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resumo 
 
 

Esta dissertação consiste numa análise crítica da secção relativa à China, 
incluída em A Volta ao Mundo (1944) de Ferreira de Castro, inscrevendo esse 
relato no contexto do amplo corpus de literatura de viagens em que se integra, 
e colocando em evidência as imagens e estereótipos da China nele presente. 
Dividida em duas partes, a primeira secção da dissertação explora a definição 
e a tipologia da literatura de viagens e introduz três dos seus géneros: a 
literatura de viagens de peregrinação, a literatura de viagens de expansão e a 
literatura de viagens imaginárias. Além disso, apresenta a história e as 
caraterísticas do diário de viagem no contexto da narrativa de viagens.  
A segunda parte analisa as imagens da China em A Volta ao Mundo, sob a 
perspectiva da história, cultura, património e dos estereótipos dos chineses, tal 
como surgem representados por Ferreira de Castro. Paralelamente, 
descrevem-se os traços caraterizadores dos processos de escrita do autor, 
considerando o estatuto do narrador, o foco narrativo, as personagens e o 
enredo, o espaço e o tempo.  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

keywords 
 

Ferreira de Castro, A Volta ao Mundo, travel literature, images of China. 

abstract 
 

This dissertation provides a critical analysis of the section on China, included in 
A Volta ao Mundo (1944) by Ferreira de Castro, placing this account in the 
broader context of travel literature, and highlighting the images and stereotypes 
of China patent in them. 
The dissertation comprises two sections, the first exploring the definition and 
types of travel literature and briefly characterizing three of its genres: 
pilgrimage travel literature, expansion travel literature and imaginary travel 
literature. In addition, it presents the history and characteristics of the travel 
diary in the wider context of travel narrative. 
The second section analyzes the images of China in A Volta ao Mundo, from 
the perspective of history, culture, heritage, and Chinese stereotypes as 
presented by Castro. At the same time, the main features of Castro’s narrative 
processes are described, considering the narrator’s status and perspective, the 
characters and the plot, space and time. 
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Introdução 
 
Desde sempre, a humanidade não deixou de se mover e de explorar o espaço. Os 

motivos para viajar estão em constante mudança e os meios de transporte em permanente 

evolução. As estradas e os horizontes tornam-se cada vez mais amplos. Paralelamente, 

documentos históricos e textos literários relacionados com viagens têm-se lentamente 

acumulado ao longo dos tempos, convertendo-se num riquíssimo património cultural. Em 

tempo de guerra ou de paz, a literatura de viagens tem dado testemunho do 

desenvolvimento da cultura humana e nela se têm projetado os infinitos sentidos que a 

deslocação (física, mas também metafísica) tem revestido para o homem ao longo da sua 

história na terra.  

Nos três volumes da sua monumental narrativa intitulada A Volta ao Mundo, o 

escritor português Ferreira de Castro, baseando-se na sua experiência real de viajante, 

relata os seus encontros e as impressões suscitadas pelos diferentes territórios que vai 

visitando. No terceiro, consagra uma longa secção da sua narrativa à sua permanência e 

deambulações por terras chinesas, que visitou já depois de ter eclodido o conflito sino-

japonês. Na sua viagem à China, Ferreira de Castro contacta com personagens de 

diferentes etnias e classes, recolhendo diversificadas impressões e experiências e, desse 

modo, redefinindo a sua perceção do mundo. Esta dissertação pretende ser uma análise 

dessa “secção chinesa” de A Volta ao Mundo, na perspectiva da literatura de viagens e da 

história cultural, partindo, sobretudo, de uma leitura atenta do texto do autor, 

posteriormente informada por estudos críticos. 

Esta dissertação encontra-se dividida em três partes. A primeira parte examina os 

tipos e caraterísticas da literatura de viagens e as suas origens históricas. A segunda 

ocupa-se da análise das imagens da China presentes em A Volta ao Mundo, de Ferreira de 

Castro, contextualizando a viagem do autor e esclarecendo aspetos da história, da cultura 

e do património da China, assim como as impressões do autor acerca do povo chinês. A 

terceira parte incide sobre o estudo do estilo narrativo e das estratégias expressivas mais 

frequentes no relato de Ferreira de Castro. Adotando uma abordagem tendencialmente 

objetiva que lhe permite observar e refletir criticamente acerca dos problemas da 

sociedade da época, o autor entra em interação com várias classes da população, o que 
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lhe permite compreender empaticamente a vida de “outros” com base numa dinâmica de 

trocas e diálogos. Assim, sempre através de uma perspectiva inevitavelmente ocidental, 

Ferreira de Castro revela uma notável compreensão e aceitação das diferenças culturais 

entre os diferentes países e regiões.  

A Volta ao Mundo adota a perspectiva autodiegética, frequente na narrativa de 

viagens, contando a própria história do viajante em primeira pessoa, como se se tratasse 

de parte da sua autobiografia. Apresentando a vantagem de, regra geral, serem relatos 

vívidos, capazes de facultar uma visão íntima do viajante, a narração em primeira pessoa 

apresenta, por outro lado, óbvias limitações, na medida em que ao narrador só é possível 

relatar as suas próprias experiências, o que limita inevitavelmente o alcance da narrativa. 

Além disso, a narrativa do “eu” não é apenas restringida pelos sentidos, mas também pelo 

nível de conhecimento, posicionamento ético, postura política, raça, género e outras 

características da identidade do narrador.  

Estas considerações são particularmente pertinentes no caso de A Volta ao Mundo. 

Ao ler o relato de Ferreira de Castro, não só colhemos ampla informação sobre as 

condições sociais da China da época, como, sobretudo, acompanhamos a resposta, crítica 

ou elogiosa, que o autor dá a essas diferenças, avaliamos o modo como aceita as 

profundas e imutáveis diferenças que separam culturas, testemunhamos a revisão parcial 

dos seus estereótipos acerca da China e dos chineses.  

Por outro lado, as paisagens que o escritor encontra durante as suas viagens não são 

meros espaços físicos, mas também cenários psicológicos e sociais. Assim, Ferreira de 

Castro oferece ao leitor a oportunidade e o espaço para explorar, conduzindo-o, em 

simultâneo, para o mundo exterior observado e para o mundo interior do viajante, e ainda 

para o mundo imaginário recriado pelo leitor a partir daqueles. 
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1. A literatura de viagens 
 

1.1 Definição e género(s) 
 
1.1.1 A literatura de viagens: aproximação a uma categoria 
 

As viagens têm sido parte integrante da atividade humana desde a antiguidade até ao 

presente, desde as mais remotas trocas comerciais até à expansão colonial moderna, 

passando pelas formas do lazer atual, pelo turismo, etc. Pode-se, pois, afirmar que, desde 

sempre e por razões diversas, o homem foi um ser-em-viagem e nunca parou de percorrer 

o globo terrestre.  

Antes da Revolução Industrial, os viajantes dependiam de carruagens e de barcos 

para se deslocarem; nos tempos modernos, passam a utilizar aviões e automóveis para 

viajar pelo mundo inteiro. A popularidade das viagens contribuiu, naturalmente, para o 

desenvolvimento da literatura de viagens, que, por sua vez, estimulou o desejo de 

continuar a viajar. O aumento gradual da escrita de literatura de viagens tornou-se um 

fenómeno relevante no campo da produção e consumo literários, tendo conduzido à 

expansão dos estudos sobre esta modalidade da literatura. 

Particularmente nos séculos XX e XXI, o discurso sobre a literatura de viagens tem 

assumido crescente relevo no âmbito dos estudos literários. Durante muito tempo 

associados à esfera do lazer e do entretenimento, os relatos de viagem foram 

esteticamente desvalorizados. A literatura de viagens, com a sua longa história, conteúdo 

e expressão muito diversificados, é ainda um campo pouco explorado e muitas das 

questões teóricas por ela suscitadas merecem uma discussão crítica aprofundada. 

Na história da literatura mundial, embora as tradições literárias do Oriente e do 

Ocidente evidenciem incontestáveis diferenças, existem pontos em comum, no que diz 

respeito à relação intrínseca entre viagens e literatura, que se verifica em ambas. As 

viagens heroicas retratadas nas epopeias de Homero, o relato bíblico do Antigo 

Testamento, em que Moisés guia os judeus durante a fuga do Egito, as lendas medievais 

do Santo Graal e as aventuras cavaleirescas estão todas relacionadas com o tema 
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universal da viagem. E o mesmo se pode dizer acerca de textos clássicos literários 

chineses, como os Analectos de Confúcio, Li Sao e Jornada ao Oeste. 

O pensador francês contemporâneo Deleuze argumentou que são quatro as atitudes 

mentais que podem adotar-se perante a viagem: 

 
One to be found in Fitzgerald, another in Toynbee, the third in Beckett, and the last 
in Proust. The first notes that travelling, even to remote islands or wildernesses, 
never amounts to a real “break”, if one takes along one's Bible, one's childhood 
memories, and one’s habits of thought. The second, that travel aspires to a nomadic 
ideal, but it's a ridiculous aspiration, because nomads are in fact people who don’t 
move on, don’t want to leave, who cling to the land taken from them, their region 
central. Because, according to the third observation, the most profound, Beckett’s, 
“we don't travel, as far as I know, for the pleasure of travelling; we're dumb, but not 
that dumb”. So what reason is there, ultimately, except seeing for yourself, going to 
check something, some inexpressible feeling deriving from a dream or nightmare, 
even if it’s only finding out whether the Chinese are as yellow as people say, or 
whether some improbable color, a green ray, some bluish, purplish air, really exists 
somewhere, out there. The true dreamer, said Proust, is someone who goes to see 
something for himself. (Deleuze, 1997: 77-78) 

 
Entre os quatro autores mencionados, é Beckett, o mestre do absurdo, quem formula 

a opinião mais perspicaz, enfatizando que viajar é confirmar algo, mesmo que seja ainda 

uma impressão vaga ou um sentimento indefinido. Deleuze realça, neste passo, a natureza 

literária da própria viagem, pois, na sua opinião, ela possui as mesmas qualidades 

fantasiosas, intuitivas e místicas da literatura. No entanto, se se pretender conduzir um 

estudo sistemático da literatura de viagens como categoria literária específica, a 

afirmação do autor revela-se demasiado ampla.   

Na definição da vasta categoria literária da literatura de viagens, distinguem-se, 

geralmente, três tendências: uma consiste em considerá-la literatura de lazer, destinada a 

consumo popular, desempenhando sobretudo funções de diversão, entretenimento, prazer, 

ou, no máximo, “educação para o divertimento”; outra advoga, pelo contrário, que a 

literatura de viagens pertence, de pleno direito, à literatura “séria” e que, como ela, pode 

desenvolver uma reflexão profunda e esteticamente válida sobre a viagem. Alguns 

autores chegam mesmo a argumentar que a literatura de viagens é a expressão mais 

exemplar da busca humana pelo verdadeiro significado da vida, para além dos limites do 
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tempo, do espaço e da morte, podendo, por esse facto, rivalizar com a grande literatura. 

Os partidários da terceira tendência, por seu lado, recusam-se a considerar a literatura de 

viagens como uma subcategoria da Literatura, considerando-a uma espécie de literatura 

alternativa ou uma classe de textos à parte.  

Na realidade, a literatura de viagens é uma ampla família que evidencia uma 

acentuada diversidade tipológica: pode ser popular e coloquial, séria e profunda, ou 

transgredir a fronteira entre ambos os registos. Na sua expressão literária muito distinta, a 

escrita de viagens desdobra-se em diferentes géneros literários: ensaios, contos, poemas, 

romances, relatos, cartas, biografias, memórias e outros géneros de caráter ficcional e não 

ficcional. Sublinhe-se, contudo, que nem toda a escrita de viagens é literatura de viagens, 

podendo o livro de viagens – ou travelogue, na versão inglesa – apresentar um caráter 

ficcional ou não ficcional. De facto, as características mais destacadas da literatura de 

viagens são a sua completa liberdade e o seu frequente hibridismo.  

Deste modo, a literatura de viagens não adota sempre um estilo de escrita invariável 

ou um género codificado, podendo antes exprimir-se através de uma ampla diversidade 

de registos. O texto de viagens pode, deste modo, apresentar-se como puro travelogue, 

relatório, livro de memórias, ensaio, conto ou romance, ou pode combinar diferentes 

géneros literários. Este hibridismo é, por vezes, olhado com desconfiança, levando alguns 

estudiosos a duvidar do valor da literatura de viagens como objeto de investigação. No 

entanto, a sua liberdade e abertura estão de acordo com a liberdade de viajar, de 

atravessar fronteiras e com a recusa de todo o tipo de restrições. A liberdade de viajar 

prolonga-se, assim, na liberdade de escrever sobre viagens, com recurso a um registo 

extremamente flexível que atravessa diversos géneros e categorias.  

Segundo Jan Borm, a escrita ou literatura de viagens não é um género, mas “a 

collective term for a variety of texts both fictional and non-fictional whose main theme is 

travel” (Borm, 2004: 13). Cruza, portanto, os territórios da etnografia, da antropologia, da 

geografia, das ciências naturais, da sociologia, da filosofia e uma série de outras 

disciplinas. Na sua especificidade estético-literária, a literatura de viagens integra-se na 

categoria mais ampla de escrita de viagens. Incluindo obras ficcionais tematicamente 

centradas no eixo da viagem (incluindo, por exemplo, as viagens espaciais e as viagens 
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no tempo), a literatura de viagens compreende uma classe de textos mais restrita do que a 

escrita de viagens, uma vez que estes se distinguem pelo seu valor literário.  

A questão da literariedade tem sido, no que diz respeito à definição da categoria da 

literatura de viagens, objeto de frequente debate. Alguns argumentam que os relatos de 

viagens têm valor meramente documental, visto subalternizarem a dimensão ficcional e 

imaginativa e aderirem estritamente ao princípio da descrição objetiva de experiências 

reais de deslocação. A ser assim, um romance, por evidenciar natureza ficcional, não 

poderia, em rigor, ser integrado na literatura de viagens.  

Contudo, outros defendem que a literatura de viagens é também, em larga medida, 

uma literatura de imaginação, e que é em função deste critério que deverá ser apreciada. 

Algumas obras de Xu Xiake, Marco Polo ou Charles Darwin, por exemplo, noticiaram a 

descoberta de novas espécies, novos povos e continentes, o que mais parece, por vezes, 

aproximá-las do puro relato de aventuras do que da literatura. Só após o surgimento das 

obras de Tchekhov e, mais tarde, da literatura de viagens europeia e americana é que este 

género literário foi gradualmente amadurecendo, tendo sido cultivado por autores que, 

nas suas obras, retrataram personagens com subtileza e emoção, registaram 

acontecimentos, inscrevendo-os num contexto histórico mais amplo, e orquestraram a 

narração de histórias, em vez de simplesmente oferecerem a descrição das paisagens que 

observavam ao longo do percurso. 

Assim, a componente ficcional não está arredada da literatura de viagens que, 

frequentemente, revela incontestáveis qualidades literárias ou estéticas e um claro 

domínio dos códigos técnico-narrativos. Por conseguinte, na literatura de viagens, 

confluem tanto elementos imaginativos, como descrições baseadas em factos e 

experiências reais, com frequência ocorridos em lugares exóticos, embora, regra geral, o 

grau de autenticidade e fiabilidade do registo seja superior ao da pura literatura de 

imaginação. De acordo com Bruce Chatwin, no seu livro intitulado What Am I Doing 

Here?, “the word ‘story’ is intended to alert the reader to the fact that, however closely 

the narrative may fit the facts, the fictional process has been at work” (Chatwin, 1998: 

introduction), transcendendo, portanto, a história, o tempo e as fronteiras disciplinares. O 

mundo desenvolvido pela literatura de viagens não é, portanto, exatamente coincidente 
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com um ambiente histórico e geográfico real ou verdadeiro, mas representa antes um 

espaço de liberdade imaginativa construído na mente do autor.  

Partindo do que se afirmou anteriormente, talvez se possa deduzir uma definição 

aproximativa de literatura de viagens: trata-se, antes de mais, de uma categoria específica, 

caracterizada por uma mistura da realidade e ficção. É, por outro lado, uma literatura que 

descreve a experiência de um viajante, combinando o plano da viagem real com 

digressões ou elementos fictícios, apresentando-nos um relato em primeira pessoa do seu 

percurso. Assim, o viajante, enquanto criador-organizador da história, acrescenta ao 

relato a sua própria compreensão do mundo, intercalando, no processo de narração, os 

seus pensamentos e reflexões, a fim de fazer o leitor compreender a paisagem e/ou a 

cultura estranha ou exótica, sem abdicar de um assumido ângulo subjetivo. Na literatura 

de viagens que cria, o viajante constrói, por outro lado, uma série de relações entre si e os 

outros, o centro e a periferia, o império e a colónia, etc. 

Não é, efetivamente, tarefa fácil definir a literatura de viagens. Na verdade, qualquer 

definição implica traçar limites e, como se referiu anteriormente, viajar significa 

atravessar fronteiras. Ora, precisamente porque a literatura de viagens tem origem na 

deslocação e porque atravessa fronteiras, ela rompe com convenções disciplinares e funde 

múltiplos géneros num discurso singular que escapa a todas as classificações.  

Dado representarem uma constante antropológica, as viagens constituem um tema 

nuclear na história da literatura. Através delas, o indivíduo reconhece a diferença entre si 

próprio e o mundo exterior, proporcionando ao viajante uma oportunidade única de 

expressão do Eu e de perceção do Outro. Assim, a literatura de viagens não devolve 

apenas um relato da deslocação do corpo do viajante no espaço e do que ele vê e ouve 

durante a viagem, mas constituiu também um registo da sua transformação interior, da 

sua visão do mundo e do processo de autoconhecimento que dela resulta.  

Além disso, a literatura de viagens tematiza, com frequência, os intercâmbios e os 

embates culturais a que o viajante se vê sujeito no seu contacto com terras estrangeiras, 

bem como o seu autoexame e amadurecimento pessoal estimulados pelo diálogo e 

interação com os outros. A construção da viagem e a comunicação entre o viajante e o 

Outro – oriundo de outras culturas – refletem, por outro lado, o posicionamento crítico 

do autor em relação à sociedade e ao tempo a que pertence.  
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A viagem é uma atividade que acompanha de perto a vida humana e a compreensão 

do mundo exterior. Ela é, pois, nos seus objetivos e modalidades, tão diversa como os 

géneros a que pertencem os textos que dela nos dão testemunho. Passaremos em revista, 

de seguida, três géneros de literatura de viagens: a literatura de viagens de peregrinação, a 

literatura de viagens de expansão e a literatura de viagens imaginárias. 

 

1.1.2 Literatura de viagens de peregrinação 
 
A peregrinação, como experiência humana que assinala a ligação íntima entre a 

viagem e o sagrado, remonta a tempos imemoriais. De facto, a religião tem sido uma 

componente importante da vida espiritual e cultural da humanidade, quase desde os seus 

primórdios.  

Etimologicamente, os termos peregrino e peregrinação são utilizados há muitos 

séculos, tendo um significado que importa relembrar. A palavra latina peregrinus 

(composta por “per”, que significa "passar por", e “ager”, que designa “campo, país, 

terra”) denota um estrangeiro ou um gentio, sendo que o termo peregrinatio se refere a 

este estado de permanência no estrangeiro. Ambos os termos baseiam o seu significado 

na relação do povo de Deus com o mundo que o rodeia. No século IV d.C., com o 

desenvolvimento das viagens à Terra Santa, o termo adquiriu um terceiro sentido no 

contexto do pensamento cristão: o do viajante com um propósito religioso particular em 

mente. De certa forma, a história da “peregrinação literária” é tão antiga como a história 

da “peregrinação religiosa” e existe, por isso, uma relação estreita entre ambas, o que 

permite explicar a génese da literatura de viagens de peregrinação.  

Durante os períodos helenístico e romano, influenciados pela mitologia grega e pela 

poesia épica, os viajantes acorriam às planícies perto de Dardanelos para visitar a antiga 

cidade de Troia. No século II a.C., Troia foi declarada a cidade-mãe de Roma pelo 

Senado Romano e tornou-se um local de peregrinação de imperadores e nobres romanos, 

encontrando-se isenta do pagamento de tributo a Roma. Pode dizer-se que Troia 

influenciou, por via literária, a imaginação histórico-geográfica dos romanos e até mesmo 

a identidade de Roma.  
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No século IV d.C., começaram as viagens sagradas que rapidamente se tornaram 

uma parte importante da cultura europeia. As viagens religiosas foram fortemente 

influenciadas pela Bíblia. Instigados pela leitura das Sagradas Escrituras, os devotos 

aspiravam a visitar os lugares nelas descritos e a ver a Terra Santa tal como realmente era. 

Os viajantes percorriam a Europa Romana até Jerusalém, ou atravessavam o Mar 

Mediterrâneo até ao Egito, seguindo a rota que Moisés tomara para conduzir os israelitas 

para fora do Egito, através do Mar Vermelho, até ao Monte Sinai, atravessando o rio 

Jordão até à Palestina, ou seguindo o caminho do ministério de Cristo, experimentando a 

Sua vida e visitando o local do Seu nascimento e martírio. O sistema Hajj do Império 

Árabe, em vigor no século VIII, também requeria explicitamente que todos os 

muçulmanos que para isso estivessem aptos fizessem, pelo menos, uma longa viagem na 

sua vida. 

Entre os séculos XI e XIV, a peregrinação tornou-se uma modalidade de viagem 

religiosa generalizada, frequentemente motivada por fatores religiosos, culturais ou 

individuais. Os Contos de Cantuária, escritos pelo poeta inglês do século XIV Geoffrey 

Chaucer, baseiam-se na viagem de Londres a Cantuária, empreendida durante este 

período, por 29 peregrinos, onde a sua peregrinação é simbólica da viagem espiritual do 

povo daquela época, em busca do seu lar espiritual perdido. O primeiro relato de 

peregrinação conservado é a Viagem do Ocidente à Terra Santa, no século IV do autor 

espanhol Egeria, que viajou para a Terra Santa entre 381-384 d.C. No seu relato de 

viagem, afirma expressamente: ‘Mount of God where the Law was given’, for example, 

to listen to a reading from the Book of Moses ‘on the very spot!’ (Egeria, 1999: 109-110). 

A longa viagem da Europa à Palestina era, na época, uma odisseia repleta de dificuldades, 

perigos e sacrifícios, representando uma exigente prova espiritual, empreendida em nome 

da fé e da autorrenovação. 

A peregrinação aos locais sagrados foi a modalidade de viagem mais importante na 

Europa durante a longa Idade Média. O fervor desta atividade e o seu significado 

religioso diminuiriam com a abertura de novas rotas, com as descobertas geográficas e o 

avanço da Renascença. Embora os temas da peregrinação medieval e os relatos de 

viagens à Terra Santa – realizados por cristãos devotos, cavaleiros errantes, poetas e 

filósofos contemplativos – tenham desaparecido do palco da história, o espírito de 
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errância transita para as figuras modernas do mercador, do missionário, do pirata, do 

aventureiro, do colono, do diplomata ou do naturalista. Com efeito, não é raro que a 

ambição mundana de ganhar dinheiro ou o desejo da aventura exótica se conjuguem com 

o objetivo de difusão do Evangelho e posterior conversão dos povos infiéis. Neste sentido, 

pode afirmar-se que os relatos de peregrinação constituem o núcleo espiritual da literatura 

de viagens europeia. 

 

1.1.3 Literatura de viagens de expansão 
 
A proliferação de literatura de viagens está intimamente relacionada com a expansão 

do colonialismo no Ocidente a partir da Renascença. Com as descobertas geográficas e a 

expansão colonial europeia, a literatura de viagens desenvolveu-se e floresceu, 

desempenhando um papel essencial na construção da modernidade ocidental e 

determinando a formação e desenvolvimento da literatura moderna, especialmente do 

romance.  

Inscrevendo-se no campo cultural, que contribui para reconfigurar dinamicamente, a 

literatura de viagens passa a exercer uma poderosa função ideológica, como bem ilustram 

os casos de As Viagens de Marco Polo, que fizeram despertar a cobiça dos colonizadores 

ocidentais pela riqueza do Oriente, e de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, claramente 

impregnado de discurso colonialista. A ascensão dos impérios, tanto nos tempos antigos 

como nos modernos, nunca se baseou exclusivamente no poder económico e militar, mas 

em formas muito diversas e bem mais subtis de controlo político, religioso, cultural e 

ideológico. Neste contexto, a viagem e a literatura de viagens desempenharam, sem 

dúvida, um papel crucial. Com efeito, se a viagem funda a imaginação geográfica da 

nação como um todo, a literatura de viagens irá refleti-la e permitirá reconfigurá-la.  

