunos chineses.
No que respeita à compreensão das palavras relativas, mediante a análise
dos desvios do Exercício 3, “o qual” foi um dos pronomes relativos cujas regras
se mostram mais complexas para os informantes, especialmente quando há mais
de um antecedente possível e “o qual” serve para tornar a frase informativamente
mais precisa e desfazer ambiguidades. Por exemplo, na frase do Exercício 3.1 “o
aluno da professora com a qual falei ontem estuda chinês”, há dois antecedentes possíveis, nomeadamente “aluno” ou “professora”, mas o género feminino
de “a qual” permite-nos afirmar que o antecedente efetivo cabe a “professora”
pela concordância do género da palavra relativa “a qual” com o antecedente.
No entanto, muitos informantes consideravam “aluno” como o antecedente na
sua tradução.

5. Interferências da língua materna na aprendizagem
das palavras relativas
O chinês, mais precisamente o mandarim, língua oficial da China e língua
materna dos nossos informantes chineses, apresenta diferenças em vários aspetos
linguísticos em relação ao português. O chinês escreve-se com carateres e não
com letras. Para facilitar e normalizar a leitura dos carateres em mandarim, foi
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inventado o sistema da transcrição fonética dos carateres, o pinyin, que utilizaremos nos exemplos desta secção. A seguir discutimos algumas caraterísticas
do chinês que podem originar desvios na aprendizagem das palavras relativas
por aprendentes chineses.
5.1. Ausência das palavras relativas em Chinês
Um dos fatores que mais justificam os desvios dos aprendentes chineses
reside na ausência das palavras relativas em Língua Chinesa (Mai, 2012, p. 210),
as quais são essenciais e indispensáveis na subordinação relativa em Português.
Entretanto, o seu correspondente em Chinês pode ser apresentado, de acordo
com Mai (2006, p. 94), por uma locução:
Teoricamente, podemos sempre transformar uma oração relativa adjetiva
em Português numa locução em Chinês apresentado as mesmas ideias. Tal
locução desempenha o papel de adjunto adnominal, anteposta ao substantivo que determina. E a ligação entre a locução e o substantivo é feita
através da partícula“的de”.

Dito de forma mais concreta, para as orações relativas introduzidas pelas
palavras relativas “que” “(de/com) quem” “o qual” “onde”, em Chinês costumam
utilizar a partícula estrutural “的de” (Part.estru.ad.adn.), que serve como uma
ligação, colocada entre o adjunto adnominal e o substantivo modificado. (Mai,
Pereira & Morais, 2019, p. 170).
Por exemplo (sublinha-se o adjunto adnominal da frase em chinês e a oração
relativa da frase em português, coloca-se o substantivo/antecedente em negrito):
(1)
a. que
CH: 读完课文的同学可以看电影̥
PY: Dú wán kèwén de tóngxué kěyǐ kàn diànyǐng.
TL: Ler texto Part.estru.ad.adn. alunos podem ver o filme.
PT: Os alunos que leram o texto podem ver o filme.
b. quem /o qual
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CH: 和我交谈的男孩说中文̥
PY: Hé wǒ jiāotán de nánhái shuō Zhōngwén.
TL: Comigo conversar Part.estru.ad.adn. rapaz fala chinês.
PT: O rapaz com quem/o qual conversei fala chinês.
c. onde
CH: 我想去一个有美丽海滩的城市̥
PY: Wǒ xiǎng qù yīgè yǒu měilì hǎitān de chéngshì.
TL: Eu queria ir a uma haver bonitas praias Part.estru.ad.adn. cidade.
PT: Eu queria ir a uma cidade onde há praias bonitas.

Assim tentamos resumir a primeira forma correspondente às orações relativas em Português: “adjunto adnominal + 的de (Part.estru.ad.adn.) + substantivo”.
Em todas as frases nos exemplos, usa-se a mesma estrutura em Chinês, ao
passo que em Português se usam palavras relativas diferentes pelas suas funções
sintáticas distintas. Obviamente essa falta das palavras relativas no sistema da
gramática chinesa introduziu imensas dificuldades aos aprendentes chineses,
visto que têm de memorizar, compreender e saber usar as regras gramaticais
sem nenhuma referência análoga na sua língua materna. Prova disso está a
confusão entre o pronome relativo “que” e outras palavras relativas com traços
semânticos como “quem” “onde” “como”, uma vez que em chinês se usa a mesma
estrutura — adjunto adnominal + 的de (Part.estru.ad.adn.) + substantivo — para
todos esses casos. Deste modo, muitos aprendentes chineses tendem a escolher
as palavras relativas consoante o contexto ou significado da frase, em vez das
funções sintáticas das palavras relativas na oração relativa, provocando erros
como “a caixa onde enchi… (Exercício 1.1)” “os alunos quem fizeram… (Exercício 1.2)” “o ano quando se realizou… (Exercício 1.3)” “…uma forma como surpreendeu… (Exercício 1.10)”.
Também introduz, em parte, erros relacionados com a preposição. Em
português, a palavra relativa é, quando necessário, precedida de uma preposição, a qual em chinês, nem sempre é precisa (cf. 1(b)), portanto muitos erram
a preposição em vez da palavra relativa. Por exemplo, nenhum dos inquiridos
acertou no Exercício 1.6; há respostas como “eu não sei a idade em/a/de que ele
começou a estudar chinês”, em que escolheram a palavra relativa correta, mas
usaram as preposições inadequadas.
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5.2. Tendência para o uso de frases simples e coordenadas em
Chinês
“As frases em Chinês são divididas em Frases Simples e Frases complexas”
(Mai, 2006, p. 52). Habitualmente na expressão, todavia, os chineses tendem
a usar mais as frases simples e curtas em vez das complexas e compridas. “Na
prática, se a significação do adjunto adnominal precisar de muitas palavras para
expressar, é mais comum usar várias frases simples ou orações coordenadas para
facilitar a compreensão” (Mai, Pereira & Morais, 2019, p. 171).
Por consequência, para algumas palavras relativas que normalmente introduzem orações relativas com conteúdos mais abundantes, é mais comum o uso
de várias frases simples ou orações coordenadas em vez da forma de “adjunto
adnominal + 的de (Part.estru.ad.adn.) + substantivo”. De acordo com as palavras
de Mai, Pereira & Morais (2019, p. 171), “as formas correspondentes a orações
subordinadas introduzidas por o que, dos/das quais, e cujo, normalmente são
novas orações iniciadas com sujeito ou outras informações acrescentadas”, como
se mostra na seguinte tabela:
Palavras relativas
em Português
o que…
dos/das quais…
entre os/as quais…

