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resumo Esta dissertação de mestrado consiste numa proposta de
tradução de chinês para português de um conjunto de textos. O
corpus selecionado para esta tradução é a coleção de textos
Luar sobre a lagoa de lótus, de Zhu Ziqing, um ensaísta chinês
moderno. Selecionei quatro textos conhecidos deste livro para
serem traduzidos para o português. Este projeto pretende
divulgar a literatura infantil chinesa no contexto português,
contribuir para o seu mais abrangente conhecimento em
Portugal e aumentar a compreensão das crianças portuguesas
sobre a cultura chinesa. No século XXI, com a implementação
da iniciativa chinesa "Uma faixa, Uma Rota" e o estabelecimento
de relações diplomáticas entre a China e Portugal há mais de 40
anos, a cooperação entre a China e Portugal em vários campos
está em pleno andamento, e os portugueses estão mais
familiarizados com a cultura chinesa. No entanto, ainda há muito
espaço para a tradução e pesquisa sobre a literatura infantil
chinesa no contexto português, e nesta dissertação também se
reflete sobre a forma como a literatura infantil chinesa pode
contribuir para a comunicação intercultural.



keywords Children's literature, Illustration, Translation, Zhu Ziqing, Feng
Zikai, China.

abstract The translation text selected for this master's thesis is
Moonlight over the Lotus Pond by the Chinese modern
essayist Zhu Ziqing. Four well-known short stories from the
collection of prose Moonlight over the Lotus Pond were
selected and translated into Portuguese. So far, Zhu Ziqing's
short stories have not been translated into Portuguese, so
this dissertation aims to disseminate Chinese children's
literature in the Portuguese context, and enhance Portuguese
children's understanding of Chinese culture. In the 21st

Century, with the implementation of "The Belt and Road"
initiative and the establishment of diplomatic relations
between China and Portugal for more than 40 years, the
cooperation between China and Portugal has been
comprehensively carried out in various fields, so the
Portuguese have already a better understanding of the
Chinese culture. Nevertheless, there is still much room for
translation and research of Chinese children's literature in the
Portuguese context. This study also sheds light on how
Chinese children's literature can promote cross-cultural
communication.
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I. Introdução: situação atual da literatura infantil chinesa

Desde o início do século XXI que o desenvolvimento da literatura infantil chinesa

vem gradualmente entrando na sua era dourada. Pode dizer-se que, no universo da

literatura infantil, há múltiplas simbioses, muitas obras e realizações notáveis. A criação da

literatura infantil tem-se revelado particularmente produtiva e tanto novos escritores como

veteranos dão provas da sua excelência, através da publicação de obras relevantes. O

rápido e efetivo desenvolvimento da literatura infantil chinesa está estreitamente

relacionado com as políticas nacionais e com o progresso da economia doméstica.

Desde o 18.º Congresso Nacional do Partido Comunista da China em 2012, quando o

presidente Xi Jinping estabeleceu os Dois Centenários1, verificou-se que o

desenvolvimento da publicação de livros infantis entrou numa nova fase de crescimento.

Nesta altura, iniciou-se no país uma nova era do livro infantil de alta qualidade, associada

ao desenvolvimento social e cultural do país. Surgiram preocupações focadas na qualidade

da literatura infantil chinesa que anteriormente não existiam. Nesse mesmo congresso, o

secretário geral do Partido Comunista Chinês salientou que "as crianças chinesas de hoje

não são apenas a experiência e o testemunho da concretização do primeiro objetivo

centenário, mas também a nova força para realizar o segundo objetivo centenário e

construir um poder socialista moderno"2. Xi esperava que elas "crescessem numa árvore

imponente da nação chinesa"3.

1 As duas metas centenárias da China são as seguintes: em 2021, para celebrar o centenário do PCC, o
objetivo é "construir uma Sociedade Moderadamente próspera em todos os aspectos". Isto significa,
essencialmente, assegurar que o desenvolvimento da China melhore a vida de todas as pessoas,
especialmente daquelas que estão abaixo ou perto da linha de pobreza do país; em 2049, no centenário da
República Popular da China, o objetivo é "construir um país socialista moderno que seja próspero, forte,
democrático, culturalmente avançado e harmonioso" (XPH. (17 out, 2017). CPC Q&A: What are China's two
centennial goals and why do they matter? Xinhua Publishing House.
http://www.xinhuanet.com/english/2017-10/17/c_136686770.htm).
2 Fonte: CCTV News (1 junho, 2020). 少 年 强 则 国 强 ， 习 近 平 深 情 关 怀 少 年 儿 童 成 长

http://news.cri.cn/20200601/42b13b0d-faed-6864-2a5e-31336d602f3e.html, data de consulta a 29-09-2021
3 As crianças chinesas contemporâneas têm testemunhado e experimentado como as várias gerações de

http://news.cri.cn/20200601/42b13b0d-faed-6864-2a5e-31336d602f3e.html,
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Em 2021, o Partido Comunista da China celebrou o seu 100.º aniversário e a data não

passa despercebida ao nível da produção literária destinada aos mais pequenos. A literatura

infantil chinesa sempre esteve de acordo com a ideologia e os propósitos segundo os quais

o Partido Comunista tem liderado o povo chinês. Na China, as crianças protagonizam o

ideal político, o ideal nacional e o ideal familiar. Tendo em conta que a literatura infantil é

a porta de entrada das crianças para o desenvolvimento pessoal, conhecimento e formação

ao longo da vida, estes livros têm tanto uma dimensão lúdica, associada ao jogo, como uma

dimensão cultural, com vista a "proporcionar uma boa base humana para a humanidade"

(Cao, 2019)4, além de, obviamente, um padrão artístico-literário. Desde o seu nascimento,

a literatura infantil chinesa esteve intimamente relacionada com a construção do

imaginário da nação chinesa, carregando a missão histórica de educar crianças e de moldar

o futuro da nação. Este pressuposto tem como consequência o facto de a literatura infantil

acompanhar as mudanças sociais e o processo de modernização da sociedade chinesa. As

mudanças ocorridas ao nível político, social, económico e cultural afetam diretamente o

desenvolvimento da literatura infantil. Cada etapa da evolução da literatura infantil chinesa,

desde a sua génese à sua consolidação, reflete as transformações ocorridas na cultura

chinesa.

Desde o início do século XXI, com o aumento do intercâmbio económico e cultural

entre a China e outros países, a evolução da literatura chinesa tornou-se cada vez mais

evidente, tal como aconteceu com o desenvolvimento global da literatura chinesa. De

acordo com o relatório de análise da literatura chinesa exportada para o mercado

estrangeiro em 2020, a valorização do mercado exterior da literatura chinesa na Internet

alcançou 460 milhões yuan em 2019. De acordo com Defesa Nacional da China na Nova

chineses se esforçaram para realizar a primeira meta do Centenário do Partido Comunista da China. Ao
mesmo tempo, elas devem continuar a esforçar-se para realizar a segunda meta de Centenário do Partido
Comunista da China, tornando-se uma força na construção da Sociedade Moderadamente da China. (CCTV
News (1 junho, 2020). 少 年 强 则 国 强 ， 习 近 平 深 情 关 怀 少 年 儿 童 成 长

http://news.cri.cn/20200601/42b13b0d-faed-6864-2a5e-31336d602f3e.html, data de consulta a 29-09-2021.
4 Fonte: Cao, W. H. (2019). 文学的根本意义在于为人类提供良好的人性基础 . Disponível em
http://www.chinawriter.com.cn/n1/2019/1105/c404071-31437400.html, data de consulta a 13-10-2021

http://news.cri.cn/20200601/42b13b0d-faed-6864-2a5e-31336d602f3e.html,
http://www.chinawriter.com.cn/n1/2019/1105/c404071-31437400.html,
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Era, um livro branco5 de 2019, a China exportou mais de dez mil obras literárias online

para o exterior, abrangendo mais de quarenta países e regiões ao longo da "Rota Marítima

da Seda". Só em 2019, o número de obras literárias online traduzidas atingiu mais de 3000.

A tradução ocupa 72%, o acesso direto ocupa 15.5%, a adaptação ocupa 5.6% e outros

ocupam 6.9%6.

A edição infantil é o setor mais dinâmico e crescente da indústria editorial atual. No

final de 2017, havia 585 editoras na China (incluindo chancelas que formam grupos

editoriais), e integrando trinta editoras especializadas em publicações para crianças. Entre

as 585 editoras existentes, 556 editoras publicam livros infantis, representando 95% do

total. Este número não inclui, contudo, instituições editoriais privadas. O mercado chinês

de edição infantil é hoje particularmente ativo, com um aumento acentuado nas variedades

editoriais e na escala de produção. Mudanças quantitativas levam naturalmente a mudanças

qualitativas que, por sua vez, promoverão o progresso da produção de direitos autorais,

variedades editoriais e exportação de edições. Nos últimos anos, a publicação de livros

infantis tem apresentado um desempenho notável em termos de edição de livros da China.

Os livros para crianças representam cerca de um quarto do total de vendas de livros, e têm

mantido uma taxa de crescimento de mais de 10% ao ano desde 2002. Uma investigação7

conduzida por Jingli Zhu sobre o universo editorial em Pequim revela que a proporção do

mercado do livro infantil tem aumentado nos últimos vinte anos. De janeiro a abril 2020,

por exemplo, o mercado de livros infantis contabilizou mais de 30% do mercado global,

classificando-se em primeiro lugar. Devido à crescente representação deste género na

esfera literária, o padrão de competição do mercado de edição infantil mudou radicalmente.

As editoras que se dedicavam exclusivamente a este tipo de obras confrontam-se agora

com múltiplas editoras que trabalham com outros géneros e que atualmente querem uma

fatia deste mercado.

5 Também conhecido como white paper, trata-se de um documento publicado pelo governo onde anuncia um
problema e as medidas para o enfrentar.
6 Os dados são da relatório da literatura online chinesa no exterior por iResearch. Fonte:
http://report.iresearch.cn/report_pdf.aspx?id=3644,.
7 (Zhu, 2020: 77) Zhu, J. L. (2020). 中国少儿图书走向世界的可行性路径探析 . Pequim: Dolphin
Publications
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Desenvolver algo é um processo que acarreta desafios, desafios esses que muitas

vezes originam problemas; isto aplica-se a muito, se não a tudo, na vida, e o

desenvolvimento da literatura infantil não é exceção. Em primeiro lugar, existem alguns

desafios na crítica teórica e no desenvolvimento da disciplina da literatura infantil. A

maioria destes problemas aparecem em domínios que necessitam de construção de

abordagens sistemáticas e de expansão do seu estudo. O acompanhamento da sua evolução

e a investigação sobre os aspetos mais relevantes da literatura infantil não são suficientes, e

a investigação independente da disciplina no contexto académico também precisa de ser

reforçada. Em geral, a equipa académica dedicada ao estudo da literatura infantil é ainda

débil como um todo, sendo carente de pesquisas mais profundas e abrangentes. Em

segundo lugar, houve alguns problemas na crítica literária dos textos para crianças,

nomeadamente a crítica não ser suficientemente forte, o autor/editora recebeu críticas e não

as tomou em consideração, a falta de independência da crítica e da edição, entre outros. A

investigação teórica sobre a literatura infantil melhorou em termos de inovação e atividade,

mas ainda são escassas as abordagens realizadas em termos mais globais (Li, 2018: 1)8.

Além disso, um outro ponto que exige a nossa atenção é que, com o rápido

desenvolvimento da economia chinesa, a área da edição dos livros chineses também

cresceu muito. A literatura infantil chinesa entrou num estágio estável de ajustamento a

partir de um importante período de prosperidade. Entre os apelos e expetativas da

comunidade de especialistas e estudiosos para "desacelerar o desenvolvimento", o número

e a taxa de crescimento dos livros infantis têm diminuído. Como resposta, escritores e

editoras entraram em consenso relativamente à necessidade de manter a alta qualidade da

suas obras (XPH, 22 jul, 2021)9. O poder subjetivo dos escritores de literatura infantil está

gradualmente emergindo. É cada vez maior o número de obras infantis que dão ênfase à

História, refletem a realidade, promovem a cultura tradicional chinesa e focam a sua

atenção no crescimento e na vida das crianças. Como pode a literatura infantil trabalhar

8 Li, Lifang (2018) 儿童文学研究的现状与前景, Faculdade de Literatura da Universidade de Lanzhou
9 XPH. (22 jul, 2021). 儿 童 文 学 如 何 应 答 时 代 与 童 年 的 呼 唤 Xinhua Publishing House
http://www.chinaweekly.cn/html/cultureindustry/35376.html

http://www.chinaweekly.cn/html/cultureindustry/35376.html
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carregando responsabilidades, missões e sonhos, e, ao mesmo tempo, adequadamente

descrever as novas mudanças dos tempos, responder às necessidades da infância, e realizar

o avanço da própria literatura infantil? Este é um problema preocupa escritores e editores.

1.1. Estado da arte das traduções de obras infantis chinesas em países

ocidentais

Como Gao Hongbo, vice-presidente da Associação de Escritores Chineses, e o

professor Wang Quangen, diretor do Centro de Pesquisa de Literatura Infantil da China,

afirmaram: "uma China aberta precisa de se integrar no mundo, e o mundo precisa

conhecer a China. A modernidade distintiva da literatura infantil chinesa precisa transmitir

para o mundo, e crianças de diferentes cores de pele no mundo também precisam conhecer

e perceber a literatura infantil chinesa" (Dolphin Press, 2021).

A fim de promover a tradução para inglês da literatura infantil da China e alcançar o

objetivo de "transmitir no mundo" da literatura infantil, várias editoras de grande influência

e renome formaram o grupo de trabalho do "Plano de Promoção Externa do Livro da

China" em 2006 (CBI, 2006).

A partir de 2017, o grupo contava com 38 membros no "Plano de Promoção Externa

do Livro da China", incluindo China Publishing Group, China International Publishing

Group, China Science Publishing Group e outros grandes grupos editoriais. Desde a

criação do grupo de trabalho "Plano de Promoção Externa do Livro da China", acordos de

financiamento de 2676 projetos foram assinados com editores estrangeiros. Para o "Projeto

de Tradução e Publicação de Obras Culturais Chinesas", o grupo de trabalho assinou

acordos de financiamento com 61 instituições editoriais em 25 países, envolvendo um total

de 1026 livros, dos quais os livros infantis representam cerca de 4,2% do total (Sun, 2019:

18). No entanto, em comparação com o número total de livros infantis publicados no

mercado chinês, este número é insignificante. Em geral, a tradução da literatura infantil na

China encontra-se num estado incipiente.
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Em termos da tradução para inglês, entre os livros infantis atualmente publicados, há

25 livros de literatura infantis originais, 8 livros feitos à mão (livros sobre como fazer as

coisas à mão), 13 enciclopédias e 21 livros de compilação de histórias. É possível observar

que os livros de literatura infantil não são apenas o principal produto dos livros infantis

publicados no momento, mas também a parte principal dos livros de exportação para

crianças (Sun, 2019: 18).

A tradução e publicação da literatura infantil chinesa nos países ocidentais deve ser

dividida em tópicos distintos, atendendo aos vários grupos editoriais com relevo no

mercado.

1.1.1. Dolphin Publications

A Dolphin Publications, fundada em 1986, está subordinada ao departamento de

edição e distribuição de línguas estrangeiras da China (China International Publishing

Group). É o único centro editorial infantil profissional na China a assumir a tarefa de

publicidade e publicação estrangeiras. Está comprometida com histórias infantis,

humanidades, divulgação da ciência e edição educacional com a responsabilidade de

promover e desenvolver comunicação cultural global dos jovens, assim como moldar e

apresentar a imagem mundial da juventude na China (Dolphin Press, 2021).

Nos últimos trinta anos, um número considerável de excelentes livros infantis foram

publicados por este grupo. Alguns exemplos são Literatura Infantil Chinesa para o Mundo,

Estes São Os 24 Termos Solares, Série da Sinologia por Cai Zizhong, entre outros. A

Dolphin Publications lançou projetos-chave nacionais como Obras Completas de Feng

Zikai e a Antologia de Xu Yuanchong. Mais de 100 livros, entre eles A Compreensão da

China, Dicionário Gesar, Registos Orais dos Herdeiros do Património Cultural Intangível

no Tibet e A Verdade Histórica Da Ilha Diaoyu foram exportados para o exterior10.

A Dolphin Publications foi selecionada como a "principal empresa de exportação

10Introdução da Dolphin Press, 2021, disponível em http://www.dolphinpress.cn/web/aboutus/brief-en.do,
data de consulta a 29-09-2021

http://www.dolphinpress.cn/web/aboutus/brief-en.do
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cultural" do Ministério do Comércio por quatro anos consecutivos. Atualmente, tem estado

a cooperar ativamente com organizações internacionais e instituições estrangeiras,

organizando várias atividades culturais e educacionais e incubando marcas criativas e

internacionais para crianças estrangeiras. Ao mesmo tempo, compromete-se a cooperar

com instituições editoriais e empresas, quer nacionais quer internacionais, para construir

uma base de dados internacional de acesso a livros infantis chineses. Trata-se de uma

plataforma mundial de autopublicação e média para crianças com o propósito de se

expandir para os campos da edição digital, serviço de conhecimento, operação completa de

copyright, entre outros. No dia 13 de março de 2019, a Dolphin Publications da China

International Publishing Group realizou um intercâmbio de livros sobre mitos, lendas e

história em versão inglesa, apresentando um livro intitulado "Mitos e Histórias Clássicas

Chinesas" na Feira do Livro de Londres em 2019.

Este volume foi publicado pela Dolphin Publications em conjunto com uma editora

dos Estados Unidos da América. Ele pertence a uma série de livros ilustrados que inclui

seis volumes: Nezha Conquista o Rei Dragão, Caos no Céu, Talhando a Montanha para

Resgatar a Mãe, O Vaqueiro e a Tecelã, Hou Yi Dispara Contra o Sol e Jingwei Enche o

Mar (Dolphin Press, 2021).