Como já foi referido, os projetos imperiais estabelecem, desde a sua génese, uma 

íntima e fecunda relação com a literatura de viagens marítimas. O império encorajou a 

aventura e as viagens, impulsionando os viajantes a escrever o que viram e ouviram, 

convertendo esses registos num veículo simbólico para moldar e expandir a sua própria 

imaginação espacial, “putting the world on paper” (Hulme & Youngs, 2002: 17). 

Atividades marítimas frequentes, uma grande acumulação de textos sobre viagens, uma 
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ampla autoria e numerosos leitores fizeram da literatura de viagens o género mais 

influente para moldar a imagem do Império Britânico, classificando, visionando e 

planeando espaços desconhecidos. Por outro lado, é também sob licença e autorização do 

poder imperial que o viajante moderno pode vaguear livremente no espaço estrangeiro, 

contemplando o mundo dos outros com “olhos imperiais”, satisfazendo o seu desejo de 

aventura, o seu projeto de enriquecer, a sua paixão pela evangelização e a sua sede de 

utopia.  

Elleke Boehmer salientou já que “not only railways, canals, and the Maxim gun 

were necessary to bring the Empire to its climax of self-regard” (Boehmer, 1996: 31), 

argumentando ainda que 

 
An important tenet of colonialist discourse theory, therefore, holds that empire 
was governed as much by symbolism as by real distinctions in the world. That 
is to say, because colonial authority expressed its dominance in part through the 
medium of representation, a colonialist work of imagination functioned as an 
instrument of power. Crusoe, we remember, made a servant of Friday by 
attempting to convert him into a copy of himself. Crucially, colonialist 
constructions of the other as in need of civilization were used to justify the 
dispossession of natives. On a specifically literary level, the study of literature 
was advocated throughout the British Empire as a means of inculcating a sense 
of imperial loyalty in the colonized. (Boehmer, 1996: 48-49) 
 

Esse sentido de lealdade imperial era, naturalmente, inculcado através de uma 

abundante literatura colonial. Uma vez que inúmeros súbditos imperiais embarcaram em 

viagens de exploração, que os levaram pelo globo, sob o duplo efeito da expansão 

colonial e da literatura de viagens, Patrick Holland e Graham Huggan observam que 

“travel writing, like travel itself, is apt to claim its freedom at others' expense: in so doing, 

it sometimes betrays an attitude of cultural suprematism that has led critics (...) to see it 

as an agent of imperial dominance” (Holland & Huggan, 2000: 4). 

Como vários críticos têm argumentado, os narradores de viagens da época da 

Expansão retratavam, na sua maioria, os Outros marginais e subordinados, a partir de 

uma perspectiva etnocêntrica de autoridade e de domínio – sendo que isso explica o viés 

epistemológico ocidental da literatura de viagens ocidental. A Europa tinha-se habituado 

a tratar outras formas culturais como “objetos de estudo”, “uma massa de conhecimento 

dispersa que precisavam de recolher e classificar” (Luo & Liu, 1999: 363, trad. nossa). É, 

pois, inegável que a literatura de viagens influenciou o processo do colonialismo e da 
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ideologia a ele associada, e que os viajantes “desempenham, sem dúvida, um papel 

crucial na produção e consumo de conhecimentos sobre lugares coloniais ou exóticos” 

(Luo & Liu, 1999: 369, trad. nossa). O desenvolvimento da civilização marítima 

contribuiu, sem dúvida, para o processo do colonialismo ocidental e os viajantes 

ocidentais beneficiaram, em larga medida, dele. Os sujeitos imperiais utilizaram o 

transporte marítimo para colonizar e explorar o globo terrestre.  

Robert Dickson, após examinar a relação entre a literatura de viagens e o domínio 

colonial, concluiu que existe uma cumplicidade implícita entre a literatura de viagens e a 

expansão e o domínio colonial. Embora a era do colonialismo se encontre historicamente 

ultrapassada, não se pode negar que o neocolonialismo emergiu sob várias formas e que 

ainda influencia a paisagem mundial. A era do colonialismo, caracterizada pela conquista 

pela força, chegou ao fim após a Segunda Guerra Mundial. Os países capitalistas 

ocidentais, graças ao seu poder económico, usufruíam de uma vantagem cultural devido à 

qual continuaram a colonização de territórios do Terceiro Mundo. No campo da literatura, 

a literatura de viagens teve uma contribuição muito poderosa para o intercâmbio e para a 

disseminação entre o Oriente e o Ocidente, mas a influência da sua ideologia colonialista 

implícita permaneceu muito forte. A literatura de viagens resultante traz inevitavelmente 

os traços do orientalismo. Como acentua Edward Said, no seu livro Orientalismo, 

 
Orientalism imposed limits upon thought about the Orient. Even the most 
imaginative writers of an age, men like Flaubert, Nerval, or Scott, were 
constrained in what they could either experience of or say about the Orient. For 
Orientalism was ultimately a political vision of reality whose structure 
promoted the difference between the familiar (Europe, the West, “us”) and the 
strange (the Orient, the East, “them”). This vision in a sense created and then 
served the two worlds thus conceived. Orientals lived in their world, “we” lived 
in ours. The vision and material reality propped each other up, kept each other 
going. A certain freedom of intercourse was always the Westerner’s privilege; 
because his was the stronger culture, he could penetrate, he could wrestle with, 
he could give shape and meaning to the great Asiatic mystery. (Said, 1979: 43-
44). 

 
Se, por um lado, a literatura de viagens tem sido fundamental na promoção do 

intercâmbio e na disseminação de culturas heterogéneas, por outro, a ideologia colonial 

nela implícita tem sido frequentemente negligenciada ou mesmo esquecida. Na Grã-
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Bretanha vitoriana, os escritores de viagens da época utilizavam as colónias como 

referência para a sua própria identidade cultural: a estranheza e o atraso dos povos 

exóticos eram a prova da legitimidade do poder exercido pelo centro do império. A 

expansão e o domínio colonial ocidental entram em colapso em meados do século XX, 

mas apenas num sentido político e militar, não no plano da influência cultural. Assim, as 

atividades de viagem perpetuam a mentalidade imperial, ainda que de uma forma 

necessariamente mais dissimulada. Os escritores de viagens continuam a exercer o poder 

imperial, documentando e descrevendo antigas sociedades e povos coloniais, observando-

os e dominando-os. 

Em síntese, se o desenvolvimento da literatura de viagens estimulou a imaginação 

intercultural do império, a ascensão e expansão do império contribuiu para o 

desenvolvimento e prosperidade da literatura de viagens. Os dois estabeleceram uma 

relação de clara reciprocidade. 

 

1.1.4 Literatura de viagens imaginárias 
 
A literatura de viagens imaginárias tem uma longa história. No domínio da escrita 

literária de viagens, foi o poema épico de Homero, a Odisseia (c. 600 a.C.), que 

inaugurou a história do viajante. Esta tradição narrativa terá, mais tarde, continuidade 

com As viagens de Marco Polo, no século XIII, The Travels of Sir John Mandeville, de 

John Mandeville e Os Contos da Cantuária, de Geoffrey Chaucer, no século XIV, O 

Peregrino, de John Bunyan, no século XVII, e As viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, 

no século XVIII, que estão entre os mais célebres relatos de viagens fictícias.  

Quer se trate de um relato realista, imaginativo, documental ou fantasioso, a 

literatura de viagens enfatiza geralmente a questão da autenticidade, embora se saiba que 

a verdade do relato é necessariamente influenciada pela ideologia do autor e que ele não 

reflete necessariamente o acontecido. Pelo contrário, o conhecimento geográfico 

veiculado pela literatura de viagens baseia-se, muitas vezes, na construção imaginativa do 

exótico por parte do autor. Como Edward Said refere, em Orientalism: 
 

I think, to speak of a genre of Orientalist writing as exemplified in the works of 
Hugo, Goethe, Nerval, Flaubert, Fitzgerald, and the like. What inevitably goes 
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with such work, however, is a kind of free-floating mythology of the Orient, an 
Orient that derives not only from contemporary attitudes and popular prejudices 
but also from what Vico called the conceit of nations and of scholars. (Said, 
1979: 53) 

 

 

1.2. O diário de viagem no contexto da narrativa de viagens: história e 
características 

 
Nas sociedades primitivas, as pequenas deslocações destinadas à caça ou à procura 

de alimentos foram gradualmente dando lugar a viagens exploratórias de territórios cada 

vez mais longínquos, em busca de recursos e de oportunidades de vida num espaço mais 

vasto. Quando os viajantes regressam, frequentemente trazem consigo informações ou 

recursos de valor, para si próprios e para as suas comunidades. Desde então, “ir para 

longe” tornou-se um símbolo da busca de esperança e de uma pulsão vital e viajar um 

destino comum inscrito na memória humana. 

Constituindo uma espécie de “imagens primordiais” no inconsciente coletivo, as 

viagens reais ou sonhadas podem proporcionar uma sensação de libertação que vai além 

da realidade, permitindo que o indivíduo que vive num ambiente limitado ou repressivo 

ultrapasse a estreiteza da sua circunstância. Não é surpreendente, portanto, que as viagens 

se tenham tornado um tema nuclear na literatura de todos os povos. Assim nasceu o 

diário de viagem.  

O género do diário de viagem caracteriza-se pela sua extensão relativamente breve e 

pelo estilo flexível, permitindo ao viajante registar aquilo que vê, ouve, sente e pensa, ao 

seu próprio ritmo, e escrever sobre uma vasta gama de assuntos que lhe são sugeridos 

pelo processo de deslocação física. Estes incluem as relações interpessoais estabelecidas 

durante a viagem, a paisagem e os fenómenos naturais por ele observados, ou até a sua 

própria experiência de vida. Em suma, qualquer pessoa, evento, objeto, sentimento ou 

razão considerado pelo viajante como significativo pode ser merecedor de registo.   

O diário de viagem é também muito livre nos requisitos estilísticos, podendo adotar 

um tom poético e elegante, simples e natural, cómico e humorístico ou solene e 

sentencioso. Também as suas convenções formais são pouco impositivas: geralmente, 
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cada entrada é precedida da data, podendo ou não apresentar intertítulos a separar os 

diferentes registos quotidianos, sendo que mesmo esta estrutura pode ser substituída por 

um relato de tipo sequencial, prescindindo de uma segmentação temporal tão nítida. 

No que diz respeito ao público-alvo, os diários de viagem podem ser genericamente 

divididos em duas categorias: os que são escritos para o próprio e os que pressupõem a 

leitura por parte de um público mais amplo. No primeiro caso, o diário preenche a função 

de memorando e cumpre um papel utilitário, registando, em breves anotações, a 

informação de interesse para o viajante. No segundo, pretende-se preservar o que o 

viajante-diarista viu e ouviu, incluindo as suas impressões sobre aspetos políticos, 

económicos, históricos e humanos dos territórios percorridos.  

Os diários de viagem evidenciam uma acentuada diversidade de estilo e composição, 

devido à abertura do género e à liberdade permitida ao escritor, funcionando, muitas 

vezes, como espaço de experimentação e de expressão lúdica. No que diz 

especificamente respeito às experiências de viagem nele relatadas, o diário de viagem 

habitualmente recobre todos os aspetos da vida do viajante, como o seu vestuário, os seus 

hábitos de alimentação, as suas rotinas de alojamento, relações familiares e interpessoais, 

festividades e costumes, práticas religiosas e artísticas. Podemos encontrar, em medida 

variável, todos estes elementos no diário. 

Segundo a entrada incluída no Dictionary of Current Chinese, o diário de viagem é 

um registo daquilo que se encontra e que se faz durante uma viagem, que, em alguns 

casos, inclui a expressão dos sentimentos que essa observação e ação suscitam no 

viajante. Deve salientar-se que a maioria dos diários de viagem concede destaque à 

reflexão e à expressão emocional do autor. Por isso, a leitura de um diário de viagem 

permite-nos compreender as motivações da sua escrita, o pulsar das suas emoções, as 

linhas do seu devaneio e a trajetória da sua inspiração, num determinado momento e 

lugar. O conteúdo do diário de viagem é, conforme mencionado anteriormente, 

abrangente, podendo incluir referências a política, economia, vida social, literatura e arte, 

em função do estatuto, educação, interesses e propósitos dos diferentes escritores-

viajantes.  

Embora os diários de viagem constituam uma forma de discurso mais privada, “a 

autenticidade e a liberdade dos diários de viagem são relativas e limitadas, e a intimidade 
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da expressão de um escritor não é o mesmo que autenticidade” (Zhao & Bao, 2019：72, 

trad. nossa). Importa ainda mencionar o facto de que os escritores nem sempre querem ou 

podem ser completamente espontâneos na expressão das suas experiências privadas e que, 

por outro lado, se o fazem, a sua perspectiva é sempre subjetiva e, portanto, parcial. Além 

disso, o desejo de expressão do escritor e a vontade do leitor de se "intrometer" na sua 

viagem não coincidem exatamente – ou seja, o próprio texto é um filtro subjetivo, pelo 

que as emoções veiculadas através dele não podem ser consideradas absolutamente 

verdadeiras.  

Robinson Crusoe, o primeiro romance inglês moderno de literatura de viagens, 

embora não se integre plenamente na tradição dos diários de viagem, narra, num capítulo 

com estrutura diarística, as atividades da personagem principal. O seu conteúdo e estilo 

são herdeiros de duas tradições: os diários de bordo dos navegadores europeus e os 

diários confessionais dos puritanos. Se, por um lado, nele se reconstitui a viagem e a 

aventura, por outro, relata-se a autobiografia espiritual de um filho perdido que procura 

forma de se converter a Deus. Vejam-se, a título exemplificativo, as seguintes entradas: 

 
Oct. 25.- It rained all night and all day, with some gusts of wind; during which 
time the ship broke in pieces, the wind blowing a little harder than before and 
was no more to be seen, except the wreck of her, and that only at low water. I 
spent this day in covering and securing the goods which I had saved, that the 
rain might not spoil them. 
 
Oct. 26.- I walked about the shore almost all day, to find out a place to fix my 
habitation, greatly concerned to secure myself from any attack in the night, 
either from wild beasts or men. Towards night, I fixed upon a proper place, 
under a rock, and marked out a semicircle for my encampment; which I 
resolved to strengthen with a work, wall, or fortification, made of double piles, 
lined within with cables, and without with turf”. (Defoe, 2008: 93) 

 
Este estilo de escrita diarística reforçou o sentido de autenticidade literária. A 

consolidação das principais características dos diários de viagem encontra, por esta altura, 

correspondência no crescimento dos diários seculares privados, sobretudo a partir do final 

do século XVIII. Por toda a Europa, as viagens tornaram-se predominantes, à medida que 

a sociedade se desenvolvia e os indivíduos se tornavam mais independentes. O 

isolamento geográfico e o desapego psíquico do indivíduo contribuíram para que aqueles 
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que queriam expressar os seus sentimentos por escrito passassem a escolher como 

destinatário das suas confissões, já não outras pessoas, mas o diário, que passa a 

constituir um importante instrumento de autoexpressão durante a viagem. Assim, os 

diários religiosos tornam-se cada vez menos frequentes, ao passo que os diários de 

viagem adquirem uma crescente popularidade.  

Do ponto de vista temático, os diários de viagem podem apresentar-se sob uma 

modalidade de tipo cronístico (em que se registam os acontecimentos importantes vividos 

no decurso da viagem), de tipo reflexivo (em que avultam as emoções e opiniões do 

viajante) e de tipo literário. Neste último caso, o relato torna evidentes as suas 

preocupações estéticas e estilísticas.  

Paralelamente, os escritores de diários de viagem têm perceções diferentes acerca 

das suas motivações para escrever. É justamente a diversidade das razões que os 

diferentes autores de diários enunciam que gera a complexidade e a riqueza particulares 

do género. Alguns veem os diários de viagem como um registo da sua trajetória de vida, 

enfatizando o significado pessoal da experiência de deslocação. Os diários de viagem são, 

neste caso, um registo dos seus monólogos reflexivos e uma exploração minuciosa do seu 

universo emocional íntimo.  

O diário é também frequentemente utilizado como veículo de criação literária. Neste 

caso, o que se valoriza é o impacto poético e emocional do relato, conseguido através de 

um uso artisticamente consciente da língua literária. Quer seja para comunicar a 

descrição do cenário natural, a expressão dos sentimentos ou o humor do autor torna-se 

necessário utilizar uma linguagem sugestiva que intensifique a força expressiva e poética 

do diário de viagem. Deste modo, a descrição dos detalhes da viagem, o retrato vivo do 

temperamento das personagens, o fluxo das emoções subjetivas ou as divagações 

filosóficas sobre a vida são, em alguns casos, comunicados através de um discurso de 

nítida intenção literária. 
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2. Ferreira de Castro e A Volta ao Mundo 
 
 

Ferreira de Castro é, no contexto da literatura portuguesa do século passado, um 

autor singular. Nascido em 1898, numa pobre família camponesa em Salgueiros, Osselo, 

no concelho de Oliveira de Azeméis, a morte do pai, aos oito anos, fê-lo, quatro anos 

mais tarde, deixar a sua cidade natal e emigrar para o Brasil, na esperança de aí 

conseguir ganhar a vida. No Brasil, o autor viverá no seringal Paraíso, em plena floresta 

amazónica, junto à margem do rio Madeira, por quatro anos, enfrentando condições de 

vida bastante duras (cf. http://esan.web.ua.pt/FerreiradeCastro). Tomando conhecimento 

direto do drama dos seringueiros, dos nordestinos e dos emigrantes pobres, Ferreira de 

Castro mostra-se invariavelmente solidário com o sofrimento do povo. Foi no Brasil 

que o autor aprendeu muito do que foi essencial para a sua personalidade de humanista, 

usando a sua obra como instrumento de expressão dos dramas do homem e da sociedade, 

tanto das suas injustiças, como das suas utopias.  

A experiência direta de trabalho numa plantação no Brasil permitiu a Ferreira de 

Castro testemunhar, em primeira mão, as condições laborais deploráveis dos 

trabalhadores e a sua escandalosa exploração pelos proprietários das plantações. Nas 

palavras de Silveira, o autor de A Selva foi 

(...) o primeiro que, em Portugal, atacou o drama social e se lançou em defesa 
das classes trabalhadoras, denunciando injustiças e explorações de que eram 
vítimas. É inegável que toda sua obra, a partir de Emigrantes (1928) até Instinto 
Supremo (1968), dinamiza-se pelas questões sociais da época. Também é 
preciso anotar que o espírito que as interpreta se identifica mais com o 
humanitarismo socialista proudhoniano. (Silveira, 2001: 51) 

 
Na época, a assimetria de classes no Brasil era imensa, tornando intransponível o 

fosso social entre ricos e pobres. Durante os anos que passa nesse país, Ferreira de 

Castro contacta regularmente com as privações e o sofrimento das pessoas de classe 

baixa. Esta experiência desenvolve no autor a capacidade de observação crítica e 

compassiva da realidade social circundante, procurando expor as suas iniquidades e 

desequilíbrios, empatizando com o sofrimento do povo anónimo e privilegiando, nas 
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suas obras, a descrição realista das esperanças e dificuldades das “pessoas normais” que 

se veem forçadas a enfrentar a exploração capitalista e a injustiça social. Como, a 

propósito de Ferreira de Castro, afirma Jorge Amado no prefácio do romance A Selva, 

 
Aprendeu no Brasil muito do essencial de sua personalidade de humanista, na 
selva o menino se fez homem e grande homem. Em troca, tomou da vida 
brasileira, do mistério amazônico, e levou seu conhecimento aos quatro cantos 
do mundo, na emoção da obra criada com o barro das barrancas do grande rio e 
sangue dos nordestinos na luta dos seringais. (Amado, 1972: 19) 
 

Mais tarde, retorna a Portugal e dá início à sua carreira de escritor. Funda a revista 

Luso, em Lisboa, criada com o intuito de promover o diálogo cultural e literário entre 

Portugal e o Brasil. Este objetivo de aproximação entre povos e culturas, fomentando 

um conhecimento recíproco liberto de preconceitos, é, aliás, comum a grande parte da 

obra do autor, encontrando-se também subjacente ao relato da viagem que 

posteriormente empreendeu à China, onde registou as suas próprias experiências 

pessoais. Através dele, esperava o autor contrariar o preconceito e a discriminação 

generalizados em relação ao povo e à cultura chinesas. 

Nem sempre, contudo, o percurso literário de Ferreira de Castro foi livre de 

impasses e dificuldades e um dos desafios mais sérios que o autor enfrentou terá sido 

certamente a censura salazarista. 

 Com efeito, em 1933, António de Oliveira Salazar foi nomeado para o cargo de 

presidente do Conselho dos Ministros. Durante sua administração, estabeleceu um 

regime de matriz fascista, tendo fundado a Polícia Internacional e de Defesa do Estado 

(PIDE), cuja principal função era perseguir dissidentes. A censura da imprensa dos 

meios de comunicação social portugueses, sob o controlo da ditadura, foi, durante a sua 

vigência, extremamente dura. Nesse mesmo ano, o Governo promulga um decreto, 

estabelecendo uma comissão para censurar todas as publicações a fim de “proteger” a 

verdade social, a justiça, a moralidade e o interesse público. Qualquer artigo suscetível 

de despertar a consciência pública ou contrário ao Governo foi removido e foi negada 

ao público a liberdade de expressão (cf. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/amp/historiageral/salazarismo.htm). 

    Sob o controlo da censura, os autores não dispunham de liberdade para 
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escrever de acordo com as suas próprias ideias e expressar as suas opiniões. A polícia 

secreta submetia as obras a rigoroso escrutínio e a liberdade de que os escritores 

usufruíam era muito restrita. A atmosfera de medo alimentada pelo poder político 

totalitário levava, assim, os autores e editores a exercerem uma castradora autocensura. 

Em entrevista concedida ao jornal Diário de Lisboa, em 1945, Ferreira de Castro afirma 

que a literatura “foi uma das grandes vítimas” (Castro, 1945: 6) da Censura e que a sua 

produção literária também “foi irremediavelmente prejudicada pela existência da 

censura. [...] Os assuntos [...] em que eu poderia realizar completamente a minha 

personalidade, fui-os abandonando sucessivamente, por não serem compatíveis com as 

instruções a que a censura obedecia” (Castro, 1945: 6). 

   Contudo, a opressão ditatorial coexistiu sempre com um irreprimível desejo de 

liberdade. Em 1926, Ferreira de Castro foi eleito presidente do Sindicato, militando, 

nessa qualidade, contra a férrea política censória e alinhando pela resistência à política 

salazarista. Mas cedo viu gorados os seus projetos de transformação política. Por essa 

altura, foi-lhe diagnosticada uma septicemia, o que lhe causou grande sofrimento físico, 

ao ponto de ter equacionado o suicídio. Mais tarde, deixará Portugal, sabendo-se 

impotente para combater a censura e ansiando libertar-se do que sentia como um 

fascismo sufocante (cf. http://www.ceferreiradecastro.org/cronologia.php). Escritor a 

tempo inteiro, Ferreira de Castro passará a assegurar o rendimento indispensável à sua 

sobrevivência através da colaboração regular com a imprensa, para a qual passa a 

escrever artigos e crónicas. 

Em 1939, em vésperas da Segunda Guerra Mundial, Ferreira de Castro e sua 

mulher, Elena Muriel, partem para uma volta ao mundo. Percorrem o berço de 

civilizações antigas e contemporâneas, numa demanda humanista que lhes permitirá e 

assimilar e comparar todas as diferenças culturais. Tratou-se, na realidade, de uma 

verdadeira aventura sem guias nem horas marcadas.  

Ferreira de Castro dará inicialmente à estampa as crónicas dessa viagem no jornal 

A Noite, publicado no Rio de Janeiro, tendo estas sido posteriormente coligidas no livro 

intitulado A Volta ao Mundo. Nele, o autor descreve os muitos países espalhados pelos 

hemisférios norte e sul, povos, terras, culturas e vidas humanas em tempo de guerra. 