cujo(s)/cuja(s)…

Formas mais comuns em Chinês
这zhè / 那 nà ······
isto / aquilo…
他们中tāmen zhōng ／她们中tāmen zhōng／它们中tāmen zhōng + Suj.······
entre eles(as) …
其中qízhōng + Suj.
entre eles(as) …
他的tā de／她的tā de／它的tā de + Suj.······
… dele/a
他们的tāmen de／她们的tāmen de／它们的tāmen de + Suj.······
… deles/as

Tabela 1— formas correspondentes de algumas palavras relativas em Chinês
(Tabela baseada em Mai, Pereira & Morais, 2019, p. 171)

Por exemplo:
(2)
a. o que
CH: 他从来不迟到, 这让我们很惊讶̥
PY: Tā cónglái bù chídào, zhè ràng wǒmen hěn jīngyà.
TL: Ele nunca atrasa-se, isto surpreende-nos.
PT: Ele nunca se atrasa, o que nos surpreende.
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b. dos/das quais
CH: 我们班有很多外国学生, 他们中/其中有些人会跳舞̥
PY: Wǒmen bān yǒu hěnduō wàiguó xuésheng, tāmen zhōng/qízhōng
yǒuxiē rén huì tiàowǔ.
TL: Nossa turma tem muitos alunos estrangeiros, entre eles alguns sabem
dançar.
PT: A nossa turma tem muitos alunos estrangeiros, alguns dos quais
sabem dançar.
c. cujo
CH: 里斯本是一个美丽的城市, 它的风景吸引了很多游客̥
PY: Lǐsīběn shì yīgè měilì de chéngshì, tā de fengjǐng xīyǐn le hěnduō yóukè.
TL: Lisboa é uma cidade bonita, as paisagens dela atraem muitos turistas.
PT: Lisboa é uma cidade bonita, cujas paisagens atraem muitos turistas.

O mesmo acontece nas orações relativas introduzidas por constituintes
relativos mais complexos como “sobre o qual” “através do qual” “durante o
qual”, entre outros.
Essa distinção pode ser responsável pelas baixas percentagens de acerto
no Exercício 1.5 e 2.7, pois os informantes chineses que estão acostumados às
frases simples e coordenadas, perante essas orações relativas mais complexas,
facilmente ficam confusos no caso de não dominarem bem o uso das palavras.
Por exemplo, no Exercício 1.5, onde se devia colocar a palavra relativa “o que”,
muitos optaram por “que” “o qual” ou até “isto”.
Ainda há muitos que cometeram erros por falta da noção da variação de
número e género das palavras relativas “o qual” “cujo” e “quanto”, dado que “em
mandarim, não há flexão, nem em género, nem em número, nem em modo, nem
em tempo, nem em voz” (Mai, 2006, p. 52). Para os aprendentes chineses, pode
ser difícil assimilar esse novo conceito da flexão de palavras.

Considerações finais
Este trabalho permite-nos conhecer as lacunas do conhecimento na aprendizagem das palavras relativas por aprendentes chineses de PLE. Além de muitas
regras gramaticais para memorizar e compreender, a diferença entre as línguas
chinesa e portuguesa nesse tópico constituiu uma barreira desafiante para os
aprendentes chineses. Contudo, os erros auxiliam-nos a obter algumas pistas
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de análise, que podem ter implicações para o ensino e aprendizagem dessa
matéria no futuro.
Do lado dos professores de PLE/PL2, é aconselhável que expliquem, de forma
pormenorizada, as propriedades e regras de uso das palavras relativas, fazendo
com os alunos mais exercícios e testes específicos para verificar as lacunas do
conhecimento. Convém ainda chamar a atenção para as diferenças dessa matéria
entre as línguas chinesa e portuguesa a fim de ajudarem os alunos a afastar as
intervenções da língua materna na aprendizagem. Neste sentido, podem fazer
exercícios de tradução com os alunos de modo que eles vão percebendo as diferenças dos dois sistemas e aprendam a pensar como os nativos.
Por parte dos aprendentes chineses, para ultrapassarem as dificuldades,
é fundamental a compreensão das propriedades e regras do uso das palavras
relativas. Ainda é importante cultivar o hábito de analisar a estrutura frásica e a
função sintática da palavra relativa na oração, a fim de minimizar a perturbação
do contexto e significado da frase, como o caso dos erros provocados pela confusão entre “que” e outros pronomes relativos com traços semânticos, evitando as
interferências da Língua Chinesa. Além de fazer mais exercícios de gramática,
sugerimos que os alunos façam mais leitura em português para se habituarem
ao uso da subordinação e das frases complexas em Língua Portuguesa, enquanto
vão treinando a construção das frases relativas na expressão escrita e oral.
Ainda relembramos, ao ver o gráfico 4 na secção 4.1.4, “o que” e “onde”
são as duas palavras relativas que os informantes consideravam mais fáceis na
aprendizagem, o que afinal não correspondeu aos resultados dos exercícios.
Muitos, apesar de terem aprendido as regras de uso, têm dificuldades na sua
compreensão e aplicação.
Em suma, com este trabalho, desejamos contribuir para o melhoramento
do ensino e aprendizagem de PLE aos aprendentes chineses. A subordinação
relativa, como um dos tópicos mais complexos na gramática de Português,
merece indubitavelmente uma investigação contínua e mais alargada no futuro.
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ANEXO
Inquérito
Este inquérito é anónimo e destina-se a uma investigação pedagógica.
Obrigado pela colaboração. 此问卷调查采用不记名方式, 用于教学研究项目̥
谢谢您的合作̥
Parte I. Dados do aluno
1. Idade: 
2. Sexo: masculino feminino
3. Nacionalidade: 
4. Há quantos anos estuda português? 
5. Acha que as orações relativas(定语从句) são difíceis?
 sim