Liu Dawei, vice-diretor do ministério dos Negócios Estrangeiros, declarou, no seu

discurso, que os mitos clássicos chineses contidos em Mitos e Histórias Clássicas

Chinesas infiltram-se na cultura ancestral da China, carregados de uma imaginação mágica,

bons desejos, coração nobre, sabedoria rica e um caráter gentil, que acompanharam a

infância de várias gerações de chineses: "Espero que a publicação deste conjunto de livros

ilustrados permita que mais crianças de todo o mundo apreciem o encanto duradouro das

histórias clássicas tradicionais chinesas, permitam que as crianças compreendam a China e

a cultura chinesa a partir das histórias, e que então apreciem e sintam a busca pela verdade,

bondade e beleza" (Dolphin Press, 2019).

Tao Hong, vice-gerente geral da Dolphin Publications, referiu durante a Feira do

Livro de Londres que a sua editora tem sucessivamente estabelecido departamentos
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editoriais de livros temáticos chineses para o mercado estrangeiro na Grã-Bretanha, França,

Quénia, Macedónia do Norte, Albânia, Bielorrússia, Ucrânia e outros países. A editora

promete publicar cada vez mais obras de requinte no futuro e para todos os mercados,

"esperando construir uma ponte para crianças em todo o mundo com mais livros infantis"

(Dolphin Press, 2019).

Francis Gerrard, general manager da empresa britânica Totem Publishing, afirma que

sempre gostou da vitalidade dos mitos clássicos chineses. No seu discurso, ele afirma que

acredita que a China é um país repleto de mitos e lendas. A publicação "Contos de Fadas

Clássicos Chineses (versão inglesa)” pode levar as crianças a um mundo magnífico de

histórias do Reino do Meio.

Esta série de livros internacionais de literatura infantil chinesa (edição bilingue em

chinês e inglês), publicada em 2012, reuniu algumas das obras mais representativas da

literatura infantil chinesa, apoiadas por imagens originais e apelativas que ilustrassem

aquele imaginário. É a primeira vez na história da edição chinesa que se recomenda

literatura infantil chinesa para leitores estrangeiros em grande escala. Em 2020, este

conjunto de livros já teria sido publicado em 25 línguas e os direitos autorais exportados

para os Estados Unidos, Singapura, França, Tailândia, entre outros países e regiões.

Ao mesmo tempo, a Dolphin Publications criou um novo modo de produção – a

edição cooperativa. "Entender a Cultura Chinesa - Série Interativa de Aprendizagem" é um

conjunto de trabalhos publicados neste modo. Foi publicado pela Dolphin Publications,

juntamente com a empresa americana OCDF.

Antes de elaborar este conjunto de volumes, a Dolphin Publications realizou um

estudo de mercado completo e acreditava que com a "febre chinesa" internacional – o

estabelecimento de um grande número de escolas e cursos chineses, a grande influência da

cultura chinesa nos media ocidentais, etc. – o interesse por estas publicações seria

considerável, já que os livros ou conteúdos de cultura chinesa disponibilizados até àquele

momento no mercado de livros estrangeiros são antigos ou muito especializados.

Consequentemente, os leitores que são atraídos pela cultura chinesa demonstram interesse
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por tais livros, mas hesitam. Por esse mesmo motivo, a editora efetuou um estudo

pormenorizado sobre o público-alvo, visando professores de escolas primárias nos Estados

Unidos, professores de escolas internacionais na Ásia, pais de crianças estrangeiras

adotadas, professores de escolas estrangeiras chinesas, crianças chinesas que residem no

estrangeiro, bibliotecas públicas em escolas primárias e comunidades, escolas familiares

nos Estados Unidos e grupos que apoiam a cultura chinesa. "Entender a Cultura Chinesa -

Série Interativa de Aprendizagem" envolve todos os aspetos da cultura chinesa, tais como o

património cultural da China: artesanato, festivais, jogos que as crianças chinesas

costumam brincar, música folclórica e instrumentos musicais. A coleção é projetada de

acordo com as características do ensino estrangeiro para integrar organicamente a cultura

chinesa no ensino e os interesses familiares de crianças estrangeiras, ou seja, ensinar e

divertir simultaneamente.

1.1.2. O escritor chinês Cao Wenxuan

O escritor chinês Cao Wenxuan pode ser considerado como uma figura ímpar na

literatura infantil contemporânea chinesa, possuidor de um estilo único e autor de

realizações notáveis. Em geral, o estilo de trabalho de Cao Wenxuan é digno, sublime,

profundo, mas, ao mesmo tempo, delicado, com grande pureza e estética. Os seus trabalhos

"A Casa de Palha", "Girassol de Bronze", "Azulejo Vermelho e Azulejo Preto",

"Osmanthus de Fogo" e "Pombo Fénix" foram traduzidos para mais de 10 línguas, tais

como coreano, japonês, francês, inglês, grego, sueco, russo e alemão. Os direitos autorais

das suas obras foram exportados para mais de 50 países. Entre eles, o livro "Girassol de

Bronze" foi traduzido para 30 línguas diferentes; várias versões de "A Casa de Palha"

foram impressas 500 vezes, e as histórias de "Girassol de Bronze" foram impressas 300

vezes. Nos últimos anos, suas obras foram cada vez mais compradas por editores

estrangeiros. Além disso, a Biblioteca Nacional de Singapura, que tem por tradição

recomendar um livro todos os anos, recomendou, em 2007, "A Casa de Palha". "Girassol

de bronze" foi publicado pela "Editions Philippe Picquier" em 2008. Devido à sua
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popularidade, o France Loisirs publicou a edição do volume novamente em 2011. O

romance "Azulejo Vermelho e Azulejo Preto" foi publicado em múltiplas versões e

impresso diversas vezes na Coreia do Sul, tendo um capítulo deste livro sido também

selecionado para livros escolares naquele país.

Em abril de 2016, o escritor de literatura infantil Cao Wenxuan ganhou o Prémio

Internacional Hans Christian Andersen, anunciado na Feira Internacional do Livro Infantil

de Bolonha, tornando-se o primeiro escritor chinês a receber essa honra. Tal prémio teve

impacto na internacionalização dos seus trabalhos mais proeminentes, "A Casa de Palha" e

"Girassol de Bronze". Em junho de 2021, "Yuluma", um outro livro de sua autoria foi

distinguido com o prémio de “Nomeação Especial para a Ficção" , também na Exposição

de Livros Infantis em Bolonha. Este é também o primeiro trabalho original premiado da

China continental, desde a criação do melhor prémio daquela exposição que se realiza

desde 1966. Em julho de 2021, o trabalho de Cao Wenxuan "Nunca Pares de Correr"

ganhou um prémio russo também.

Neste momento, Cao Wenxuan tornou-se o escritor de literatura infantil mais

traduzido e promovido da China. Ao falar sobre a exportação da literatura infantil chinesa,

Zhang Mingzhou (2016), membro Executivo do IBBY (International Board on Books for

Young People), disse: "Cao Wenxuan permitiu à literatura infantil Chinesa comunicar com

dignidade"11 (Zhang, 2016).

1.1.3. Wang Hailan

Outra figura influente é Wang Hailan, uma das principais editoras do site

paper-republic.org e que promove ativamente a literatura chinesa. Desde os anos noventa,

Wang traduziu quase 30 obras, incluindo romances de Cao Wenxuan e Shen Shixi, contos

ou ensaios curtos por Yu Hua, Ye Zhaoyan, Ma Yuan, Zhang Xinxin e outros escritores.

Desde setembro de 2016, ela e a sinologista sueca Anna Chen criaram um novo projeto

chamado "Livros Chineses para Jovens Leitores", que promove a escrita e publicação de

11 Fonte: disponível em http://www.chinawriter.com.cn/, data de consulta a 07-12-2021.
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livros infantis chineses e outras informações em inglês num site especialmente criado para

esse efeito. Por exemplo, após o anúncio do 10.º Prémio Nacional de Excelência da

Literatura Infantil, que ocorreu em 4 de agosto de 2017, Wang Hailan introduziu na sua

plataforma 18 trabalhos premiados com imagens e textos em apenas dois dias, de modo a

que os círculos de publicação e os leitores estrangeiros possam entender as últimas

informações sobre edição e prémios infantis da China.

Em 2012, Wang traduziu “O Chacal e o Lobo”, de Shen Shixi, e realizou também a

tradução inglesa do Mestre de Romance, de Mo Yan, valorizando cada vez mais a

dimensão humorística, além de “Crianças Selvagens”, do escritor chinês taiwanês Zhang

Dachun, para Egmont Books, uma famosa editora de literatura infantil estabelecida na

Grã-Bretanha.

Muitos escritores e obras literárias de qualidade usufruem de uma situação favorável

para serem lançados internacionalmente, como é o caso de Yang Hongying, Shen Shixi,

Tang Sulan, Heihe, Xue Tao, Yin Jianling, entre outros. O extenso conto de Tang Sulan,

"História do Lobo Idiota", foi traduzido para coreano e publicado na Coreia do Sul. A série

"Tang Sulan Photobook" e o conto "A Bruxinha é Tão Bonita" foram introduzidos no Sri

Lanka e traduzidos para singalês. "Os Sapatos Vermelhos", da série "Tang Sulan

Photobook", foi também exportado para o sudeste da Ásia como um todo e publicado em

12 idiomas. Foi ainda introduzido nos Estados Unidos da América, na Grã-Bretanha, na

Austrália e na Nova Zelândia, evidentemente publicado em inglês. Obras de Yin Jianling,

como "O Gato na Moldura" e "Harmonia de Verão", foram apresentadas a editoras suecas e

traduzidas em sueco, inglês e outros idiomas, para publicação e divulgação. Yin tornou-se,

assim, o primeiro escritor de literatura infantil chinês a ser traduzido e introduzido na terra

natal da "Pipi das Meias Altas". As editoras nacionais desempenharam um papel muito

importante na promoção da literatura infantil chinesa com vista à sua expansão global. Por

exemplo, só em 2017, a China Children's Press and Publication Corporation exportou 418

direitos autorais de diferentes livros, um recorde elevado; o Zhejiang Children’s Club

adquiriu a New Frontier Publishing House da Austrália para edição de livros infantis; o
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Hunan Children's Club está atualmente a construir o projeto "China Children's Book

Maritime Silk Road"; o Anhui Children's Club iniciou o estabelecimento da "Silk Road

Children's Book International Alliance". Em 2018, a China foi convidada de honra da Feira

do Livro Infantil de Bolonha. Sob o lema da construção de uma comunidade com um

futuro compartilhado com a humanidade, os livros infantis chineses tornaram-se numa

parte importante da cultura chinesa prestes a ser global e desempenham já um papel

relevante na construção da cultura mundial da infância. Patsy Aldana, Presidente do júri

Internacional do Prémio Andersen, afirmou que "na próxima década, a China pode se

tornar a força mais importante na edição infantil no mundo”.12

De acordo com os dados estatísticos disponíveis desta 28.ª Feira Internacional do

Livro de Pequim, em setembro de 2018, 7321 atividades foram realizadas nesta Expo do

Livro, o que significou um aumento de 7,9% face aos números anteriores. Durante o

período da feira, foram alcançados 4835 planos e acordos de exportação de direitos

autorais, com uma taxa de aumento de mais de 10%. Além destes números, 2486 intenções

e acordos foram apresentados, um aumento de 3,9%. O nível de internacionalização da

Expo do Livro continuou a melhorar, com cerca de 2200 expositores de 105 países e

regiões participantes.

A Expo passou entretanto a realizar-se num sistema híbrido, juntando atividades

online e presenciais. Até agora, a feira tem realizado mais de 1000 atividades profissionais,

recebeu mais de um milhão de visualizações na plataforma oficial da feira, e quase 300

conferências online foram transmitidas.

1.2. O impacto da iniciativa Rota Marítima da Seda no desenvolvimento

da literatura infantil chinesa

Em 2013, o Secretário-Geral Xi Jinping propôs o conceito estratégico de construção

12 Fonte: https://epaper.gmw.cn/zhdsb/html/2017-04/05/nw.D110000zhdsb_20170405_2-01.htm 08-12-2021,
data de consulta a 09-12-2021

https://epaper.gmw.cn/zhdsb/html/2017-04/05/nw.D110000zhdsb_20170405_2-01.htm
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conjunta da "Rota da Seda do Cinturão Económico" com a "Rota da Seda Marítima do

século XXI" em setembro e outubro, respetivamente. Os objetivos de construir a Rota

Marítima da Seda foram os seguintes: construir simultaneamente uma comunidade de

interesses, uma comunidade de destino e uma comunidade de responsabilidade com mais

países que têm confiança política mútua, assim como uma integração económica e

tolerância cultural; através de iniciativas de desenvolvimento cooperativo, confiar nos

mecanismos bilaterais e multilaterais existentes entre a China e os países parceiros; fazer

uso da plataforma de cooperação regional existente e eficaz e dos símbolos históricos da

antiga rota da seda; manter a bandeira do desenvolvimento pacífico, tomar a iniciativa de

desenvolver parcerias económicas com os países ao longo da linha; reforçar a cooperação

política, económica e cultural em muitos domínios.

Em 28 de março de 2015, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o

Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério do Comércio emitiram em conjunto a

visão e ação para promover a construção conjunta da "Rota da Seda do Cinturão

Económico" e a "Rota da Seda Marítima do Século XXI”. Assinalaram que “a construção

conjunta da Rota Marítima da Seda está em conformidade com a tendência da

multipolarização mundial, globalização económica, diversidade cultural e informatização

social, adere ao espírito de cooperação regional aberta e está empenhada em manter o

sistema mundial de comércio livre e a economia mundial aberta. Utilizar ativamente os

mecanismos de cooperação bilaterais e multilaterais existentes para promover a construção

da "Rota Marítima da Seda" e promover o desenvolvimento vigoroso da cooperação

regional”.13

A cooperação Rota Marítima da Seda é realizada principalmente em duas vertentes:

por um lado, a dimensão ideológica e imaterial, ao apresentar o valor da cooperação e

fazendo bom uso das afinidades históricas e dos intercâmbios culturais existentes com os

países ao longo da linha, que reconhecerão os valores de "Cooperação pacífica, Abertura e

Inclusão, Aprendizagem mútua e Benefício mútuo e Vitória" apresentados pela China. Por

13 Fonte: “一带一路”规划（双语全文） (chinadaily.com.cn), data de consulta a 09-12-2021

https://language.chinadaily.com.cn/2015-03/30/content_19950951.htm
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outro lado, em muitos domínios, desenvolveu-se uma estreita cooperação mais económica

e tangível, associada ao "corredor económico, infraestruturas, plataforma de financiamento

a pessoas e intercâmbios culturais", que liga a "estrada brilhante" existente, dois corredores

e um círculo. Adicionalmente, há ainda a "Amber Road", de modo a formar um quadro de

interligação de "seis corredores e seis estradas, vários países e vários portos".

De acordo com os dados do investimento público do Ministério do Comércio da

República Popular da China14, o montante do investimento estrangeiro da China continua a

crescer. O campo de investimento tem-se igualmente expandido e a estrutura industrial é

consistentemente otimizada, o que realmente reflete o impacto da cooperação. No ano de

2020, a China já tinha assinado 201 documentos de cooperação relativos à construção

conjunta da Rota Marítima da Seda com 138 países e 31 organizações internacionais. Em

2020, o investimento direto estrangeiro da China foi no valor de 153,71 biliões de dólares,

um aumento anual de 12,3%. Mais tarde nesse mesmo ano, o stock da China de

investimento direto estrangeiro atingiu 2,58 triliões de dólares. Em suma, o investimento

estrangeiro da China e o investimento estrangeiro em empresas chinesas têm aumentado,

assim como o mercado de importação e exportação da China estão crescendo ao mesmo

tempo. Os 28000 investidores nacionais da China estabeleceram 45000 empresas

estrangeiras de investimento direto em 189 países (regiões) em todo o mundo. Mais de

80% dos países do mundo receberam investimento chinês. No final do ano, os ativos totais

das empresas chinesas no exterior totalizavam 7,9 triliões de dólares. Mais de 11000

empresas estrangeiras foram estabelecidas em países ao longo da Rota Marítima da Seda.

Em 2020, o investimento direto terá atingido 22,54 biliões, um aumento anual de 20,6%,

contando para 14.7% do fluxo15 no mesmo período. No final do ano, o stock era 2007,9

bilhões, contando com 7,8% do stock16 total. De 2013 a 2020, o investimento direto

14 Fonte: http://interview.mofcom.gov.cn/detail/201912/ff8080816e67e5c2016eedd74b460056.html, data de
consulta a 20-12-2021
15 Fluxo económico é todo o conjunto de estratégias económicas que passam e se reavaliam por certos
momentos, num determinado momento e num determinado local. O conjunto de todas estas atividades
desenvolvidas baseiam-se num processo chamado em prudência e da passagem dos mesmos em simultâneo.
16 Economia) Artigos, produtos ou mercadorias guardadas ou preservadas num armazém ou recinto
semelhante para certa finalidade - venda, troca, exportação, entre outras.
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acumulado da China em países ao longo da linha foi 139,85 biliões. Em 2020, o

investimento direto estrangeiro da China abrangeu 18 categorias industriais da economia

nacional, e quase 70% do investimento fluiu para a locação financeira e serviços de

negócios, fabrico, atacado e retalho, assim como financiamento, com um fluxo de mais de

dez biliões de dólares americanos em todas as quatro indústrias. No final de 2020, 80% do

stock de investimento direto estrangeiro da China foi concentrado na indústria de serviços,

principalmente nos campos de leasing e serviços de negócios, atacado e retalho,

transmissão de informações/software e serviços de tecnologia da informação, finanças,

imóveis, transporte/armazenagem e serviços postais. Em 2020, o montante total de vários

impostos pagos por empresas chinesas sedeadas nos países e regiões onde o investimento

está localizado foi de 44,5 biliões. Foram empregados 2.218 milhões de colaboradores

estrangeiros, perfazendo 60,6% do número total de colaboradores de empresas estrangeiras.

O investimento estrangeiro levou à exportação de bens nacionais no valor de 173.7 biliões

de dólares, contabilizando 6,7% do valor total de exportação da China. Empresas

financiadas da China no exterior obtiveram receitas de vendas de 2.4 triliões de dólares

nesse ano.