Com a sua observação perspicaz, capta detalhes da vida quotidiana dos habitantes locais 
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e dela extrai a matéria-prima da sua escrita. Examinando tempos, lugares, pessoas e 

eventos, Ferreira de Castro vai registando os acontecimentos sociais e sentimentos 

pessoais de significado e valor histórico vividos por si próprio e preservando-os pela 

escrita, à maneira de um diário de viagem. Deste modo, A Volta ao Mundo constitui 

uma importante crónica de viagem, na qual surge documentada a história de vários 

povos no decurso da Segunda Guerra Mundial.    

Organizando a sua narrativa de viagem em função de um critério cronológico, o 

autor-cronista dá notícia da cultura, costumes, ambiente e contexto de guerra dos 

diferentes países que visitou, preocupando-se em reconstituir as circunstâncias reais de 

vida de cada comunidade que observa com olhar cosmopolita. Assim, Ferreira de Castro 

documenta as mudanças sociais ocorridas no decurso do século XX, com relevo para 

aquelas que foram precipitadas pela guerra, bem como o processo de hibridação 

multicultural entre Oriente e Ocidente. Como salienta Émery, “daí resultaria a 

característica mais profunda dos futuros livros de viagens, que antes de serem uma 

coleção de quadros pitorescos constituem sobretudo um documento humano” (Emery, 

1994: 84).  

No longo capítulo que dedica à China, Ferreira de Castro regista em pormenor o 

que observa em algumas das cidades mais importantes do país, com destaque para a 

coexistência multicultural das cidades coloniais, a atividade dos portos, as cidades 

chinesas invadidas pelos japoneses, a vida do povo, a religião, o bairro chinês, os 

casamentos e funerais tradicionais, o consumo de ópio, etc. O autor não se limita, 

contudo, a coligir informações sobre a cultura e a história da China ou a dar testemunho 

da sua cor local ou do seu exotismo. Com efeito, o seu relato torna clara a intenção mais 

profunda de denunciar a pobreza de muitas comunidades chinesas e expor perante o 

leitor as condições de vida destes homens e mulheres explorados. Este reconhecimento 

de que a exploração do homem pelo homem e a distribuição injusta da riqueza é uma 

condição universal permite, na ótica do autor, demolir preconceitos contra diferentes 

culturas e povos e promover o diálogo e a intercompreensão.  

Em 1939, Ferreira de Castro e a mulher viajam de navio de Singapura para Hong-

Kong e, pela primeira vez, entram em contato com a cultura e o estilo de vida chinês. 

Em Hong Kong, o autor vê 100.000 chineses a viver em barcos, condutores de riquixás 
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a trabalhar como operários, pessoas pobres a serem vacinadas em vez dos ricos, para 

além do moderno bairro comercial e do rumoroso pitoresco bairro chinês.  

O autor sente também a pressão e tensão provocadas pela guerra que se aproxima: 

 
Da baía sobe uma dolente canção de marinheiros e, em frente de nós, Hong-
Kong continua a apresentar-se como um sonho luminoso no Mar da China um 
sonho que, em breve, ia ser violentamente interrompido... (Castro, 1986: 65-66).  
 

Acentuando os efeitos destrutivos da guerra para o país, Ferreira de Castro torna 

inequívoco o seu posicionamento antibelicista. 

Dois dias mais tarde, chegam a Macau, descrita como uma cidade colonial 

romântica, de beleza singular, onde os edifícios, ruas e igrejas evidenciam um 

acentuado estilo português. Em 1840, A Guerra do Ópio constituiu um ponto de 

mudança para a história chinesa. Desde então, grandes mudanças ocorreram na política 

e economia da China. O processo de hibridação multicultural entre Oriente e Ocidente 

sofreu também profundas mudanças, patentes sobretudo na conciliação da herança 

tradicional chinesa com a modernidade ocidental. Conforme salienta Canclini, trata-se 

de um “[…] processo sociocultural nos quais estruturas ou práticas discretas, que 

existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e 

práticas” (Canclini, 2005: 19). 

Como ponto de encontro e de intercâmbio entre Ocidente e Oriente, Macau tem 

uma longa história de convívio intercultural. No território conflui uma ampla variedade 

de tradições culturais, idiomas, crenças religiosas e costumes que se interpenetram e 

interinfluenciam e dão origem a uma cultura marcadamente híbrida. Com a cultura 

chinesa tradicional na sua matriz, a cultura macaense é uma construção sincrética na 

qual são nítidas as influências ocidentais, particularmente as da cultura portuguesa. 

Especialmente em Macau, “a presença europeia está marcada pela identidade luso-

chinesa, que o autor descreve com cuidado, para apresentar aos leitores características 

que se misturam em alguns momentos e noutros estão separadas pela convivência 

pacífica entre as duas culturas” (Guimarães, 2018:102). 

No porto, por exemplo, as placas das lojas estão escritas em chinês e português, o 

que é difícil de imaginar para as pessoas que vivem em Portugal. Grande parte dos 

edifícios da zona urbana de Macau segue o estilo arquitetónico português. No entanto, o 
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bairro chinês de Macau ainda mantém a sua caraterística mística oriental. Esse 

hibridismo materializa-se na própria cartografia urbana, como salienta o autor: 

 

A meio da Rua da Praia Grande começa a Avenida Almeida Ribeiro, a principal 
da terra. Ela corta dum lado a outro a estreita península. Vai do mar do porto 
exterior ao mar do porto interior, do extremo da cidade portuguesa ao extremo 
da cidade chinesa. E, no seu comprimento, esta avenida mostra duas velhas 
civilizações diferentes, que jamais se fundiram, apesar de longo convívio. O 
primeiro troço é ocupado por casas e comércio de aspeto europeu, que terminam 
no Largo do Leal Senado onde se ostenta, ao fundo, um remoto casarão lusitano, 
sede da Câmara Municipal e Biblioteca Pública [...] Para além dele, a Avenida 
Almeida Ribeiro perde a sua feição europeia e torna-se rua chinesa. Dum lado e 
outro correm areadas sob os prédios e as frontarias estão cobertas de discos, de 
bandeiras e de tábuas verticais com anúncios em chinês e estores e lanternas e 
dragões e esquisitas figuras de metal e de laca, num pitoresco e imenso tumulto 
de formas e de cores. (Castro, 1986: 75-76). 
 

Sendo parte do território da China, é natural que seja o povo chinês o responsável 

pela grande maioria da população do território e a cultura chinesa nele ocupe posição 

dominante. Todavia, o multiculturalismo de Macau reside na colisão, no intercâmbio e 

na integração de múltiplas culturas, dada a prosperidade do porto comercial 

internacional de Macau e a diversidade da população.  

Em Macau, Ferreira de Castro entrará, portanto, em contacto com uma cultura 

sincrética e plural, gerada na colisão e na mistura da cultura ocidental com a cultura 

chinesa. Logo desde a colonização de Macau pelos portugueses, em meados do século 

XVI, se tornou irrecusável a convergência e intercâmbio da cultura oriental e ocidental. 

Esta premissa histórica contribuiu decisivamente para a formação e desenvolvimento da 

cultura de Macau. Como bem salientou o autor, 

 
O bairro chines de Macau é mais característico e poliforme do que o seu irmão 
de Hong-Kong e até do que os de algumas grandes cidades da China. Os 
portugueses, que amam impor o seu critério onde quer que se encontrem, 
fizeram aqui uma excepção à regra e respeitaram a estética e os hábitos chineses. 
(Castro, 1986: 76).  

 
Graças à coexistência da arquitetura oriental e ocidental, das crenças religiosas, dos 

idiomas, das tradições culturais e dos costumes, bem como da maior integração e 
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reconhecimento de diferentes civilizações, Macau converteu-se num típico porto 

comercial internacional e num bastião do multiculturalismo na China moderna, como 

exemplarmente ilustram os passos que a seguir se reproduzem: 

 
Descemos da colina para visitar os templos de Macau. Cidade de Lilipute, ela 
possui, todavia, quatro dezenas de pagodes, onde se adoram vários ícones do 
panteão chinês e o santo Buda e a santa Lua e ainda outras divindades. Nuns se 
implora a felicidade, a fortuna, a sorte ao jogo, a salvação eterna. (Castro, 1986: 
81) 
 
Em Macau, onde se refletem, naturalmente as várias tendências religiosas da 
China, encontramos, além dos pagodes chineses, vários santuários cristãos 
levantados pelos portugueses. Igrejas e ermidas alcandoram-se nos outeiros ou 
ocultam-se nos velhos bairros lusitanos. De todos estes templos, o que oferece 
maior interesse é aquele que já não existe integralmente: é a catedral de São 
Paulo, de que resta apenas a orgulhosa frontaria. Edificada pelos jesuítas em 
1602, um incêndio destruiu-a em 1835. A fachada, que se manteve de pé, 
deixando ver o céu através das janelas em arco, tem algo de fantasmal a presidir 
à cidade, de sobre altas escadarias. (Castro, 1986: 83) 

 
Ferreira de Castro ficou também impressionado com o bairro chinês de Macau. No 

início do século XX, o jogo ocupava já uma posição de destaque no território. No início, 

as formas mais populares de jogo eram “Fan Tan” e “Pai Gow”. Mais tarde, 

introduziram-se os jogos ocidentais em Macau e, uma vez combinados com métodos 

locais, deram origem a jogos de estrutura diversificada. Macau é agora uma das três 

maiores cidades de jogo do mundo e é conhecida como “Monte Carlo do Oriente” ou 

“Las Vegas do Oriente”. Depois de visitar o porto de Macau, Ferreira de Castro observa 

que “em numerosas casas joga-se o ‘Fan-Tan’. Ele ocupa recintos próprios e 

adaptados, nas estalagens, nos herbanários, em toda a parte. O próprio Hotel Central, 

moderno e único arranha-céus da cidade, não é mais do que um antro do jogo” (Castro, 

1986: 86). “Fan Tan” era a modalidade de jogo mais conhecida na época, cuja 

popularidade se encontra bem documentada no relato do autor. Foram inúmeras as 

pessoas que, como resultado do jogo, não hesitaram em dissipar a sua fortuna. 

Como conclui o autor, “estas e outras expressões dos portos chineses impelem 

muitos estrangeiros a errado julgamento sobre os nativos. Há poucos anos ainda, um 

diplomata de certo grande país europeu enviava ao seu governo um relatório que causou 
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sensação, porque nele se dizia: “A China é um prato de arroz cozido, um cachimbo de 

ópio e uma banca de jogo. O resto são as porcelanas do periodo Ming...” (Castro, 1986: 

89-90). De facto, torna-se comum a associação da prevalência do jogo e do consumo do 

ópio, durante a Dinastia Qing, ao declínio e atraso do país. 

Considerado por muitos como um precursor do neorrealismo português, Ferreira de 

Castro demonstra, para além de uma aguda consciência social, sensibilidade e tolerância 

em relação às diferenças culturais, numa atitude de abertura que é verdadeiramente 

excecional para a sua época. Quando as suas deambulações o colocam em contacto com 

diferentes culturas e civilizações, o autor aceita e integra as suas particularidades, sem 

que elas sejam objeto de desqualificação ou censura. Guiado por uma omnipresente 

preocupação humanitária, Ferreira de Castro manifesta-se inconformado em relação a 

divisões políticas ou fronteiras herméticas. Confrontado com um preconceito 

generalizado contra a China, o autor demonstra uma profunda compreensão das 

diferenças sociais e da necessidade primordial de compreender o Outro, numa atitude de 

tolerância pelas culturas “exóticas” e de simpatia por todos os homens explorados: 

 
(...) só recentemente se pensou que este povo sorridente, pouco ambicioso, 
trabalha, com um prato de arroz cozido, há mais de quatro mil anos historiados 
e, lutando contra todas as explorações de que tem sido vítima e todas as 
calamidades que, de quando em quando, assolam a sua terra, criou a maior e 
mais humana civilização que existe no Oriente. (Castro, 1986: 90) 

 
Revelando especial sensibilidade em relação aos ambientes e pormenores do 

quotidiano, Ferreira de Castro desloca, por outro lado, a sua atenção para as camadas 

populares e trabalhadoras, o que explica que, acompanhado de amigos, o autor tenha 

visitado várias aldeias chinesas, muitas delas arrasadas pela guerra.  Manifestando-se 

contra as vozes daqueles que persistentemente denigrem os hábitos culturais chineses, 

ressalva o autor: 

 
O povo chinês vivia com grandes sofrimentos. Tem-se clamado muito contra a 
imundície na China e os que o fazem parece esquecerem que na Europa há 
muita imundície igual. Tudo quanto vimos nestas pobres aldeias não é pior do 
muito que temos visto na maioria dos países latinos, incluindo o nosso, em 
todas as terras árabes e em outros centros de gordo turismo. (Castro, 1986: 92) 
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De Macau a Cantão, contam-se apenas oito horas de viagem. Em Cantão, Ferreira 

de Castro testemunhará a miséria do povo chinês, oprimido, explorado, humilhado e 

massacrado sob o brutal domínio japonês. Vê edifícios destruídos por bombas, grande 

parte da cidade em ruínas e os habitantes locais que fogem freneticamente para fora 

daquela cidade infernal. Sente ainda o ódio feroz dos chineses contra os japoneses que 

tentam esconder do mundo os crimes hediondos que tinham cometido. É, deste modo, 

como testemunha ocular do início da invasão japonesa que o autor comenta: 

 

Cantão, uma das maiores cidades do Mundo, é, hoje, na sua maior parte, um 
monte de escombros. Feriram-na, primeiro, as bombas japonesas. Depois, os 
cantoneses, vendo tudo perdido, decidiram incendiar a sua própria cidade para 
que o inimigo não se aproveitasse do trabalho que eles haviam realizado ao 
longo dos séculos. E do que ainda restava intacto, quase tudo foi reduzido a 
cinzas e a pedras calcinadas. Cantão esteve em chamas dias e dias, enquanto os 
seus habitantes fugiam, alucinadamente, por todos os caminhos. (Castro, 
1986:102) 

 
Em Cantão, Ferreira de Castro depara-se com um cortejo nupcial chinês, 

aproveitando para descrever as tradições matrimoniais da China com um pormenor e 

rigor típicos de um etnógrafo. De facto, na China antiga, eram vários os procedimentos 

estabelecidos para o ritual do casamento. Quando os pais do noivo consideravam que a 

filha de uma certa família era perfeita para sua nora, solicitavam a uma casamenteira 

que apresentasse à família da jovem a proposta matrimonial. Havendo concordância, a 

casamenteira comparava as datas de nascimento e o horóscopo chinês, recorrendo à 

adivinhação chinesa (Suan Ming) para prever o futuro do companheiro. Depois, ambos 

os pais trocam “Gengtie” (com os seus nomes, datas de nascimento, familiares, nomes 

dos pais e local de origem) num envelope juntamente com presentes, o que significava 

que o noivado se encontrava oficializado. A família do noivo escolherá um momento 

auspicioso para dar início ao cortejo de casamento que se destina a ir buscar a noiva. 

Finalmente, realiza-se a cerimónia de casamento, equivalente à troca de votos de um 

jovem casal no ritual cristão. Naquela época, o casamento era determinado segundo a 

vontade dos pais, considerando-se que o noivo se casaria não só com a esposa, mas era, 

mais do que isso, alguém que tomaria conta da família, cuidaria dos pais e daria à luz a 
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próxima geração da família.  

Ferreira de Castro deixará, posteriormente, Cantão para regressar a Macau. Aí, um 

general chinês levá-lo-á a ver aldeias bombardeadas, aldeãos que tinham perdido os 

entes queridos e a encosta coberta de túmulos chineses. Fala-lhe das atrocidades 

cometidas pelas milícias japonesas na China, na esperança de que o autor registasse as 

condições trágicas de era que testemunha e os povos do mundo pudessem decidir qual 

era a nação bárbara. O autor regista, então, as tragédias humanitárias provocadas pela 

guerra, criticando e condenando a ofensiva bélica e expressando a sua simpatia para 

com os menos favorecidos. Da crueldade do cenário apocalíptico de guerra avulta a 

experiência traumática do povo. Perante um mundo caótico, Ferreira de Castro está 

preponderantemente preocupado com a salvaguarda dos direitos humanos, com a defesa 

da igualdade e do respeito mútuo, liquidando o preconceito cultural entre o Oriente e o 

Ocidente e mostrando que o sofrimento humano não é exclusivo de nenhuma cultura. 

Como argumenta Diana Guimarães, 

 
Entre o antigo e o novo que Castro presenciou, o autor não encontrou 
justificativas para os atos de violências. A dor irmana e aprofunda mais a 
humanidade de Castro nos textos, ao testemunhar as injustiças cometidas pelos 
homens em todas as partes do mundo que visitara. Esta forma humana de viajar 
imprime no jornalista um olhar igualitário pelos humildes e pelos que “lutam 
pelo pão de cada dia”. (Guimarães, 2018: 38) 
 

Em 1939, o autor visita Xangai. Até à Segunda Guerra Mundial, Xangai constituía 

o maior centro comercial do Extremo Oriente, composto por uma parte chinesa e outra 

europeia, e gozando esta última do direito de extraterritorialidade, graças a um regime 

jurídico próprio. A localização estratégica, assim como o comércio de ópio, seda e chá 

fizeram de Xangai o maior centro industrial e comercial da China, propiciando-lhe um 

desenvolvimento económico acelerado e convertendo-a numa das maiores cidades da 

Ásia.  

Nessa época, Xangai era o centro mais próspero do país, tendo granjeado a 

reputação de “cidade que nunca dorme”. Quando a noite caía e as luzes se acendiam, a 

Paramount era muito animada. Esta é uma importante fonte de entretenimento e era um 

ponto de encontro para a elite afluente da sociedade de Xangai. Ao mesmo tempo, 
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cresciam também a exploração, o vício, o jogo e a prostituição, contribuindo para fixar 

uma imagem novelesca e aventureira da cidade, que atraía muita gente disposta a tentar 

a sua sorte. Do outro lado do movimentado centro comercial, encontrava-se uma zona 

pobre e sombria de favelas. Xangai converte-se, assim, num lugar onde o inferno e o 

céu coexistem.  

O desenvolvimento do colonialismo conduziu ao surgimento de assíduos contatos 

de natureza económica, política e cultural entre Oriente e Ocidente. Neste processo, 

registaram-se grandes mudanças na sociedade chinesa que, gradualmente, se vai 

afastando da sua anterior matriz feudal. Ferreira de Castro faz, no decurso do seu relato 

de viagem, inúmeras referências à arquitetura, economia, cultura e costumes do Oriente 

e do Ocidente e, por seu intermédio, pode facilmente deduzir-se a influência decisiva do 

colonialismo na China. Sobre o caso específico de Xangai refere o autor: 

 
Xangai é uma cidade de negócios e os grandes negócios realizam-se todos neste 
trecho da cidade – na Concessão Internacional por Xangai que entra na China a 
maior parte dos abastecimentos e sai a maioria dos produtos chineses a 
exportação destinada. Há cem anos ainda, esta cidade era apenas um triste burgo, 
órfão de qualquer importância. Mas, após a Guerra do Ópio, entre a Grã-
Bretanha e a China, os ingleses instalaram-se aqui e, bons comerciantes, fizeram 
de Xangai a maior capital dos negócios orientais, um dos maiores entrepostos do 
Mundo e a maior concentração bancária de todo o Extremo Oriente. Porto franco, 
cidade livre, vieram gentes de todas as partes, ansiosas de dinheiro. Britânicos, 
gauleses, americanos, judeus, russos foragidos à revolução comunista, outras 
raças, assenhorearam-se da terra. E, com eles, arribaram bandos de aventureiros, 
a explorar a velha China. Xangai tornou-se cidade tão cosmopolita como o Cairo 
e, na febre do oiro, mais cínica ainda do que o Cairo. Contagiados pelo ambiente, 
todos fazem ou sonham fazer negócios. O próprio Chang-Kai-Chek teve aqui 
uma casa de câmbios. Estes arranha-céus que vamos encontrando, estes grandes 
escritórios, foram construídos com o sangue das populações do interior do 
imenso país. E até muitos dos chineses de Xangai criaram, dado o exemplo dos 
estrangeiros. um cinismo e uma mentalidade que não têm os seus irmãos de 
outras regiões. (Castro,1986: 132) 
 

O autor torna clara a sua veemente condenação do capitalismo desenfreado, visível 

na compaixão que exprime para com os menos favorecidos da sociedade. De facto, 

nessa época, em Xangai, o desenvolvimento do capitalismo permitiu libertar o povo do 

jugo opressivo da monarquia. Contudo, quando o sistema capitalista substituiu a 
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monarquia, ampliou drasticamente o fosso social entre ricos e pobres. Com o mercado 

de capitais em tumulto descontrolado, a exploração dos desfavorecidos por parte dos 

detentores de riqueza intensifica-se, a taxa de desemprego aumenta e a vida torna-se 

cada vez mais difícil para o povo.  

De acordo com o ponto de vista atual, a substituição do sistema feudal é o 

resultado inevitável do desenvolvimento social e do progresso da história. A lógica de 

desenvolvimento do sistema capitalista exige que este continue a expandir-se. Portanto, 

o processo de estabelecimento do capitalismo implica, na realidade, que os 

colonizadores ocidentais continuem a invadir e a expandir-se por todo o mundo e 

transformar estes países em colónias e semicolónias.  

Este processo histórico não só tem uma grande importância na formação e 

desenvolvimento dos países capitalistas ocidentais, como também causou profundas 

mudanças nas sociedades dos países asiáticos. Referindo-se ao domínio britânico na 

Índia, Tucker argumenta que “England has to fulfil a double mission in India: one 

destructive, the other regenerating – the annihilation of old Asiatic society, and the 

laying of the material foundations of Western society in Asia” (Tucker, 1978: 659). Esta 

conclusão é também aplicável ao processo de colonização na China moderna. A missão 

destrutiva aqui mencionada refere-se à destruição da antiga estrutura social em vigor na 

Ásia. 

Por exemplo, países capitalistas, como a Grã-Bretanha e a França, forçaram o 

governo Qing a criar portos de comércio de terras, a expandir as exportações de 

mercado e a pilhagem de matérias-primas para a China, a legalizar o comércio de ópio e 

saquear os trabalhadores chineses, transformando a China no mercado para os seus 

produtos e fonte inesgotável de matérias-primas. Sobre os interesses económicos 

europeus ligados ao comércio do ópio, observa Ferreira de Castro: 

 
Evocado e descrito na Europa ou na América, como um já longínquo espetáculo 
de viagem, o vício fatal, que, a ocultas ou publicamente, se pratica em quase 
toda a China, adquire um encanto que não possui quando examinado de perto, 
na sua brutal degradação do ser humano. o Mundo produz, anualmente, uma 
média de 9.000 toneladas de ópio. No mesmo período, a Humanidade inteira 
gasta em medicamentos, para se livrar da morte, cerca de 1.000 toneladas e os 
orientais, sobretudo os chineses, gastam as restantes 8.000 para se matar. O 
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governo da China proibiu, há já muitos anos, o uso do entorpecente, mas fortes 
interesses europeus, americanos e até chineses mantêm-no clandestinamente, 
num perene contrabando que se realiza ao longo de todas as costas do grande 
país. (Castro, 1986: 144) 

 

Por ação do colonialismo, a sociedade oriental irá, assim, assumir uma orientação 

capitalista exemplarmente materializada na pujança comercial de Hong Kong: 

 
Atrás desta população boiante ergue-se a famosa Hong-Kong, também Cidade 
da Vitória chamada. Três ruas compridíssimas, apenas três ruas, ligadas por 
outras transversais, a constituem. Majestosos edifícios ocupam a primeira parte 
destas grandes artérias. o mundo dos negócios, onde imperam ingleses e 
americanos. Bancos, companhias de navegação, outras empresas, dão a este 
trecho da cidade o mesmo pesado orgulho dos bairros comerciais de Londres. 
Tudo se apresenta com modernidade e soberbia. (Castro, 1986: 61) 

 
A influência objetiva que o imperialismo teve no processo de realização dos seus 

interesses e objetivos desintegrou a economia feudal original da China, acelerou o seu 

fim e promoveu a germinação e o desenvolvimento do capitalismo. Isso mesmo salienta 

Ferreira de Castro no passo seguinte: 

 
O enorme continente, apesar das velhas civilizações que nele se geraram, apesar 
dos seus filósofos e dos seus artistas, carece ainda e carecerá durante muito 
tempo da colaboração intelectual, e material da Europa e da América, 
continentes mais adiantados em alguns importantes aspetos. Uma colaboração e 
não uma exploração e não uma ocupação, como têm feito, até agora, as 
chamadas potências ocidentais. Se é certo que quase tudo quando existe de 
progresso na Ásia, desde os transportes mecânicos à difusão da instrução, desde 
os rudimentos de higiene às ideias renovadoras, se deve à iniciativa ou ao 
exemplo euro-americanos. […] tudo quanto os brancos realizaram na Ásia o 
fizeram por interesse próprio, para melhor explorar, em seu proveito, as 
riquezas naturais e a mão-de-obra indígenas. Só acidentalmente, só como 
inevitável consequência, os nativos puderam, alguns casos, beneficiar disso. 
(Castro, 1986: 194-195) 
 

Os países ocidentais introduziram a ciência e a tecnologia, a ideologia e a cultura 

ocidentais na China, o que teve um impacto sem precedentes no seu antigo sistema de 

pensamento, promovendo o despertar da nação chinesa, o que, neste sentido, 

representou certamente um progresso. No entanto, mais do que modernizar a China, os 
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colonizadores estrangeiros estavam interessados em explorar os seus recursos e a sua 

riqueza, contribuindo para um grave desequilíbrio da situação política e económica da 

sociedade chinesa. Como sintetizava Mao Tsetung, “seguramente, o propósito das 

potências imperialistas que invadiram a China não era transformar a China feudal em 

capitalista; o seu objetivo era, pelo contrário transformar a China em semicolónia e 

colónia” (Tsé-Tung, 1939: 484-485, trad. nossa).  