 não 

 mais ou menos

6. Na aprendizagem das orações relativas, acha que o emprego das palavras
relativas(关系词) é difícil?
 sim

 não 

 mais ou menos

7. Qual é a palavra relativa que acha mais difícil?


que

o qual

o que

quem

cujo

quanto

onde

como
8. Escolha as 3 palavras relativas que tem menos conhecimento:
 que

o qual

o que

quem

cujo

quanto

onde



como9. O professor explicou sistematicamente o uso das palavras relativas?
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Sim, explicou sistematicamente o uso de todas as palavras relativas



Não.



Apenas explicou algumas palavras relativas.
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Parte II. Exercícios
1. A palavra relativa sublinhada está correta? Se não, por qual deveria ser
substituída? Pode preceder a palavra relativa com preposição quando
necessário.
1) A caixa onde enchi com azeite foi roubada.
 está correta

 deveria ser substituída por 

2) Os alunos os quais fizeram o trabalho podem encontrar um bom emprego.
 está correta

 deveria ser substituída por 

3) O ano quando se realizou os Jogos Olímpicos foi excelente para as
colheitas.
 está correta

 deveria ser substituída por 

4) O rapaz quem me deu o dicionário estuda português na Universidade
de Hubei.
 está correta

 deveria ser substituída por 

5) O Pedro ganhou o 1º prémio no concurso, que agradou os pais dele.
 está correta

 deveria ser substituída por 

6) Eu não sei a idade que ele começou a estudar chinês.
 está correta

 deveria ser substituída por 

7) A mãe está a falar com a vizinha cuja gatos não comem peixe.
 está correta

 deveria ser substituída por 

8) A Beatriz, quem nasceu em Pequim, vai a Portugal todos os anos.
 está correta

 deveria ser substituída por 

9) Todos que foram ao cinema tem de escrever um comentário sobre o filme.
 está correta

 deveria ser substituída por 

10) Ele reagiu de uma forma como surpreendeu todos os colegas.
 está correta

 deveria ser substituída por 

2. Traduza as seguintes frases de chinês para português, usando orações
relativas.
1) 我学习葡语的那所大学有很多外国学生̥
2) 我去中国的那一年, 他开始工作了̥
3) 昨天我认识了那个作家, 他的作品被翻译成很多语种̥
4) 去参加活动的都能见到总理̥
5) 她昨天没有来我的生日派对, 这让我很失望̥
6) 她吃完了冰箱里的所有东西̥
7) 我去过许多城市, 其中北京是最令人难忘的̥
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8) 我们都想知道她学习葡语的方式̥
3. Traduza as frases de português para chinês.
1) O aluno da professora com a qual falei ontem estuda chinês.
2) A cidade de Pequim, na qual vivi por um ano, é a capital da China.
3) Conheço um homem cujo filho fala português.
4) Falei com quantos estavam na sala de reunião.
5) Encontrei a mesa onde tinha colocado as laranjas.
6) O homem que a menina beijou chamou a senhora.
Soluções dos exercícios do inquérito
1.1) deveria ser substituído por que
1.2) deveria ser substituído por que
1.3) deveria ser substituído por em que
1.4) deveria ser substituído por que
1.5) deveria ser substituído por o que
1.6) deveria ser substituído por com que
1.7) deveria ser substituído por cujos
1.8) deveria ser substituído por que/a qual
1.9) deveria ser substituído por os que/quantos
1.10) deveria ser substituído por que
2.1) A universidade onde estudo português tem muitos alunos estrangeiros.
2.2) Ele começou a trabalhar no ano em que fui à China.
2.3) Ontem conheci aquele escritor cujas obras foram traduzidas para muitas línguas.
2.4) Quem participa na atividade, pode encontrar o primeiro-ministro.
2.5) Ontem ela não veio à minha festa de anos, o que me desiludiu.
2.6) Ela comeu tudo quanto/o que havia no frigorífico.
2.7) Eu fui à muitas cidades entre as quais Pequim foi o mais inesquecível.
2.8) Todos nós queríamos saber a forma como ela aprende português.
3.1) 昨天跟我说话的那位老师的学生学习中文̥
3.2) 北京是中国首都, 我在那里居住了一年̥
3.3) 我认识那个男人, 他的儿子说葡语̥
3.4) 我与会议室的所有人都说过话̥
3.5) 我找到了那张桌子, 之前我在上面放了橙子̥
3.6) 小女孩亲吻的那个男人叫住了那位女士̥
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ANÁLISE DE ERROS DOS ALUNOS PORTUGUESES NO USO DA VOZ PASSIVA
EM CHINÊS
葡萄牙学生使用中文被动句的错误分析
Ruirui Sun
Universidade de Aveiro