É importante mencionar que o volume de transações de direitos autorais no domínio

cultural tem aumentado. Em 2018, o número de acordos de comércio de direitos autorais

assinados entre a China e os países estrangeiros aumentou de 3808 em 2016 para mais de

7100, um aumento de cerca de 3300 em três anos, representando uma percentagem de

86,5%. A China realizou o comércio de direitos autorais de livros, publicações eletrónicas e

literatura online com os 83 países relacionados com o Cinturão e Iniciativa Rodoviária,

envolvendo mais de 50 idiomas. Os países mais relevantes em termos de cooperação

abrangem a Ásia, Europa, África, Oceânia, América do Norte e América do Sul, contando

com quase 2/3 do número total de países que assinaram documentos de cooperação com a

China que visam construir o Cinturão e a Iniciativa Rodoviária. A China e os países

envolvidos na Rota Marítima da Seda têm uma produção editorial rica e variada, o que

permite uma transação alargada em termos do comércio de direitos. Em 2018, o comércio
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de direitos autorais da China com esses países envolveu livros, publicações eletrónicas,

áudio, vídeo, filmes, programas de TV, software e outros tipos de produtos, abrangendo

todos os tipos de comércio de direitos autorais especificados no Sistema de Estatísticas de

Imprensa e Publicação da China. Entre eles, os livros são os principais produtos do

comércio de direitos autorais, contabilizando 92,9% dos direitos autorais de produção

anuais e 97,6% dos direitos autorais introduzidos. No mesmo ano, as instituições chinesas

da indústria editorial assinaram 224 acordos de exportação de direitos autorais, com mais

de 200 instituições em 83 países. Ao mesmo tempo, 168 instituições nacionais assinaram

acordos de importação de direitos autorais com mais de 130 instituições em 53 países

participantes na Rota Marítima da Seda. As instituições nacionais estão localizadas em 29

regiões administrativas provinciais em todo o país.

A promoção contínua da Rota Marítima da Seda conduziu a um rápido

desenvolvimento económico em múltiplos países. No entanto, o desenvolvimento do

mercado cultural é lento, pelo que o efeito positivo não é percetível de imediato e a taxa de

crescimento não é tão rápida como a do mercado económico. Desde os tempos antigos, os

intercâmbios culturais foram sempre uma parte vital dos intercâmbios e da cooperação

entre a China e os outros países. A herança cultural e a cooperação económica não devem

ser separadas, mas ainda assim existem muitas diferenças entre elas. Se a China quiser

estabelecer uma nova imagem como um país desenvolvido, deverá guiar os países da Rota

Marítima da Seda a formarem uma identidade cultural sólida, diminuindo ou

desvalorizando as diferenças nos seus valores, reforçando a compreensão e consolidando

ainda uma coesão política, económica e cultural. Serão necessários esforços conjuntos dos

países que participam na Rota Marítima da Seda e injetar um novo impulso na construção

da mesma. Embora a Rota Marítima da Seda, o Cinturão e a Iniciativa Rodoviária

proporcionem um canal de intercâmbio cultural entre a China e os países estrangeiros, para

não mencionar o facto de de injetarem vitalidade no desenvolvimento da literatura mundial,

os objetivos ainda estão longe de serem atingidos. A fim de realizar trocas culturais com

outros países mais eficientemente, a China nos últimos 8 anos tem estabelecido muitas
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organizações e alianças com diversos países ao longo da Rota Marítima da Seda. Com

estas relações pretende-se a participação ativa em atividades literárias estrangeiras, a

organização de muitos fóruns internacionais de livros, e a criação de espaços e

oportunidades para intercâmbios de livros em todo o mundo.

A China tomou a iniciativa de realizar diversos eventos e atividades com o intuito de

promover a cooperação asiática, procurando ainda incluir a literatura infantil nesses

mesmos esforços. Conduziu o “Fórum de Edição e Leitura Infantil da China-ASEAN” e a

construção “Fórum Nacional de Publicação Da Cooperação da Rota Marítima da Seda”,

acolheu a “Quarta Conferência Regional da Aliança Internacional de Leitura Infantil da

Oceânia e Ásia”, e estabeleceu também a “Aliança Literária Rota Marítima da Seda”.

Em seguida, apresentarei a sua situação e os seus resultados com mais algum

pormenor:

1. Segundo Fórum de Edição e Leitura Infantil da China-ASEAN

Em 2021, o Segundo Fórum de Edição e Leitura Infantil da China-ASEAN foi

realizado em Nanning, Guangxi. O fórum dividiu-se em duas partes, o “Fórum Infantil de

Publicação e Leitura”, e a “Feira de Direitos Autorais de Livros Infantis”. Com o tema "As

necessidades atuais de leitura das crianças e a situação atual da edição de livros infantis", o

Fórum de Edição e Leitura Infantil da China-ASEAN convidou representantes de dez 10

instituições editoriais de 6 países da ASEAN, representantes de 2 editoras do Sul da Ásia e

representantes de 12 editoras infantis chinesas a participar, incluindo Camboja, Indonésia,

Singapura, Malásia, Tailândia, Sri Lanka, Nepal e outros países. Durante o fórum, a editora

Jieli, da China, também levou a cabo a iniciativa de estabelecer a "Aliança de Literatura

Infantil Jieli-ASEAN". Na forma "1+X", a editora Jieli tomou a liderança de assinar a carta

da aliança com instituições editoriais dos países da ASEAN. Vale a pena sublinhar que a

"Aliança de Literatura Infantil Jieli-ASEAN" é a primeira aliança de livros infantis

estabelecida entre a China e os países da ASEAN. A aliança responde ativamente à
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iniciativa Rota Marítima da Seda e, com as vantagens geográficas da agência de

retransmissores em Nanning e Pequim, aprofunda a cooperação editorial e o intercâmbio

entre a China e os países da ASEAN em muitos aspetos e dimensões, tais como conteúdo,

serviços e recursos, o que não é somente uma integração de recursos, mas também uma

inovação cooperativa.

A segunda parte do fórum consistiu na "Feira de Direitos Autorais de Livros Infantis".

A feira prestou muita atenção ao comércio de copyrights entre a China e os países da

ASEAN, e organizou intercâmbios de comércio de direitos autorais e negociações entre as

editoras chinesas e as editoras da ASEAN. Cada clube de leitura infantil participante

recomenda um livro e compartilha as últimas informações de publicação na área. Depois

de compartilhar, os editores participantes são livres para negociar direitos autorais.

Após a iniciativa Rota Marítima da Seda, todas as esferas da vida na China estão

proativamente a responder à estratégia nacional, apanhando o rápido crescimento do "novo

comboio de alta velocidade" e contribuindo para o amplo rejuvenescimento e

desenvolvimento do país. Sob a iniciativa Rota Marítima da Seda, a editora Jieli conta

histórias chinesas, aproveitando a situação geral e levando livros infantis para os média.

Em outubro de 2016, a filial de retransmissão egípcia foi registada com sucesso no Cairo.

Em meados de 2019, a filial egípcia da editora Jieli publicou 53 tipos de livros em dois

lotes, pelo que as variedades editoriais começaram a tomar forma. Em 2017, após consulta

completa e com o apoio do grupo de publicação Guangxi & Media, a editora Jieli decidiu

sedear em conjunto o "Prémio de Literatura Internacional Bianchi" com a Biblioteca do

Estado de Moscovo e o júri do Prémio Internacional de Literatura Bianchi de 2019. Após

2013, a Editora Jieli exportou 319 livros diferentes para países ao longo do Rota Marítima

da Seda. As categorias de produção tendem a diversificar-se, incluindo 90 livros ilustrados

diferentes, contabilizando 28,21%; 76 obras de literatura infantil, tais como romances e

contos de fadas, representando 23,82%; 56 livros educativos, 17,55%; 51 livros de banda

desenhada, com a percentagem de 15,99%; 35 livros científicos populares, no valor de
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10,97%; e por fim, 11 livros de sinologia tradicional chineses, que contam 3,45%17. De

acordo com estes dados, depois de 2013, os três principais tipos de livros exportados pela

Editora Jieli para os países ao longo do Rota Marítima da Seda são livros de fotografia,

literatura infantil e livros educativos. Estes livros são muito procurados no mercado do

livro infantil em países ao longo da Rota Marítima da Seda. Antes da introdução do Rota

Marítima da Seda, a editora Jieli tinha também colaborado com editoras de alguns países

da ASEAN para exportar livros para esses mesmos países; porém, neste momento, os tipos

de livros são bastante diferentes. Antes de 2013, entre os 83 livros exportados pela editora

Jieli para países ao longo da rota, existiam 50 livros de literatura, contabilizando 60,24%. A

categoria de saída era relativamente única e a proporção de literatura infantil era

relativamente alta.

A China Children’s Press and Publication Group alcançou a cooperação com 22 países

pertencentes à Rota Marítima da Seda em 145.822 obras. Em suma, este fórum revelou-se

uma plataforma inovadora para a cooperação internacional em matéria de comércio de

direitos de autor entre a ASEAN e as editoras infantis da China. Continuará a contribuir

para a indústria editorial infantil e a vincular eficazmente os intercâmbios culturais entre a

China e a ASEAN. É também o primeiro "Fórum de Edição e Leitura Infantil da

China-ASEAN” realizada pela China desde a criação da parceria estratégica entre as duas

partes, o que permitiu um novo avanço no modelo de cooperação editorial infantil da

China-ASEAN.

2. Fórum Nacional de Publicação da Cooperação da Rota Marítima da Seda

O “Fórum Nacional de Publicação da Cooperação da Rota Marítima da Seda” foi

originalmente a “Cooperação de Publicação Académica Rota Marítima da Seda”. Foi

17 Fonte: Centro China-ASEAN (2021) 中国—东盟中心代表出席第二届中国—东盟少儿出版阅读论坛,
disponível em http://www.asean-china-center.org/news/xwdt/2021-09/8346.html, data de consulta a
29-09-2021

http://www.asean-china-center.org/news/xwdt/2021-09/8346.html,
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inicialmente estabelecida em agosto de 2017 e iniciada pela Renmin University Press da

China, com o apoio do Departamento Central de Propaganda, a Antiga Administração

Estadual de imprensa, publicação, rádio, cinema e televisão e o Ministério da Educação.

Em março de 2019, sob a orientação do Departamento de Propaganda do Comité Central

CPC, a aliança foi renomeada como um órgão cooperativo e incluída na lista de resultados

do Segundo Cinturão e Fórum Internacional de Cooperação Rodoviária. Até agora, o

consórcio tem 319 unidades membros de 56 países e regiões, incluindo 263 unidades de

membros estrangeiros, quase cobrindo países ao longo da Rota Marítima da Seda e

abrangendo grandes campos em cinco continentes. Estas unidades incluem editores,

instituições académicas e grupos profissionais. A categoria de publicação envolve muitos

aspetos nos campos das humanidades, ciências sociais e ciências naturais. O comércio de

direitos autorais é a forma mais importante e comum de fomentar a cooperação. Desde a

sua criação, o volume do comércio internacional de direitos de autor entre os membros do

consórcio tem aumentado ano após ano, e a publicação cooperativa de livros de conteúdo

chinês tem-se tornado cada vez mais ativa. Os membros do consórcio promoveram a

tradução, publicação e distribuição de cerca de 5000 livros chineses nos países abrangidos

pela "Rota Marítima da Seda". O fórum também exibiu mais de 1200 livros de línguas

estrangeiras da Renmin University Press, incluindo livros temáticos chineses, obras de

mestres académicos, obras literárias clássicas chinesas e outras categorias18. Foram

também incluídos livros financiados por projetos de engenharia, tais como “A Rota da

Seda e a China Clássica”, envolvendo mais de 40 línguas.

O recente “Fórum Nacional de Publicação Da Cooperação da Rota Marítima da Seda”

foi realizado na Universidade Renmin da China, em 24 de setembro de 2021.

3. Aliança Literária da Rota Marítima da Seda

No dia 7 de setembro de 2021, a “Aliança Literária da Rota Marítima da Seda” teve

18 Fonte:“一带一路”共建国家出版合作体高峰论坛在京举行
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lugar em Pequim, iniciada pela Associação de Escritores Chineses. Membros desta

associação de todo o mundo participaram no evento online. O estabelecimento da aliança

visa reforçar os intercâmbios literários, melhorar a amizade entre os escritores, promover a

tradução, introdução e divulgação das obras literárias, aumentando os intercâmbios

culturais e a aprendizagem mútua, e promovendo a ligação entre os povos.

A “Aliança Literária da Rota Marítima da Seda” recebeu respostas positivas de muitas

organizações e escritores literários. Além da Associação de Escritores Chineses, 30

organizações literárias influentes e 19 escritores e tradutores de 35 países como os

Emirados Árabes Unidos, Paquistão, Palestina, Filipinas, Cazaquistão e Coreia do Sul

uniram-se como membros fundadores. A secretaria da liga está localizada na Associação de

Escritores Chineses.

4. Quarta Conferência Regional da Oceânia e Ásia da União Internacional de

Leitura Infantil

Em 2019, a “Quarta Conferência Regional da Oceânia Ásia da União Internacional de

Leitura Infantil” foi realizada em Xi'an, província de Shaanxi. Quase 200 profissionais de

edição cultural e infantil de 24 países e regiões, assim como membros do Comité

Executivo da Aliança Internacional de Leitura Infantil, participaram na conferência para

explorar conjuntamente o novo futuro da criação, publicação e promoção literária,

contribuindo para o desenvolvimento de livros infantis com elevados padrões literários e

artísticos. Representantes de todos os países compartilharam iniciativas de incentivo à

leitura infantil e concordaram que essa medida é a chave para a publicação infantil.

Após os últimos anos de desenvolvimento, a Rota Marítima da Seda forneceu uma

plataforma mais ampla para o intercâmbio académico entre os estudiosos de vários países.

A cooperação editorial internacional da Rota Marítima da Seda tem-se expandido desde os

primeiros países vizinhos para a maioria dos países asiáticos e europeus, bem como alguns

países em África, América e Oceânia. O escopo regional de influência continua também a
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expandir-se. Os livros e projetos de nível mundial têm sido fortemente reconhecidos por

instituições editoriais estrangeiras, e alcançaram bons resultados de comunicação em

política, economia e literatura. Os livros infantis fizeram notáveis realizações nas

exportações. Livros sobre temas políticos e económicos são populares entre os leitores

estrangeiros. Vários livros que introduzem o conceito de governo de Xi Jinping, refletindo

o conceito contemporâneo da China de desenvolvimento e governança, bem como livros

que refletem as realizações da construção económica socialista com caraterísticas chinesas,

e explicando o conceito de cooperação internacional ao longo da Rota Marítima da Seda,

têm atraído atenção contínua e discussões fervorosas de leitores em muitos países. Além

disso, a literatura, em geral, e os livros infantis, em particular, são as principais categorias

de livros que saem, contando com uma grande proporção do comércio de direitos autorais,

e alguns livros ou tipos de literatura mais vendidos são muito bem recebidos em múltiplos

países. Seguindo Mo Yan, as obras de Liu Cixin e Cao Wenxuan foram traduzidas em

várias línguas e consistentemente introduzidas em cada vez mais países e regiões da Rota

Marítima da Seda. A ficção científica original chinesa e a literatura infantil têm deixado

uma impressão profunda na edição mundial, o que, por sua vez, permite às várias nações

participantes da Rota Marítima da Seda compreender o estilo contemporâneo da literatura e

herança cultural da China. Uma série de obras literárias contemporâneas foi traduzida e

introduzida nesses países, atingindo bons resultados de vendas, o que atraiu a atenção dos

leitores locais e dos principais meios de comunicação.

O secretário-geral Xi Jinping apontou que "o futuro da China pertence aos jovens, e o

futuro da nação chinesa também pertence aos jovens. Os ideais, crenças, estado mental e

qualidade abrangente da geração jovem são uma importante personificação da vitalidade

de desenvolvimento de um país, e um fator importante na competitividade central de um

país"19. Por outras palavras, toda a sociedade tem a obrigação de contribuir para o

crescimento e desenvolvimento das crianças, apoiando o seu trabalho, além de

19 Fonte: 习近平总书记曾指出：“中国的未来属于青年，中华民族的未来也属于青年。青年一代的理

想信念、精神状态、综合素质，是一个国家发展活力的重要体现，也是一个国家核心竞争力的重要因

素。”
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proporcionar um bom ambiente social e criar melhores condições para a sua formação. Nos

últimos anos, os líderes centrais têm fornecido instruções importantes sobre a criação,

leitura e publicação da literatura infantil em múltiplas ocasiões, exigindo que a área em

questão tomasse medidas práticas para favorecer a criação e publicação da literatura

infantil, assim como atender às necessidades de leitura das crianças. Exportar em

abundância as ideias, histórias e cultura tradicional chinesa sob a forma de livros infantis

tem sido uma medida fundamental e bem sucedida, pois é através desta estratégia que se

vai atraindo maior atenção do público juvenil estrangeiro, permitindo às crianças

conhecerem, compreenderam e mostrarem interesse pela China. Valorizar a voz chinesa e

mostrar o espírito chinês faz também parte desses fatores pelos quais a China está

empenhada na exportação de livros infantis.

Ao realizar a construção abrangente de infraestruturas e ao promover a cooperação

económica e comercial com outros países, a China promoverá intercâmbios mútuos no

domínio cultural por meio da publicação de livros, edição cooperativa, construção de

plataformas digitais, intercâmbio de exposições e intercâmbios de pessoal, dando pleno

relevo à função de comunicação externa da edição e construindo conjuntamente as

realizações e experiências de diferentes estágios da "Rota Marítima da Seda". À medida

que a voz da China se expande cada vez mais, a ideia de a Rota Marítima da Seda ser um

projeto sólido e a longo prazo torna-se ainda mais plausível.