Durante a sua viagem à China, Ferreira de Castro teve oportunidade de ser 

testemunha ocular de invasores estrangeiros contrabandeando drogas, fazendo tráfico de 

seres humanos, travando uma guerra sanguinária e usando vários meios para saquear, 

chacinar, oprimir e explorar o povo chinês. Nas palavras de Ricardo António Alves, 

“Castro não procurou o exótico para satisfazer os apetites fáceis dos leitores. Registou o 

belo e o feio, o sublime e o medonho, exalçando-os, deplorando-os ou relativizando-os 

de acordo com a sua visão do mundo e da vida” (Alves, 1998:12). Sem nunca abdicar 

das suas preocupações humanitárias, o autor observou o homem colocado perante as 

agruras da existência, onde quer que estivesse.  

Embora Ferreira de Castro se aproxime do Oriente como estrangeiro e como 

europeu, não abdica nunca da sua preocupação humanitarista. Na realidade, naquela 

época, a sociedade chinesa era profundamente desigual e nela se incluía uma massa 

imensa de trabalhadores oprimidos e explorados. O autor denunciou os problemas 

sociais e o sofrimento humano, descreveu as lutas das massas trabalhadores de forma 

solidária e empática e mostrou todas essas tragédias ao mundo de forma realista. Como 

refere Rodirlei Silva Assis, para Ferreira de Castro “[...] os limites territoriais e 

topográficos, não representavam barreiras humanas, haja vista que sua luta não era, 

eminentemente de caráter marxista, anarquista ou de qualquer outra denominação 

política e dogmática, mas cingida sob um viés humano, em favor da compreensão 

mútua entre os diferentes povos que habitam o planeta” (Assis, 2008: 26). O passo 

seguinte ilustra exemplarmente essa denúncia do lado sombrio da miséria humana que, 

em Xangai, se oculta por detrás de uma fachada de prosperidade: 

 
Nesta terra da China, o grande bairro chinês é justamente, o mais infeliz de 
todos. Ele queda num dos extremos da Concessão Francesa, separado, no final 
de certas ruas, por grades de ferro, como se estivesse enjaulado, como se fosse 
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habitado por feras. Mal transpomos esta espécie de fronteira, que anamitas, de 
carabina em punho, defendem, ao serviço da França, encontramo-nos num 
labirinto-ruas estreitas. [...] Dum lado e outro das vielas, as casas são lôbregas e 
imundas e em muitas delas trabalham, com o tronco ao léu e sudoroso, 
ignorados artífices-os autores de muitos desses admiráveis e esplendorosos 
objetos de arte que se vendem na Concessão Internacional. [...] Tudo contrasta 
com a Xangai dos negócios, com a Xangai do dinheiro que se ergue ao lado. 
Tudo aqui é negro: as lojas de antiguidades, os ferros-velhos, os sórdidos 
restaurantes, o ar e a vida. (Castro, 1986:134) 

 
A prosperidade de Xangai, de forte natureza semifeudal e semicolonial, não 

permite, contudo, ignorar a crueldade da exploração e escravatura que o povo chinês 

tem sofrido. Xangai, na Segunda Guerra Mundial, é um campo internacional altamente 

complexo. Desde a abertura do porto, a cidade foi objeto de três concessões e o jogo de 

interesses entre as partes nunca cessou. Com as mudanças drásticas no ambiente político 

e no padrão das relações internacionais em Xangai, emergiram contradições acentuadas.  

Durante as suas deambulações pela China, Ferreira de Castro observa o país com 

uma atitude positiva e otimista, elogiando a nação chinesa por lutar tenazmente contra a 

agressão e exploração do mundo exterior e criar a maior e mais humana civilização 

existente no Oriente, graças a um povo que considera muito gentil e modesto. Assim, o 

autor prognostica para a nação chinesa um futuro brilhante, antevendo que as ações 

agressivas dos invasores japoneses não iriam derrotar o povo chinês, mas torná-lo mais 

unido, fazer progressos face ao fracasso e a tornar a sociedade justa e ordeira. Nas suas 

palavras, 

 
Não é apenas o que se apresenta à vista e algo se apresenta já, realizado 
ultimamente; é, sobretudo, o que existe nas almas, o que domina os cérebros, 
esta obsessão das questões económicas, da higiene, da instrução, da melhoria 
social, que apaixona hoje o chinês, desde os intelectuais às camadas populares. 
Novas e ásperas lutas, internas e externas, se travarão ainda, certamente, mas 
tudo sugere que delas a China sairá metamorfoseada. (Castro, 1986:114) 
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2.1 Retratos da China: História, Cultura, Património 

 
Como outros escritores ocidentais que escreveram acerca do Oriente, também 

Ferreira de Castro concede atenção à atmosfera exótica que a distingue da civilização 

ocidental. Não se limitando ao inventário dos diversos fatores que compõem esse 

ambiente exótico, o autor examina a sua influência sobre os colonizadores estrangeiros 

que tentam transformar a paisagem à sua imagem e semelhança. 

O autor de A Volta ao Mundo viveu e escreveu numa era de relações internacionais 

invulgarmente estreitas entre o Oriente e o Ocidente e de gradual prosperidade e 

intercâmbio cultural. Tendo viajado intensamente durante toda a sua vida, e por todo o 

mundo, são justamente essas deambulações por diferentes partes do globo que lhe 

fornecem materiais criativos para a sua obra ficcional e jornalística, à qual subjaz um 

evidente cunho etnográfico. Ao longo da sua viagem à China, essa capacidade de 

observação penetrante, mas afetuosa, do Outro que se procura compreender na sua 

alteridade ficará plasmada no seu relato de viagem que alia à objetividade da 

reportagem o caráter subjetivo e impressionista da crónica. 

 

 

2.1.1 História 

 
A China é uma grande civilização oriental antiga. O capitalismo surgiu na China 

no final da Dinastia Ming, mas o desenvolvimento do capitalismo foi severamente 

dificultado pelos esforços da Dinastia Qing de reforçar o absolutismo feudal e pela sua 

política de “porta fechada”. Esta tendência acentua-se no reinado do imperador Jiaqing, 

que “não estava suficientemente consciente dos problemas do seu país, quanto mais da 

gravidade da crise” (Li, 2000: 99, trad. nossa). A dinastia Qing tornou-se mais corrupta 

política e militarmente e a crise social aprofundou-se com dificuldades financeiras e 

um declínio gradual do poder nacional. Ao mesmo tempo, o capitalismo mundial 

estava em franca expansão. 
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Nos séculos XVII e XVIII, a Grã-Bretanha e a França completaram as suas 

revoluções burguesas, ocorreu uma rápida ascensão do capitalismo na Europa e na 

América, liderada pela Grã-Bretanha, e estabeleceu-se o domínio do sistema capitalista 

em todo o mundo: 

 
Economicamente, a Grã-Bretanha e a França completaram as suas revoluções 
industriais e o sistema económico capitalista tomou forma; politicamente, o 
Ocidente embarcou no desenvolvimento capitalista e o sistema político 
capitalista tomou forma; diplomaticamente, o sistema colonial mundial tomou 
forma através da expansão estrangeira e da exportação de mercadorias” (Xiang, 
2013: 88, trad. nossa).  

 
A Grã-Bretanha foi a primeira a propor a expansão dos mercados ultramarinos e a 

voltar a sua atenção para a China, nação vasta e populosa. A ilha de Hong Kong era 

uma rota marítima importante e um porto de natural importância militar e económica. 

Estas condições favoráveis explicam a determinação da Grã-Bretanha em ocupar Hong 

Kong, usando a cidade como base para o comércio e abastecimento. Em 1830, os 

ingleses obtiveram a exclusividade das operações comerciais no porto de Cantão. A 

China exportava seda, chá e porcelana, então muito em moda no continente europeu, 

enquanto a Grã-Bretanha não correspondia com quaisquer exportações. 

Para compensar estas perdas económicas, a Grã-Bretanha passou a traficar ópio 

da sua colónia indiana para a China, assim como para o Ocidente. Os imperadores 

chineses viam com preocupação o uso do ópio entre a sua população, face à 

dependência e decadência física e moral causada pela droga. A partir de 1800, a China 

decretou a proibição do consumo do ópio. Em 1839, um súbdito chinês foi brutalmente 

assassinado em Cantão por marinheiros britânicos e o comissário imperial chinês 

ordenou a expulsão de todos os ingleses da cidade. Nesta ocasião, o governo chinês 

confiscou e destruiu cerca de 20 mil caixas de ópio nos depósitos britânicos, 

expulsando da China os seus responsáveis, súbditos da Grã-Bretanha. Esta decisão 

afetou profundamente o Reino Unido, que decretou guerra à China. Foi a Primeira 

Guerra do Ópio, ocorrida entre 1839 e 1842, tendo resultado na derrota chinesa e na 

consequente subordinação da China às potências ocidentais que exigiam abertura ao 

livre mercado. Sobre este período conturbado, refere Ferreira de Castro: 
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   Em 1841, os ingleses da Companhia das Índias Orientais entregavam-se, 
afanosamente, ao comércio do ópio. Eles tinham ancorados, aqui, barcos-
depósitos, defendidos por canhões. Intoxicado, o povo chinês levava tão penosa 
existência, que o seu governo decidiu proibir o sinistro negócio e mandar lançar 
ao rio a droga que, às toneladas, os navios britânicos conduziam para Cantão. 
Abespinhou-se a Inglaterra e, em defesa dos seus traficantes, declarou guerra à 
China. No Parlamento de Londres, Lord Ashley gritava que “o comércio do 
ópio era indigno e absolutamente incompatível com a honra e os deveres dum 
país cristão”. 
   Mas essa e outras discordâncias não obstaram a que a Inglaterra vencesse a 
China e lhe impusesse, como a indemnização, uma fabulosa quantia a favor dos 
negociantes que haviam perdido o ópio e a posse da ilha de Hong-Kong, onde 
hoje se exibe a cidade da Vitória... (Castro, 1986: 96-97) 

 

A Guerra do Ópio, em 1840, constituiu um ponto de viragem para a história 

chinesa. Como a governação de Qing era corrupta e incapaz, terminou a firmar com o 

governo inglês o “Tratado de Nanquim”, o qual humilhou a nação, fazendo-a perder a 

sua soberania. Desde esse momento, “a China tornou-se gradualmente global e uma 

parte importante do sistema de mercado mundial. A Guerra do Ópio fez transitar a 

China de um estado feudal autónomo para um estado semicolonial e semifeudal” 

(Wang, 2012: 80, trad. nossa).  

Depois da Guerra do Ópio, a Inglaterra, os Estados Unidos, a França, a Rússia, o 

Japão e outros países obrigaram o governo Qing a assinar tratados injustos. O Tratado 

de Nanquim, o primeiro tratado desigual da história moderna chinesa, obrigou a China 

a ceder a ilha de Hong Kong à Grã-Bretanha e a abrir Cantão como porto de comércio, 

que se tornou a base da oposição do povo chinês ao imperialismo feudal e à revolução 

democrática. A propósito de Cantão, sustenta o autor de A Volta ao Mundo:  

 
Cantão não tem sido apenas a capital da China do Sul; ela tem sido também e 
sobretudo, a capital das ideias republicanas. Cidade revolucionária, foi aqui que 
o Dr. Sun Yat Sen mais lutou pela República e a República implantou. Foi 
daqui, ainda, que os republicanos chineses, em grossas colunas guerreiras, 
partiram para o norte, numa célere marcha de milhares de quilómetros, à 
conquista de Pequim, capital oficial do império agonizante. (Castro, 1986: 109) 
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Sun Yat Sen, revolucionário chinês, foi o pioneiro principal da China republicana, 

sendo frequentemente cognominado o Pai da Nação. A sua atividade revolucionária 

teve início em 1894, altura em que abandonou a sua profissão para voltar ao Havai e 

liderar movimentos de revolta contra o regime feudal. Em 1905, estabeleceu em 

Tóquio a Liga Revolucionária Unida. 

Pela primeira vez, foi proposta uma república democrática burguesa para 

substituir a corrupta e autocrática dinastia feudal Qing. Guangzhou, o ponto de partida 

da história moderna chinesa, forneceu a base ideológica e material para a Revolução 

Xinhai, que começou em 12 de fevereiro, quando o Imperador foi obrigado a abdicar, 

pondo fim ao domínio da dinastia Qing. A Revolução Xinhai derrubou o reacionário 

governo Qing e pôs termo à monarquia feudal que durara mais de 2000 anos na China. 

Posteriormente, a Segunda Guerra Sino-Japonesa eclodiu, o exército japonês 

aterrou na Baía de Daya a 12 de outubro de 1938 e lançou um ataque contra 

Guangdong. Nessa altura, o Japão detinha uma inequívoca superioridade aérea, 

enquanto as defesas aéreas de Guangdong eram fracas, sendo a maior parte de Cantão 

indefesa. O bombardeamento japonês de Guangdong concentrou-se ao longo do 

tráfego ferroviário e em Cantão, o centro do comércio chinês, no intuito de perturbar as 

rotas de transporte internacional da China. Dezenas de aviões japoneses eram 

utilizados diariamente para bombardear, de forma contínua e destrutiva, a cidade de 

Cantão: 

 
Em agosto de 1937, os aviões japoneses bombardearam indiscriminadamente 
Guangzhou, matando mais de 6.000 pessoas, ferindo 8.000, destruindo mais de 
4.000 casas e afundando navios. O mais horrível foi o bombardeamento 
indiscriminado por aviões japoneses em finais de maio de 1938, quando lojas, 
casas, escolas, hospitais... e mesmo hospitais com bandeiras francesas nos 
telhados não foram poupados. (Liu, 2014: 15, trad. nossa) 

 
Alguns dos políticos e figuras mais famosos da China estiveram em Cantão para 

testemunhar a devastação do atentado e todos eles falaram ou escreveram artigos a 

condenar as atrocidades cometidas pelos japoneses. Sob o frenesim de 

bombardeamentos de aviões japoneses, a cidade próspera foi reduzida a escombros e 

os cadáveres acumulavam-se. Também Ferreira de Castro, ao chegar a Cantão, foi 
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surpreendido pela trágica paisagem de ruína e destruição que se oferecia ao seu olhar 

horrorizado: 

 

Todo um imenso bairro, um bairro de quilómetros de ruas, está completamente 
destruído. Aqui não há, como noutras partes que também foram bombardeadas, 
varandas com ferros retorcidos, nem paredes negras e de janelas sem vidros, 
através das quais se vê o céu. Aqui há somente montes de pedras soltas e de 
caliça, destroços amalgamados e enormes buracos no chão. Está tudo, tudo 
arrasado. Milhares de bombas apagaram toda a traça, todas as linhas dos lares 
que existiam aqui, deixando, em seu lugar, apenas escombros. Para destruir a 
estação do caminho de ferro, os aviões foram lançando bombas sobre bombas e 
destruíram o bairro inteiro. (Castro, 1986:1 06-107). 
 

Os japoneses avançaram rapidamente para Cantão, não encontrando pelo caminho 

a resistência obstinada das tropas nacionalistas. Durante a Batalha de Wuhan, tropas de 

Guangdong e Guangxi foram transferidas para Wuhan, deixando Guangdong vazia de 

contingentes militares. Perante o rápido ataque japonês, o Kuomintang mostrou-se 

sempre relutante em comprometer todas as suas tropas no combate aos japoneses, 

procurando preservar a sua força. Em vez disso, foi ordenada a retirada das tropas da 

linha da frente, permitindo, assim, que os japoneses tomassem Cantão nove dias após o 

desembarque. O exército japonês lançou bombas incendiárias e converteu na cidade 

num mar de fogo. 

Durante a guerra de agressão contra a China e contra o Sudeste Asiático, os 

invasores japoneses encobriram a verdade e negaram as suas tentativas criminosas de 

escravizar o povo chinês. Tentaram ocultar os crimes que cometeram, o que aliás não 

escapa a Ferreira de Castro no decurso da sua visita a Cantão:  

 
Verificamos que o motorista evita, a todo o instante, passar pelas ruas onde se 
aglomeram maiores ruínas. Ao mesmo tempo, o funcionário fala sem cessar. 
Sentimos que ele deseja distrair a nossa atenção do espectáculo que lobrigamos 
de quando em quando [...], mas às vezes, nas próprias ruas mais poupadas, 
exibem-se umas paredes solitárias, carcomidas e fantásticas, de janelas sem 
vidros e negras, negras de morte, parecendo que só por milagre se mantêm 
ainda de pé. O funcionário atribui tudo isto aos incêndios: Queimaram a cidade 
inteira! – afirma, num tom de reprovação... (Castro, 1986: 102) 
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Após a guerra do ópio, o governo Qing assinou o Tratado de Nanquim com a Grã-

Bretanha. Este tratado previa a abertura de cinco portos de comércio, um dos quais, 

Xangai, terá, a 17 de novembro de 1843, a sua abertura oficial. Posteriormente, “a 29 

de novembro de 1845, o Cônsul britânico em Xangai, Balfour, negociou com o 

Administrador Supremo de Xangai, Gong Mujiu, e as duas partes assinaram um 

documento onde os britânicos foram autorizados a estabelecer os seus próprios 

colonatos na Concessão, e este foi o início da formação da Concessão britânica” (Ji, 

1987: 55, trad. nossa). A Concessão americana foi estabelecida em 1848 e, no início, 

não foi formalmente demarcada. 

Em junho de 1863, o Cônsul americano em Xangai e o Administrador de Xangai 

definiram a sua área de concessão. Em setembro do mesmo ano, as duas concessões 

foram fundidas e, em 1899, a concessão britânica e americana foi oficialmente 

nomeada como “Concessão Internacional”. Em abril de 1849, o Cônsul francês em 

Xangai foi autorizado a estabelecer uma concessão francesa, à semelhança dos 

britânicos. Assim, como lembra ao seu leitor Ferreira de Castro, “Xangai está dividida 

em três zonas: a Concessão Internacional, a maior de todas; a Concessão Francesa e a 

Cidade Chinesa, a mais pequena das três. Cada um destes bairros apresenta carácter 

próprio” (Castro, 1986: 129). 

Os poderes capitalistas estrangeiros adquiriram extraterritorialidade em Xangai e 

tomaram gradualmente o poder administrativo. O governo Qing não tinha o direito de 

governar e administrar a cidade, fazendo-o apenas nominalmente. Foi neste contexto 

que, após a Guerra do Ópio, comerciantes, banqueiros, capitalistas e especuladores 

ocidentais aproveitaram a localização geográfica privilegiada de Xangai e o respaldo 

de vários tratados desiguais para acumular uma enorme riqueza, o que levou a uma 

maior concentração da população e do capital. Sobre a prosperidade cosmopolita de 

Xangai, salienta Ferreira de Castro: 

 

[...] os ingleses instalaram-se aqui e, bons comerciantes, fizeram de Xangai a 
maior capital dos negócios orientais, um dos maiores entrepostos do Mundo e a 
maior concentração bancária de todo o Extremo Oriente. Porto franco, cidade 
livre, vieram gentes de todas as partes, ansiosas de dinheiro. Britânicos, 
gauleses, americanos, judeus, russos foragidos à revolução comunista, outras 
raças, assenhorearam-se da terra. E com eles, arribaram bandos de aventureiros, 
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a explorar a velha china. Xangai tornou-se cidade tão cosmopolita. Como o 
Cairo e na febre do oiro, mais cínica ainda do que o Cairo. (Castro, 1986: 132) 

 

A economia de Xangai era completamente controlada pelos países ocidentais, que 

a utilizavam como base para ocupar a bacia do rio Yangtze. Sob a influência da capital 

ocidental, vários jornais, igrejas, escolas, editoras e hospitais de estilo ocidental foram 

estabelecidos em Xangai. A circulação de ideias de progresso e desenvolvimento 

transformou a cidade no lugar onde o Oriente encontra o Ocidente. 

O ritmo de invasão e de penetração da China por parte dos países capitalistas 

ocidentais moldou profundamente a cidade. Embora o desenvolvimento do capitalismo 

moderno na Xangai moderna promovesse objetivamente o desenvolvimento da 

economia de mercadorias e da indústria nacional, acelerou a desintegração da 

economia tradicional, criou um ambiente favorável ao desenvolvimento da indústria e 

do comércio modernos, contribuindo para que Xangai se tornasse gradualmente o 

centro económico e comercial da China moderna.  

Na altura, o ópio estava disseminado na China, e a sua proliferação estava 

diretamente ligada ao seu contrabando e tráfico. As papoilas não eram cultivadas em 

Xangai e o ópio não era aí produzido, mas era contrabandeado para a Concessão de 

Xangai. O “comércio do ópio” custou à China uma grande quantidade de prata, causou 

o declínio da agricultura, envenenou a saúde física e mental do povo chinês e causou 

agitação social, tendo enfraquecido seriamente o seu exército. 

Nestas circunstâncias, o país era pobre e a sua população vulnerável, não 

dispondo de um exército para se defender do inimigo. Além disso, o ópio corrompeu 

as elites governativas chinesas e muitos aristocratas, burocratas e senhores tornaram-se 

corruptos, aceitando subornos e apoiando o contrabando. Por outro lado, 

sobrecarregavam o povo, aumentando as rendas e os impostos. Perante tal situação, o 

Imperador Daoguang da Dinastia Qing decidiu proibir a circulação do ópio na China. 

Lin Hse Tsu, em 1839, foi encarregado pelo Imperador Daoguang de pôr fim ao 

contrabando ilegal de ópio para a China por parte dos britânicos. Chegou ao poder em 

março de 1839 e teve um grande impacto no espaço de poucos meses. Prendeu mais de 

1.700 contrabandistas chineses e confiscou 70.000 tubos de ópio. No início tentou 

negociar com os comerciantes estrangeiros, tentando trocar as suas reservas de ópio 
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por chá chinês. Teve de recorrer à força no enclave comercial ocidental. Levou um mês 

e meio a confiscar 1.200.000 quilos de ópio. A partir de 3 de junho de 1839, 500 

operários trabalharam durante 23 dias para destruir tudo, misturando o ópio com sal e 

limão e atirando-o ao mar ao largo de Humen. Como sintetiza Wang, “Esta foi uma 

campanha antifumo sem precedentes, de grande significado na história chinesa, que 

trouxe um vislumbre de luz à China e conduziu a um conflito aberto com a Grã-

Bretanha, abrindo as portas à oposição moderna chinesa à agressão estrangeira” (Wang, 

1990: 9, trad. nossa).  