1. Introdução
O português e o chinês são duas línguas de tipologia diferente: por um lado,
o português é uma língua sintética, que expressa relações gramaticais por meio
da flexão; por outro, o chinês é uma língua analítica, que não tem mudanças
morfológicas, mas depende de características como a ordem das palavras e
partículas auxiliares para transmitir significado. Devido a estas características,
a voz passiva, que existe em ambas as línguas, apresenta diferenças não só a
nível sintático e semântico, mas também a nível pragmático. Por isso é natural
que os alunos portugueses tendam a cometer mais erros no processo de aprendizagem da voz passiva em chinês, e este trabalho tem como foco principal a
análise dos erros destes alunos no uso da voz passiva.
A Análise do Erro é um novo desenvolvimento da Análise Contrastiva, e
concentra-se na descrição dos erros surgidos na apropriação de uma segunda
língua e na valorização do papel da língua materna na aprendizagem da língua
segunda, sendo de grande importância para o ensino de uma língua estrangeira/segunda. Existem já muitos estudos que analisaram os erros de alunos
estrangeiros no uso da voz passiva em chinês. Sendo impossível referir todos
estes trabalhos, decidimos destacar os seguintes:
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a) Tong (1986) analisou as frases passivas escritas por alunos estrangeiros e apontou que os erros estavam relacionados com a omissão do
indicador da passiva e com o uso excessivo do indicador nas frases da
passiva nocional;
b) Li (1996) analisou os erros das produções escritas dos alunos estrangeiros a partir de vários aspetos: verbo intransitivo, verbo acusativo,
adjetivo, bare-verb, complemento de possibilidade, etc;
c) Wong (2002) investigou sobre a aquisição da passiva em chinês por
falantes nativos de inglês através de um questionário, e concluiu que
e a língua inglesa tem uma interferência negativa sobretudo na aquisição da passiva nocional (frases de tópico-comentário) e na passiva com
omissão do agente passivo;
d) Che (2012) comparou a passiva em chinês e em japonês e analisou os
erros a partir de um corpus de alunos japoneses, chamando atenção
para o uso da passiva nocional, a escolha de verbos e a definição do
sujeito passivo;
e) Cui (2012) analisou os erros de universitários coreanos no uso da passiva através de um questionário, apontando que as maiores dificuldades
se relacionam com a ordem das palavras, a passiva nocional e o uso do
indicador da passiva;
f) Tan (2014) trabalhou com um corpus de produções escritas de falantes
de malaio e afirmou que as suas dificuldades se associam à ordem das
palavras, à pragmática da passiva e à generalização da passiva;
g) Olga (2018) analisou os erros de falantes de russo no uso da passiva com
indicador 被bèi (indicador mais típico) e destacou a omissão do indicador, a ordem das palavras e o uso excessivo da passiva com indicador.
Revendo estes estudos, sobressai que não existe um trabalho que envolva
falantes portugueses, por isso, achámos necessário conduzir um estudo direcionado a estes falantes. Por um lado, podemos confirmar se os alunos portugueses também cometem alguns erros comuns como os falantes de outras línguas,
nomeadamente no que diz respeito à ordem das palavras, a passiva nocional, o
uso do indicador passivo, etc.; por outro, os erros podem servir de novas perspetivas para melhorar o ensino da voz passiva em chinês a alunos portugueses.
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2. Voz passiva
A voz passiva é uma construção elementar em português e chinês, porém,
existem algumas diferenças na sua gramática e no seu uso. A seguir será apresentada uma visão geral da voz passiva nas duas línguas.
2.1. Voz passiva em português
Em português, acontece muitas vezes que a pessoa ou objeto, a que se
atribui a ação verbal, recebe a ação em vez de praticá-la (Mendes de Almeida,
2009). Comparemos as seguintes frases:
A Ana despediu a secretária.
A Ana foi despedida pela secretária.
Na primeira frase, a Ana é o sujeito de despediu, e na segunda frase o sujeito
mantém-se. No entanto, desta vez o sujeito não pratica, mas recebe a ação verbal. Assim, o significado expresso pelas duas frases não é o mesmo, porque a
primeira ação é despedir, que está na voz ativa, e a segunda é ser despedido,
sendo o primeiro verbo na voz passiva.
Voz passiva é, pois, a que expressa uma ação sofrida, recebida pelo sujeito;
o sujeito, nesse caso, é paciente ou recipiente da ação verbal. Nas orações passivas, a pessoa ou coisa que pratica a ação aparece sob a forma de complemento,
o qual se chama agente da passiva (Mendes de Almeida, 2009). Tomemos a
segunda frase como exemplo:
A Ana

Sujeito paciente

foi despedida

verbo despedir na voz passiva

pela secretária.