Ⅱ. Desafios da tradução de literatura infantil

A caraterística mais específica acerca da literatura infantil é que o seu público alvo

são crianças. A maior diferença entre literatura infantil e literatura para “os mais crescidos”

é que o uso da linguagem e conteúdo, na literatura infantil, precisam de atender aos hábitos

e capacidades linguísticas das crianças. Geralmente, a escassa experiência social destes

leitores também tem implicações ao nível do pensamento e da capacidade de julgamento, o

que determina a particularidade da criação e tradução da literatura infantil. Deste modo,
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todo autor e tradutor da literatura infantil deve considerar plenamente as caraterísticas de

desenvolvimento psicológico e leitor das crianças que leem essas obras, de modo a tornar

as obras conformes às caraterísticas linguísticas dos leitores. Ao contrário do que se possa

imaginar, a tradução da literatura infantil não é, de todo, um processo simples.

Como mencionado, a literatura infantil deve adaptar-se ao desenvolvimento das

crianças, sendo, no entanto, suficientemente relevante para a sua leitura e apreciação e

promoção do seu desenvolvimento cognitivo. Tendo em conta que crianças de diferentes

idades manifestam distintas capacidades linguísticas e cognitivas, as obras dirigidas a cada

grupo etário apresentarão um estilo consideravelmente diferente. Deste modo, crianças nas

idades compreendidas entre os 3 e 17 podem ser divididas em três grupos com gostos

literários diferentes. As crianças de tenra idade (3-6 anos de idade) dependem

principalmente de imagens específicas (forma, cor e som) para entender conceitos básicos

e aprender a língua. Assim, a maioria das obras literárias destinadas a esta fase são

compostas sobretudo por imagens, complementadas por um reduzido número de palavras.

Com base na aceitação e capacidade cognitiva das crianças um pouco mais velhas (7-12

anos de idade), os livros para este público costumam ser contos de fadas, fábulas, novelas

de fantasia, narrativas que se concentram na vida escolar ou na família, pois são universos

intimamente relacionados com a vida dos jovens. A adolescência (13-17 anos de idade),

sendo um estágio de transição das crianças para a idade adulta, implica que o pensamento

infantil e o pensamento adulto muitas vezes entram em conflito e coexistem. O vocabulário

das obras literárias para adolescentes é muito mais rico e o enredo mais complexo (Hu &

Li, 2009: 330).

As obras de literatura infantil são de extrema importância para o desenvolvimento das

crianças. A literatura infantil adere ao princípio de se moldar especificamente às

capacidades dos mais pequenos, sendo adequada não só para o seu desenvolvimento

cognitivo mas também para o seu entretenimento, e promove o bem-estar e saúde mental

das crianças. Como as obras literárias infantis, por norma, exigem uma imaginação fértil e

significado simbólico, a interpretação dessas obras pode enriquecer a imaginação das
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crianças, podendo ainda ajudar a perceber a emoção e conotação das palavras através da

leitura. A leitura é uma fonte interminável de inspiração e de lições, sendo que a intenção

do autor geralmente é a de transmitir valores positivos de forma a ajudar as crianças a

compreender o mundo.

2.1 Orientação para o público-alvo

Não há dúvida de que a literatura infantil está essencialmente orientada para as

crianças (3-17 anos). Posto isto, os tradutores de literatura infantil precisam de ter uma

clara consciência dos leitores a quem estão a passar a mensagem, perceber o "padrão

infantil”20 como princípio da ação de "traduzir para as crianças". Ao longo da evolução da

tradução de literatura infantil, o pensamento do tradutor mudou de "o que queremos dar às

crianças" para "o que as crianças precisam". Ao traduzirem obras estrangeiras, os

tradutores focam-se na independência e a personalidade livre dos seus pequenos leitores,

respeitam a natureza das crianças, mas não deixam ainda de ter em consideração o fator

educativo subjacente aos textos infantis. Não obstante, deve notar-se que a educação é

apenas uma parte das obras literárias para crianças, e o seu valor educacional não se pode

tornar mais importante do que o seu valor estético, especialmente quando se trata de

leitores em formação. O tradutor tem de acomodar as diferentes vertentes da literatura

infantil, valorizando a dimensão formativa na medida exata, já que, ao mesmo tempo, tem

de atender caraterísticas psicológicas e gosto estético das crianças.

2.2. Algumas teorias da tradução

A teoria de Skopos (Skopos theory) é um conjunto de sistemas de teoria da tradução a

partir de uma posição estrategicamente vantajosa. Começa não a partir da metodologia,

20 "Padrão infantil" é a visão das crianças que "liberta e desenvolve crianças de seu próprio desejo primitivo
de vida".
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mas sim da teleologia; em outras palavras, exige que os tradutores se concentrem mais na

questão "porque deveria este texto ser traduzido"?

2.2.1. O surgimento da teoria de Skopos na tradução funcional

Nos anos 70 do século XX, a teoria da tradução funcionalista21 floresceu na

Alemanha. A teoria de Skopos passou por quatro etapas:

(1) Katharina Reiss e a categoria funcional de crítica de tradução;

(2) Hans J.Vermeer: Skopostheorie e outras;

(3) Justa Holz-Manttari e a teoria da ação translacional;

(4) Christiane Nord Skye; Função Mais Princípio Da Lealdade.

A teoria de Skopos (alemão: Skopostheorie) é um conceito pertencente aos estudos de

tradução. A teoria fornece uma visão da natureza da tradução enquanto atividade

intencional, e que é diretamente aplicável a cada projeto de tradução. Este conceito foi

estabelecido pelos linguistas alemães Hans Vermeer e Katharina Reiss e compreende a

ideia de que a tradução e interpretação devem ter em conta a função do texto-alvo.

Hans Vermeer expõe o princípio de Skopos como duas regras: 1) o propósito da

tradução torna-se a função da tradução, e a interação entre o texto original e a tradução é

determinada pela finalidade da tradução; 2) O objetivo da tradução varia consoante o

destinatário. No processo de tradução sob a teoria de Skopos, o tradutor pode decidir

adotar uma tradução literal, uma tradução livre ou a sua compilação, de acordo com o

público-alvo específico (Reiss & Vermeer, 1984:101)22.

21 A teoria da tradução funcional alemã teve origem nos anos setenta e oitenta. Ela liberta-se dos métodos
tradicionais de tradução linguística, tais como equivalência e transformação, e usa métodos funcionais e
comunicativos para analisar e estudar a tradução. A princípio, o surgimento da visão de tradução
funcionalista foi a tipologia do texto (text typology), a teoria do Skopos de Hans Vermeer, a teoria da ação de
tradução de Mantari, e finalmente a teoria da função de Nord (translation action). As visões funcionais de
tradução destes quatro estudiosos são também conhecidas como teoria do Skopos da tradução. Eles acreditam
que a tradução é um ato comunicativo. O propósito da tradução determina todo o processo de tradução, ou
seja, o propósito determina os meios (Nord, 2001:132).

22 Reiss, K. and Vermeer, H.J. (1984) Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Niemeyer,
Tübingen. https://doi.org/10.1515/9783111351919
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2.2.2. Três princípios da teoria da tradução de Skopos

Os três princípios desta teoria são o princípio de Skopos (Skopos rule); o princípio de

coerência (coherence rule) e o princípio de fidelidade (fidelity rule).

1. Princípio teleológico (Skopos rule)

A teoria de Skopos sustenta que o princípio dominante seguido por todas as atividades

de tradução é o "princípio Skopos", ou seja, a tradução deve funcionar no contexto da

língua-alvo e da sua cultura da forma esperada pelo destinatário da língua-alvo. Os

propósitos de tradução geralmente incluem três tipos: o propósito do tradutor, o propósito

comunicativo da tradução e o propósito a ser alcançado por alguns meios. Normalmente,

"propósito" refere-se ao propósito comunicativo da tradução. É geralmente decidido pelo

iniciador do ato de tradução, mas o tradutor pode participar na determinação do propósito

da tradução (Nord, 2001: 32-33)23. O propósito do comportamento da tradução determina

todo o processo de comportamento de tradução, ou seja, o resultado determina o método.

2. Princípio da coerência

O Princípio da coerência significa que a tradução deve cumprir o padrão de coerência

intratextual (intratextual coherence). Por outras palavras, a tradução é legível, aceitável e

pode fazer o destinatário entender e ter significado na cultura da língua-alvo e no contexto

comunicativo em que a tradução é usada24.

3.Princípio da fidelidade

O Princípio de fidelidade consiste em haver coerência interlinguística entre o texto

original e a tradução (interlingual coherence). Isto equivale à chamada fidelidade ao texto

original em outras teorias de tradução, mas o grau e a forma de fidelidade ao texto original

dependem do propósito da tradução e da compreensão do tradutor do texto original (Nord,

2001: 32-33).

23 Nord Christine. Translating as A Purposeful Activity -Functionalist Approaches Explained. Shanghai:
Shanghai Foreign Language Education Press. 2001.

24 Fonte: 翻译目的论_百度百科 (baidu.com)

https://baike.baidu.com/item/%E7%BF%BB%E8%AF%91%E7%9B%AE%E7%9A%84%E8%AE%BA/6410525
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Em síntese, entre os três princípios da teleologia de Hans Vermeer, o princípio

teleológico (Skopos rule) ocupa a posição central. É demonstrado que o propósito do

comportamento de tradução determina todo o processo de tradução, portanto, o resultado

determina o método.

III. Apresentação da coleção de textos "Luar Sobre a Lagoa de Lótus"

3.1. Apresentação do autor Zhu Ziqing

Zhu Ziqing é um celebrado compositor, poeta, estudioso e educador do século XX. As

suas obras, como “Primavera”, “Luar Sobre a Lagoa de Lótus”, “Dias Fugazes”, “Rio

Qinhuai - os Sons dos Remos e as Sombras das Lanternas” e “Dorso do Meu Pai”, são bem

conhecidas e apreciadas no contexto da literatura chinesa moderna.

Quando falamos de Zhu Ziqing, a primeira coisa que pensamos é na sua prosa. A sua

prosa tem a conceção artística da poesia clássica e tornou-se um clássico na literatura

moderna. Se discutimos as realizações da prosa chinesa moderna, devemos tomar o

período do Movimento 4 de Maio como o mais relevante, e, dentro dele, sobressai a

qualidade da prosa de Zhu Ziqing (Li, 2017).

1. Biografia

Zhu Ziqing nasceu no dia 22 de novembro de 1898 e morreu no dia 12 de agosto de

1948. O seu nome original era Zihua, mais tarde mudou para Shiqiu e eventualmente

acabou por ficar como Ziqing, inspirado por “Elegias do Sul (Elegies of the

South)”25. Oriundo de Shaoxing, província de Zhejiang, Zhu nasceu na vila de Donghai,

província de Jiangsu, e mais tarde estabeleceu-se em Yangzhou, Jiangsu, com a sua família.

O nome de Zhu Ziqing foi decidido quando Zhu se candidatou à Universidade de

25 "Elegias do Sul" é a primeira coleção de poesia romântica e artigos ao estilo "Sao" na China.

https://www.goodreads.com/book/show/23395118-elegies-of-the-south
https://www.goodreads.com/book/show/23395118-elegies-of-the-south
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Pequim em 1917. Refere-se a "ser honesto e correto, saber “limpar” o seu próprio ser" em

"Bu Ju"26 de Elegias do Sul. Por outras palavras, significa ser íntegro e preservar a sua

inocência. Zhu Ziqing escolheu "Ziqing" como seu nome porque a designação alude ao

encorajamento de não perder o coração, não conspirar com outros e manter sua integridade.

Zhu também estava fortemente conectado à palavra "Peixian" (佩弦 ). "Peixian" (佩弦 )

vem da observação de "Han Feizi"27 Guanxing. "Dong Anyu trabalha muito lentamente,

por isso, ele usa um laço apertado para estimular sua agilidade". Como o laço é muitas

vezes apertado, aqueles com movimentos lentos servem de “auto-aviso”.

Zhu Ziqing dedicou toda a sua vida ao "Novo Movimento Cultural"28. Depois de se

formar na escola secundária, Zhu entrou na Universidade de Pequim. A sua poesia

começou a ser publicada em 1919. Em 1921, ele juntou-se à Associação de Pesquisa da

Literatura e foi-se tornando num escritor representativo do “Período do 4 de Maio"29 (五

四时期). Em 1922, Zhu Ziqing e Ye Shengtao fundaram a primeira "Revista de Poesia" na

história da nova literatura chinesa, defendendo um novo estilo de poesia. No ano seguinte,

este autor publicou o poema "Destruição", que atraiu muita atenção no círculo de poesia

naquela época. Posteriormente, escreveu “Rio Qinhuai - os Sons dos Remos e as Sombras

26 "Bu Ju" é um artigo em Chu Ci.
27 "Han Feizi" é uma coleção de obras de Han Fei, um famoso pensador e legalista do período dos estados
mandados. "Han Feizi" foi compilado por gerações posteriores após a morte de Han Fei; Comportamento de
observação é um deles.
28 O novo movimento cultural foi uma inovação ideológica e cultural e revolução literária de "anti-tradição,
anti-confucionismo e anti-chinês clássico" iniciada por algumas pessoas com educação ocidental (chamada
de Nova Educação naquela época), como Hu Shi, Chen Duxiu, Lu Xun, Qian Xuantong e Li Dazhao. Em
1915, Chen Duxiu publicou um artigo na Nova Revista Juventude, que defendia a democracia e a ciência.
Este movimento desferiu um duro golpe na ética tradicional que governou a China por mais de 2000 anos,
inspirou a consciência democrática das pessoas, promoveu o desenvolvimento da ciência moderna na China,
e lançou uma base ideológica para a propagação do marxismo na China e o surto do "período de 5·4”.
29 Foi um importante movimento estudantil na história chinesa moderna. Em 4 de maio de 1919, os
estudantes de Pequim manifestaram-se contra a resolução sobre Shandong na Conferência de Paz de Paris,
exortando o governo a não assinar um contrato e exigindo que funcionários responsáveis sejam punidos. A
razão para isso é que a China, como vitoriosa da Primeira Guerra Mundial, esperava que "a justiça
prevalecesse sobre o poder" e pudesse recuperar os direitos e interesses da Alemanha, o país derrotado, em
Shandong. No entanto, os países participantes decidiram transferir os seus direitos e interesses para o Japão.
O sentimento nacional acumulado pelo povo chinês irrompeu por um longo tempo, e os estudantes gritaram
"competindo pela soberania fora e excluindo os ladrões nacionais dentro" e marcharam nas ruas, e
começaram a queimar a casa de Zhao e a bater em Zhang Zongxiang.
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das Lanternas”, que é conhecido como "um modelo de arte vernáculo". Em 1924, a coleção

de poesia "Vestígios" foi publicada. Em 1925, foi contratado pela Universidade Tsinghua

como professor no departamento chinês. Optou por graduar-se, passando da poesia para a

prosa, e estava comprometido com o estudo da literatura clássica. Após o Massacre de 18

de Março30, Zhu escreveu artigos que reportavam o e denunciavam as atrocidades do

governo militar. Em 1928, a primeira coleção de prosa "Dorso do Meu Pai" foi publicada.

Em 1930, atuou como presidente do departamento chinês da Universidade de Tsinghua,

onde tinha sido anteriormente professor. No ano seguinte, mudou-se temporariamente para

estudar no Reino Unido, aproveitando para viajar para vários países europeus, e dessas

experiências escreveu ensaios sobre Londres e as suas viagens pela Europa. Voltou para a

China em 1932 e voltou para lecionar no departamento chinês da Universida de Tsinghua,

e depois chegou ao cargo de reitor. No Movimento do 9 de Dezembro31, os seus colegas

marcharam juntos para protestar e, após a eclosão da Guerra Anti-Japonesa, mudou-se para

o sul do país e tornou-se professor na Universidade Nacional Associada do Sudoeste. Ele

voltou para Peiping em outubro de 1946 e foi nomeado pela Universidade para editar os

trabalhos completos de Wen Yiduo. Ao mesmo tempo, participou ativamente em várias

atividades democráticas. Em 12 de agosto de 1948, Zhu Ziqing morreu de perfuração

gastrointestinal, em Beiping32, aos 50 anos. As suas obras, tais como "Vista Traseira" e

"Luar na Lagoa de Lótus" são as primeiras obras representativas da prosa chinesa moderna.

Todas as obras na coleção são visões pessoais e autênticas, refletindo sentimentos únicos,

redigidas numa escrita clara, simples, fresca e apelativa.

Ao longo da história de desenvolvimento da prosa chinesa moderna, o Movimento do

4 de Maio e os trabalhos resultantes desse período tumultuoso tiveram o maior impacto na

criação de prosa moderna. O escritor com a maior realização no campo da prosa durante

este período é, possivelmente, Zhu Ziqing. A prosa de Zhu Ziqing é altamente elogiada por

causa dos cenários líricos, sobretudo atendendo à forma como descreve a paisagem natural,

30 Em 18 de março de 1926, o Governo de Duan Qirui massacrou o povo.
31 Em 9 de dezembro de 1935, o movimento "12·9", em Pequim, foi um movimento patriótico estudantil de
grande escala liderado pelo Partido Comunista da China.
32 Beiping: antiga Pequim.
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num rico estilo poético, belo e meticuloso com afeto sincero, observação cuidadosa e

imaginação rica. As luzes e a Lua no Rio Qinhuai e a onda dos barcos pintados estão em

harmonia com o prazer e a saudade dos turistas, enquanto a tristeza, contradição e

desilusão causada pelo canto de canções populares e prostitutas significam que "a clara e

linda cena da noite também é reduzida". Descrever cenários apela à emoção, e a narração

converte o significado das coisas, que é o lugar em movimento da prosa de Zhu Ziqing.

Com base na literatura clássica, este autor soube integrar a cultura chinesa e ocidental mas,

ainda assim, criou um registo de estilo com caraterísticas intrinsecamente chinesas.33

3.2. A forte presença dos trabalhos de Zhu Ziqing na China

“Primavera”, “Luar Sobre a Lagoa de Lótus”, “Dias Fugazes” e “Dorso do Meu Pai”

foram textos selecionados como material didático de língua chinesa. Há cerca de 40 anos

que as estas obras têm sido quase sempre estudadas (Qian Liqun, Professor do

Departamento Chinês Da Universidade de Pequim)34. Embora seja autor de um número de

obras menor que o renomado Lu Xun, Zhu Ziqing é, ainda assim, essencial para a história

da literatura chinesa.