Após a Primeira Guerra do Ópio, embora o Tratado de Nanquim não tivesse 

legalizado o comércio do ópio, o contrabando floresceu nos portos de comércio, 

especialmente em Xangai, devido à interferência do capital estrangeiro. Após a 

Segunda Guerra do Ópio, tornou-se legal o comércio do ópio como ‘droga exótica’. Na 

altura, o consumo de ópio em Xangai estava tão difundido que se tornou prática 

corrente. Não só os ricos consumiam ópio; também os pobres o faziam, principalmente 

trabalhadores, jinrixás, ou outros habitantes desfavorecidos provenientes dos estratos 

mais baixos da sociedade. Ferreira de Castro não fica indiferente a este fenómeno, 

notando que “[se] vê mísera gente inclusive pobres cules dos jinrixás, que trotaram o 

dia inteiro na cidade para ganhar uns cêntimos e, à noite, vêm gastar aqui o pouco que 

arrecadaram” (Castro, 1986: 143). 

Os pobres recorriam a casas de ópio para fumar, sendo estas numerosas na 

Concessão de Xangai. As casas de ópio mais usuais eram habitações comuns, 

geralmente sujas e degradadas, podendo ser partilhadas por até uma dúzia de 

toxicodependentes. Os ricos da Concessão de Xangai, por seu turno, fumavam ópio em 

locais mais elegantes, recorrendo mesmo a hotéis: 

 
Muitas pessoas fumam ópio fora de relações interpessoais e oficiais. 
Especialmente no final da Dinastia Qing, algumas transações políticas de 
oficiais de todos os níveis eram frequentemente feitas em casas de ópio. Se o 
oponente da negociação fosse um fumador pesado e ele não fumasse ópio, ele 
perderia o seu lugar na negociação. (Chang & Xu, 1997: 23, trad. nossa).  

 

 Tais cenas podiam ser vistas por toda a China na época, sendo que a proliferação 

do ópio no país se tornou uma mancha na história chinesa. 
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2.1.2 Cultura 
 

A cultura de Macau é uma cultura de especial integração regional, produto da 

cristalização das tradições chinesa e ocidental e da combinação da cultura da terra com 

a cultura marítima. Esta cultura distinta foi forjada em razão do especial 

desenvolvimento histórico ocorrido em Macau durante mais de 400 anos. Ji Xianlin, 

um académico contemporâneo, comenta nos seguintes termos a importância de Macau 

no intercâmbio cultural entre a China e o Ocidente:  

 
Na história da China de mais de 5.000 anos, houve vários pontos altos de 
intercâmbio cultural, o último e mais importante dos quais foi a introdução da 
cultura ocidental. A última e mais importante destas foi a introdução da cultura 
ocidental, que começou em Macau nos finais das dinastias Ming e Qing. (apud 
Duan, 1999: 36, trad. nossa) 

 

A história de Macau passou por diferentes fases de desenvolvimento e a sua 

cultura encontrou-se sujeita mutações contínuas ao longo de diferentes etapas 

históricas. Mas, hoje em dia, o traço distintivo da cultura de Macau é a integração das 

culturas chinesa e ocidental. Esta integração cultural manifesta-se na religião, na língua, 

na arquitetura, no comércio, nos costumes, etc.  

 

a) Religião 

 

A crença religiosa, entroncando numa tradição remota, tem grande influência em 

Macau. A religião nativa de Macau é principalmente a religiosidade popular primitiva. 

Logo na Dinastia Ming, o Templo de A-Má foi construído em Macau em homenagem a 

Tian Hou (Deusa dos Navegantes). O budismo e o taoísmo, que se disseminaram no 

continente ao longo de muito tempo, desempenharam também um papel importante na 

cultura de Macau, de modo que ainda hoje ambas as religiões congregam vários 

seguidores. A difusão do catolicismo em Macau promoveu a prosperidade de que no 

território goza a cultura católica. 
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Numa terra com mais de 20 km2, Macau tem muitas religiões e muitos crentes e 

as escolas criadas pelas igrejas divulgaram a cultura e a arte ocidentais. Além do 

catolicismo, em Macau encontra também expressão religiosa o Judaísmo, o Islamismo, 

o Mormonismo, entre outras crenças. Apesar da sua pequena dimensão, Macau acolhe 

diversas religiões, todas elas com um grau de influência variável na sua sociedade e 

cultura. Os muitos festivais que se realizam em Macau ao longo do ano são uma 

indicação objetiva da coexistência de inter-religiosa.  

 

b) Língua e Cultura 

 

Desde há séculos, Macau tem sido uma janela para o comércio internacional, 

atraindo comerciantes de todo o mundo e promovendo o contacto entre diferentes 

línguas que, inevitavelmente, se influenciam mutuamente. Claro que o chinês é a língua 

materna de todos os chineses em Macau, e, como tal, tem o maior impacto na sociedade, 

sendo praticamente reconhecido por muitos portugueses nativos, a maioria dos quais de 

ascendência chinesa, e muitas famílias bilíngues. O português tem sido sempre a língua 

oficial da sociedade de Macau sob a autoridade portuguesa, prevalecendo em Macau 

durante centenas de anos, com uma influência considerável na cidade. 

 

c) Cultura arquitetónica 

 

A arquitetura de Macau é a mais distintiva das cidades chinesas e é 

representativa da integração da cultura arquitetónica chinesa e ocidental. Logo no início 

da abertura de Macau, os portugueses construíram casas de estilo europeu e, 

posteriormente, igrejas. No século XVII, a maioria dos edifícios em Macau era de estilo 

medieval e, no século XIX, surgiram edifícios com características chinesas. A 

arquitetura atual de Macau reflete uma variedade de estilos, desde o barroco da 

Renascença italiana (por exemplo, das Ruínas de São Paulo e da Igreja de São 

Domingos), passando pelo estilo religioso espanhol e pelo estilo português do Palácio 

do Governo de Macau, sem esquecer os edifícios antigos com características chinesas. 

Estes estilos arquitetónicos ocidentais mnifestam-se no clássico estilo pagode chinês do 
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Templo A-Ma, do Templo Guan-Di, do Templo Taoísta e da mesquita islâmica 

abobadada, tornando evidente a fusão das diversas culturas. 

 

d) Comércio 

 

A ênfase no comércio é uma característica marcante da cultura de Macau. Desde 

meados do século XVI, o comércio é uma importante atividade económica emblemática 

de Macau e, durante séculos, o território manteve relações comerciais com inúmeros 

países da Ásia, Europa e América. Já no século XVI, Macau tinha uma fábrica 

especializada em bordados e oficinas de pintura, especializadas respetivamente na 

produção de vestuário e pinturas religiosas para venda no Extremo Oriente. A partir de 

meados do século XIX, quando Macau foi destronado da posição hegemónica que 

ocupava no comércio por Hong Kong, desenvolve-se no território o Direito do Jogo.   

O Direito do Jogo, com a sua natureza especulativa e aventureira, foi adaptada à 

mentalidade cultural geral de uma sociedade com uma forte atmosfera comercial e uma 

grande amplitude de estratos sociais, tornando-a uma característica importante da 

cultura de Macau: 

 
O Direito do Jogo em Macau tem uma longa história, e as atividades de jogo 
foram registadas desde o período Qianlong da Dinastia Qing. Após a Guerra do 
Ópio, com a ascensão de Hong Kong, na grave situação económica, a indústria 
do jogo de Macau surge no momento histórico e torna-se cada vez mais 
próspera. (Ma, 1999: 181, trad. nossa) 

 
O Direito do Jogo de Macau há muito que se inscreveu na cultura social, 

económica e política do território, tendo-se convertido num dos seus traços distintivos. 

 

e) Costumes 

 

Os costumes de Macau são muito diversos, tanto no que diz respeito à 

gastronomia, como ao vestuário. Contudo, é evidente que estes costumes participam da 

natureza híbrida que resulta da conciliação de elementos do Oriente e Ocidente. Por 

exemplo, os macaenses, influenciados pela cozinha tradicional portuguesa e pela 
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cozinha chinesa, criaram um prato misto conhecido como “chá gordo”. Quanto ao 

vestuário, muitos chineses usam fatos executivos, enquanto os macaenses gostam de 

usar vestuário típico chinês. Esta combinação do Oriente com o Ocidente no domínio do 

vestuário representa, de facto, um reconhecimento mútuo de costumes. A cultura de 

Macau é, com efeito, um museu de culturas. 

 

f) Confucionismo 

 

O confucionismo é uma religião com origem na China do século VI a.C., a partir 

da doutrina pregada pelo filósofo Confúcio, grande pensador e educador que atuou no 

final do denominado Período da Primavera e Outono Chinês. Por volta de 200 a.C., o 

Estado chinês havia emergido de uma federação livre de estados feudais do período dos 

Reinos Combatentes para o império unificado com o domínio patrimonial. O 

confucionismo emergiu para dominar as outras escolas filosóficas que se 

desenvolveram na China pré-imperial, como o taoísmo, o maoísmo e o legalismo.  

No século III a.C., “o confucionismo dominou a sociedade tradicional chinesa e 

manteve a ordem política da sociedade e controlou todas as áreas da sociedade 

tradicional chinesa com o seu poder” (Wang, 2012:16, trad. nossa). Com o advento da 

dinastia Han, o Confucionismo tornou-se a religião oficial do governo, chegando à 

posição de uma ortodoxia oficial e sendo matéria básica para a formação e a seleção 

dos funcionários públicos, os chamados mandarins.  

Através da influência da cultura chinesa no leste asiático, a ideologia 

confucionista espalhou-se pelos países da região, como o Japão, a Coreia e o Vietnam. 

Confúcio é um pregador e as suas ideias sobre como as pessoas devem comportar-se e 

conduzir a sua espiritualidade fundem-se com os cultos religiosos ancestrais da China: 

“A sua [de Confúcio] doutrina baseia-se na busca da harmonia na vida e no mundo e 

na relação entre o homem e a natureza, advogando uma coexistência harmoniosa entre 

ambos” (Cao, 2003: 61, trad. nossa).  

O Confucionismo coloca a família como base de uma sociedade em que todos os 

seres humanos vivem em harmonia. Esta família começa nos governantes, que devem 

amar o povo como verdadeiros pais, e termina nos súbditos, que têm o dever de serem 
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obedientes e humildes como filhos. O Confucionismo pretende fomentar a ordem do 

universo, através do ordenamento das relações sociais. Segundo o Confucionismo, se 

as relações sociais forem harmoniosas, o universo estará equilibrado e todos os seres 

viverão felizes.  

Os valores básicos do Confucionismo são: Ren (humanidade), Yi (justiça), Li 

(ritual), Zhi (sabedoria) e Xin (fidelidade). Ferreira de Castro define lapidarmente o 

confucionismo como a “filosofia, do bom-senso, da benevolência, do meio-termo, da 

justa medida” (Castro, 1986: 82). 

Ren (humanidade) é a virtude confucionista que denota a boa qualidade de um ser 

humano virtuoso quando é altruísta. O Ren também se reveste de uma dimensão 

política. Se o governante não tiver o Ren, o confucionismo diz que será difícil, se não 

mesmo impossível, para os seus súditos comportarem-se humanamente. Yi (justiça) 

significa o estabelecimento de um pacto entre o homem e o homem. Assim, cada 

indivíduo deve ajudar os outros a satisfazerem os seus desejos, aceitando, por seu lado, 

a ajuda dos outros para satisfazer os seus próprios. Li (ritual) refere-se à relação entre 

duas pessoas; se uma pessoa mostra respeito pela outra, deve saudá-la. A cultura 

confucionista sustenta que os indivíduos têm estatuto diferente e as pessoas com de 

baixa condição social devem mostrar respeito pelas de estatuto mais elevado. Zhi 

(sabedoria) é um dos valores centrais do Confucionismo. No âmbito do Confucionismo, 

designa sobretudo uma sabedoria moral, a capacidade de distinguir entre bem e mal, 

certo e errado. Xin (integridade) é uma importante norma social e moral, sendo a base 

a partir da qual o ser humano deve construir uma família e governar um país. Além 

disso, o Xin é também um princípio ético na gestão das relações mútuas entre sujeitos 

iguais e é condição imprescindível para que as sociedades tradicionais vivam em 

harmonia.  

 

g) Budismo 

 

O budismo, religião originária da Índia, foi introduzido na China durante a 

dinastia Han e submetido a um processo paulatino de sinização durante o seu 

desenvolvimento neste país. Como refere Zhao, 



 47 47 

 
No decurso do seu desenvolvimento nos últimos mil anos, foi profundamente 
influenciado pela cultura, pensamento e costumes chineses, e absorveu muito do 
pensamento filosófico do confucionismo e do taoísmo. Em contraste com o 
budismo indiano, o budismo chinês defende a busca da libertação espiritual na 
realidade, e é mais tolerante. (Zhao, 2014: 76, trad. nossa) 

 

Durante o seu processo da fusão com a cultura tradicional chinesa, o budismo 

absorveu o pensamento do confucionismo e do taoísmo. Em contrapartida, dele 

derivaram várias outras seitas budistas com características especificamente chinesas, 

entre as quais a Chan é a mais representativa. A filosofia do budismo complementou a 

deficiência de intuição e simplicidade da ideologia tradicional e enriqueceu a cultura 

chinesa.  

O budismo faz a apologia da igualdade entre todos os seres e acredita que tudo o 

que acontece tem uma causa, com origem na lei de causa e efeito. Assim, nas palavras 

de Ferreira de Castro, “procura melhorar os sentimentos do homem, pregando o 

desinteresse material, a compreensão e o amor” (Castro, 1986: 82) e espera que as 

pessoas se libertem do sofrimento resultante dos seus desejos. O sofrimento acaba 

quando termina o desejo. Isso é conseguido através da ilusão. Deste modo, alcança-se 

o estado de libertação do iluminado e assim se atinge o renascimento do nirvana, pelo 

qual todo o budista anseia: a paz absoluta. 

 

h) Taoísmo 

 

O fundador do taoísmo, Lao Zi, viveu nos últimos anos da época conhecida na 

China como Período da Primavera e Outono. A sua obra, Dao De Jing, embora com 

apenas cerca de 5.000 caracteres, teve um impacto significativo no pensamento dos 

chineses das gerações seguintes. Lao Zi atribuía ao conceito Dao a origem e evolução 

do universo. Além disso, pretendia que o caráter e as leis dessa doutrina fossem 

adotados como guia do pensamento e do comportamento humanos. O homem, por sua 

vez, deveria agir em comunhão com a natureza. Assim, “embora o sistema de 

pensamento taoísta esteja centrado no Tao, o seu espírito mais fundamental reside na 
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palavra ‘natureza’. A filosofia taoísta é uma filosofia naturalista que se baseia na 

filosofia e reverência da natureza” (Cui, 1995: 32, trad. nossa).  

Lao Zi acreditava que Dao é a lei do universo, a harmonia entre o homem e a 

natureza e a alternância entre yin e yang. É a mudança recíproca entre coisas opostas. 

As pessoas não devem sofrer na tentativa de buscar benefícios. O conceito de “não 

ação” tem uma influência profunda nos chineses, que acreditam que levar uma vida 

simples, sem fama, sem lucro e sem luta é uma virtude.  

 

i) A cultura funerária chinesa  

 

Nas ruas da cidade, Ferreira de Castro encontrou com frequência cortejos 

fúnebres. De entre os antigos rituais tradicionais da China que perduram ao longo dos 

milénios, os mais importantes, ainda hoje enraizados entre os chineses, são os rituais 

ligados à morte.  

Na China, o funeral tem uma importância excecional. Os rituais fúnebres fazem 

parte da vida social dos chineses. Em virtude do sincretismo religioso, os ritos variam 

de acordo com a crença dos familiares, mas envolvem sempre a preparação do corpo, o 

uso de trajes típicos, o confinamento do corpo, entre outros costumes religiosos. Com 

efeito, os chineses “creem que existe uma relação entre a vida e a morte, e que os 

mortos se comunicam com os vivos através de sonhos” (Hao, 1992: 95, trad. nossa). 

Os chineses acreditam que, após a morte, os seres humanos são encaminhados para um 

além-mundo. Por isso, todos desejam aos seus entes queridos falecidos felicidade e paz 

no outro mundo, esperando que eles abençoem a família com prosperidade. Por esta 

razão, são feitos todos os esforços para realizar um funeral condigno para o falecido. 

Na China antiga, os funerais eram elaborados e complexos, muito diferentes dos rituais 

funerários ocidentais.  

Um dia após a sua morte, cada parente tem que usar roupas de uma cor diferente 

dos restantes, representando a relação que a pessoa tinha com o falecido. Os familiares 

mais próximos usam sobretudo chapéu e chinelos, para demonstrar que os cuidados 

com a aparência deram lugar à dor da perda. Durante o luto, os chineses evitam usar 

cores vibrantes. No decurso da cerimónia, é proibido usar joias ou roupas vermelhas. 
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Entretanto, chegam os parentes afastados, os amigos, os conhecidos. Curvam-se por 

três vezes em reverência perante o caixão, seguidos pelos familiares e ao som dos seus 

lamentos, bem como dos das carpideiras profissionais, contratadas para a ocasião. 

No funeral, as mulheres encontram-se dispostas de um lado e homens do outro, 

segundo uma ordem estabelecida, ajoelhados em esteiras. Como explica Song, 

 
Um dos temas de destaque nos antigos funerais chineses era o “choro”. No 
passado, os idosos acreditavam que se os seus filhos não chorassem no dia do 
enterro, pareceria a outros que as crianças não sentiam falta do velho e que o 
velho tinha feito algo de mau durante a sua vida. Portanto, no momento do 
funeral, os familiares devem chorar alto, quanto mais alto melhor. (Song, 2014: 
362, trad. nossa) 

 

A família manda preparar, em papel e bambu, a estela funerária e reproduzir os 

utensílios de que o falecido mais gostava. No caixão, são colocados alguns pertences e 

dinheiro junto ao morto.  

Na rua, formam-se longas procissões. Adiante, segue uma das figuras mais 

espetaculares de “zhizha” (designação do artesanato em papel). É o Deus do Inferno 

que abre caminho e afugenta todos os elementos perturbadores da alma do falecido que 

possam surgir no trajeto. Atrás, vai o neto mais velho, levando ao ombro um bambu de 

folha fina, que se crê ter o poder de afastar as almas penadas. Enquanto caminha, vai a 

espalhar mãos cheias de sapecas em papel de cinco cores. Estas moedas são destinadas 

aos tão temidos diabos que, assim, não perturbarão o falecido na sua longa caminhada. 

Não surpreendentemente, Ferreira de Castro inclui no seu relato uma vívida descrição 

do cortejo fúnebre:  

 

O ataúde, longo e vistoso nas suas sedas e papéis, assenta numa espécie de 
varais, onde metem ombros vários chineses com seus cónicos chapéus de palha. 
A família do morto marcha em grupo vestida de branco, o rosto oculto por uma 
capucha como as da “Ku-Klux-Klan”. (Castro, 1986: 78). 

 
No funeral, os chineses trazem flores e comida para oferecer aos mortos e 

queimam papéis em forma de notas, para que sirva aos mortos num outro mundo. A 

cerimónia está a cargo de monges que entoam cânticos, queimam incenso junto à 
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lápide, colocam moedas nos seus quatro cantos e finalizam o procedimento lançando 

terra e flores para o caixão.  

 

j) Casamento Tradicional Chinês 

  

Os costumes do casamento tradicional refletem a cultura tradicional chinesa, que 

variava de uma área geográfica para outra e até mesmo entre dinastias. Ainda assim, 

“até hoje, pode dizer-se que seis rituais tradicionais do casamento chinês perduraram 

ao longo do tempo, sendo conhecidos como ‘Três cartas e seis Etiquetas (regras)’, que 

foram passados de geração a geração. As três cartas referem-se à carta de noivado, à 

carta de dote e à carta do casamento, cada uma das quais é entregue num ritual 

diferente” (Zhu, 2012: 54, trad. nossa).  

A carta de noivado é um contrato oficial de casamento entre as duas famílias. A 

carta do dote (ou do presente) contém uma lista que define claramente os tipos e 

quantidades dos presentes que serão trocados. A carta do casamento é uma carta oficial, 

acolhendo a noiva em casa do noivo. Os pais do noivo contratavam um casamenteiro 

para propor à família da noiva potencial o casamento. Se a proposta fosse bem aceite 

por ambos, o casamenteiro iria informar-se sobre os quatro pilares do nascimento de 

cada um dos noivos (ano, mês, dia e hora, conhecidos como Bazi na astrologia 

chinesa), submetendo-os a um vidente para prever o seu futuro e decidir se as datas de 

ambos eram compatíveis.  

Uma vez informados os pais dos noivos pelo casamenteiro de que as datas de 

nascimento dos noivos são auspiciosas, os pais do noivo enviavam os presentes de 

noivado para a família da noiva. Se os presentes de noivado fossem aceites, os pais do 

noivo apresentavam os presentes de casamento, prometidos e listados na segunda carta 

para a família da noiva, sendo este o ritual mais importante das seis etiquetas. Os 

presentes de casamento normalmente incluíam dinheiro, prata, joias e comida. Os pais 

do noivo escolhiam uma data do casamento através do mesmo vidente que tinha feito o 

cálculo das datas de nascimento dos noivos. Ferreira de Castro comenta, nos seguintes 

termos, os costumes nupciais chineses: 

 



 51 51 

Na China [o casamento] constitui acto mui complexo. Principia o caso por 
acordo entre os pais dos futuros nubentes, sem que a opinião destes, suas 
preferências e sentimentos tenham peso na questão, dado as leis paternais 
estabelecerem que um chinês não se une a uma esposa, mas a uma nora. (Castro, 
1986: 113) 

 

No dia do casamento, a noiva, que usa um traje tradicional e cobre toda a cabeça 

com um véu vermelho, é levada à casa do noivo na liteira nupcial, carregada por quatro 

ou oito pessoas. A noiva é conduzida pelo noivo à liteira por uma fita também 

vermelha e levada à casa deste para realizar o ‘baitang’, um ato de reverência. 

Os noivos são conduzidos primeiro ao altar da família, onde prestam reverência 

ao Céu e à Terra. Em seguida, fazem uma vénia aos pais e saúdam-se mutuamente com 

mais uma vénia. Depois, a noiva, com a cabeça ainda coberta, é escoltada para o quarto 

nupcial, enquanto o noivo permanece para entreter os convidados no banquete. 

Na manhã do segundo dia do casamento, a noiva oferece chá aos seus sogros e 

serve-lhes uma refeição como sinal de piedade filial. Refere-se em A Volta ao Mundo: 

 
À tarde, oferece-se, a parentes e amigos, mais um banquete, seguido de jogos 
verbais e cenas humorísticas, as quais a noiva deve submeter-se para gozosa 
hilaridade de seus hóspedes. Dois dias depois, os sogros do noivo correspondem 
com um último ágape e o novo casal entra, finalmente, na vida comum, na 
sóbria e dura vida do povo chinês, enquanto as duas famílias tratam de ressarcir-
se das dívidas carreadas pelas festas matrimoniais. (Castro, 1986: 116-117) 

 
A instituição do casamento é um aspeto importante da vida social humana e a sua 

instituição é inevitavelmente influenciada pelas visões e valores políticos, económicos, 

culturais, consuetudinários e conjugais da sociedade da época. O sistema matrimonial 

na China antiga reflete a vida social, psicologia nacional, ética e moralidade e sentido 

estético do país, a partir de diferentes perspectivas, tornando-se assim uma parte 

importante da cultura tradicional chinesa. 

 

k) Cultura de Concessão de Xangai  

 

Após a abertura da concessão de Xangai, um grande número de estrangeiros, 

oriundos da Grã-Bretanha, França e Estados Unidos estabeleceram-se na concessão de 
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Xangai. Os estrangeiros aí fixados difundiram o seu sistema comercial, estilo de vida e 

ideias. Desse modo, 

 

No processo, Xangai também ganhou oportunidades e recursos únicos para 
modernizar a cidade, tornando-se a primeira metrópole na China e no Extremo 
Oriente e desenvolvendo uma cultura de cortiço distintiva. (Liang, 2005: 36, 
trad. nossa) 

 

A cultura de concessão de Xangai é um tipo de cultura imigrante moderna, com 

um colonialismo distinto e uma natureza mista. A cultura da concessão desempenha 

um papel insubstituível na transformação da sociedade agrícola tradicional chinesa, 

tanto ao nível da sua industrialização, como da sua modernização. Imigrantes de 

diferentes origens culturais reúnem-se na concessão, sem preconceitos localistas ou 

xenófobos, convertendo Xangai num “porto franco, cidade livre vieram gentes de todas 

as partes, ansiosas de dinheiro”, como observa Ferreira de Castro (1986: 132). 