agente da passiva

Segundo o mesmo autor (Mendes de Almeida, 2009), a voz passiva em
português é expressa de duas maneiras:
1) Mediante os verbos auxiliares ser e estar e o particípio de certos verbos
ativos: ser amado; estar acordado.
2) Mediante o pronome se (pronome apassivador), quando o sujeito é ente
inanimado, incapaz de praticar a ação verbal, ou quando o sentido da
oração mostra que o sujeito é apenas paciente: procura-se cozinheiro;
vendem-se móveis.
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O gramático relembra também que o português não possui flexões verbais
sintéticas para a voz passiva, porque a mesma é expressa por duas palavras e
não uma, ou seja, o português não tem verbos passivos, mas voz passiva.
2.2 Voz passiva em chinês
O chinês pertence à família das línguas sino-tibetanas e é uma língua
isolante. Uma das suas características é que os verbos não se flexionam. Ao
expressar a passiva em orações, em vez da flexão verbal, a relação gramatical
entre as palavras é realizada através de palavras vazias (palavras sem significado concreto) e a ordem dos elementos frásicos, fazendo com que a maioria
dos verbos assuma o valor passivo. Por isso em chinês a designação gramatical
é frases passivas (被动句dèidòngjù), e neste artigo adota-se a denominação voz
passiva para uma mais fácil compreensão.
Em chinês, do ponto de vista semântico, tal como em português, trata-se
da voz passiva quando o sujeito recebe ou sofre a ação (Wang, 1985) Do ponto
de vista sintático, a voz passiva em chinês pode ser divida em dois tipos: 1)
frases passivas com indicador e 2) frases passivas sem indicador (Fu, 1986).
Quanto à passiva com indicador, a preposição passiva 被bèi é o indicador
mais usado. Além de 被bèi, as preposições 给gěi、叫jiào e 让ràng também podem
indicar a voz passiva na oralidade (Huang & Liao, 1997). A seguir ao predicado
verbal, normalmente existe um elemento complementar. O elemento complementar na voz passiva pode ser formado pela partícula aspetual conclusiva 了le1,
pela partícula aspetual de experiência 过guò2, ou por um grupo de palavras que
esclarece o resultado, o efeito ou a influência da ação (Mai, Morais, & Pereira,
2019). A estrutura é a seguinte:

1

Colocada depois do predicado, a partícula aspetual conclusiva 了le indica uma ação momentânea ou durativa que cessa (Mai et al., 2019).

2

Colocada depois do predicado, a partícula aspetual de experiência 过guò indica uma ação
como experiência (Mai et al., 2019).
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sujeito paciente + 被 + (agente) + verbo + elemento complementar

Por exemplo3:
CH:我的车被一个男人偷了̥
PY: Wǒ de chē bèi yīgè nánrén tōu le.
TL: O meu carro preposição passiva um homem roubar partícula aspetual conclusiva.
PT: O meu carro foi roubado por um homem.

A frase em cima tem todos os elementos da estrutura, incluindo o agente
passivo (一个男人yīgè nánrén). Porém, o agente na voz passiva é opcional, por isso,
a frase pode ser transcrita da seguinte maneira:
CH:我的车被偷了̥
PY: Wǒ de chē bèi tōu le.
TL: O meu carro preposição passiva roubar partícula aspetual conclusiva.
PT: O meu carro foi roubado.

A partícula 了le é usada maioritariamente como elemento complementar
nas passivas. Mas quando as frases passivas são negativas, o advérbio de negação 没méi fica antes da preposição passiva e já não deve ser usada a partícula
aspetual 了le (Mai et al., 2019). Vejamos a estrutura e um exemplo:
sujeito paciente + não + 被 + (agente) + verbo + (elemento complementar)
CH: 我的车没被偷̥
PY: Wǒ de chē méi bèi tōu.
TL: O meu carro não preposição passiva roubar.
PT: O meu carro não foi roubado.

A passiva sem indicador também é denominada passiva nocional, em que
a preposição passiva é omitida, e normalmente é usada quando 1) o sujeito é um
ser abstrato ou inanimado; 2) quando é evidente que a relação entre o sujeito
e o verbo é passiva, ou seja, o sujeito não é capaz de praticar a ação, mas sim,

3

Nos exemplos, as siglas têm a seguinte denotação: CH – escrita chinesa; PY – transcrição
fonética; TL – tradução literal; PT – tradução em português.

DIÁLOGOS INTERCULTURAIS PORTUGAL-CHINA 2 - VOL. 2

479

葡萄牙学生使用中文被动句的错误分析

apenas capaz de recebê-la; e quando 3) é preciso sublinhar o sujeito passivo e
não é necessário esclarecer o agente (Zhang, 1953). Por exemplo:
CH: 书看完了̥
PY: Shū kàn wán le.
TL: Livro ler complemento de resultado4 partícula aspetual conclusiva.
PT: O livro foi lido.

De facto, a voz passiva com indicador é de uso limitado a nível pragmático.
Normalmente é usada a voz ativa com o sujeito omitido, mas subentendido,
por exemplo:
CH: 在中国说中文̥
PY: Zài Zhōngguó shuō Zhōngwén.
TL: Na China falar chinês.
PT: Na China (as pessoas) falam chinês. / Na China fala-se chinês.

Pragmaticamente a voz passiva com indicador é usada sobretudo quando a
ação ocorre contra a vontade do locutor ou do sujeito paciente e que o prejudica.
Alguns verbos típicos que aparecem nas frases passivas são 骂mà (insultar), 骗
piàn
(mentir), 偷tōu (roubar), 批评pīpíng (criticar), etc. (Mai et al., 2019).
Por fim, a definição da voz passiva é uma questão polémica. Se a passiva
nocional deve ser considerada como voz passiva é uma questão muito discutida
por gramáticos e escolares chineses. Neste artigo considera-se a passiva nocional
como um tipo de voz passiva, porque é muito usada pragmática e oralmente.

3. Método de investigação
Tendo em consideração a situação pandémica, o questionário foi elaborado
na plataforma Google Formulário e enviado aos alunos através de um link. O
acesso ao mesmo esteve aberto do dia 11 de janeiro de 2021 até ao dia 18 de
janeiro de 2021 e a sua participação foi totalmente voluntária.