Através da sua prosa, Zhu Ziqing contribuiu para a maturidade da prosa chinesa

moderna. “Rio Qinhuai - os Sons dos Remos e as Sombras das Lanternas” pode ser tomada

como exemplo desta maturidade, já que foi com esta obra que Zhu despertou uma resposta

logo no início da publicação e, naquele momento, ficou conhecido como "Yu e Liang do

momento"35, ganhando uma grande reputação.

A publicação de “Dorso do Meu Pai” teve forte repercussão no mundo literário

daquela época e recebeu críticas favoráveis. O sucesso desta obra teve impacto posterior na

reputação de Zhu Ziqing entre o povo chinês. “Dorso do Meu Pai” cria a imagem paterna

mais inesquecível da história da literatura chinesa. Relativamente a “Dias Fugazes”, este

33 Toda a informação vem de Baidu Enciclopédia. Fonte:
https://baike.baidu.com/item/%E6%9C%B1%E8%87%AA%E6%B8%85/106017
34 钱理群．关于朱自清的“不平静”．语文学习, 1993(12)：10-12．
35 Yu e Liang se referem a Zhou Yu e Zhuge Liang no período Três Reinos na China antiga. Eles descrevem
uma pessoa como inteligente e excelente.
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trabalho foi adaptado como musical na China Continental e no Taiwan36.

3.3. Apresentação dos conteúdos do conto

A coleção de textos "Luar Sobre a Lagoa de Lótus" inclui todos os clássicos da prosa

de Zhu Ziqing, incluindo "A Paisagem da Vida", "Destino", "Velhos Amigos São

Inesquecíveis" e "Vida Filosófica", que constituem as produções mais emblemáticas do

autor. É a coleção mais completa dos textos de Zhu Ziqing.

"A Paisagem da Vida" centra-se na expressão dos sentimentos de Zhu, "Destino"

constitui-se sobretudo como notas de viagem, "Velhos Amigos São Inesquecíveis" é uma

narrativa de caráter, e "Vida Filosófica" está mais centrado na expressão de opiniões.

A primeira parte desta coletânea de contos Luar Sobre a Lagoa de Lótus, intitulada "A

Paisagem da Vida", inclui textos como “Primavera”, “Luar Sobre a Lagoa de Lótus” (o

nome de conto é o mesmo da coletânea), “Dias Fugazes”, entre outros. Zhu recorreu à

linguagem poética para expressar os seus sentimentos sobre a vida, a passagem do tempo, a

expectativa de uma nova vida, e o conforto do seu coração inquieto.

"Destino" são essencialmente notas de viagem. Zhu Ziqing viajou por muitos países,

entre eles a Alemanha, Itália e os Países Baixos. Escreveu sobre a paisagem e o todos os

sentimentos que o marcaram ao passar pelo Reno, os canais de Veneza, os Países Baixos, e

ainda por Londres. Nesta fase, a prosa de Zhu Ziqing foi conscientemente padronizada e

refinada em termos da sua linguagem e estrutura.

"Velhos Amigos São Inesquecíveis" foca-se na narração de personagens. Neste

capítulo, Zhu Ziqing escreveu sobre muitas pessoas inesquecíveis, nomeadamente os seus

parentes e amigos, pessoas que ficaram gravadas nos seus textos e, dessa forma, são

lembradas para sempre. Outras temáticas que vale a pena mencionar são a memória da sua

falecida esposa, a amizade que nutre pelos seus amigos, assim como a gratidão para com a

doutora Liu Yunbo, que ajudou a família do autor no passado.

36 Amaioria dos comentários sobre Zhu Ziqing e seus artigos vêm dos filmes disciplinares de Zhu Ziqing.
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A reflexão filosófica e a expressão de opiniões acabam por também estar presentes na

prosa de Zhu Ziqing. Os seus textos estão repletos de reflexões em relação à vida, à arte,

além de integrarem as suas ideias estéticas. O autor revela posições claras face a tudo que

lhe relembra os tempos antigos, ao modo de vida, a admiração que tem por uma

personalidade ideal. Ao mesmo tempo, também deposita grande esperança nos jovens,

esperando que os mais novos possam orientar o percurso para o futuro.

Na evolução moderna do conceito de prosa, Zhu passou de "destinado a expressar-se",

a defender a "escrita objetiva" e, finalmente, voltou a "apreciar os gostos refinados e

populares". O processo mental do escritor também promove a transformação contínua do

conceito de prosa moderna. Além disso, em termos da trajetória na transformação da prosa,

a sua proposta de "prosa" e "literatura pura" para "literatura diversa" reflete o processo de

aprofundamento gradual da compreensão do que é a prosa e da própria teoria da prosa

(Huang, 2015:61-72)37.

Devido a este profundo peso emocional e filosófico presente nas suas obras, os textos

de Zhu Ziqing serão, ao longo do tempo, sempre vistos como sinceros e emocionais.

3.4. O propósito e o significado da tradução deste livro

Desde o estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e Portugal, os líderes

dos dois países tiveram intercâmbios estreitos. O Presidente Xi Jinping visitou Portugal em

2018, o que permitiu avanços ao nível da cooperação económica e comercial, inspirando

também as trocas culturais e literárias entre os dois países. Abriram-se mais Institutos

Confúcio em Portugal, cada vez mais livros e filmes chineses têm sido exportados, para

não mencionar o crescente número de estudantes chineses que vêm para Portugal estudar.

Infelizmente, até agora, nenhum académico chinês apresentou Zhu Ziqing ao povo

português, o que significa que a sua prosa permanece desconhecida aos leitores

portugueses.

37 Huang Kean: 标准与尺度：论朱自清现代散文理论之构建, p61-72.
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“Luar Sobre a Lagoa de Lótus” é um texto que se caracteriza pela qualidade da sua

linguagem literária e rigor ao nível da conceção artística. “Dorso do Meu Pai” descreve o

profundo amor do pai pelo seu filho. Tendo em conta que a maioria dos pais chineses não

têm por hábito usar palavras de afeto, não expressarão diretamente o seu amor pelos filhos,

o que torna esta obra única. É muito diferente da forma de afeto que os pais ocidentais

adotam, sendo relevante a divulgação desta obra pela sua qualidade e singularidade.

3.5. A influência de Zhu Ziqing na educação em língua chinesa

No que concerne aos livros chineses que fazem parte da Edição de Educação do Povo

(editora de educação), Zhu Ziqing só fica atrás de Lu Xun no que toca ao número de obras

publicadas. “Primavera”, “Luar Sobre a Lagoa de Lótus”, “Dias Fugazes” e “Dorso do

Meu Pai” têm sido livros obrigatórios para o ensino da literatura chinesa. Estes quatro

textos estão presentes em diferentes níveis de ensino de acordo com a sua exigência, desde

o básico ao secundário da Edição de Educação do Povo. O grande valor educativo na prosa

de Zhu Ziqing é evidente. Estes quatro textos cobrem diferentes tipos de prosa,

classificados a partir do modo de expressão. Deste modo, através do estudo aprofundado

de um escritor, estas obras podem fornecer um modelo para diferentes estilos de ensino da

prosa moderna. No entanto, nesta dissertação não será realizada uma análise aprofundada e

minuciosa dos textos, mas será antes sublinhado o seu impacto no ensino e na educação na

China.

Um texto literário, quando selecionado para a lista de materiais didáticos de língua

chinesa, confirma-se como adequado para o ensino e que a sua linguagem é de fácil

compreensão. Talvez essa fácil compreensão se deva ao facto de Zhu Ziqing ter sido

professor de literatura chinesa numa escola secundária. Como anteriormente referido, Zhu

foi para a Universidade Tsinghua e Universidade Nacional Associada do Sudoeste

enquanto professor e investigador académico. Após uma análise cuidadosa dos seus textos,

não é difícil perceber que este autor tinha inconscientemente os seus alunos em mente
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quando escrevia para os seus leitores.

Observa-se assim que uma parte considerável das suas obras possui uma consciência

"modelo" evidente, ou seja, presta especial atenção à escolha de palavras e à estruturação

das frases. Os textos de Zhu Ziqing apresentam requinte e densidade, associados a

caraterísticas pessoais do escritor, valorizando a função poética da linguagem, e têm

espírito da época e mais subjetividade. Seja no período do Movimento do 4 de Maio ou

ainda na atualidade, as obras de Zhu têm-se mantido como uma referência de

aprendizagem para os estudantes do ensino primário e médio. Apesar da complexidade das

suas obras, o estilo de escrita de Zhu Ziqing é altamente acessível. Através da sua prosa,

alunos do ensino primário e do ensino médio conseguem enriquecer a suas capacidades de

expressão oral e escrita. Para os jovens com menos experiência de vida, a prosa de Zhu

Ziqing funciona como um modelo que podem imitar e praticar, aprendendo a aperfeiçoar o

efeito lírico da prosa. Em contraste, o estilo de Lu Xun é profundo e meticuloso, os textos

de Liu Bannong têm sempre um significado profundo, Zhou Zuoren prefere um ritmo lento

e texto simples, sendo que estes autores costumam ser mais complicados para os estudantes

imitarem. Posto isto, a prosa de Zhu Ziqing não é somente apropriada para professores

como também para estudantes (Lin, 2016: 9-11).

Por causa da influência do seu ambiente familiar, Zhu Ziqing estudou literatura

clássica chinesa desde cedo e foi profundamente influenciado pela cultura tradicional

chinesa. Como mencionado, na sua vida adulta ele viajou em muitos países ocidentais

durante os seus estudos. Seria inevitável e perfeitamente natural que a avançada cultura

ocidental tivesse mudado o seu pensamento e comportamento. Não obstante, a cultura

tradicional manteve-se sempre profundamente enraizada em si, manifestando-se através da

sua prosa, que contém informações culturais e históricas, ricas em herança cultural e

consciência moderna. A obra deste autor ilumina culturalmente os estudantes do ensino

primário e do ensino médio.

3.6. Apresentação do ilustrador Feng Zikai
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Feng Zikai é um pioneiro na banda desenhada chinesa moderna (manhua). Na história

da literatura e arte chinesa moderna, há muitos artistas famosos e Feng Zikai é um dos que

mais se destaca entre os mais conhecidos. Trata-se de um mestre dos sete ofícios e tem

obras nas área da literatura, pintura, caligrafia, música, tradução e outros campos,

oferecendo grandes contribuições para a educação estética moderna da China. Nas palavras

do famoso sinólogo japonês Yukio Yoshikawa, Feng Zikai é "o artista mais parecido com

um artista" na China moderna.

3.6.1. Biografia

Feng Zikai, originalmente "Fengren", nasceu no dia 9 de novembro durante o 24.º ano

do reinado do imperador Guangxu da Dinastia Qing (1898), no seio de uma família

instruída da província de Zhejiang. O seu pai era um académico de alto calibre e posição

na sociedade.

Em 1914, Feng Zikai foi para Hangzhou para os exames de entrada para o ensino

superior. Foi admitido em Zhejiang Diyi (a atual Universidade Normal de Hangzhou) no

terceiro lugar da lista de resultados. Estudou música e pintura de Li Shuting e chinês de

Xia Mianzun. As obras de Feng foram publicadas pela primeira vez em fevereiro do

mesmo ano. No segundo ano da classe preparatória (antes de entrar universidade), o

professor Li Shutong fez uma aula de pintura cigana. Feng Zikai era viciado nela, o que o

impulsionou a fazer rápidos progressos na sua própria arte. Sob a orientação e

encorajamento de Li Shutong, Feng Zikai fez grandes esforços para aprender através da

teoria e prática: por um lado, observou pinturas ocidentais famosas, por outro, aprendeu a

teoria da pintura. Com Li Shutong também estudou música e praticou piano com rigor. Foi

este mesmo professor que, uma vez, disse a Feng Zikai, “os estudiosos primeiro adquirem

conhecimento e só depois estudam a literatura e arte”.

Durante os seus estudos, Feng Zikai ganhou diversas vezes o primeiro lugar em
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chinês devido à sua capacidade excecional de escrita. Ele foi altamente valorizado por um

outro professor seu, Shan Buan. Shan Buan pensou que deveria haver um nome duplo além

do nome único de "Fengren", por isso chamou o estudante de "Zikai". Deste modo,

Fengren passou a usar Feng Zikai para o resto da sua vida.

Em 1922, Feng Zikai começou a criar banda desenhada, construindo gradualmente

para sua fama enquanto pioneiro dos quadradinhos chineses. Os quadrinhos têm uma

forma e estilo de pintura simples e atraem grande interesse por parte do público juvenil.

Nessa área particular de criação artística, Feng Zikai é único. Realizou exposições de arte

em Hong Kong, Taiwan e em outros lugares.

Feng Zikai envolveu-se na tradução para inglês e japonês depois de ensinar na Escola

Normal de Arte de Xangai. A motivação de Feng Zikai para criar banda desenhada foi, de

acordo com o próprio, sobretudo porque os assuntos escolares eram muito aborrecidos. A

partir desses momentos monótonos, o criador observou as diferentes posturas dos seus

colegas. Depois de retornar ao dormitório, começou a criar desenhos e o interesse por este

tipo de técnica levou-o a tentar outros conteúdos. Zhu Ziqing e Yu Pingbo, quando

organizaram conjuntamente uma publicação “Nosso Julho”, propuseram a Feng Zikai a

criação de uma pintura especificamente para essa publicação, que foi publicada no Jornal

1924. A pintura em questão intitulava-se "Após as Pessoas Dispersarem, Um Gancho e

Uma Nova Lua, e o Céu Era Como Água" (Figura 1). "Após as Pessoas Dispersarem, Um

Gancho e Uma Nova Lua, e o Céu Era Como Água" expressa o estado de espírito dos

amigos na pequena casa depois que eles se reúnem. A lua nova nasce, os amigos saem, a

noite é tranquila, as casas são elegantes, e o coração fica tranquilo. Esta pintura atraiu a

atenção de Zheng Zhenduo, que dirigia uma publicação sobre literatura em Xangai. É esta

publicação que faz com que os quadrinhos permaneçam firmes no círculo de pintura da

China.
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Figura 1- Pintura de Feng Zikai

Em 1925, "Literatura Semanal" começou a publicar continuamente as pinturas de

Feng Zikai, e Zheng Zhenduo deu a estas pinturas o título de "Cabedal de Zikai". Após a

sua publicação, as pinturas tornaram-se famosas muito rapidamente. Estudiosos como Yu

Pingbo, Zhu Ziqing, Zheng Zhenduo e Zhu Guangqian elogiaram imenso Feng Zikai. Mais

tarde, Feng publicou "Cerejas Vermelhas, Plátanos Verdes", "Cuifu Xingrenshou" e outras

pinturas líricas na “Literatura Semanal”, com o título de "quadradinhos". Desde então, a

China começou a usar a designação de "quadradinhos". Feng Zikai também se tornou o

criador de desenhos animados chineses. Em 1926, fundou a livraria Kaiming. No ano

seguinte, seguiu o Mestre Hongyi para se converter ao budismo e participou no

estabelecimento da escola secundária Lida (mais tarde Instituto Lida) em Xangai.

Durante a Guerra Anti-Japonesa, Feng Zikai pintou muitos desenhos animados que

representavam o sofrimento experienciado na época. Feng Zikai saiu da era da Guerra

Revolucionária, testemunhou a violência do conflito bélico, e, conscientemente, dedicou-se

à nova revolução democrática da Guerra Anti-Japonesa e a Guerra Da Libertação Nacional

com entusiasmo. Foi a partir daquela época que assumiu o papel de um artista

comprometido Após a fundação da República Popular da China em 1949, Feng embarcou

numa viagem de exploração, construção, desenvolvimento e inovação da causa artística da

República Popular da China. Lutou e dedicou a sua vida a este fim, criou muitas obras

excelentes, criou um estilo artístico única, integrando o pensamento, sentimentos e

habilidade, porém nunca esquecendo a sua intenção original. A sua arte marcou gerações
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de leitores até aos dias de hoje. Após a fundação da República Popular da China, Feng

Zikai envolveu-se principalmente na tradução de obras literárias russas e japonesas. Em

agosto de 1975, Feng Zikai deu entrada no hospital devido à rápida deterioração que o

cancro lhe estava a causar. Morreu na sala de observação de emergência do Hospital

Huashan de Xangai, no dia 15 de setembro, com 77 anos.

3.6.2. As várias expressões artísticas de Feng Zikai

1. Caraterísticas da pintura

O desenho animado de Feng Zikai é baseado em Zeng Yandong, nos primeiros anos

da República da China, e também no pintor japonês Zhujiumenger. O criador recorre a uma

caneta lisa, linhas concisas e cores fortes e populares. Uma particularidade da maioria das

obras de Feng Zikai é que o artista não desenha as expressões faciais, ou seja, o rosto é

como uma tela em branco. Assim, são as pessoas que observam as suas pinturas a deduzir o

estado emocional das personagens, o que se tornou uma caraterística principal da pintura

de figuras de Feng Zikai. Os primeiros quadradinhos de Feng expuseram a escuridão da

velha sociedade, criticaram os maus costumes da sociedade naquela época. Num período

mais tardio, Feng escreveu muitas vezes poesia antiga e criou novas pinturas, humorísticas

e filosóficas (ver Figura 2 )

Figura 2 - Pintura de Feng Zikai

2. Proposta de pintura
Feng Zikai defendia que a arte deveria ser de caráter popular e realista, apelando aos
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pintores da pintura tradicional chinesa para abandonar os valores da sociedade antiga. No

início da publicação de “Vento Cósmico”, Lin Yutang disse a Feng Zikai que "o seu quadro

pode ser chamado de quadradinhos da vida". Assim, “Vento Cósmico” começou a

apresentar "quadradinhos da vida" de Feng Zikai a partir da primeira edição. Cada edição

consiste em quatro imagens. As personagens podem ser recém-casados, turistas, homens de

negócios e médicos, uma vez que o pincel recria todos os aspetos da vida, numa visão

multifacetada da realidade, o que tem tanto de humorístico quanto de instigador do

pensamento e da reflexão. Feng Zikai virou sua atenção artística para os assuntos diários e

para as pessoas comuns ao seu redor, o que fez com que os seus quadradinhos ganhassem

um lugar especial no coração do público.