O modo de vida dos imigrantes na Concessão é individual e diversificado. 

Pessoas de diferentes países, com diferentes ideologias, morais e éticas, e diferentes 

sistemas legais, puderam coexistir pacificamente na Concessão. À medida que a 

economia se continuava a desenvolver na Concessão, o estilo de vida trazido pelos 

ocidentais exercia um enorme impacto nos chineses.  

Nas décadas de 1920 e 1930, houve uma proliferação de elétricos e autocarros na 

Concessão, sendo aí introduzidas formas ocidentais de entretenimento, como cinemas, 

salões de dança, restaurantes de estilo ocidental, etc., que se tornaram muito populares. 

Da mesma forma, também o teatro tradicional chinês se difundiu, tanto entre os 

chineses como entre os ocidentais. É justamente uma descrição dessa tradição teatral 

que, sob a perspectiva do autor, se encontra em A Viagem do Mundo: 

 
Para se ver um espetáculo teatral chinês, torna-se necessário dispor de muito 
tempo. Vai-se para a função ao começo da noite e sai-se, quase sempre, ao 
alvorecer. Há peças que duram doze horas e outras até noites seguidas, servindo 
os teatros de albergues e de restaurantes. Nos intervalos e mesmo durante a 
representação, grita-se, brinca-se. Come-se e bebe-se, como nas noites de 
Carnaval na Europa. (Castro, 1986:151) 
 



 53 53 

Durante a década de 1930, Xangai era a maior e a mais próspera cidade 

do extremo oriente. Após a abertura de Xangai, com a rápida expansão comercial e a 

mudança na forma como as pessoas ganhavam a vida, o confucionismo, que fora 

reverenciado durante milhares de anos, começa gradualmente a ser esquecido. O móbil 

da existência passa a ser a busca da fama e da fortuna. Numa sociedade que idolatra o 

dinheiro, o estatuto social e o valor do indivíduo passam a ser diretamente 

proporcionais à riqueza que consegue acumular. 

 

 

2.1.3 Património 

 
a) A cultura da ópera chinesa 

 

Expressão superior do património cultural chinês, a criação da ópera chinesa 

 
(...) remonta a tempos primitivos, mas não amadureceu até aos séculos X e XI, 
florescendo no século XVI. O seu sistema de teoria dramática tomou forma 
relativamente tarde, manifestando-se principalmente sob a forma de atividades 
populares e combinando-se com a cultura local para formar uma variedade de 
óperas locais. A trajetória de desenvolvimento da ópera chinesa está relacionada 
com a estrutura política e económica da sociedade feudal, mas também tem 
razões internas para o seu próprio desenvolvimento. (Shi, 2004: 21, trad. nossa) 

 

Os séculos XII e XIII, momento de génese da ópera chinesa, foram um período de 

graves contradições étnicas e de agitação social. Depois de entrar nos tempos 

modernos, a China foi repetidamente invadida por potências ocidentais. Perante os 

repetidos conflitos étnicos e crises nacionais, os artistas de ópera criaram, com êxito, 

muitas personagens marcantes com a ajuda do palco, como Hua Mulan, Mu Guiying, 

Ela Taijun, e outros heróis nacionais que representavam fielmente o espírito nacional e 

a resistência à agressão estrangeira. A ópera chinesa está profundamente enraizada na 

vida social e há muito que observa e expressa a vida sob uma perspectiva moral. Nela 

se exaltam plenamente as boas ações e se condenam impiedosamente os maus e os seus 

crimes. 



 54 54 

O julgamento moral na ópera chinesa expressa diretamente os padrões do bem e 

do mal e os sentimentos de amor de ódio dos trabalhadores, procurando promover o 

bem e punir o mal e defender a integridade social. Estas peças extraem material da vida 

das pessoas e os seus argumentos são muito próximos da sua vida quotidiana, para que 

possam ressoar fortemente junto do público. 

Com a frequência crescente dos espetáculos e o aumento gradual do interesse das 

pessoas em ir ao teatro, este adquire autonomia e a sua época áurea situa-se nas 

dinastias Ming e Qing, especialmente em Pequim. Ferreira de Castro não fica 

indiferente à popularidade do teatro junto do público chinês, como se verifica pelo 

passo abaixo reproduzido: 

 

A partir do momento em que os atores subiam ao palco, os sentimentos mudavam 
com o desenvolvimento do enredo, “a facécia mescla-se tão frequentemente na 
tragédia que, em cada cinco minutos, o espectador dispõe de muitos momentos 
para rir e para chorar. E como as reações sentimentais decorrem em silêncio, colhe-
se a ilusão de que o povo chinês passa a noite no teatro apenas a gargalhar. (Castro, 
1986:152) 
 

Mais tarde, os teatros passaram a existir não só nas grandes cidades, mas também 

em todos os condados, cidades e vilas, chegando alguns destes palcos a ser mais 

luxuosos do que os de Pequim. O teatro é o passatempo chinês ideal, tanto para os 

pobres, como para os ricos, tanto para o erudito conhecedor, como para o camponês sem 

instrução – todos eles se voltam para o teatro como um espaço de fruição. No palco, os 

heróis domésticos da história saem dos bastidores para recriar os seus feitos gloriosos.  

Apesar do amor chinês pela ópera, a profissão de ator era considerada inferior e os 

filhos destes não estavam autorizados a fazer qualquer tipo de exames imperiais ou a 

ocupar quaisquer posições oficiais. Acreditava-se, na altura, que os atores, devido à sua 

profissão e às circunstâncias das suas vidas, se entregariam a um modo de vida 

desregrado, o que indubitavelmente conduziria à sua degradação. Mas este estereótipo 

era reservado apenas ao ator, sendo que muitos artistas de ópera, cujas atuações ainda 

hoje são consideradas clássicas, foram altamente respeitados na história da China.  
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b) O Templo A-Má 

 

O templo de A-Má, situado na extremidade sudoeste da península, a meio da 

encosta poente da Colina da Barra, é um dos locais mais famosos de Macau. O templo 

foi erigido por um comerciante de Fujian que viajou até Macau de barco no século XV, 

para homenagear e adorar Mazu (a Rainha do Céu), também designada como Tin Hau, 

Mazu. Segundo o comerciante de Fujian, ocorreu, no caminho, uma terrível 

tempestade e Mazu exerceu os seus poderes para salvar todos a bordo. 

Em agradecimento à deusa por o ter salvado, o comerciante mandou construir o 

templo para o seu culto. Passaram mais de 500 anos desde que o templo A-Má foi 

construído, no período de Hongzhi da Dinastia Ming (1488). Por isso, um ditado, 

comum entre os macaenses, afiança que “Primeiro há o Templo A-Má, e depois a 

Cidade de Macau”. Isto mostra que o Templo A-Má tem uma longa história, sendo o 

mais antigo de entre os três templos históricos de Macau.  

Esta divindade taoísta é muito venerada em todo o Sul da China e em várias 

partes do Sudeste Asiático e é considerada como a protetora dos pescadores e 

marinheiros. Segundo as lendas do século XVI, o nome da cidade deriva precisamente 

da palavra em cantonense “A-Má-Gau”, que significa literalmente Baía de A-Má e, 

como informa Ferreira de Castro, “dela terá derivado o nome da colónia – Amagan 

primeiro, Amacao depois e Macau por fim” (Castro, 1986: 81-82). 

Os vários pavilhões do Templo de A-Má foram construídos em diferentes épocas 

e são dedicados à veneração de diferentes divindades, formando um complexo único, o 

que faz do Templo um caso exemplar da cultura chinesa inspirada pelo confucionismo, 

pelo taoísmo, pelo budismo e por múltiplas crenças populares.  

 

b) Tipografia 

 

Na dinastia Song do Norte, há 900 anos, um cidadão comum chamado Bi Sheng 

criou a primeira forma de tipografia. Após repetidos testes e muito trabalho, chegou ao 

método de impressão por tipos móveis. Bi Sheng gravou caracteres individualmente 

em pequenos pedaços de argila e aqueceu-os no fogo, até ficarem duros. A tipografia 
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chinesa foi introduzida na Coreia e no Japão, depois na Pérsia e no Egito. Como 

lembra Ferreira de Castro, “foi a China quem inventou os caracteres tipográficos 

móveis, muitos séculos antes que Gutenberg houvesse realizado na Europa o mesmo 

invento. Chinês é o primeiro livro impresso que existe no Mundo – o ‘Sutra do 

Diamante’” (Castro, 1986:130). A invenção impulsionou enormemente o 

desenvolvimento e o intercâmbio entre diversos países na área cultural, razão pela qual 

é, sem dúvida, uma grande contribuição da nação chinesa para a humanidade.  

 

d) A Ópera chinesa 

 

A Ópera chinesa é reconhecida como Património Cultural Intangível da 

Humanidade. Mistura de diversos elementos da arte dramática, a ópera é a expressão 

da cultura do país. É um teatro eclético que reúne elementos como a literatura, a 

música, o canto, a dança, as belas-artes, as artes marciais, o malabarismo e a arte 

performativa. Essa amálgama cultural formou-se ao longo de mais de mil anos e 

atingiu a sua expressão definitiva no século XIII, durante a dinastia Song: “O estilo 

teatral popularizou-se em meados do século XIX. Formou vários tipos de ‘operações’ 

com diferentes melodias musicais, línguas fonéticas e estilos de representação em 

diferentes regiões” (Liu, 2014: 144, trad. nossa).  

Existem inúmeras ramificações regionais da ópera, como a ópera de Pequim, a 

ópera Pingju, a ópera de Huangmei, a ópera cantonesa, a ópera de Yueju, a ópera de 

Yuju, e assim por diante. A Ópera de Pequim passou a ser o estilo mais influente na 

China e é considerada um tesouro nacional. Como refere Fan, 

 
A Ópera de Pequim é uma arte que combina canto, recitação, mímica e luta 
acrobática. O canto implica na vocalização de melodias pré-determinadas; a 
recitação abrange o monólogo e o diálogo entre as personagens e o diálogo 
entre as personagens do teatro; a mímica, movimentos corporais e expressões 
faciais; e a luta acrobática resume-se a artes marciais coreográficas. (Fan, 2017: 
21, trad. nossa) 

 
Os papéis da Ópera de Beijing dividem-se em quatro categorias principais: sheng, 

dan, jing e chou. Sheng designa os protagonistas do sexo masculino, separados de 
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acordo com a idade e identidade de cada personagem: Lao Sheng (idoso), Xiao Sheng 

(varão jovem) e Wu Sheng (guerreiro). Dan são os papéis femininos, que se dividem 

em Qingyi (mulher decente), Huadan (rapariga animada e inteligente), Wudan 

(guerreira) e Laodan (idosa). Jing, homem de temperamento generoso, é caracterizado 

pela maquilhagem e, por isso, também é denominado Hualian (cara pintada). Chou são 

palhaços inteligentes ou homem astutos. A Ópera de Pequim, como um dos expoentes 

das óperas tradicionais chinesas, goza de grande reputação dentro e fora do país.  

A ópera Pingju foi formada em Tangshan, província de Hebei, e circula em 

Pequim, Tianjin e nas regiões do norte e nordeste do país. Caracteriza-se pelo seu 

estilo vívido e livre, forma perfeita de refletir a vida moderna. A melodia da ópera 

Yueju é suave e a sua representação muito delicada, características que lhe conferem 

influência inferior apenas à Ópera de Pequim.   

A Yuju é a ópera provincial de Henan, conhecida por “Bangzi” ou “Gaodiao” 

(alta melodia) de Henan. O seu canto de tons variados é particular, ora alto e intenso, 

ora triste e sentimental. Tem mais de 650 peças tradicionais.  

Huangmei é uma ópera local da província de Anhui, conhecida anteriormente 

como “melodia Huangmei”. Esta ópera combina dança, canto suave e movimentos 

cheios de vigor. 

A ópera Yueju de Guangdong nasceu nessa província. É um tipo de ópera muito 

apreciada pelos naturais de Hong Kong e Macau. É cantada em dialeto de Guangdong 

e recorre a um estilo muito particular.   
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2.2. Os chineses sob o olhar de Ferreira de Castro: visões, estereótipos, 
subjetividade 
 

Com a abertura da China nos tempos modernos, numerosos missionários e 

estudiosos estrangeiros chegaram a este enigmático país oriental, tendo registado o que 

viram, ouviram e sentiram na China, dando conta do lento processo de apreensão e 

compreensão deste território desconhecido. Ferreira de Castro viajou de Hong Kong a 

Macau, de Guangzhou a Xangai e através do sul da China, testemunhando parte das 

mudanças históricas na China moderna. No final da Dinastia Qing, os países ocidentais e 

o Japão travam uma guerra na China, numa época em que o modelo social tradicional 

chinês se encontrava sob ataque e se confrontavam modos de vida antigos e costumes 

novos e em que eclodiam movimentos revolucionários de todo o tipo. A China de que 

Ferreira de Castro foi testemunha corresponde, assim, a uma das épocas mais tumultuosas 

e adversas da história nacional. 

No século XIX, antes de as potências imperiais invadirem a China, o país 

encontrava-se sujeito a um império feudal. Já no século XIII, contudo, os relatos das 

Viagens de Marco Polo tinham chamado a atenção do Ocidente para a China, onde ela 

surgia retratada com uma nação rica e detentora de cultura ancestral. Da riqueza material, 

à arte, filosofia e política, a imaginação ocidental da China abrangeu todos os aspetos da 

sua vida material e cultural, tornando-se símbolo de “um império que combina ordem 

cultural, intelectual, espiritual e moral” (Zhou, 2005: 102, trad. nossa). Os intelectuais 

iluministas, como Voltaire, Leibniz e Quesnay também defenderam convictamente o 

estudo da cultura tradicional chinesa, apresentando-o como um modelo civilizacional a 

ser emulado.  

No final do século XIX e início do século XX, no entanto, a situação alterou-se 

drasticamente. A incompetência do governo Qing, a devastação causada pelas duas 

Guerras do Ópio e a invasão japonesa da China, bem como os sucessivos anos de 

catástrofes naturais tornaram a vida extremamente árdua para centenas de milhões de 

chineses. As diferenças no desenvolvimento social, civilização material, costumes e 

qualidade moral entre o Ocidente modernizado e a China medieval tornam-se abissais. É, 
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portanto, compreensível que, quando um escritor de um país europeu moderno chega a 

um velho país agrícola, fique visualmente impressionado com o contraste entre o seu país 

de origem e a cultura do país estrangeiro, que ele pode apreciar diretamente.  

Esta perspectiva única também lhe facilita a revelação dos problemas da China 

numa perspectiva cultural comparativa, sem esquecer que as perceções produzidas por 

qualquer sujeito de escrita se encontram inevitavelmente entrelaçadas com a sua emoção 

e mundividência pessoais. Como refere o escritor Wang Yinsheng, “A imagem típica de 

uma cultura ou de uma época sobre um determinado assunto não é uma imagem criada, 

mas uma expressão ideal para os arquétipos dessa cultura e para a vida inconsciente 

coletiva dessa época” (Wang, 2015: 45, trad. nossa). Ferreira de Castro viajou por metade 

da China como observador estrangeiro relativamente objetivo e, em A Volta ao Mundo, 

ilustrou as realidades da China moderna, revelando ao mundo a situação do país após a 

Guerra do Ópio.  

O quadro da vida refletido na narrativa de Ferreira de Castro é muito amplo e 

pormenorizado, oferecendo um testemunho sobre a vida chinesa a todos os níveis, em 

todas as áreas e mesmo em certos recantos da sociedade não escrutinados habitualmente 

pelo olhar do viajante, tornando-se, na época em que foi produzido, uma janela 

privilegiada através da qual os ocidentais podiam contemplar a China. O autor reflete 

sobre o povo chinês, descrevendo a sua cultura, costumes tradicionais e vida em geral. 

Redesenha, deste modo, a imagem da China numa perspectiva transcultural, contribuindo 

para corrigir a narrativa estereotipada do Outro, tal como tinha sido escrita até esse 

momento pelo Ocidente. 

Apresentamos, em seguida, os traços ético-morais e civilizacionais que Ferreira de 

Castro acentua no etnotipo do chinês, discutindo, de forma historicamente 

contextualizada, a argumentação apresentada pelo escritor-viajante. 

 

2.2.1 Paciência e trabalho árduo 

 
Os traços de caráter do povo chinês são inseparáveis de condições naturais e sócio-

históricas específicas, nomeadamente dos métodos de produção material e organização de 

instituições sociais num ambiente físico e geográfico específico. Os chineses possuem 
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abundantes traços definidores da sua personalidade coletiva. De entre estes, a sua 

surpreendente resistência é certamente um dos mais proeminentes. A sua existência foi 

moldada por milhares de anos de um governo feudal de estrutura fortemente hierárquica, 

a que se juntou a invasão das potências ocidentais nos últimos cem anos. Esta qualidade é, 

assim, o resultado da adaptação de um povo às condições frequentemente adversas que se 

viu forçado a enfrentar. Esta forte resistência tem permitido ao povo chinês sobreviver em 

circunstâncias difíceis e suportar todas as dificuldades com abnegação e espírito de 

sacrifício.  

O autor manifesta os seus próprios sentimentos a este respeito, assinalando que “este 

povo sorridente, pouco ambicioso, trabalha, com um prato de arroz cozido, há mais de 

quatro mil anos historiados, lutando contra todas as explorações de que tem sido vítima e 

todas as calamidades que, de quando em quando, assolam a sua terra” (Castro, 1986: 90). 

Ferreira de Castro chega a Hong Kong de barco e, antes mesmo de desembarcar, é 

confrontado com uma paisagem estranha que o surpreende: a de 100.000 chineses que 

vivem em barcos com as suas famílias e que, na China, são designados Tanka. Devido à 

sua pobreza, vivem durante gerações em casas-barco flutuantes e só após a morte são 

sepultados em terra firme. As condições de vida nestas casas-barco são miseráveis e, para 

sobreviver, os habitantes usam cada centímetro do convés do barco, organizando o espaço 

exíguo de forma rigorosa. As mulheres dos barcos – as tancareiras – trabalham tanto 

como os homens no transporte aquático, suportando dificuldades e tendo de desempenhar 

pesado trabalho manual, a fim de aumentar o rendimento familiar.  

No relato de Ferreira de Castro, a simpatia e a piedade emocionada do autor em 

relação às mulheres que habitam o barco são evidentes:  

 
As mães destes pequeninos chineses usam calça e exibem o tronco em plena 
nudez, as tetas caídas e queimadas pelo sol. Como as de terra, estas mulheres a 
tudo se sacrificam, resignadamente. Elas acorrem a todas as necessidades da 
meia dúzia de tábuas oscilantes que o destino lhes deu para patíbulo da sua vida 
e, quando pretendem deslocar-se, agarram-se às extremidades dos enormes 
remos e remam que nem antigos escravos de galera. (Castro, 1986: 61) 

 

Os barcos atracados no porto são como uma colmeia em movimento, ocupada por 

uma comunidade de pessoas trabalhadoras e engenhosas que suportam a fadiga do 
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trabalho e as pressões da vida, enfrentando a vida hostil que lhes coube em sorte com 

eterna placidez.  

A China antiga era um grande país agrícola com uma economia natural 

predominantemente autossuficiente. Ao nível do sistema económico, o modo de produção 

agrícola e a organização de base familiar constituíram uma sociedade agrária típica, que 

exigia que os membros da família dependessem do seu próprio trabalho para manter o 

rendimento familiar e satisfazer as suas próprias necessidades e as da sua família, pelo 

que o povo chinês desenvolveu o hábito do trabalho árduo e da frugalidade. No início do 

século XIX, a economia chinesa encontrava-se em declínio acentuado e a grande maioria 

da população chinesa enfrentava graves dificuldades, consideravelmente agravadas pelo 

facto de viver num país tão densamente povoado como a China. Assim, à maioria das 

pessoas estava reservado um destino de labuta ao longo de toda a vida, permitindo-lhes 

satisfazer meras necessidades básicas. 

Fixando o olhar na paisagem macaense, Ferreira de Castro destaca o meio de 

transporte: “As únicas imagens orientais dão-nas os párias chineses com os seus grandes 

chapéus de palha cónicos e pernas nuas, galopando entre os varais dos jinrixás, onde eles 

transportam, a troco de alguns míseros avos, quem não quer andar a pé” (Castro, 1986: 

75). Com efeito, naquela época, a maioria dos riquixás eram puxados por agricultores que 

tinham sido forçados a abandonar o campo e a vender a sua mão-de-obra. Os riquixás 

implicavam um esforço físico pesado, difícil de suportar até para um trabalhador robusto. 

De facto, “no calor do sol, tinham de ir a todo o lado como de costume, e no frio do 

Inverno, tinham de suportar o frio e trabalhar incansavelmente como animais para ganhar 

a vida” (Anónimo, 1936: s.p., trad. nossa). Embora trabalhassem desumanamente para 

ganhar dinheiro, conseguiam apenas sobreviver com o mínimo necessário, sem nunca se 

queixarem da ordem injusta do mundo. Como acentua Ferreira de Castro, as mesmas 

características são também encontradas noutros trabalhadores chineses: 

 

Nesta própria Macau de tão anainho corpo vemos os chineses laborarem em 
mais de cem fábricas de cimento, de tecidos, de tabacos, de malhas, de 
conservas, de pauzitos de sândalo para os templos e de muitos outros produtos. 
E os que não trabalham ali, sentam-se à porta de suas casas e, homens e 
mulheres, fabricam fósforos e panchões – esses “estalos da Índia” que enchem 
de ruídos as festas chinas e a noite de S. João na Europa. Não se estranhe tanta 



 62 62 

indústria... (Castro, 1986:90). 
 
O retrato que o autor traça do trabalhador chinês nesta passagem ilustra 

exemplarmente a qualidade do seu trabalho e a absoluta dedicação com que desempenha 

todas as tarefas laborais que lhe são exigidas. Trabalhadores incansáveis, os chineses 

perseveram e resistem, mesmo quando são confrontados com tarefas desinteressantes e 

repetitivas. Um artesão chinês, por exemplo, consegue ficar de pé num lugar, de manhã à 

noite, a trabalhar, a tecer, a martelar folhas de ouro ou a fazer qualquer outro trabalho 

rotineiro, dia após dia e sem qualquer queixa.  

No entanto, a maioria dos chineses trabalhadores ainda vive no limiar da pobreza e a 

sua penúria reflete-se na escolha dos ingredientes da gastronomia chinesa. Como refere 

Ferreira de Castro, 

 
A China, muito povoada e roída, de quando em quando, pela fome, criou toda 
uma estranha culinária. “Nós comemos tudo quanto é comível sobre a terra: 
caranguejos de preferência e cascas de árvores se a isso a, necessidade nos 
obriga, A pressão económica é a mãe de muitas das nossas invenções 
gastronómicas” – diz Lin Yutang. (Castro, 1986: 89) 

 

Como se sabe, ao longo da história, a alimentação dos indivíduos tem estado sujeita 

às restrições do ambiente natural. As catástrofes naturais, tais como inundações, secas, 

pragas de insetos e epidemias eram frequentes. Por outro lado, porque a classe dominante 

se instalara no poder por razões egoístas e só sabia cobrar e cobrar impostos sem prestar 

atenção à melhoria das condições de vida da população, os trabalhadores eram, desde há 

muito, vítimas da escassez de alimentos. Assim, o povo chinês, com a sua grande 

capacidade de adaptação ao ambiente e graças à sua resistência, trabalhou arduamente 

para expandir a escolha de ingredientes que acabariam por se tornar uma parte importante 

da cozinha chinesa. 