4

Este complemento de resultado indica que a ação expressa pelo verbo está completada. Em
chinês, o complemento refere-se a um elemento que acrescenta informações a uma ação
ou a um estado expresso pelo predicado, explicando a sua duração, o resultado, o efeito, a
direção, a possibilidade, a frequência, etc. (Mai et al., 2019).
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3. 1 Caracterização dos participantes
O questionário é constituído por duas partes: a primeira parte visa recolher a informação sociodemográfica dos participantes e a segunda parte contém
nove exercícios sobre a voz passiva em chinês.
A investigação contou com a participação de 37 alunos de Chinês do 3.º
ano da licenciatura do curso de Línguas e Relações Empresariais da Universidade de Aveiro, entre os quais, 31 são do sexo feminino e 6 masculino; todos
os alunos têm idades entre os 18 e os 25 anos; 35 alunos estudam chinês há 2
anos e meio, e os outros 2 estudam chinês há mais de 3 anos; 33 alunos nunca
estiveram na China, e 4 alunos estiveram menos de 1 mês; 35 alunos usam raramente o chinês fora da sala de aula e apenas 2 usam chinês mais de 10 horas
por mês fora do contexto académico; 23 alunos estudam chinês por interesse
pessoal, 21 foram motivados pela oportunidade de emprego e 11 estão interessados na cultura chinesa. Além disso, os alunos fizeram uma autoavaliação sobre
o seu nível de chinês, em que classificaram o domínio da língua em 6 níveis:
inicial, elementar, intermédio, intermédio-avançado, avançado e universitário.
A maioria dos participantes acha que tem o nível elementar e um terço escolhe
o nível intermédio.
A seguir apresentaremos a informação acima em gráficos:

Gráfico 1 – Distribuição dos alunos por género.
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Gráfico 2 – Anos de estudo do chinês.

Gráfico 3 – Tempo de estadia na China.

Gráfico 4 – Tempo de uso do chinês fora do contexto académico.
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Gráfico 5 – Motivo pelo qual escolhem estudar o chinês.

Gráfico 6 – Autoavaliação do nível do chinês.

3.1 Resultados do questionário
Conforme o conteúdo do ensino de chinês destes alunos, nove exercícios
foram feitos para testar o seu domínio da estrutura da passiva com indicador
被bèi, da forma negativa da passiva com indicador 被bèi e da passiva nocional.
Os alunos tiveram de passar as frases da voz ativa para voz passiva, construir
frases na passiva com duas palavras (sujeito paciente e verbo) ou três palavras
(sujeito paciente, verbo e agente passivo) indicadas, bem como traduzir frases
de português para chinês.
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Segue-se o resultado por exercício:

Gráfico 7 – Taxa de respostas corretas por exercício.

Segundo mostra o gráfico acima, os alunos erraram mais nos exercícios 4
e 6, que são dois exercícios sobre a construção de frases na passiva, mas muitos recorreram à voz ativa em vez da passiva, sendo que o mesmo também foi
constatado em outros exercícios. As baixas taxas de respostas corretas confirmam que os alunos portugueses realmente enfrentam muitas dificuldades
na aprendizagem e aplicação da voz passiva em chinês, fazendo com que seja
indispensável analisar as dificuldades para os alunos e professores prestarem
especial atenção às mesmas.

4. Análise de erros
Depois da análise das respostas incorretas, surgiram quatro erros principais, nomeadamente a troca de ordem de elementos frásicos, a omissão/adição
de elementos frásicos, a generalização da passiva com indicador em casos da
passiva nocional e a confusão entre a voz passiva e a voz ativa5. A seguir faremos uma análise exemplicada desses mesmos.

5

A ordem em que esses quatro erros aparecem neste capítulo está relacionada com a sua
quantidade, ou seja, o primeiro que aparece é aquele que mais vezes aconteceu.
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4.1 Troca de ordem de elementos frásicos
Tal como na voz passiva em português, o sujeito paciente também aparece
no início da frase em chinês, porém, o lugar do sujeito paciente é trocado com
o do agente passivo em algumas repostas, por exemplo:
1) CH: *6我被书看完了̥
PY: *Wǒ bèi shū kàn wán le.
	TL: Eu preposição passiva livro ler complemento de resultado partícula aspetual conclusiva.
2) CH: *老师被手机放在桌子上̥
	PY: *Lǎoshī bèi shǒujī fàng zài zhuōzi shàng.
	TL: Professor preposição passiva telemóvel colocar na mesa partícula aspetual conclusiva.

Diferente da passiva em português, em chinês o agente passivo é introduzido pela preposição passiva 被bèi logo a seguir ao sujeito paciente, mas devido
à interferência da língua materna, alguns alunos colocaram o sujeito paciente
no final da frase, por exemplo:
3) CH: *书看完了被我̥
	PY: *Shū kàn wán le bèi wǒ.
	TL: Livro ler complemento de resultado partícula aspetual conclusiva
preposição passiva eu.
4) CH: *苹果吃了被我̥
	PY: *Píngguǒ chī le bèi wǒ.
	TL: Maça comer partícula aspetual conclusiva preposição passiva
eu.

A forma negativa da passiva em chinês é expressa através da adição do
advérbio de negação antes da preposição passiva, mas em algumas respostas
o advérbio de negação aparece depois da preposição passiva:
5) CH: *我被学校没有录用̥
	PY: *Wǒ bèi xuéxiào méiyǒu lùyòng.
	TL: Eu preposição passiva escola não contratar.

6

O asterisco (*) no início das frases indica que as mesmas são agramaticais, sendo erros
cometidos pelos alunos.
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Além disso, o elemento complementar deveria surgir depois do verbo e
não antes deste:
6) CH: *手机被老师在桌子上放̥
	PY: * Shǒujī bèi lǎoshī zài zhuōzi shàng fàng.