Feng Zikai integra a "arte" na vida comum com entusiasmo e de forma descomplicada.

Na premissa de seguir a visão tradicional da poesia e da pintura e de pegar nas linhas de

tinta como a essência da sua arte, integrou o desenho ocidental e a poetização chinesa, e

formou um estilo de pintura simultaneamente realista e lírico. Nos seus primeiros anos,

desenhou mais material relacionado com a vida real, com "ironia calorosa". Quanto aos

seus últimos anos, incorporou muitas vezes poesia antiga nas novas pinturas,

especialmente temas ligados às crianças. Feng Zikai desenhou a condição humana e o

mundo.

3. Arte da encadernação

Na década de 1920, Feng Zikai iniciou-se na arte da encadernação de livros,

elaboração de capas, ilustrações, ou até mesmo páginas de título, para um grande número

de livros e periódicos. Dotado de um estilo único, tornou-se no mais importante designer

na história da encadernação moderna na China. Na sua opinião, um excelente livro

encadernado deve combinar a forma artística perfeita com um profundo conteúdo

ideológico. A encadernação dos livros não só busca a beleza da forma, mas também pode

expressar o significado do conteúdo dos livros, de modo a simbolizar o significado do

conteúdo. Este parece ser o prefácio do livro, mas o prefácio é expresso em palavras, e a
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encadernação é a manifestação da forma e cor. Feng Zikai é autor de centenas de projetos

de encadernação, que são, muitas vezes, harmonizados com a pintura. Ele presta atenção à

emoção da caneta e interesse da tinta, possui sentido de humor, é cheio de poesia, e

também tem um fascínio pela dimensão decorativa. O design da capa dos livros infantis,

em particular, recupera tudo o que é inerente às crianças, uma natural e animada conceção

artística, fresca, elegante e clássica.

"Cabedal de Zikai" e "Ensaio de Yuanyuantang " são dois tesouros deixados por Feng

Zikai para a China moderna. Ao longo do tempo, eles ainda brilham e nutrem a alma de

várias gerações do povo chinês38.

Feng Zikai, como foi anteriormente mencionado, colaborou com Zhu Ziqing na

criação de várias obras. A coleção de textos "Luar Sobre a Lagoa de Lótus" contém todas

as obras de prosa de Zhu Ziqing, incluindo os textos perdidos e recentemente encontrados

por alguns estudiosos. É o trabalho de prosa mais completo de Zhu Ziqing no momento.

Ao mesmo tempo, o livro também contém mais de 100 obras de Feng Zikai em

quadradinhos. Algumas dessas obras foram especialmente criadas por Feng Zikai para Zhu

Ziqing, e alguns quadradinhos de Feng Zikai estão relacionados com a prosa de Zhu

Ziqing.

Zhu Ziqing e Feng Zikai não foram apenas camaradas de Zhejiang, como também

ensinaram juntos na escola secundária Chunhui em Shangyu, Zhejiang, onde construíram

uma amizade duradoura e que lhes permitiu refletir e discutir em conjunto sobre a criação

literária e artística e sobre as influências de um e de outro. As obras de banda desenhada de

Feng Zikai foram gravadas quando a coleção de prosa “Dorso do Meu Pai” de Zhu Ziqing

foi publicada em 1948. Portanto, os desenhos animados de Feng Zikai podem refletir com

precisão e vividamente algumas personagens e características sociais das obras de prosa de

Zhu Ziqing, e ajudar os leitores a ter uma maior compreensão tanto das obras como do

próprio Zhu Ziqing (Yao, 2015: 58)39.

38 Toda a informação vem de Baidu Enciclopédia. Fonte:
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%B0%E5%AD%90%E6%81%BA/321631
39 Yao Hongyuer插图本现代文学经典”系列编辑工作回顾
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Este livro não é apenas a coleção mais completa da prosa de Zhu Ziqing, mas também

a primeira obra de prosa de Zhu Ziqing que integra os quadrinhos de Feng Zikai após a

fundação da nova China.
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Ⅳ. Tradução dos textos

a. “Luar Sobre a Lagoa de Lótus”

Estes últimos dias têm sido bastante inquietantes. Esta noite, enquanto estava

sentado no quintal sentindo o frio, ocorreu-me que o Lago de Lótus, pelo qual passo

todos os dias, deve assumir uma aparência bem diferente numa noite de luar. A lua

cheia estava a subir, alta no céu; as risadas das crianças a brincar lá fora já se tinham

calado; na sala, a minha esposa estava a adormecer o nosso filho, cantarolando

sonolentamente uma canção de embalar. Encolhendo os ombros num sobretudo,

silenciosamente, saí de casa, fechando a porta atrás de mim.

Ao lado do Lago de Lótus existe uma pequeno caminho de gravilha. Trata-se de

um lugar isolado, não frequentado por caminhantes mesmo durante o dia; e, agora, à

noite, parece ainda mais solitário, um ambiente exuberante e sombrio de árvores ao

redor do lago. Do lado onde fica o caminho, há salgueiros, entrelaçados com algumas

outras árvores cujos nomes desconheço. A folhagem que, numa noite sem lua,

pareceria assustadoramente escura, está muito bonita esta noite, embora o luar não

seja mais do que um véu fino e acinzentado.

Estou sozinho e caminho com as mãos nas costas. Esta parte do universo parece

agora pertencer-me, e eu sinto-me como se pairasse sobre a realidade. Gosto de uma

vida serena e pacífica tanto quanto de uma vida ocupada e ativa; gosto de estar

sozinho, tanto quanto de ter companhia. Hoje à noite, passeando sozinho por entre a

neblina e ao luar, sinto que sou um homem livre, livre para pensar em qualquer coisa

ou em nada. Tudo o que se é obrigado a fazer ou dizer, durante o dia, pode muito bem

ser posto de lado agora. Essa é a beleza de estar sozinho. Por enquanto, deixo-me

entrar na imensidão do luar e na fragrância de lótus.

Ao longo deste trecho sinuoso de água, o que se vê é um campo de folhas

sedosas, estendendo-se bem acima da superfície, como as saias das dançarinas em

toda a sua graça. Aqui e ali, camadas de folhas são pontilhadas com flores de lótus

brancas, algumas em flor recatada, outras em botões tímidos, como pérolas espalhadas,
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ou estrelas cintilantes, ou belezas recém-saídas do banho. Uma brisa sopra, libertando

os odores da fragrância, como um canto fraco saindo de um edifício distante. Neste

momento, uma pequena emoção atravessa as folhas e as flores, como um raio de luz,

direto pela floresta de lótus. As folhas, que estão lado a lado, são capturadas

cintilando num movimento esmeralda do lago. Sob a superfície, a água está coberta e

desconhece-se a sua cor, apesar de, no topo, as folhas se projetarem de forma ainda

mais atraente.

A lua irradia silenciosamente a sua luz líquida sobre as folhas e as flores que, na

transparência flutuante de uma névoa azulada do lago, parecem ter acabado de ser

banhadas em leite, um sonho envolto numa capa transparente. Embora a lua esteja

cheia, brilhando através de uma película de nuvens, a luz não é muito forte, o que é,

no entanto, perfeito para mim - um sono profundo é indispensável, mas um sono

breve também tem as suas qualidades. O luar atravessa a folhagem, lançando sombras

espessas no chão, denteadas e quadriculadas, tão grotescas como espetros. Por seu

turno, as figuras benignas dos salgueiros caídos, aqui e ali, são esguias como pinturas

nas folhas de lótus. O luar não se espalha uniformemente sobre o lago, mas sim ao

ritmo harmonioso da luz e sombra, como uma melodia tocada por um violino.

Ao redor do lago, a toda a volta, estão as árvores. A maioria delas são salgueiros.

Apenas ao lado do caminho, se podem ver duas ou três lacunas através da franja

pesada, como se fosse especialmente reservado para a lua. À primeira vista, as formas

sombrias da folhagem parecem difusas numa massa de névoa, apesar da qual, no

entanto, o encanto daqueles salgueiros ainda é percetível. Sobre as árvores aparecem

algumas montanhas distantes, mas apenas numa silhueta esboçada. Por entre os

galhos, há também algumas lâmpadas, apáticas como olhos sonolentos. As criaturas

mais vivas deste lugar, por enquanto, parecem ser as cigarras nas árvores e as rãs no

lago. Mas a vivacidade é delas e não minha.

De repente, recordo-me da colheita de lótus. Esta atividade costumava ser

celebrada como um festival folclórico no Sul, provavelmente datando de um período

muito antigo da história, mas muito popular no período das Seis Dinastias. Alguns

elementos desta atividade são sugestivamente poéticos. As meninas saindo e colhendo
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lótus, deslocando-se em barcos sampan e cantando canções de amor. Será

desnecessário lembrar que havia meninas muitas reunidas, além daquelas que estavam

visíveis. Era um momento muito animado, cheio de vitalidade e de romance. Uma

descrição brilhante pode ser encontrada no “Encontro de Lótus”, escrito pelo

Imperador Yuan da Dinastia Liang:

于是妖童破女，荡舟心许：鹤首徐回，兼传羽杯；掉将移而藻挂，船欲动而

萍开。尔其纤腰束素，迁延顾步；夏始春余，叶嫩花初，恐沾裘而浅笑，畏倾船

而敛裾。

Assim, estes jovens encantadores remam os seus barcos sampan, com o coração

alegre de amor não declarado, bebendo taças de vinho enquanto as proas dos barcos

em forma de pássaro vagueiam pelas águas. De vez em quando, os remos ficam

presos nas algas flutuantes, e a lentilha-d'água separa-se no momento em que os seus

barcos estão prestes a mover-se. As suas figuras esguias, envoltas em seda lisa,

deslocam-se, vigilantes, a bordo. Esta é a época em que a primavera está a

transformar-se em verão, as folhas são de um verde tenro e as flores desabrocham – e

as meninas riem-se ao fugir de um caule que se estende. As suas camisas estão

dobradas para dentro porque temem que o barco sampan vire.

Este é um breve vislumbre dessas cenas de folia. Deve ter sido fascinante, mas

infelizmente esse deleite foi-nos já negado há muito tempo.

Então recordo-me das falas da Balada da Ilha de Xizhou:

采莲南塘秋，

莲花过人头。

尹低头弄莲子，

莲子清如水。

Reunindo o lótus, estou na Lagoa do Sul,

Os lírios no outono erguem-se à altura da minha cabeça;

Baixando a cabeça, brinco com as sementes de lótus.

Olha, são tão frescas quanto a água em baixo.

Se houvesse alguém colhendo lótus esta noite, essa pessoa poderia dizer que os
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lírios aqui são altos o suficiente para alcançarem a sua cabeça; mas, certamente

alguém perderia a visão da água. Por isso, afinal, as minhas memórias voltaram para o

Sul. Imerso nos meus pensamentos, olhei para cima, e verifiquei que me encontrava

na porta da minha própria casa. Abri gentilmente a porta e entrei. Nenhum som lá

dentro, a minha esposa tinha adormecido há muito tempo.

b. “Dias Fugazes”

Foram-se as andorinhas, mas podem voltar. Os salgueiros estão secos, mas

podem novamente rebentar; as flores do pessegueiro estão a desaparecer, mas também

elas podem de novo florescer. Agora, o senhor sábio poderia, por favor, dizer-me por

que razão os nossos dias têm de passar e nunca mais voltar? São roubados por alguém?

Se sim, quem poderia ser, e onde os poderia ter escondidos? Se eles fugiram sozinhos,

onde estão agora?

Não faço ideia de quantos dias me foram concedidos, mas posso sentir que o

peso deles nas minhas mãos se torna cada vez menor. Em retrospetiva, conto que há

mais de oito mil dias que me escaparam por entre os dedos. Como uma gota de água

caindo da ponta de uma agulha no mar, os meus dias pingam no fluxo do tempo, sem

som e nem rasto. Esta constatação deixa-me perturbado e de lágrimas nos olhos.

O que passou foi-se para sempre, e o que virá passará sempre. Entre ir e vir, há

um vislumbre do tempo! Quando me levanto de manhã, a luz do sol inclinado irradia

o meu quarto, movendo-se suave e calmamente. Como se ele se erguesse. Sem me dar

conta, sinto que repito a sua transformação. Assim, quando lavo as mãos, a pia lava o

dia. Quando tomo uma refeição, a tigela absorve o dia. Quando estou em

contemplação, os meus olhos olham para o dia passando. Quando tenho pressa, tento

segurar o tempo para verificar que ele me escapa das mãos. Quando a noite cai e eu

me deito na cama, o tempo caminha rapidamente sobre o meu corpo e voa através dos

meus pés. Quando acordo e vejo o sol de novo, já passou outro dia. Enterrando o rosto

nas palmas das mãos, liberto um suspiro, e um novo dia começa emocionante através

dele.
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No meio dos dias fugazes, o que poderia eu fazer no mundo da correria e

agitação, senão vagando e suspirando pela fuga do tempo? O que fiz eu no voo de oito

mil dias, exceto vaguear e vaguear? Os dias passados, como fogos de fumaça, foram

soprados pelas brisas e, aglomerados de névoa fina, evaporaram-se com o sol nascente.

Que marca visível deixei eu? Ai! Nada! Não, nem mesmo uma trilha fofa! Eu vim

para este mundo nu e, num piscar de olhos, devo partir tão nu como no começo? No

entanto, não consigo ultrapassar isto: por que devo passar por esta jornada da vida

assim?

Ó sábios, respondei: por que razão hão de os nossos dias passar para nunca mais

regressarem?

c. “Rio Qinhuai - os Sons dos Remos e as Sombras das

Lanternas”

Uma noite, em agosto de 1923, o meu amigo Ping Bo e eu fomos juntos fazer um

passeio de barco ao longo do rio Qinhuai. A viagem era uma estreia para Ping Bo, e

uma segunda vez para mim. Arranjámos um barco sampan do tipo usualmente

conhecido como "Sete Pranchas". Quando o sol se pôs e a lua reluzente se ergueu no

céu, subimos a bordo. Ao som dos remos que batem contra a água, demos início à

nossa excursão no rio Qinhuai.

Os barcos do rio Qinhuai eram melhores do que os do jardim de Wan Sheng, no

Palácio de Verão de Pequim, no Lago Oeste de Hangzhou, e no Lago Delgado do

Oeste de Yangzhou. Os barcos destes últimos locais pareciam desajeitados e apertados;

não conseguiam animar o humor dos passageiros como os do rio Qinhuai conseguem.

Os barcos do rio Qinhuai poderiam ser organizados em dois grupos: os grandes barcos

e os pequenos barcos (assim chamados "Sete Pranchas"). Um grande barco tem um

coberta superior que pode acomodar vinte a trinta passageiros. O interior é decorado

com rolos de pintura e caligrafia pendurados e móveis de madeira vermelha cintilante.

Todas as mesas estão cobertas com superfícies de mármore. As inscrições nos quadros

das janelas de treliça são bastante pormenorizadas, dando um toque suave e refinado
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ao espaço. Vidros vermelhos e azuis com requintados padrões decorativos brilham nas

janelas, criando uma impressão agradável. Um barco de "Sete Pranchas" tem uma

menor dimensão, mas os seus postes laterais azuis claros e a coberta espaçosa são

suficientes para deixar um passageiro de bom humor. A parte mais interessante da

embarcação corresponde à secção do convés em frente à entrada da coberta, com uma

entrada em arco suportada por postes laterais. Normalmente, são colocadas nesta área

duas cadeiras de bambu e, uma vez aí sentadas, as pessoas podem conversar, ver a

paisagem ou observar as casas em ambas as margens do rio. Um barco grande tem

instalações semelhantes, mas elas sobressaem mais num pequeno barco. Podem ser

penduradas lanternas nos topos frontais do barco. Estas lanternas variam em número,

brilho, espessura, decoração e intensidade da cor, e costumam ser muito atraentes.

Quando o véu da noite cai, as luzes acendem-se em todos os barcos, pequenos e

grandes. As janelas de vidro duplo, ao mesmo tempo que refletem a fraca luz amarela

interior, também exibem a névoa turva envolve o exterior. Revelando-se através da

névoa, observa-se uma série interminável de ondas na superfície da água escura.

Contra o pano de fundo de névoa fina, ondas de luz e som suave de remos salpicam.

Quem não fica rendido a esta bela terra dos sonhos? Mas será que a abundância de

sonhos é demasiada para aqueles grandes e pequenos barcos? Naquela época,

mencionávamos casualmente as histórias de amor trágicas no rio Qinhuai, durante a

última parte da Dinastia Ming, como as mencionadas em "O Leque da Flor do

Pessegueiro" e "Diário da Ponte de Pranchas". Ficávamos fascinados. Parecia que a

luz deslumbrante, os reflexos na água e os barcos de passeio nas ondas reapareciam,

naquele momento, perante os nossos olhos. O nosso barco tornou-se, assim, um

portador da história. Em seguida, apercebemo-nos de que os barcos no rio Qinhuai

eram mais impressionantes e hipnotizantes do que os de outros lugares.

A água do rio Qinhuai era verde-escura e provavelmente profunda, contudo, não

era lamacenta – talvez por causa da requinte do pó de ouro das Seis Dinastias?

Quando entrámos no barco, o céu ainda não tinha escurecido. Por um lado, a

tranquilidade das ondulações suaves fizeram-nos sentir despreocupados, mas, por

outro lado, fizeram-nos ansiar por luxos materiais. Quando as luzes se acenderam, o
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rio mudou de tons escuros para cores insondáveis. Os reflexos escuros da superfície

da água eram como sonhos e, ocasionalmente, os pontos de luz assemelhavam-se aos

olhos dos sonhos. Enquanto estávamos sentados na frente do barco, sob a cobertura,

sentíamos que avançávamos de cabeça erguida. Parecíamos flutuar no ar, olhando

para o barco ancorado na margem. As pessoas no barco caminhavam à nossa volta e

nós parecíamos estar em terra. Também parecia que estávamos a ver flores no

nevoeiro e que tudo à nossa volta era um borrão. Naquela altura, tínhamos passado

pela Ponte Lishe e estávamos próximos do Portão Leste. Os sons de cantos constantes

ouviam-se ao longo do percurso, alguns vindos de bordéis nas margens do rio e de

outros dos barcos. Sabíamos que essas canções vinham de vozes não trabalhadas,

recitando letras mecanicamente. Porém, o som, depois de filtrado pelas ondas e pela

brisa, parecia fundir-se com os sussurros do coração, criando uma bela música nova

que nos invadia. No final, sem que o pudéssemos evitar, sentimo-nos hipnotizados e

deslumbrados pelo canto.