Quando Ferreira de Castro visita a Concessão francesa, regista o ambiente que ali 

existia: 
Dum lado e outro das vielas, as casas são lôbregas e imundas e em muitas delas 
trabalham, com o tronco ao léu e sudoroso, ignorados artífices – os autores de 
muitos desses admiráveis e esplendorosos objetos de arte que se vendem na 
Concessão Internacional. (Castro, 1986:134) 
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O autor encontra estes artesãos, que produzem obras de arte deslumbrantes, tendo 

ainda de viver em condições tão desumanas que não lhes ocorre que têm o poder de as 

mudar. Uma das razões para tal é que a tradição autoritária da China de 2000 anos tem 

sido um esteio importante na manutenção da ordem social chinesa e a maioria do povo 

chinês tem sido, em vários momentos da sua história, frequentemente oprimido e 

escravizado. Os chineses sempre estiveram dispostos a trabalhar muitas horas a troco de 

pouco dinheiro, na convicção de que é melhor ser pago pouco do que nada. A experiência 

dos antepassados ensinou-lhes que o trabalho árduo é a única forma de sobreviver e pode 

tornar-se numa plataforma para melhores oportunidades de vida. As viagens de Ferreira 

de Castro na China deram-lhe, assim, uma visão do espírito de sacrifício do povo chinês, 

e ele expressa, como observador empático, a sua profunda admiração pela sua capacidade 

de trabalho e resiliência. 

Mas a paciência dos chineses é um atributo que tanto apresenta vantagens como 

desvantagens. Por um lado, é, em larga medida, responsável pela inércia do povo chinês, 

que se sente confortável com o status quo e se encontra preso no conservadorismo, com 

medo da mudança, tímido do poder, supersticioso da autoridade e sem vocação para a 

resistência ativa.  

Na sociedade feudal, as pessoas na base da sociedade foram oprimidas durante 

muito tempo, o que fez emergir traços distintivos de personalidade, tornando-as 

indiferentes e entorpecidas, submissas e conformadas com as condições de vida. 

Aprisionado por este pensamento invisível, o povo foi adotando uma perspectiva 

resignada e passiva, o que deu origem a uma personalidade nacional distorcida. 

 O povo sentiu sempre que o poder do governo era incontestável. É por isso que 

nove em cada dez mudanças na história chinesa terminaram em fracasso. Algumas 

classes dirigentes na China antiga oprimiram e exploraram o seu povo através de um 

governo brutal, baseado na fraude e no engano, a fim de manter e consolidar o seu 

domínio. Ferreira de Castro relata, a este propósito, a parábola que lhe fora contada por 

um artista chinês, através da qual podemos deduzir o ambiente político da China naquela 

altura. Passando pelo Monte Tai, Confúcio ouviu uma mulher a chorar e enviou os seus 

discípulos para perguntar porquê: 
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[...] Quando este voltou, disse: “Ela queixa-se de que o pai do seu marido 

foi morto por um tigre, que o seu marido também e que o seu filho igualmente.” 
“Então – perguntou Confúcio – por que continua ela num lugar tão 

perigoso?” 
– “Ela disse-me, Mestre, que continua neste lugar porque aqui ninguém a 

oprime”. 
Confúcio, depois de meditar um instante, sentenciou aos seus discípulos: 
“Ela tem razão. Deveis recordar sempre isto: um governo tirânico é mais 
cruel do que um tigre”. 
Esta engelhada boca que nos fala ensaia um triste sorriso: 
– Na China, nem só os governos tirânicos têm sido cruéis como os tigres. 

Há muitas outras crueldades. Mas o meu filho lá anda... Todos nós, mais ou 
menos, lá andamos... (Castro, 1986: 153-154). 

 
Preferem, portanto, morrer na boca do tigre a serem governados por um tirano, o que 

constitui uma alusão à situação social e política brutal e injusta. Num ambiente opressivo, 

o desenvolvimento da individualidade e do espírito pioneiro do povo foi entravado, 

impedindo o progresso da ciência, pensamento e cultura, obstruindo o desenvolvimento 

da consciência ideológica do povo em relação à igualdade e democracia e destruindo a 

identidade e vitalidade da nação chinesa. 

Ferreira de Castro salientou a submissão e a paciência de uma parte da população 

chinesa face aos japoneses, dando dela testemunho no seu livro:  

 
Alguns soldados japoneses têm o hábito de passar por aqui, escolher o que mais 
lhes agrada e oferecer, pelo trabalho escolhido, vinte ou trinta cêntimos, mesmo 
que valha centenas de dólares. Se o proprietário recusa, como é natural, eles 
lançam, sobre o balcão, as moedas oferecidas, metem o objeto no bolso e 
partem mui tranquilos de si, certos de que nenhum destes chineses de branco 
balandrau e rala barbicha ousará protestar. (Castro, 1986: 108).  

 

Face a esta venda desigual, a maioria dos chineses teria feito o mesmo, escondendo 

as suas preciosas mercadorias e esperando por um bom momento. A incompetência e a 

corrupção do governo e os métodos brutais dos japoneses fizeram-nos ter demasiado 

medo de ripostar, limitando-se a mostrar subserviência. Durante as suas viagens à China, 

Ferreira de Castro frequentemente presenciou cenas em que os chineses, cuja pátria tinha 

sido colonizada, tinham perdido o seu lar espiritual e, nesta situação complexa e 
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opressiva, alguns deles optaram por não resistir. Assim, em Cantão, onde as margens do 

rio estavam repletas de equipamento militar e foram construídas fortalezas, todos os 

meios militares vieram a revelar-se inúteis porque os generais que defendiam o território 

optaram por não resistir e vender Cantão ao inimigo. Confrontados com a ameaça da 

guerra, escolheram retirar-se para se manterem fora dela durante algum tempo, pensando 

que isso traria paz, mas, ao invés, foram sujeitos a pilhagens e humilhações de todo o tipo. 

Refere o autor:  

 
“Shing-chung” parece um barco de escravos de outrora. Os pobres chineses são 
apalpados, abanados, vasculhados de alto a baixo, submetidos a longos 
interrogatórios. (Castro, 1986: 99) 
 
O Japão deu continuidade ao seu velho sonho de conquistar territórios à China, 
à qual ele deve quase tudo, incluindo a sua própria civilização. E começou a 
atacar o imenso país, hoje aqui, amanhã ali, e a impor-lhe constantes 
humilhações. (Castro, 1986:150) 
 
 

2.2.2 Patriotismo 

 
Desde tempos imemoriais, o povo chinês cultivou a adesão e a prática do 

patriotismo. Durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, a nação chinesa, inspirada pelo 

sentimento patriótico, uniu-se e lutou contra os invasores, à custa de enormes sacrifícios 

nacionais, e finalmente alcançou a vitória final. A vitória da guerra contra o Japão foi 

também uma vitória do patriotismo da nação chinesa. Deste modo, embora a invasão 

militar japonesa tenha significado um desastre nacional, ela teve, por outro lado, um forte 

impacto espiritual, que se tornou um catalisador para o despertar da nação chinesa, tendo 

estimulado o sentimento de independência nacional. Como conclui Ferreira de Castro, 

este “não é consequência, duma passividade espontânea, mas sim duma rebeldia vencida 

pelo invasor” (Castro, 1986: 110). 

Antes desta época, a China era uma região continental semifechada e a sua 

localização geográfica particular proporcionava um relativo isolamento, o que, 

combinado com a relativa inacessibilidade do transporte, significava que a influência do 

mundo exterior sobre o povo chinês era limitada. Em segundo lugar, a economia feudal 
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de pequenos proprietários, praticada na China há milhares de anos, possibilitara ao povo 

chinês escasso contacto com o mundo exterior e contribuíra para a preservação dos seus 

hábitos, estilo de vida e técnicas de produção originais.  

Num tal contexto, é fácil que se instale uma sensação de permanência, isto é, uma 

crença de que o mundo é imutável. Gradualmente, o povo chinês tornou-se conservador 

no seu pensamento e nos seus hábitos. Este conservadorismo não deve, contudo, ser 

confundido com mero atraso civilizacional. 

Assim, nos tempos modernos, no decurso da luta contra a invasão estrangeira, o 

povo chinês começou a aceitar novas ideias e o patriotismo chinês assumiu uma nova 

dimensão. Na China moderna, o conceito de nação e de estado foi-se formando 

gradualmente e o povo chinês foi progressivamente unificado num todo orgânico.  

Como grande parte do país caiu sob o domínio dos invasores japoneses, o povo 

chinês começou a ripostar: 

 
As associações patrióticas chinesas clandestinas abatem, nas mais audaciosas 
circunstâncias, os compatriotas que se puseram ao serviço dos nipões [...] os 
inconformistas da China confabulam, em Xangai, revoltas contra a opressão e a 
espoliação que sofrem, desde remotas eras, os 450 milhões de homens que 
habitam os 11 milhões de quilómetros quadrados do país. Assim, nesta cidade 
prostituída e corrupta medram, de quando em quando, em singular contraste, 
algumas das mais nobres aspirações humanas. Numerosos intelectuais e 
políticos chineses, foragidos do interior, vêm lançar aqui os seus anátemas 
contra os que pretendem manter a rotina, os velhos ídolos, os velhos conceitos e 
os velhos hábitos da China, da China onde, por falta de alimentação e de 
assistência médica suficientes. (Castro, 1986: 149-150) 

 

Na campanha contra a invasão japonesa, muitos jovens estavam determinados a 

sacrificar-se para expressar as suas fortes paixões patrióticas, para inspirar a luta e para 

fazer valer as suas exigências junto de um governo fraco e incompetente, escrevendo 

“cartas de sangue”. Numa época de crise nacional, quando o país estava em ruínas, 

quando o povo vivia num estado de insegurança e quando a nação estava em crise, estas 

cartas de sangue eram atos heroicos de jovens que tinham a responsabilidade histórica de 

salvar o país, enquanto ao povo competia lutar pela democracia e pela liberdade. 

O imperialista japonês atrevera-se a invadir a China principalmente porque a China 
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era pobre e atrasada. Para além dos aspetos económicos, científicos e culturais, o sistema 

político chinês foi também um fator muito importante de pobreza e de atraso nacional. 

Portanto, a abolição da autocracia e a introdução da política democrática tornaram-se o 

apelo comum de todos os setores da sociedade chinesa e uma característica importante do 

patriotismo chinês naquela época. Assim, a Revolução Xinhai, liderada por Sun Yat-Sen, 

derrubou a dinastia Qing e pôs fim ao sistema monárquico que tinha governado a China 

durante milhares de anos. Difundiu o conceito de democracia e republicanismo e deu um 

grande ímpeto à emancipação da nação chinesa: “O seu exemplo criara novos 

combatentes, as suas ideias abriram caminho a outras ideias mais fortemente sociais”. 

(Castro, 1986: 111). 

 

2.2.3 O estatuto subalterno das mulheres 

 
No entanto, devido às limitações dos processos históricos e das condições sociais, a 

Revolução Xinhai não mudou a natureza social semicolonial e semifeudal da velha China 

e não alterou completamente o trágico destino do povo chinês. Durante milhares de anos, 

o confucionismo, como parte importante da cultura feudal, ocupou uma posição 

dominante na história nacional.  

Embora seja inegável que o confucionismo tem desempenhado um forte papel 

positivo na identidade cultural da nação chinesa, o seu impacto negativo em vários 

aspetos da sociedade é também evidente. O confucionismo tem sido o pilar do 

pensamento cultural chinês em tempos posteriores e parte dele não tem sido favorável à 

mudança e desenvolvimento sociais. 

 A sociedade chinesa, sob a sua influência, fossilizou-se gradualmente na busca de 

uma formalidade unificada, com o pensamento económico reduzido à pobreza e à 

ignorância e a sofisticação cultural considerada como um entrave intelectual. Algumas 

das ideias progressistas que revolucionaram a sociedade tinham poucas hipóteses de 

abalar as ideias conservadoras profundamente enraizadas na consciência chinesa. Como 

salientou Ferreira de Castro, “Apesar das estrangeiras terem alterado, na dissoluta Xangai, 

muitas das velhas regras, as chinesas, na sua maior parte, procuram manter a cerimónia e 

a discrição de outrora” (Castro, 1986: 140). 
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Afinal de contas, estas ideias levaram centenas ou mesmo milhares de anos a 

desenvolver-se. A China é conhecida como uma “nação de costumes” e tem uma longa 

história de cultura ética e cerimonial. Com a progressiva sistematização e normalização 

do desenvolvimento de uma sociedade patriarcal, a rigorosa hierarquia dos rituais feudais 

teve um profundo impacto na consciência da mulher, o que, por sua vez, se refletiu na sua 

vida quotidiana e nas suas práticas sociais.  

O confucionismo, o núcleo da cultura tradicional chinesa, sempre dominou a 

ascensão e queda da cultura feudal, contendo preceitos éticos – como “Três Laços 

Fundamentais e as Cinco Virtudes Constantes”, “Homem superior, mulher subordinada” 

ou “Três obediências e quatro virtudes” – que tiveram uma profunda influência no 

pensamento das e sobre as mulheres. O típico sistema patriarcal oriental, baseado nas 

teorias tradicionais do Confucionismo, tem acompanhado o desenvolvimento dos tempos 

para eternizar o estatuto tradicional das mulheres na sociedade. Esta cultura de género, 

centrada no sexo masculino, tem subjugado as mulheres chinesas, mantendo-as sob o 

controlo patriarcal, privando-as dos seus direitos, obscurecendo a sua consciência e 

negando-lhes o seu valor como seres humanos independentes.  

Ferreira de Castro inclui, no relato das suas deambulações chinesas, numerosas 

descrições e comentários sobre as mulheres chinesas. Assim, não deixa de salientar que, 

naquela época, as mulheres chinesas se tinham tornado um verdadeiro “Outro” na 

sociedade, sempre consideradas espetadoras da vida social, subordinadas na família, sem 

espaço para a sua própria consciência independente e sujeitas a padrões éticos feudais 

que restringiam o seu comportamento. A opressão e o controlo do corpo e da mente das 

mulheres pela cultura tradicional transformaram as mulheres num grupo social alienado, 

sem subjetividade e independência, e permanentemente subordinado aos homens.  

O antigo sistema de casamento chinês reflete claramente esta característica. O 

sistema matrimonial na China antiga era um sistema patriarcal de casamentos arranjados, 

comprados e vendidos, em que as mulheres não tinham qualquer peso social e tinham de 

obedecer e depender dos homens para tudo. Neste sistema patriarcal, centrado na 

indiscutível autoridade masculina, a relação entre marido e mulher é extremamente 

desigual e, no dia seguinte à cerimónia de casamento, “a jovem chinesa é já uma serva: 

aquece água para os sogros, leva-lhes toalhas e ensaia, matinalmente, os trabalhos que 
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deve realizar enquanto for apenas nora” (Castro, 1986: 116). Prossegue o autor: 

 
Desde então, a nora não pode falar muito, não pode fazer visitas nem olhar para 
homem algum que encontre ou veja passar na rua; deve obedecer totalmente à 
sogra, substituí-la na faina doméstica, cuidar-lhe da velhice e da rabugice, até 
que chegue o dia da sua emancipação – o dia em que ela seja sogra também... 
(Castro, 1986: 117). 

 

De acordo com este antigo sistema cultural que era profundamente opressivo, física 

e mentalmente, para as mulheres, estas eram vistas como um mero instrumento de 

reprodução, um objeto subordinado, propriedade dos homens, uma forma de mercadoria. 

Se perdessem a sua fertilidade ou não conseguissem conceber um filho, perderiam todo o 

seu valor.  

Na realidade, o significado do casamento na China antiga era principalmente o de 

uma união para efeitos de continuidade do clã e dos rituais ancestrais. Encontrando-se 

inteiramente centrado na família, o casamento era apenas um instrumento que permitia 

assegurar a sua continuidade e não um assunto entre duas pessoas. A importância dos 

herdeiros era por demais evidente, como Ferreira de Castro não deixa de registar: 

 
O chinês, como a maioria dos homens, tem a ânsia de persistir para além da 

morte. E, ainda como grande parte da Humanidade, crê que para estar tranquilo 
num outro mundo tem de tomar neste várias providências de ordem moral e 
material. Uma delas consiste em deixar um filho que lhe cuide do seu túmulo, 
da sua posteridade, da sua memória como ancestral. A natureza é, porém, 
indiferente às inquietações humanas. E, assim, há muitos chineses que vêem 
nascer sucessivas filhas em lugar do varão desejado. Eles, então, amaldiçoam a 
mulher e o destino e não descansam enquanto um ser masculino não brota do 
seu sangue para manter o culto dos antepassados e facilitar-lhes um eterno 
repouso. 

A vinda duma concubina para a mesma casa. onde vive a esposa constitui a 
primeira solução. É um expediente antigo, na dinastia Ming chegou-se a 
decretar que um chinês podia casar-se com a amante desde que, ao atingir os 
quarenta anos, não tivesse um filho da primeira mulher. Apesar disso, acontece, 
frequentemente, entrarem muitos chineses no inverno da sua vida sem ter um 
filho que lhes cuide da memória. Esses lançam-se então, no último recurso: 
comoram uma criança masculina a qualquer família pobre, perfilham-na, 
educam-na no sentido de continuar o culto dos ancestrais e, só depois de 
realizada a magna tarefa, começam a aceitar mais resignadamente a ideia da 
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partida para a sepultura. (Castro, 1986: 93) 
 

O baixo estatuto das mulheres na China torna-se óbvio nesta passagem. Devido ao 

enorme desequilíbrio entre géneros, que se desenvolveu na China ao longo de milhares de 

anos, e ao pensamento patriarcal típico da cultura tradicional, na China antiga as 

mulheres faziam parte de um grupo sem qualquer possibilidade de intervenção política, 

cultural ou social, exclusivamente definido por atributos naturais, mas sem qualquer 

relevância social. A mulher era, assim, considerada uma máquina reprodutiva sem 

pensamento próprio. Nessa altura, as mulheres eram abandonadas pelos seus maridos se 

não conseguissem gerar um filho e isso era também determinado por lei. O nascimento de 

uma filha não era uma fonte de alegria para a família, mas, pelo contrário, considerado 

um fardo: 

 

Por isso, muitas das raparigas que encontramos nos restaurantes e nos 
“cabarets” têm o aspeto tenro e ingénuo de quem não saiu ainda completamente 
do período infantil. Todas elas foram criadas e educadas, para o efeito, pelas 
velhas destas casas de lampiões vermelhos, que as compraram aos pais, quando 
contavam apenas cinco ou seis anos. A venda de crianças é ato ainda muito 
corrente na China, não obstante a luta empreendida pelos chineses cultos. O pai 
popular considera uma fatalidade ter filhas, seres inúteis não só para agenciarem 
a vida dura, como para manter o culto dos antepassados. Antigamente, muitos 
deles matavam-nas à hora do nascimento ou vendiam-nas a quem mais dava. 
Hoje, não as matam, mas alguns continuam a vendê-las para a prostituição. A 
miséria económica tem feito persistir esse remoto hábito. (Castro, 1986: 142) 

 

Nas sociedades antigas, os homens eram a principal força de trabalho da família e da 

sociedade, angariando os meios para produzir e sustentar o clã. Gradualmente, as 

atividades das mulheres foram-se limitando à esfera doméstica e passou a ser sua 

responsabilidade suportar e criar os filhos e gerir o lar. Ao mesmo tempo, perderam a sua 

liberdade pessoal e física e converteram-se em escravas dos homens, tornando-se 

propriedade que podia ser trocada, comprada e vendida à vontade. A história das 

mulheres na China é, assim, uma história de privação e tragédia. 
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2.2.4 Ignorância e atraso civilizacional  

 
A China era um país fortemente polarizado – com os muito ricos e os muito pobres, 

os altamente instruídos e os profundamente ignorantes – e esta fratura social tornou-se 

especialmente flagrante no final da Dinastia Qing. O povo era analfabeto, os letrados 

eram manipulados pelo poder e os anos de reclusão do governo Qing não só deixaram o 

país politicamente corrupto, economicamente atrasado e militarmente desprotegido, como 

infundiram na população uma ideologia muito distante daquela que vigorava noutros 

países ocidentais desenvolvidos.  

Este atraso crónico explica o comentário do médico britânico que Ferreira de Castro 

encontra em Hong Kong:  

 

A maioria dos chineses não gosta de tomar injeções. Por isso, quando se criou a 
vacina obrigatória, aqueles que tinham dinheiro pagavam aos mais pobres para 
se vacinar por eles e tirarem, em seu nome, um certificado. Na sua ignorância, 
alguns chegaram a tomar vinte e trinta injeções contra a cólera em menos de um 
mês e, evidentemente, morreram por esta nova e rendosa profissão. A morte 
acabava com os profissionais, mas deixava os amadores, que tomavam apenas 
duas ou três injeções, a troco de outros tantos dólares. Entretanto, muitos dos 
que pagavam adquiriam a cólera e propagavam-na. Foi, por isso, que tornámos 
obrigatória uma fotografia em cada atestado... (Castro, 1986: 66) 

 

O relato do médico britânico aponta duas características do povo chinês no final da 

Dinastia Qing: o atraso civilizacional e a pobreza. O governo Qing fechou as suas portas 

e recusou toda a influência estrangeira, julgada nociva, tendo-se instalado entre o povo 

chinês um pensamento retrógrado durante o período Qing tardio, numa altura em que a 

civilização moderna era já muito comum no Ocidente, mas ainda desconhecida na China. 

A sociedade tradicional chinesa não tinha qualquer conceito de higiene e cuidados 

médicos no sentido moderno. Inicialmente, a maioria dos chineses não tinha uma 

exposição e compreensão profundas da medicina ocidental; por isso, quando eram 

expostos à medicina ocidental mostravam-se céticos acerca dos seus resultados, o que 

explica a razão por que os chineses abastados estavam dispostos a pagar a pessoas pobres 

para que estas fossem vacinadas no seu lugar. A luta pela sobrevivência tornou a vida tão 
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miserável para a maioria dos chineses desfavorecidos, que estes não hesitavam em 

arriscar a vida para vacinar os ricos, fazendo disso a sua profissão. 

A realidade mais marcante da China na altura era, sem dúvida, a pobreza 

desesperada em que viviam milhares de pessoas. Sob a imensa pressão de todo o tipo de 

carências, as necessidades eram reduzidas ao mínimo. Neste contexto social, a vida do 

povo chinês gravitava em torno de dois pontos focais: o dinheiro e a comida. 

Sob a vigência da pequena economia rural da época, a produtividade era baixa, a 

educação era escassa, e as pessoas eram fortemente limitadas pelo seu fraco nível 

científico e cultural, tornando-lhes difícil desenvolver uma compreensão racional e 

científica da natureza e do mundo. Marx tinha já advertido que  

 

(…) we must not forget that these idyllic village communities, inoffensive 
though they may appear, had always been the solid foundation of Oriental 
despotism, that they restrained the human mind within the smallest possible 
compass, making it the unresisting tool of superstition, enslaving it beneath 
traditional rules, depriving it or all grandeur and historical energies. (apud 
Tucker, 1978: 658) 

 

Neste contexto, muitos fenómenos naturais não podiam ser cientificamente 

explicados, pelo que as pessoas acreditam que existe um “Deus”, “Buda”, “fantasmas e 

deuses”, etc., que responsáveis pelo destino do homem na terra. É este tipo de 

espiritualidade que ressalta do funeral observado por Ferreira de Castro: 

 
Noutros dias, a estas fúnebres procissões sucedem-se cortejos diferentes e um 
fantástico dragão de pano e papel, longo de muitos metros, serpeja pelas ruas de 
Macau, sustentado por forquilhas que numerosos chineses empunham. Grossa 
multidão assiste à passagem do monstro, que, assim estapafúrdio, libertará de 
epidemias e outros males a comunidade indígena... (Castro, 1986: 78) 

 

Naquela época, os chineses eram muito supersticiosos e pensavam que um dragão 

feito de tecido e papel podia ajudar as pessoas a livrarem-se da doença, o que, a olhos 

ocidentais, pareceria absurdo e irracional. Mas, na China da época, as pessoas tinham 

especial respeito por essas forças irresistíveis, acreditando que fantasmas e espíritos 

tinham grande poder e a capacidade de controlar fenómenos naturais, o nascimento e 
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envelhecimento, a doença e a morte, e preferiam ir aos templos rezar aos deuses, em vez 

de recorrer a um médico.  