TL: Telemóvel preposição passiva professor na mesa colocar.
4.2 Omissão/adição de elementos frásicos
Nos exercícios onde se passam as frases ativas para passivas, a preposição
passiva 被bèi é um dos elementos frásicos omitidos pelos alunos, por exemplo:
7) CH: *苹果吃了̥
	PY: * Píngguǒ chī le.
	TL: Maçã comer partícula aspetual conclusiva.
8) CH: *这本书看完了̥
	PY: *Zhè běn shū kàn wán le.
	TL: Este livro acabar de ler partícula aspetual conclusiva.

Nas frases passivas o verbo aparece quase sempre com um elemento complementar, mas nas frases construídas pelos alunos o verbo está “sozinho”,
sendo omitido o complemento, por exemplo:
9) CH: *饭被做̥
	PY: * Fàn bèi zuò.
	TL: Comida preposição passiva fazer.
10) CH: *门被关̥
	PY: * Mén bèi guān.
	TL: Porta preposição passiva fechar.

Apesar de ser uma parte indispensável da passiva, o elemento complementar deve ser omitido quando a frase passiva é negativa, mas há várias respostas
com este elemento a mais, por exemplo:
11) CH: *我没有被学校录用了̥
	PY: * Wǒ méiyǒu bèi xuéxiào lùyòng le.
	TL: Eu não preposição passiva escola contratar partícula aspetual
conclusiva.
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Nas frases passivas, exceto num contexto específico, o sujeito paciente é
sempre definido, e como em chinês não há artigos definidos, alguns alunos
acrescentaram erradamente um artigo indefinido, por exemplo:
12) CH: *一个门被关了̥
PY: * Yīgè mén bèi guān le.
TL: Uma porta preposição passiva fechar partícula aspetual conclusiva.

4.3 Generalização abusiva da passiva com indicador em casos da
passiva nocional
Quando se adquire um conhecimento novo, os estudantes de uma língua
estrangeira podem usá-lo excessivamente e cometer erros por causa desta generalização. Na análise também foi confirmado este fenómeno.
Nos últimos dois exercícios de tradução, muitos alunos traduziram erradamente as frases passivas de português para frases passivas com a preposição
passiva 被bèi. Conforme mencionado anteriormente, a passiva com indicador
muitas vezes expressa uma ação que ocorre contra a vontade do locutor ou do
sujeito paciente e que o prejudica, por isso é pouco usada pragmaticamente,
que é algo contrário ao português. Por exemplo no penúltimo exercício, temos
a frase Fala-se chinês na China, neste caso a tradução em chinês deve recorrer
à voz ativa e não à passiva com indicador:
13) PT: Fala-se chinês na China.
	CH: *中文被说在中国̥
	PY: * Zhōngwén bèi shuō zài zhōngguó.
	TL: Chinês preposição passiva falar na China.

No último exercício, a frase em português é Os telemóveis foram vendidos
rapidamente, com o advérbio rapidamente sabe-se que a frase expressa uma
atitude positiva do locutor, porque o facto de os telemóveis terem sido vendidos rapidamente deve corresponder à sua expetativa, por isso deve-se usar a
passiva nocional e não a passiva com indicador, por exemplo:
14) PT: Os telemóveis foram vendidos rapidamente.
	CH: *手机被卖得很快̥
	PY: * Shǒujī bèi mài de hěn kuài.
	TL: Telemóvel preposição passiva vender muito rápido.
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4.4 Confusão entre a voz passiva e a voz ativa
Tal como mencionado anteriormente, apesar de os alunos terem sido
informados na descrição do questionário e dos exercícios que este trabalho de
investigação serviria para testar o domínio da voz passiva em chinês, surgiram
muitas respostas na voz ativa, sobretudo nos exercícios de construções de frases
passivas com palavras dadas. Este facto pode ser interpretado como havendo
alunos que não estão familiarizados com a definição da passiva em chinês, por
isso recorreram à voz ativa. Vejamos algumas respostas na voz ativa:
15) CH: 他做了午饭̥
	PY: Tā zuò le wǔfàn.
	TL: Ele fazer partícula aspetual conclusiva almoço.
	PT: Ele fez o almoço.
16) CH: 客户发邮件̥
	PY: Kèhù fā yóujiàn.
	TL: O cliente enviar e-mails.
	PT: O cliente envia e-mails.
17) CH: 我关门睡觉̥
	PY: Wǒ guānmén shuìjiào.
	TL: Eu fechar porta dormir
	PT: Eu fecho a porta para dormir.

5. Considerações finais
Através da análise dos resultados do questionário, foi confirmado que os
alunos portugueses apresentam muitas dificuldades no que diz respeito ao
domínio da voz passiva em chinês, sendo que os erros surgidos estão associados
principalmente à ordem dos elementos frásicos, omissão/adição do elemento
complementar e o emprego da passiva nocional, que são erros comuns entre os
estudantes de chinês, não importando a sua língua materna. Quanto à troca na
ordem dos elementos frásicos, os erros devem-se principalmente à interferência
da língua portuguesa; a própria estrutura específica da passiva em chinês pode
explicar a omissão/adição do elemento complementar, pois em português o
elemento complementar está ausente na voz passiva; sobre o emprego da passiva nocional, os erros estão relacionados com o uso excessivo da passiva com
indicador, que é um caso de generalização no processo de aprendizagem de uma
língua estrangeira. Para além disso, trata-se de um questionário exclusivamente
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destinado ao teste do domínio da voz passiva, mas nos exercícios muitos alunos confundiram a voz ativa com a voz passiva, considerando que o seu nível
de chinês é elementar-intermédio e o seu contacto com a língua chinesa fora
do ambiente académico também é limitado, digamos que estes alunos ainda
não estão familiarizados com a definição e o emprego da passiva em chinês.
No entanto, devido a vários fatores condicionantes, o questionário foi feito
de forma sucinta para obter uma visão geral sobre o assunto e nem todas as
questões foram respondidas pelos alunos, por isso os resultados recolhidos não
foram os mais abrangentes e científicos. Mesmo assim, este trabalho revelou
alguns pontos fracos dos alunos portugueses em relação ao domínio da voz
passiva em chinês, que podem ser levados em consideração para aperfeiçoar o
ensino-aprendizagem de chinês a estes alunos.