Pouco depois de uma curva junto ao Portão Leste, chegámos à ponte Dazhong. A

ponte Dazhong tem três arcos, como três portas. A magnificência da ponte

deslumbrou-nos quando passámos por baixo dela. Os tijolos da ponte eram castanhos

e escuros, o que sinalizava a sua longa história. Os tijolos ainda estavam em perfeitas

condições, surpreendendo-nos pela qualidade e durabilidade da construção dos velhos

tempos. Em ambos os lados da ponte havia casas com paredes de madeira. Deveriam

existir ruas no meio, não é verdade? Aquelas casas estavam gastas e velhas. Anos de

manchas de fumo acumulado escondem a sua beleza de tempos passados. Eu poderia

imaginar que, durante o auge do rio Qinhuai, as casas especificamente construídas

sobre uma ponte tão ampla teriam de ser luxuosamente pintadas, e que todos estes

lugares seriam iluminados à noite com grande esplendor. Todavia, nos dias de hoje,

tudo o que restava era um pedaço de escuridão. As casas existentes na ponte, no

entanto, fizeram-nos relembrar o esplendor do passado, o que era reconfortante para a

nossa alma. Depois da ponte Dazhong, chegámos à parte do rio Qinhuai, onde as

luzes da cidade rivalizavam com o luar, e onde as canções, as danças e a

movimentação das pessoas não paravam durante toda a noite. Era assim que deveria
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ser o verdadeiro rio Qinhuai.

Depois da ponte Dazhong, o espaço vazio abriu-se de repente, muito diferente da

secção da ponte onde casas próximas surgiam alinhadas em ambos os lados do rio. À

vista estavam algumas escassas árvores sob uma lua ténue e um céu azul profundo,

idêntico ao cenário de um cais desolado num rio remoto. As florestas densas e a

escuridão em volta pareciam esconder uma realidade insondável, o que tornava o

facto de as pessoas serem uma parte do próspero rio Qinhuai um pouco difícil de

acreditar. Foi aí, então, que a mistura de luzes deslumbrantes, os barcos navegando

em diferentes direções, a música suave da flauta e as notas agudas do huqin nos

fizeram finalmente apreciar a água verde-como-velho-vinho do Qinhuai. A maioria

das áreas ao redor estavam desertas, e os visitantes noturnos sentiam que tinham

chegado um pouco tarde demais. Olhando para os reflexos da água cristalina, tudo o

que podíamos sentir era a imensidão da noite, no que seria uma típica noite do rio

Qinhuai. Depois da ponte Dazhong, havia a ponte Fucheng, e alguém no barco disse

que ficava mais distante. Essa também era a zona mais movimentada do rio Qinhuai.

Uma vez pus os pés naquela ponte quando tinha treze ou catorze anos, mas nas duas

últimas vezes que visitei o rio Qinhuai não vi a ponte Fucheng. Como eu achava que a

ponte estava mais distante na estrada, tinha a impressão de que seria difícil chegar lá e

pensei que não fazia assim tanta diferença ver a ponte. Esta viagem teve lugar numa

noite de verão. Quando saímos do barco, o calor do dia tinha diminuído e sentia-se a

brisa do rio. De repente, senti-me livre e animado. A brisa suave e refrescante

acariciava o meu rosto, as mãos e as roupas. A luz do sol em Nanjing não era

provavelmente tão intensa como a de Hangzhou. As noites de verão no Lago

Ocidental provocavam sempre suores e a água ali parecia ferver. Por outro lado, a

água no rio Qinhuai era verde o tempo todo. Mesmo cercada por multidões agitadas e

cantos desconcertantes, a água ainda assim parecia sempre separada por um véu,

permanecendo serena, esverdeada e refrescante. Passámos pela ponte Dazhong. A

menos de meia milha de distância, a mão do barqueiro guiou o barco para um lado,

parou o remo e deixou o barco flutuar. Ele considerou que aquele era o momento alto

da viagem e nós aproveitámos o momento durante algum tempo. Ele agachou-se
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calmamente, tinha-se acostumado de tal modo àquela paisagem que ficou indiferente

ao vê-la.

O rio estava muito animado naquela época. A maioria dos barcos estava parada, e

apenas algumas embarcações cruzavam a água. Todos os barcos ancorados estavam

na margem perto da cidade, pelo que o nosso barco estava também entre eles. Como o

nosso lado estava um pouco cheio, o outro lado não parecia apertado. Quando um

barco passou por nós, pudemos imaginar as sombras e ondas que ele causou. Contudo,

tais imagens eram abstratas e sem som. Depois, havia o canto e os sons agudos de

huqin por todo o lado. Na verdade, vozes sedosas eram difíceis de encontrar - mas

esses tons ásperos e estridentes podiam fazer-nos sentir jovens e por isso nos

agradavam um pouco. Senti-me feliz quando os ouvíamos à distância, com

imaginação e antecipação, a desempenhar um papel. Os ruídos de diferentes origens

que se agitavam no ar tinham-se misturado com os sons de instrumentos musicais de

diferentes intensidades, dando à luz uma harmonia especial. Estávamos com

dificuldade em escolher um único som para ouvir, e tínhamos de seguir o fluxo sonoro,

como se fosse a direção do vento numa tempestade. O nosso coração ficou entediado

durante algum tempo e a viagem aí tornou-se aborrecida. Mas o rio Qinhuai é

realmente atraente às vezes. Por exemplo, os passageiros nos barcos estacionados ou

que passam ficam desfocados e, nessa altura, tentar ver melhor abrindo ou limpando

os olhos é inútil. Isso realmente fez-nos pensar. No local onde atracámos, as luzes

eram numerosas, mas eram amarelas e baças. A luz foi perdendo intensidade e ficou

pior quando a neblina se instalou. Quanto mais luzes havia, mais turva ficava a visão.

Quando aquelas luzes amarelas se juntaram para luzir como estrelas no céu, era como

se o rio Qinhuai estivesse envolvido numa névoa iluminada. Com a mistura da luz e

do nevoeiro só podíamos ver as coisas mais próximas. O nosso olhar deixou de

reconhecer os detalhes dos rostos das pessoas. Afinal, as nossas luzes não podiam

rivalizar com o luar. A iluminação estava turva, mas o luar mantinha-se inalterado. A

luz era fraca e o luar claro. Na luz caótica, havia uma sensação de frescura. E isto era

realmente um milagre! Parecia que a lua tinha acabado de se maquilhar para a noite,

antes de subir graciosamente por cima do topo das árvores. O céu era de um azul
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afetuoso, como uma poça de água, pelo que, em contraste, a lua parecia mais viva.

Havia duas ou três árvores de salgueiro em terra, e as suas sombras fracas balançavam

ao longo da água. Os seus ramos suaves e delgados banhados ao luar eram como

braços de donzelas entrelaçados ou de mãos dadas. Os ramos pareciam igualmente

cabelos esparsos da lua. Às vezes, a lua espreitava através destas aberturas dos ramos

como uma menina tímida. Na margem havia algumas outras árvores cujos nomes

desconheço. Sob a luz do luar, pareciam velhos solenes, mas espirituosos. Não muito

distante, no céu, havia algumas nuvens brancas resplandecentes, como belas conchas

do mar. Sob as nuvens, o contorno obscuro do céu era definido por uma linha irregular.

Neste local, o cenário do rio criava uma imagem diferente, com as luzes das lanternas

e do luar misturadas entre si. Por isso, o luar agarrou-se às nossas almas e as luzes das

lanternas levaram a nossa imaginação para longe. E foi assim que o céu favoreceu o

rio Qinhuai e satisfez o nosso prazer.

c. “O Dorso do Meu Pai”

Não vejo o meu pai há mais de dois anos, e o que não consigo esquecer são as

suas costas. Naquele inverno, a minha avó tinha falecido e o meu pai fora retirado do

seu cargo. Foi um dia em que os infortúnios não chegaram isoladamente. Fui de

Pequim para Xuzhou, com ideia de voltar para casa com o meu pai e de preparar o

funeral. Quando cheguei a Xuzhou, vi o meu pai e a confusão que estava no pátio.

Pensei na minha avó e não pude deixar de chorar desalmadamente. O meu pai disse:

"As coisas são assim, não fiques triste! A ninguém é recusada entrada nos céus."

Quando o meu pai voltou a casa depois das penhoras, pagou o que faltava e

pediu dinheiro emprestado para o funeral. A nossa situação familiar ultimamente era

muito complicada, devido, por um lado, aos preparativos fúnebres e, por outro, ao

desemprego do meu pai. Depois de o funeral ter terminado, o meu pai foi para

Nanjing à procura de um novo trabalho e eu tive de voltar a Pequim para estudar, por

isso fomos juntos.
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Quando cheguei a Nanjing, um amigo agendou-nos um passeio, nós dois

estivemos juntos por um dia, na manhã seguinte, tinha que atravessar para Pukou para

viajar ao Pequim à tarde. Por causa da sua agenda preenchida, o meu pai já havia

decidido não me mandar embora e pediu ao empregado conhecido de um salão de chá

para me acompanhar. Ele pediu repetidamente ao empregado, com um certo cuidado,

mas eventualmente ficou preocupado, temendo que o empregado do salão de chá

pudesse não ser uma escolha apropriada. Hesitou durante algum tempo. Na verdade,

eu tinha 20 anos naquela altura e tinha ido e vindo de Pequim duas ou três vezes, por

isso não me importava. Ele hesitou um pouco e finalmente decidiu acompanhar-me

até lá. Tentei persuadi-lo duas ou três vezes a não ir, mas ele apenas disse: "Não

importa, preocupo-me que te levem à estação."

Atravessámos o rio e entrámos na estação. Comprei o bilhete e o meu pai estava

ocupado a cuidar da minha bagagem. Havia muitas malas, por isso ele teve de dar

uma gorjeta aos funcionários para poder passar. Estava, por isso, novamente ocupado,

negociando o preço com eles. Eu achava-me muito esperto naquela altura, sempre

achei que não era muito bonita a maneira como ele falava e tentei interrompê-lo, mas

ele acabou por acertar o preço e ordenou-me que fosse para o comboio. Escolheu um

assento para mim perto da porta e eu coloquei no assento o casaco roxo que ele me

dado. Disse-me para ter cuidado, para ficar alerta à noite e não apanhar numa

constipação. Também pediu aos empregados da sala de chá que cuidassem bem de

mim. Ri-me interiormente do seu comentário, porque eles só cumpriam as tarefas de

acordo com a quantidade de dinheiro e ele pagou pouco. Além disso, como é que uma

pessoa da minha idade ainda não conseguia cuidar de si próprio? Agora que penso

nisso, vejo como me achava esperto!

Disse-lhe: “Pai, pode ir.” Ele olhou para fora do comboio e disse: “Vou comprar

algumas laranjas. Fica aqui, não saias deste sítio.” Dei-me conta de que havia alguns

vendedores do lado de fora da cerca, ali na plataforma, à espera dos clientes. Para

chegar até lá, era preciso atravessar a ferrovia, saltar para baixo e depois subir. O meu

pai era um homem gordo, por isso não seria fácil chegar lá. Sugeri que devia ir eu mas

ele recusou-se e eu acabei por lhe fazer a vontade. Ele usava um boné preto, vestia um
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sobretudo com gola tipo mandarim de tecido preto e um robe de algodão verde escuro,

e eu observei-o a cambalear ao lado da ferrovia, inclinando-se lentamente, na parte

em que o percurso ainda não era muito difícil. Porém, não foi fácil para ele atravessar

a ferrovia e subir para a plataforma. Ele segurou-se com as duas mãos, encolheu os

pés, o corpo gordo ligeiramente inclinado para a esquerda, mostrando esforço. Nesse

momento, vi as suas costas e comecei a chorar. Enxuguei as lágrimas de imediato,

temendo que ele e os outros vissem. Quando olhei novamente para fora, ele já estava

a carregar as laranjas e a regressar. Ao cruzar a ferrovia, deixou primeiro cair as

laranjas no chão, desceu lentamente, pegou nas laranjas novamente e caminhou. Corri

para o ajudar. Ele e eu entrámos no comboio e colocámos as laranjas no meu casaco

de pele. Nessa altura, ele sacudiu o pó da sua roupa e descansou um pouco. Uns

minutos depois, eu disse: “Vou agora embora, escrevo quando chegar” e observei-o a

sair. Ele deu alguns passos, virou a cabeça e viu-me, acabando por dizer: "Entra, não

há ninguém lá dentro." Quando as suas costas se misturaram com as das outras

pessoas indo e vindo, e eu deixei de o ver, entrei e sentei-me, e as minhas lágrimas

voltaram.

Nos últimos anos, o meu pai e eu tivemos vidas ocupadas e a situação financeira

lá em casa piorou sempre. Ele saiu quando era adolescente para se fazer à vida, era

autoindependente e fez muitas coisas boas. Ele sabe bem como o mundo é deprimente!

A deterioração da situação económica da família deixou o meu pai muito triste e com

um temperamento difícil. Às vezes, ele não consegue controlar bem as suas emoções.

As pequenas coisas em casa também podem fazer com que perca a calma. A sua

atitude em relação a mim também se deteriorou ao longo do tempo. Mas, nos últimos

dois anos, o meu pai envelheceu e, por causa da distância, esqueceu-se das minhas

falhas e sentiu a minha falta e a do meu filho. Depois de eu partir para o norte, o meu

pai escreveu-me uma carta que dizia: "O meu corpo está, em geral, em boas condições,

mas dói-me o ombro. Custa-me escrever com uma caneta. Talvez minha vida chegue

ao fim". Depois de ler a carta, não pude deixar de chorar, e o dorso gordo do meu pai

apareceu novamente na minha memória. Meu deus, não sei quando poderei vê-lo

novamente!
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Ⅴ. Descrição e análise das ilustrações e dos elementos chineses no

livro

Hoje em dia, a presença de ilustrações nos livros modernos não está mais

limitada a uma única composição, podendo as imagens ocupar diferentes relevos, de

acordo com os géneros e vários formatos. Assim, as ilustrações podem ser temáticas,

de fundo, explicativas e independentes.

1. Ilustrações temáticas

De um modo geral, este tipo de ilustrações é frequentemente visto em revistas.

Os designers usam grandes ilustrações com temas distintos de acordo com o conteúdo

principal de artigos ou gráficos, geralmente o número dos ilustrações temáticas é

menor. Este tipo de ilustração é relativamente claro, o que pode transmitir claramente

o conteúdo do texto para os leitores que o leem pela primeira vez, de modo a que

possam criar uma atmosfera emocional na sua própria mente antes de ler o texto, e

depois ler o conteúdo com essa emoção. Portanto, o impacto emocional deste design é

muito intuitivo para os leitores.

2. Ilustrações de fundo

Normalmente, os designers selecionarão várias imagens simples que são

semelhantes ao tema e consistentes com o universo dominante do texto. O que precisa

de ser enfatizado aqui é a palavra "simples", já que a ilustração tem de ser

suficientemente ampla para servir de fundo a todo o texto.

3. Ilustrações explicativas

A maioria dos livros autobiográficos e os livros mais populares pintados à mão

são os melhores porta-vozes deste estilo. As ilustrações deste tipo de livros são muitas

vezes feitas pelo próprio autor e, em certa medida, tornaram-se símbolos visuais de

texto.

4. ilustrações independentes
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Este tipo de ilustrações de livros saltaram da categoria de arte para a ilustração

de livros. Eles são da autoria de um indivíduo independente e não precisam de

estabelecer uma relação próxima com as palavras. Mais frequentemente, as palavras

são apenas anotações das imagens. Este tipo de design reflete uma grande quantidade

de aleatoriedade. Os seus autores não estão mais confinados à forma e não ficarão

presos na relação entre imagens e conteúdo. Eles são naturalmente fáceis de criar e

têm mais espaço e liberdade para jogar com o texto.

No caso do livro em análise, a coleção de textos "Luar Sobre a Lagoa de Lótus"

este apresenta, sobretudo, ilustrações de fundo. Normalmente, os designers

selecionam várias imagens simples que são próximas do tema e consistentes com o

registo e tom da obra completa. Assim, a ilustração de fundo subordina-se ao texto e a

sua existência permite aos leitores compreenderem melhor o seu conteúdo, uma vez

que as imagens ajudam a contextualizar o relato. A maioria destas ilustrações são

simples, tal como o seu design, a cor dominante não será muito forte de forma a não

atrair demasiado a atenção do leitor para as ilustrações, que não têm a mesma

importância do texto. Além disso, o número de ilustrações é sempre relativamente

reduzido, em número inferior ao número de textos que a coletânea integra. A

ilustração, em termos gerais, é uma arte que decorre do texto e procura refletir

elementos do seu conteúdo, podendo repeti-lo, completá-lo ou aprofundá-lo. Não

obstante, isso não significa que a ilustração seja menos importante do que as palavras;

pelo contrário, especialmente nos livros de literatura infantil, a ilustração pode ser, no

caso de alguns formatos editoriais específicos, tão importante quanto o texto.

No caso do livro em análise, todas as sua ilustrações pertencem ao pintor Feng

Zikai. O número de ilustrações é cerca de 100, menor do que o número de textos. As

linhas das ilustrações são, como há pouco referido, descomplicadas. Todos os

desenhos são a preto e branco. O conteúdo das imagens é simples e de fácil

compreensão para os leitores, e todas elas foram cuidadosamente selecionadas pelos

editores, com o objetivo de criar coesão entre textos e ilustrações. A ilustração

assegura a coerência visual e a identidade do volume.