Referências bibliográficas
Che, C. L. (2012). Error Analysis on Chinese Passive Sentences by Japanese Students
(Dissertação de Mestrado). Huazhong University of Science and Technology.
Cui, M. Y. (2012). The Type and Usage of Chinese Passive Constrution of Korean Students (Dissertação de Mestrado). Hunan Normal University.
Fu, Y. X. (1986). On the question of transformational relationship between active and
passive constructions in Chinese (被动句式与主动句式的变换问题). In Chinese
Learning, 1-7.
Huang, B. R., & Liao, X. D. (1997). Modern Chinese 《现代汉语》. Pequim: Higher
Education Press.
Li, D. Z. (1996). Analysis of Errors of Foreign Students in Learning Chinese Grammar《外国人学汉语语法偏误分析》. Beijing: Beijing Language and Culture University Press.
Mai, R., Morais, C., & Pereira, U. (2019). Gramática de Língua Chinesa para Falantes
de Português. Aveiro: Universidade de Aveiro.
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USO DE ADVÉRBIOS DE NEGAÇÃO EM
CHINÊS POR FALANTES DE PORTUGUÊS
葡国学生汉语否定词的用法
Ran Mai
Universidade de Aveiro

1. Introdução
Devido à cooperação cada vez mais frequente entre a China e Portugal
em diversas áreas, a língua chinesa está a ganhar importância e torna-se uma
mais-valia para quem quer conhecer o país ou estabelecer relações de trabalho.
A oferta de cursos de chinês em Portugal tem aumentado nos últimos anos,
assim como o número de alunos.
Como se trata de uma língua que difere do português em diversos aspetos linguísticos, a comparação entre chinês e português faz parte do processo
de ensino/aprendizagem e mostra-se essencial, sobretudo no que respeita a
algumas diferenças gramaticais relevantes, que podem originar dificuldades
e, assim, tornar a aprendizagem menos bem-sucedida.
Este ensaio pretende abordar o ensino/aprendizagem de advérbios de negação em chinês por falantes de português. Além de apresentar os advérbios de
negação mais usados, numa perspetiva comparativa, visa analisar, classificar
e explicar alguns dos principais problemas que um aluno pode encontrar na
sua aprendizagem, com base num corpus de exercícios escritos de 15 alunos,
realizados numa aula de chinês de 90 minutos, na Universidade de Aveiro, em
fevereiro de 2019. Algumas sugestões metodológicas são propostas, com o objetivo de melhorar o ensino/aprendizagem deste tópico gramatical.
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2. Principais diferenças entre advérbios de negação em
chinês e em português
De acordo com Cunha e Sintra, o “não” é o único advérbio de negação em
português (Cunha & Sintra, 2002, p. 539). Em chinês, os advérbios (副词 Fùcí)
são “palavras usadas antes de um verbo ou de um adjetivo para indicar o tempo,
o grau, a dimensão, a repetição, a negação, a possibilidade, o tom de fala, a
interrogação, etc.1” (Li & Cheng, 2003, p. 105). Os advérbios de negação são
uma subclasse de advérbios. Referem-se a um grupo de palavras que correspondem a “não” em português.
Os advérbios de negação mais usados em chinês são:
不

没

没有

不用

不要

别

勿

bù

méi

méiyǒu

bùyòng

bùyào

bié

wù

não1

não2

não3

não4

não5

não6

não7

O uso de advérbios de negação em chinês depende principalmente da classe
de palavras que modificam: adjetivos, verbos, ou outros advérbios, como se
demonstra no seguinte quadro:
Advérbio
de negação

Classe
sem 有 yǒu (ter)

不 bù (não1)

com有 yǒu (ter)

没 méi (não2)

Advérbios

—

不 bù (não1)

Verbos
auxiliares

necessidade

不用bùyòmg (não4 precisar de)

outros

不 bù (não1)

Verbos
que não indicam
ação

estado, qualidade,
sentimento, etc.

不 bù (não1)

有 yǒu (ter/haver)

没 méi (não2)

Adjetivo

Verbos
que indicam
ação

1

depende do tempo, do aspeto ou do modo da ação
expressa pelo verbo predical

一般用在动词、形容词前面表示时间、程度、范围、重复、否定、可能、语气、疑问等的
词叫副词̥(tradução nossa)
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Este segundo livro dedicado aos Diálogos Interculturais
Portugal-China apresenta-se dividido em dois volumes
(vol. I. “Rotas e raízes de um diálogo distante”; vol. II. “Literaturas, artes e línguas em diálogo”) que reúnem 58 estudos de investigadores portugueses e chineses, nos domínios da história, da cultura, da Iniciativa “Uma faixa, uma
rota” e das relações políticas e económicas, bem como da
literatura, da tradução, das artes e do ensino das línguas.

本书为《葡中跨文化对话》系列丛书的第二辑, 分为
两册：《远程对话之路径与源起（上册）》与《文学､ 艺
术与语言对话（下册）》, 收录了葡萄牙和中国学者在历
史､ 文化､ “一带一路”倡议､ 政治经济关系､ 文学､ 翻
译､ 艺术和语言教学领域的58篇论文̥