57

As ilustrações podem facilitar a compreensão dos textos pelos leitores,

especialmente os mais jovens, o que é altamente vantajoso, tendo em consideração

que os textos de Zhu Ziqing podem ser um pouco difíceis para os menos experientes.

As imagens de Feng Zikai permitem não só mostrar diretamente parte do conteúdo do

texto, mas também estabelecer outras relações com ele, ao mesmo tempo que

transformam conceitos abstratos em imagens concretas.

Sobre as imagens presentes nos livros infantis, Marly Amarilha (Amarilha, 2002:

p. 41) afirma que "a ilustração contribui para o desenvolvimento de alguns aspetos do

leitor”. Ressalta que, por exemplo, a sua imobilidade “favorece a capacidade de

observação e análise" e que ela promove "uma rica experiência de cor, forma,

perspetivas e significados". Vê-se, pois, a sua relevância no mundo literário dirigido

às crianças e a necessidade de as preparar para o interpretar com competência e

eficiência, usufruindo das múltiplas experiências que ele lhes proporciona (Nunes &

Gomes, 2014)40.

Em seguida, vamos analisar as ilustrações deste livro.

5.1. Capa

O design das capas não é somente a forma de apresentação do livro e o seu

conteúdo, mas também o suporte que permite aos leitores ter acesso à

informação-chave dos livros. Um excelente design de capa pode atrair a atenção dos

leitores e torná-los interessados no conteúdo do livro. Por sua vez, pode igualmente

afetar o resultado de vendas dos livros. Em suma, a capa deve ser alvo de um especial

trabalho criativo, contendo informação relevante e esteticamente apelativa.

40Nunes, Myllena & Gomes, Priscila (2014) “A IMPORTÂNCIA DAS ILUSTRAÇÕES NA
LITERATURA INFANTIL E A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LEITORES DE IMAGENS”
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Figura 3 - Capa do livro

Ao observarmos o exemplo acima, é possível identificar que a capa deste livro

tem três cores: vermelho, verde e preto. A capa é verde escura no seu todo, pelo que o

vermelho é apenas usado na palavra "ilustração" no seu centro, e o texto surge a negro

(título do livro, edição), usado como um pincel para delinear o quadro inteiro.

A filósofa americana Susan Langer disse: "a linguagem não é de forma alguma a

única ferramenta para a expressão humana. Uma vez que a linguagem não pode

manifestar completamente a emoção, a habilidade simbólica humana irá

inevitavelmente criar outro símbolo servindo a emoção.”41 De acordo com o seu

significado simbólico, diferentes tons podem provocar diferentes reações emocionais

nas pessoas. Na aplicação desta ideia à ilustração infantil, a escolha e aplicação da cor

é um tópico algo contestado, onde não faltam diferentes opiniões. Muitos estudos

revelam que a cor pode afetar a emoção das pessoas e, na ilustração infantil, cores

diferentes atraem a atenção das crianças de forma diferente.

Do ponto de vista da seleção de cores desta capa, o verde é uma cor natural,

simbolizando a vida, juventude, crescimento e prosperidade. É uma cor muitas vezes

associada aos conceitos de esperança, confiança e otimismo, especialmente quando o

verde é muito brilhante e nos lembra folhas verdes. Ao mesmo tempo, verificamos

também que a cobertura adota o verde escuro (tom da oliveira). Geralmente, este tom

surge associado às sensações de serenidade, conforto, tradição, escuridão, melancolia.

41 [美]苏珊·朗格.刘大基，傅志强，周发祥译.情感与形式[M].中国社会科学出版社,1986:7.
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O vermelho, mesmo em pouca quantidade, pode desempenhar um papel importante e

é o mais atraente. Por norma, as pessoas que reparam neste livro podem identificá-lo

num só olhar.

5.2.A ilustração de “Dias Fugazes”

Figura 4 - A andorinha voltou, mas o homem não voltou

O canto superior esquerdo desta imagem apresenta três ramos de salgueiro,

enquanto o canto superior direito mostra duas andorinhas. Observa-se ainda uma

rapariga que surge representada de costas, com os braços apoiados na varanda, o que

nos sugere que está a olhar para a paisagem à sua frente ou, ainda, que se encontra a

pensar.

Andorinhas

As andorinhas são aves migratórias que se deslocam ao ritmo das estações do

ano. Tendem a mover-se aos pares, entram e saem das casas das pessoas ou fazem

ninhos sob os beirais. Estas aves são alvo de um carinho especial pelos mais velhos e

são uma imagem simbólica frequente na poesia antiga, surgindo a anunciar a
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primavera e despedindo-se no outono. Simbolizam ainda a separação e outros eventos

sentimentais atuais, repousando nas acácias.

As emoções simbolizadas pelas andorinhas podem ser, grosso modo, divididas

em cinco categorias: 1. As andorinhas simbolizam a beleza da primavera e transmitem

o carinho pela mesma; 2. As andorinhas retratam a beleza do amor e transmitem o

desejo dos amantes; 3. As andorinhas simbolizam a mudança dos acontecimentos

atuais, exprimindo uma certa ideia de prosperidade que existia no passado e que agora

foi substituída pelo declínio; representam a renovação pessoal, a subjugação nacional

e a separação familiar; 4. As andorinhas podem ser mensageiras que enviam cartas em

nome dos outros e exprimem a dor causada pela separação; 5. As andorinhas

simbolizam a tristeza do vaguear e descrevem a dor provocada por ele.

A primavera é radiosa, as andorinhas são seres pequenos e populares, e os poetas

parecem sucumbir ao seu encanto. Quando a primavera passa, os poetas sentem-se

invadidos por uma grande tristeza, como acontece em “Dias Fugazes”, onde nos é

revelada a impotência e arrependimento de Zhu Ziqing pelo passar do tempo. Apesar

de tudo, ele ainda se apresenta a refletir sobre o que fazer no futuro.

5.3. A ilustração de “Rio Qinhuai - os Sons dos Remos e as Sombras

das Lanternas”

Figura 5 - Qinhuai na véspera de Ano Novo em 1928
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Esta imagem mostra um cena relativa a uma família que reside na margem do rio

Qinhuai, situando-se temporalmente na véspera de Ano Novo.

Zhu Ziqing escreveu, em “Rio Qinhuai - os Sons dos Remos e as Sombras das

Lanternas”, o seguinte: "Depois da ponte Dazhong, chegámos à parte do rio Qinhuai,

onde as luzes da cidade rivalizavam com o luar, e onde as canções, as danças e a

movimentação das pessoas não paravam durante toda a noite.". Esta trata-se de uma

experiência típica no sul do rio Yangtze. As vias navegáveis tortuosas surgem

balizadas por habitações em ambos os lados do rio, formando uma barreira visual.

Apenas a audição permite perceber a ação que se desenrola do outro lado do rio, o que

gera uma imagem mental particular a propósito de algo que não é visto mas apenas

ouvido e imaginado.

Figura 6 - Casas de Jiangnan

Os edifícios em Jiangnan não pautam pela simetria e organização, mas refletem a

natureza e a simplicidade e a ligação próxima à água. As casas dos populares de

Jiangnan, quer se trate de desenho de modelos ou de transformação da iconografia,

variam muito entre si. Na maioria dos casos, as habitações caracterizam-se por terem

uma estrutura de madeira alta e fina, decoração requintada, telhado leve, e os entalhes

de madeira e tijolo serem muito apurados e detalhados. Ao analisar a composição da

elevação das casas populares de Jiangnan ao longo do rio, podemos compreender a

apresentação externa de diferentes elementos, que estão relacionados com suas
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funções de uso. O telhado das casas populares de Jiangnan é plano. Forma uma linha

reta a partir da elevação da frente, da elevação de trás e da elevação lateral, e não há

arco côncavo na elevação lateral, o que facilita o procedimento da sua construção.

A janela lateral superior do telhado é semelhante às lucarnas ou claraboias.

Trata-se de um dispositivo que permite fazer pleno uso do telhado para fornecer luz

do dia e ventilação. O piso inferior das casas populares de Jiangnan é principalmente

destinado à localização da cozinha, enquanto o andar de cima é composto

principalmente pelo quarto, não sendo um local para receber convidados ou clientes.

Deste modo, há muitas janelas que são abertas diretamente, e a decoração das janelas

é feita em treliça, o que economiza custos. A maioria das portas perto do rio são portas

individuais e mas normalmente algumas famílias têm outra porta mais baixa fora da

porta individual, em estilo de grade, de modo a facilitar a ventilação interior e a dar

aos moradores um sentido de segurança. Os gradeamentos podem ser de madeira

comuns ou gradeamentos Meiren42, sendo selecionados de acordo com as

necessidades do proprietário. As casas podem ter cais privados, uma vez que a via

navegável era o principal meio de transporte nos velhos tempos. As pessoas com

grande acesso ao transporte de mercadorias teriam estabelecido portos privados. Em

conjunto, estes são os elementos que constituem a composição da fachada ribeirinha

das casas populares de Jiangnan Shuixiang.

A arquitetura tradicional de Jiangnan tende a usar tons monocromáticos como o

tom principal, e uma grande área de verde exuberante como fundo.

42 Gradeamentos Meiren é um nome elegante para uma cadeira. Casas populares antigas de Huizhou
muitas vezes tomam o andar de cima como o principal lugar para descanso diário e atividades. Nos
tempos antigos, as mulheres solteiras não podiam descer facilmente. Quando estavam solitárias, elas só
podiam apoiar-se na cadeira, olhar para o mundo exterior, ou secretamente olhando para o
entretenimento lá em baixo. Portanto, esta cadeira é chamada de "gradeamentos Meiren".
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Figura 7 - Quando a lua pairava atrás dos salgueiros

Salgueiro chorão

No texto “Rio Qinhuai - os Sons dos Remos e as Sombras das Lanternas”, Zhu

Ziqing afirma que os salgueiros são como os braços de uma menina. Na antiguidade,

recorria-se muito à imagem do salgueiro para descrever a postura gentil das meninas.

Comparavam-se ramos de álamo e de salgueiro com a cintura fina de uma bela mulher,

pois o comprimento estreito e suave de vime assemelhava-se à figura graciosa

feminina, no que é uma comparação recorrente e representativa da poesia clássica.

Na poesia antiga, os salgueiros são principalmente conhecidos como “salgueiros

chorões”, geralmente aludidos para expressar sentimentos de separação. Em chinês,

‘Liu do Salgueiro’ (Liu Shu) é homónimo da palavra ‘deixada para trás’ (Liu Xia).

Deste modo, quando os amigos partem, os poetas muitas vezes usam esta referência

para expressar a sua relutância em afastar-se dos seus amigos. Os salgueiros de

Baqiao, fora do portão leste de Chang'an, a capital da Dinastia Han, são normalmente

espessos. As pessoas costumavam enviar os seus parentes e amigos para Baqiao e, em

seguida, cortavam um ramo de salgueiro verde para dar aos seus familiares e amigos

que estão prestes a viajar. Desde então, a oferta de salgueiros dobráveis tornaram-se

um costume popular em ocasiões de despedida. No momento da separação, dobrar um

salgueiro permite passar a mensagem da relutância que alguém tem em separar-se da
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outra pessoa de forma afetuosa e implícita. Embora o salgueiro seja a planta mais

comum no norte e sul do rio, é simbolicamente conotado na cultura tradicional. O

salgueiro também é conotado com poesias serenas. As características únicas do

salgueiro e a sua graciosa, colorida e comovente imagem costumam deixar marcas em

muitos textos poéticos, sendo uma imagem frequente, nomeadamente em obras de

poesia clássica, onde surgem muitos poemas dedicados às plantas, sendo o salgueiro

uma que se destaca. Como há pouco referido, o salgueiro é um símbolo de separação

e na jornada da vida, quer seja na vida ou na morte, a separação ocorre muitas vezes.

Na poesia chinesa, o tema da separação tem grande impacto e, por isso, os ramos de

salgueiro aparecem muitas vezes referidos.

5.4. A ilustração de “Luar Sobre a Lagoa de Lótus”

Figura 8 - Lótus

O lótus é uma flor eternamente favorecida pelos literatos chineses e é também

uma imagem muito comum na poesia chinesa antiga. O lótus é nativo da Índia e

caracteriza-se por ser uma planta aquática, com floração de verão, de cor branca ou

rosa, única ou dupla, que foi sempre um símbolo de beleza e pureza. De acordo com



65

costumes populares, o dia equivalente a 24 de junho do calendário lunar é o

aniversário do lótus. Zhou Dunyi elogiou-o da seguinte forma: "fora da lama sem

tingir, limpar as ondulações sem demónios"43. Para além da beleza e da pureza, o lótus

está igualmente associado a outras qualidades: nobreza, fidelidade, solidão, esperança,

amor, etc. Das qualidades mencionadas, salienta-se o caráter nobre desta flor: a beleza

das flores de lótus simboliza a nobre qualidade do poeta, de modo a destacar a sua

superioridade, porém também a sua solidão face ao mundo decadente. Além disto, o

lótus é usado para descrever a bela aparência de uma mulher ou um amor puro. O

lótus muitas vezes leva as pessoas a terem a impressão de algo elegante e nobre. Por

fim, o lótus é também aplicado para descrever uma vida idílica. O poeta cria uma bela

e harmoniosa metáfora, através do lótus, aludindo a um tipo de vida ideal do poeta.

43 《爱莲说》陶渊明 é uma poesia chinesa antiga.
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VI. Algumas conclusões

A literatura infantil, pelos seus destinatários e as suas funcionalidades pode ser

vista como global, não tendo tão claras e delimitadas as fronteiras nacionais, uma vez

que ela exprime sempre as virtudes mais básicas e comuns, assim como as exigências

espirituais da humanidade. A tradução de obras de literatura infantil de grande

qualidade para chinês permitirá às crianças chinesas o acesso a obras estrangeiras, aos

seus conteúdos e à sua mundividência, alargando os seus horizontes. Essas obras

também influenciarão o desenvolvimento da literatura infantil chinesa e da

investigação que sobre ela se realiza. O intercâmbio cultural com outros países sairá

ainda mais reforçado se, para além da publicação de obras estrangeiras na China,

obras literárias chinesas forem traduzidas em línguas estrangeiras, para que as

crianças estrangeiras possam compreender a cultura chinesa. O nosso objetivo com

este trabalho foi, a uma pequena escala, contribuir para criar mais laços entre as

culturas e as literaturas em língua chinesa e portuguesa, dando a conhecer alguns

textos fundadores da cultura chinesa.

Os livros infantis são uma parte vital do intercâmbio mútuo entre a literatura

chinesa e as literaturas dos países estrangeiros. Após anos de esforços e investimentos,

é cada vez maior o número de estudiosos estrangeiros e especialistas que entendem a

cultura chinesa. Por exemplo, na Feira do Livro Infantil de Bolonha, livros e obras

infantis da China receberam alguma atenção e reconhecimento nos últimos anos.

Espera-se que o crescimento deste interesse continue, de modo a que se consolide a

imagem de que a literatura infantil chinesa tem grande qualidade.

Desde o início da pandemia provocada pela Covid-19 em 2020, que autores de

livros infantis – muitos trabalhando a partir de sua casa – criaram livros a ensinar as

crianças a prevenir a infeção, esperando que esta medida pudesse criar uma maior

consciencialização por parte dos pequenos leitores. Trata-se de uma parte boa de um

mau fenómeno. É também um indicador de que os escritores de literatura infantil

acompanham os eventos atuais e têm um forte sentido de responsabilidade social e de

inovação, colocando a arte ao serviço das pessoas.
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A indústria editorial chinesa entrou numa era de ouro, e o crescimento do número

de livros infantis é óbvio para todos. Vimos o rápido desenvolvimento da economia

editorial, mas não podemos ignorar os problemas e perigos que podem ser causados

pela sua rápida expansão. Com o desenvolvimento acelerado da indústria editorial, os

desafios sobre a qualidade dos livros aumentam. Adicionalmente, devemos prestar

atenção à inovação do conteúdo dos livros publicados, uma vez que a publicação

repetida de obras clássicas pode não promover a prosperidade e o desenvolvimento da

indústria da literatura infantil, nem o seu reconhecimento como área de inovação e

criatividade modernas. Devemos reconhecer o valor dos clássicos, mas não podemos

ter apenas livros clássicos no campo da literatura infantil. Tanto os jovens escritores

como os escritores já veteranos devem dar ênfase à inovação. A adaptação clássica do

livro produzirá boas vendas, mas esse interesse exclusivo não permite a descoberta de

novos autores.

Como uma forma de arte, a ilustração de livros infantis tem uma influência subtil

no cultivo da estética infantil. Atualmente, a ilustração tornou-se uma parte

indispensável dos livros infantis, e as editoras de literatura infantil reconhecem o seu

impacto na atração de públicos, além da veiculação de conteúdos. É necessário

produzir ilustrações de livros infantis que atendam aos interesses estéticos das

crianças em diferentes estágios de desenvolvimento, articulando as imagens com o

conteúdo do livro, nomeadamente através da criação de capas apelativas, além de

outros elementos visuais relevantes.

Os textos traduzidos e brevemente analisados estão publicados num livro onde

ocorre a combinação das palavras de Zhu Ziqing com as imagens de Feng Zikai,

criando uma das obras clássicas da prosa chinesa. Para este estudo, selecionei alguns

textos mais conhecidos e as respetivas ilustrações, de modo a dar conta das relações

que estabelecem e da forma como refletem elementos culturais chineses.

Contextualizei este trabalho com elementos relevantes das experiência de vida dos

criadores e dos seus contextos de criação, o escritor Zhu Ziqing e o ilustrador Feng

Zikai, na expectativa de colaborar na divulgação do seu trabalho em Portugal. Embora

este livro seja difícil de difundir em Portugal e as crianças, sobretudo as muito novas,
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possam não o compreender – porque o texto é mais “pesado” quando comparado com

os livros-álbum contemporâneos, exigindo aos jovens leitores uma certa competência

de leitura, o seu valor cultural e literário é muito relevante, sendo uma obra de

referência para todos os estudantes chineses.
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