Os deuses das crenças populares são principalmente influenciados pela cultura 

tradicional chinesa do budismo, do taoísmo e do confucionismo, pelo que os chineses são 

politeístas típicos. Ferreira de Castro descreve a sua visita fascinada aos templos de 

Macau:  

 
Cidade de Lilipute, ela possui, todavia, quatro dezenas de pagodes, onde se 
adoram vários ícones do panteão chinês e o santo Buda e a santa Lua e ainda 
outras divindades. Nuns se implora a felicidade, a fortuna, a sorte ao jogo, a 
salvação eterna. Noutros, pede-se aos deuses que façam cair todas as fatalidades 
sobre o semelhante odiado e, para o efeito, se coloca, atrás do altar, a fotografia, 
nome, idade e residência daquele sobre quem se pretende que ruja a cólera 
divina... Nenhum destes templos oferece a beleza e grandiosidade de outros seus 
irmãos da China. (Castro, 1986: 81) 

 
A adoração e reverência do povo chinês pelos deuses é generalizada: incapazes de 

fazer face aos problemas materiais da vida, os chineses recorrem ao escapismo espiritual 

e fazem o seu melhor para proteger as suas vidas de ameaças externas. Quando tais 

esforços não lhes permitem atingir os seus objetivos, como último recurso, as pessoas 

concebem a existência de um ser absoluto que se situa para além da esfera humana – um 

deus –, esperando dele conforto psicológico e auxílio que lhes permita ultrapassar as suas 

dificuldades. Como resultado, nasceu uma multidão de deuses, intimamente relacionados 

com a vida e as profissões das pessoas. 

 

 

2.2.5 Monotonia da vida 

 
Durante milhares de anos, o caráter industrioso do povo chinês privou lentamente as 

pessoas da capacidade de se entreterem. Para além do facto de o ópio ter sido popular e 

generalizado durante os períodos do final da dinastia Qing, estava também relacionado 

com a história e o estatuto particular da China.  

Os chineses acreditavam no sinocentrismo desde os tempos antigos e durante 

milhares de anos esta crença foi reforçada pela subserviência dos países vizinhos da 



 74 74 

China, devido ao seu vasto território e à abundância de matérias-primas. Mas, depois das 

Guerras do Ópio, a China perdeu repetidamente para as potências ocidentais e a 

subsequente cedência de terras e dinheiro e humilhação política mergulhou-a numa crise 

para a qual não conseguia encontrar saída.   

Assim, nestes dias de desespero, as pessoas passaram a recorrer ao ópio e o jogo, 

tentando anestesiar os seus corpos e almas no mundo do faz-de-conta criado pela droga e 

pela emoção do jogo. Estes hábitos espalharam-se rapidamente pelo país, aumentando a 

depressão da economia chinesa e a decadência dos costumes sociais. Os chineses estavam 

geralmente num estado de entorpecimento e pobreza. Se os ricos consumiam ópio para 

enfrentar os tempos sombrios, também a droga, ainda que cara, se tornou muito popular 

entre os pobres. E. A. Ross apresenta uma explicação convincente para este fenómeno: 

 
A month's travel by sedan chair gave me some light on why the coolie hankers 
for his pipe. Our chair and baggage coolies took with them no wrap nor change 
of clothing and eight successive days of rain brought them to a state of utter 
misery. After twelve hours of splashing and slipping up and down the mountain 
roads and fording swollen torrents in a cold drizzle under a weight of from 
seventy to ninety pounds they would come at evening utterly exhausted to a 
cheerless, comfortless Chinese inn. No fire, no clothing save two soaked cotton 
garments; no bed save a brick hang with a ragged mat on it: no blankets. For 
supper nothing but rice and bean curd or macaroni. 

What wonder that, after eating, the poor fellow curled up on the mat with 
the tiny lamp beside him, rolled the black bead and sucked the thick smoke till 
he passed beyond the reach of cold, discomfort and weariness! (Ross, 1911: 143) 

 

Ao contrário dos efeitos eufóricos da marijuana e da cocaína, o ópio caracterizava-se 

por uma ação calmante, permitindo atingir o relaxamento, aumentando a concentração e 

libertando a mente de preocupações e ansiedades. Removendo temporariamente o homem 

da agitação do mundo e da competição quotidiana, o ópio possibilitava um breve período 

de conforto e prazer e, por isso, as pessoas pensavam nele encontrar um paraíso espiritual 

que lhes permitia escapar aos grilhões da realidade. Como refere Ferreira de Castro, “O 

fumatório está cheio destas aparentes frautas pastoris. No cachimbo diabólico, que 

metamorfoseia a realidade em doirada mentira e dá às pernas da Morte extraordinária 

ligeireza, colam-se os lábios do fumador – e começa o paraíso...” (Castro,1986: 143). 

Assim, numa atitude escapista, milhões de pessoas tornaram-se fumadores de ópio, na 
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esperança de alcançarem uma sensação fugaz de paraíso artificial. 

Em 1919, Lu Xun, considerado o fundador da literatura chinesa moderna, publicou o 

seu célebre conto 药  (“Remédio”) na revista Nova Juventude, um documento 

impressionante da turbulenta sociedade do seu tempo. Entre as muitas personagens 

memoráveis retratadas em “Remédio”, Hua Laolong destaca-se devido às suas 

características singulares, bem como por ser um “representante típico” da classe 

trabalhadora da época. São muitas semelhanças que detetamos entre este conto e a 

caracterização do povo chinês presente na narrativa de Ferreira de Castro.  

Hua Laolong é a imagem de um povo ignorante, atrasado, trabalhador e bondoso 

que viveu, durante muito tempo, sob a “política do povo tolo” imposta pelos governantes 

feudais no início do século XX. Labutador, gentil e frugal, Hua Laolong leva uma vida 

muito dura, veste-se andrajosamente, alimenta-se mal e tem de trabalhar arduamente para 

ganhar dinheiro para o tratamento médico do seu filho. Convence-se de que uma mezinha 

popular pode curar doenças e sente-se feliz e abençoado por poder comprar este 

“medicamento”. Ignorante e entorpecido, o protagonista é completamente indiferente ao 

sacrifício dos revolucionários, mas respeitoso com os carrascos. Esta imagem faz com 

que os leitores simpatizem com a sua situação de indigência, mas denuncia também a sua 

ignorância e atraso, dando-lhes assim uma compreensão mais clara dos males da classe 

dirigente feudal que enganava o povo.  

Hua Laolong é o epítome do povo trabalhador da China da época e, por outro lado, 

valida a descrição do autor sobre as características do povo chinês. Os verdadeiros 

chineses são aqueles que mantêm o coração puro da criança e a sabedoria do adulto, 

resultado de uma união perfeita de coração e razão em que se crê radicar a alma imortal 

da nação.  

Assim, a gentileza é, segundo Gu Hongming, a essência do povo chinês, deixando o 

autor claro que tal sentimento não deve ser entendido como “the docility of a broken-

hearted, emasculated people”, acrescentando ainda: 

 
But by the word “gentle” I mean absence of hardness, harshness, roughness, or 
violence, in fact of anything which jars upon you. There is in the true Chinese 
type of humanity an air, so to speak, of a quiet, sober, chastened mellowness, 
such as you find in a piece of well-tempered metal. Indeed, the very physical 
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and moral imperfections of a real Chinaman are, if not redeemed, at least 
softened by this quality of gentleness in him. The real Chinaman may be coarse, 
but there is no grossness in his coarseness. The real Chinaman may be ugly, but 
there is no hideousness in his ugliness. The real Chinaman may be vulgar, but 
there is no aggressiveness, no blatancy in his vulgarity. The real Chinaman may 
be stupid, but there is no absurdity in his stupidity. The real Chinaman may be 
cunning, but there is no deep malignity in his cunning. In fact, what I want to 
say is, that even in the faults and blemishes of body, mind and character of the 
real Chinaman, there is nothing which revolts you. It is seldom that you will 
find a real Chinaman of the old school, even of the lowest type, who is 
positively repulsive. (Gu, 1999: 6) 

 
O povo chinês tem mostrado um temperamento estável à medida que tem avançado 

no curso da sua história e tem sido capaz de responder calma e objetivamente através das 

suas provações e adversidades, uma qualidade que acabou por evoluir para uma força 

espiritual única e indestrutível. Como nota Ferreira de Castro, “Dir-se-á, porém, que 

estamos pertíssimo, que o drama se passa em redor de nós. Só os chineses da tripulação 

continuam a florir o rosto amarelo com o seu habitual sorriso” (Castro, 1986: 125-126). 

O verdadeiro povo chinês é, sublinha o autor, puro e bondoso, tem uma mente aberta, 

caráter discreto e qualidades nobres, emoções delicadas e empatia. Através de observação 

cuidadosa e da análise profunda desenvolvida durante as suas viagens na China, o escritor 

conclui que os chineses gostam de interagir com os outros e sabem viver em harmonia 

com eles, procurando sempre cultivar as boas qualidades:  

 
O povo chinês, extraordinariamente inteligente, mostra-se, na sua generalidade, 
portador de elevadas qualidades humanas. Ele sabe, como poucos ser vizinho e 
viver em coletividade. Entre estes densos formigueiros da. China raramente se 
praticam crimes. A estatística de Macau é, sob este aspecto, surpreendente. Os 
tribunais dormem longas sestas. O chinês dificilmente se exalta. Calmo, 
tolerante, resignado, os seus bairros desconhecem a desordem. Influenciável, ele 
pode ir até as maiores aberrações, mas vai, também, frequentemente, às mais 
nobres atitudes. (Castro, 1986: 79) 
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2.2.6 Bondade e Humildade 

 
Modéstia e cortesia são virtudes tradicionais dos chineses que resultam de um 

refinamento do instinto e contribuem para a coabitação pacífica com os outros, 

permitindo que aqueles que os rodeiam se sintam respeitados e felizes. Ferreira de Castro 

tece várias reflexões a propósito destas qualidades, a partir das suas próprias experiências, 

descrevendo em pormenor a arrogante polícia japonesa e os funcionários que encontrou 

quando se deslocou a Guangzhou:  

 
Denuncia-se a si próprio, tantos ares de importância toma a cada passo, 
transitando como um grande senhor e dirigindo-se ao comandante e outros 
oficiais como se eles fossem seus lacaios. [...] Os japoneses são severíssimos. 
Chegam, sentam-se em frente do camarote do comandante, cruzam as pernas 
curtas e sobre as pernas colocam as suas recurvas espadas. Têm uma expressão 
arrogante, palavras secas e gestos duros. (Castro, 1986: 97-98) 

 

Fica, ao contrário, muito positivamente impressionado com a humildade e cortesia 

dos soldados chineses, em nítido contraponto com a insolência dos soldados japoneses 

representados como os agressores: 

 
[...] na fronteira, para lá do arame farpado, recebemos a continência dos guardas 
chineses vestidos de negro... Quando, percorrido todo o caminho que havíamos 
feito dias antes, chegamos ao lugar onde a estrada se encontrava interrompida, o 
capitão Meng pediu-nos desculpa por termos de descer do carro. [...] China 
mantinha-se sempre em suave policromia. E uma inexprimível humildade 
levitava-se da terra e das velhas casas dos homens. (Castro, 1986: 122) 

 

 

2.2.7 Estereótipos 

 
Desde a era moderna, a literatura ocidental tem retratado a China como uma colónia 

pobre e isolada. Segundo Said, figura de proa da teorização pós-colonial, “the Orient was 

almost a European invention” (Said, 1978: 1). Como amplamente demonstrou o autor, as 

categorias do Oriente e do Ocidente configuravam dois universos mentais dicotómicos. 
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Sob a hegemonia cultural ocidental, o Ocidente desenvolveu um discurso de poder sobre 

o Oriente que o autor designou por “orientalismo”: “In brief, because of Orientalism the 

Orient was not (and is not) a free subject of thought or action” (Said,1978: 3). O oriental 

é simplesmente o Outro criado e perpetuado pelo discurso ocidental. O Ocidente fixou 

uma ordem hierárquica destas categorias, considerando-se como símbolo de civilização, 

elegância e avanço, enquanto ao Oriente correspondiam a ignorância, a decadência e o 

atraso civilizacional. Nesta posição desigual, o Oriente é, regra geral, objeto de 

representação estereotipada na literatura ocidental. A propósito do estereótipo, salientou 

Homi Bhabha:  

 
The stereotype is not a simplification because it is a false representation of a 
given reality. It is a simplification because it is an arrested, fxated form of 
representation that, in denying the play of difference (which the negation 
through the Other permits), constitutes a problem for the representation of the 
subject in significations of psychic and social relations. (Bhabha, 1994: 107) 

 

Assim, o Oriente, que, em vários momentos, as pessoas vieram a conhecer através 

de escritos orientalistas, não é o verdadeiro Oriente tal como existia historicamente, mas 

o ‘Outro’ que alguns ocidentais criaram para se construírem a ‘si próprios’. As imagens 

estereotipadas dos chineses fabricadas pelos discursos orientalistas podem, assim, ser 

sintetizadas em duas grandes categorias: a dos bárbaros retrógrados e a dos vilões 

sinistros. 

Um exemplo disto pode verificar-se quando Ferreira de Castro ouve uma história 

sobre piratas chineses que roubam uma loja, reconhecendo, contudo, que demasiados 

relatos de piratas chineses no Ocidente exageraram alguns casos individuais, 

convertendo-os em fenómeno generalizado. Como ironicamente refere o escritor, “o 

leitor longínquo de narrativas sobre o velho país chega a arrecadar a impressão de que 

todo o povo chinês vegeta em prazer de remotas crueldades e selvajarias” (Castro, 1986: 

78). 

Na cultura ocidental dominante, os orientalistas criaram muitas imagens 

estereotipadas dos chineses, de acordo com as suas próprias necessidades e imaginação, a 

mais típica das quais é a de Fu Manchu, que se converteu na personificação do "Yellow 

Peril". Esta imagem foi originalmente criada pelo escritor irlandês Sax Rohmer e tornou-
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se subsequentemente popular nos Estados Unidos. Pode dizer-se que Fu Manchu resume 

a imaginação ocidental acerca dos chineses: é um homem alto e magro, com uma 

aparência satânica e olhos de um brilho verde magnético, semelhantes aos de um gato. 

Nele se corporiza toda a crueldade, astúcia e inteligência do oriental, bem como a sua 

frieza calculista. A sua imagem está sempre associada a uma natureza sinistra e à 

escuridão da noite.  

A imagem de um oriental terrível e temível torna-se uma obsessão na mente dos 

ocidentais. Este estereótipo cristaliza a imagem subconsciente que o autor de A Volta ao 

Mundo partilha do oriental. Por isso, quando conhece um verdadeiro oriental, associa-o 

imediatamente ao misterioso e sinistro Fu Manchu: 

 

Das sombras surgem, de quando em quando, esses chineses-tipos da literatura 
popular, metidos num longo balandrau, na mão um leque e, no rosto, de olhitos 
enigmáticos, um bigode em crescente e uma rala barbicha. As coisas mais 
díspares mostram-se umas de encontro às outras e umas sobre as outras. São as 
preciosas esculturas de marfim, são os trabalhos de bronze, os vasos e 
perfumadores de estranho recorte, as porcelanas maravilhosas, as arcas de 
cânfora e as caixas de laca de mil graciosos feitios, as estátuas de velhos ídolos 
horripilantes, as cabaias de bordados de oiro, as obras modernas e antigas. as 
verdadeiras e as falsas, num “bric-a-brac” interminável. que deslumbra e, ao 
mesmo tempo, dá medo no ambiente em que se exibe. (Castro,1986: 131) 

 

O que infunde no autor este sentimento de horror é teoria vigente do “Yellow Peril” 

ocidental, isto é, a ideia de que a China é uma poderosa ameaça para o Ocidente, 

provocando o pânico. Este temor coletivo inconsciente, suscitado pelo Oriente na cultura 

ocidental, faz com que a primeira impressão de Ferreira de Castro seja de temor e 

perturbação. Além disso, uma imagem dos chineses que emerge de forma recorrente em A 

Volta ao Mundo é a dos viciados em ópio. Do mesmo modo, a assimilação do chinês à 

figura degradante do jogador é também muito insistente: 

 
[...] nas casas de jogo de Chapei os nervos estão em surdas batalhas. Greenwood 
conta-nos que, às vezes um grupo de vultos transporta discretamente, longo 
volume, uma espécie de fardo que as sombras por onde o levam não deixam 
definir bem. É o cadáver dum jogador que se suicidou, um dos muitos jogadores 
que, todas as noites, se suicidam em Xangai. (Castro,1986: 145) 
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Subjacente a estas representações dos chineses encontra-se a imagem comum 

engendrada pelo olhar ocidental: o homem amarelo sinistro, astuto e viciado em ópio. 

Este fenómeno revela o retrato estereotipado inconsciente dos chineses que a narrativa de 

Ferreira de Castro não deixa de ecoar, como seria previsível num escritor ocidental. A sua 

causa fundamental é, segundo o escritor, a intervenção forçada do Ocidente: “Em 1841, 

os ingleses da Companhia das Índias Orientais entregavam-se, afanosamente, ao 

comércio do ópio. [...] Intoxicado, o povo chinês levava tão penosa existência” (Castro, 

1986: 96). 

Sem a guerra que a Grã-Bretanha empreendeu para forçar o governo chinês a 

concordar com a venda de ópio na China, não teria existido nenhum chinês viciado na 

fatídica droga. Embora a imagem ocidental estabelecida do Oriente não pudesse deixar de 

influenciar até certo ponto a visão de Ferreira de Castro acerca da China, o seu travelogue 

permite deduzir sentimentos complexos sobre a nação e o povo chinês, que oscilam entre 

esse inconsciente coletivo ocidental e a perplexidade do próprio escritor que se vê 

confrontado com uma realidade que se furta a todos os estereótipos.  

Partilhando de um ideário estético com afinidades com o dos escritores neorrealistas, 

Ferreira de Castro viajou pela Ásia e pôde testemunhar, em primeira mão, as profundas 

diferenças económicas e culturais entre o Oriente e o Ocidente, contribuindo, através do 

seu relato, para dissipar os estereótipos sobre o Oriente e transformar a visão dicotómica 

dominante. Jornalista com larga experiência, o escritor é geralmente considerado um dos 

pais da ficção social realista portuguesa contemporânea, utilizando a literatura como meio 

de análise e estudo da sociedade e fornecendo uma imagem rica e variada do panorama 

social da época.  

Em A Volta ao Mundo, Ferreira de Castro menciona, mais de uma vez, os 

estereótipos ocidentais sobre a China. À uma imagem semicolonial de um sistema pobre, 

retrógrado, economicamente dependente do ópio e decadente, o escritor contrapõe a sua 

visão humanitarista, denunciando o obscurantismo da sociedade chinesa daquela época. 

Demonstrou, por outro lado, profunda preocupação com o destino e o futuro do povo 

chinês. Ele esperava que as suas palavras fornecessem aos leitores uma imagem fiel e 

realista da China tal como ele a viu, contribuindo para transformar a visão estereotipada 

predominante.  
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Assim, na sua interação com os chineses, Ferreira de Castro tentou libertar-se da 

visão preconceituosa da literatura ocidental, hostil aos chineses, permitindo-se contactar 

realmente com os costumes e o povo chinês, as alegrias e tristezas de todas as classes 

sociais. Assim, depois de passar algum tempo entre os chineses, foi-lhe possível formar 

uma visão substancialmente diferente daquela que tinha sido disseminada pela maioria 

dos escritores ocidentais. Deste modo, distancia-se expressamente do estereótipo de que o 

povo chinês é bárbaro, argumentando que 

 
[...] não existe em toda a Ásia gente mais afável e de tão grata convivência. Há 
piratas na China como há salteadores na Europa, gangsters na América, ladrões 
no Mundo inteiro. Há rebeldias sangrentas que a miséria e a opressão estimulam. 
[...] Mas, por outro lado, não existe, hoje, país que mais lute contra os prejuízos 
de outrora. O povo chinês, extraordinariamente inteligente, mostra-se, na sua 
generalidade, portador de elevadas qualidades humanas. (Castro, 1986: 78-79) 

 

Além disso, acompanhado pelo Capitão Meng, o escritor visitou a aldeia destruída 

pelos militares japoneses, onde viu casas e encostas pejadas de túmulos bombardeados, 

onde os pais, esposa e filhos do Capitão Meng tinham sido mortos. Depois do almoço, o 

capitão revelou o propósito do seu convite a Ferreira de Castro: “Não lhe pedimos que 

escreva coisa alguma que não mereçamos. Só lhe pedimos que diga o que viu. Muita 

gente pensa que o povo chinês é bárbaro. Durante a sua viagem o senhor terá ensejo de 

examinar se isto é exacto.” 

Relativamente aos hábitos de higiene dos chineses, refere o autor: 

 
Tem-se clamado muito contra a imundície na China e os que o fazem parece 
esquecerem que na Europa há muita imundície igual. Tudo quanto vimos nestas 
pobres aldeias não é pior do muito que temos visto na maioria dos países latinos, 
incluindo o nosso, em todas as terras árabes e em outros centros de gordo 
turismo. (Castro, 1986: 92) 

 
Defende-se que, sendo extensiva a todos os países do mundo, a “imundície” não 

deve ser exagerada no que diz respeito à China e, sobretudo, não deve ser considerada 

como parte da sua imagem no mundo.  

O escritor espera, assim, que, através da sua literatura, os leitores revejam os seus 

estereótipos e preconceitos sobre os chineses e que, depois de tentarem olhar para além 
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das suas próprias ideias monolíticas, visões unilaterais e rótulos, vislumbrem um espaço 

mais amplo onde todas as ideias falsas se desintegrem. As pessoas perceberão, então, que 

um mundo mais inclusivo é incrivelmente mais interessante e dinâmico. Para além de 

rótulos e projeções, para além de preconceitos e estereótipos, só com tolerância e 

aceitação, poderá ser alcançada a verdadeira liberdade. 
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2.3. Transformar a viagem em texto: a arte do relato em A Volta ao 

Mundo 

Experienciando, como testemunha direta, a Guerra da Resistência contra a 

Agressão Japonesa na China, Ferreira de Castro pretendeu, em A Volta ao Mundo, 

familiarizar o público-leitor ocidental com o exotismo de uma paisagem e uma cultura 

para ele totalmente desconhecidas. O capítulo dedicado à China, incluído em A Volta ao 

Mundo, encontra-se, assim, centrado no périplo do autor-viajante por diversas cidades 

chinesas, tendo como pano de fundo os acontecimentos trágicos da Segunda Guerra 

Mundial, numa descrição comovida e empática dos lugares e das gentes observados sob 

a lente da devastação da guerra.  

 

2.3.1. O estatuto do narrador 

 

Tratando-se de uma crónica de viagem, Ferreira de Castro atua, em A Volta ao 

Mundo, como protagonista da história que relata (a da sua própria viagem) e, portanto, 

como narrador participante assumidamente coimplicado com o autor. Regra geral, o 

narrador apresenta-se como observador, testemunha ocular e comunicador da história, 

relatando-a sem expressamente indicar as suas próprias atitudes subjetivas ou enunciar 

juízos de valor. Deste modo, a perspectiva narrativa adotada permite-lhe controlar a 

infiltração das emoções subjetivas, sendo que, na maioria dos casos, o narrador de A 

Volta ao Mundo permanece em silêncio sobre os acontecimentos que está a relatar. O 

narrador parece, assim, tornar-se o olhar do leitor, descrevendo as vidas das pessoas 

sem revelar diretamente a sua visão dos acontecimentos. É o que se verifica na 

descrição que o autor-narrador apresenta dos piratas chineses: 

Até há pouco, os piratas tomavam lugar numa das classes, como simples 
passageiros, e, em momento propício, assaltavam a cabina do comando. 
Prendiam ou matavam os oficiais e a marinhagem e pilhavam, em seguida, 
quanto valor o navio conduzia, desde as sacas do correio às bagagens e jóias dos 
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passageiros. Outras vezes, instalados em juncos, disparavam, com um pequeno 
canhão, sobre o barco, obrigando-o a deter-se, e logo o abordavam para um 
assalto que não deixava a bordo coisa alguma que fosse transportável. (Castro, 
1986: 67) 

 
 Nesta passagem, descrevem-se apenas as ações da personagem do pirata no 

incidente relatado e o narrador abstém-se de exprimir diretamente o seu ponto de vista 

sobre o assunto. Servindo-se da técnica da descrição objetiva e “cinematográfica”, o 

narrador surge investido de uma postura aparentemente “neutra”, embora, como é 

evidente, qualquer narrativa seja um instrumento que permite ao autor veicular 

conhecimentos, emoções, valores e crenças ao leitor e, por isso, não pode deixar de 

incluir uma componente subjetiva.  

Querendo-se testemunha objetiva e imparcial, o narrador não pode, ainda assim, 

deixar de iluminar as emoções que animam as suas personagens e a dimensão trágica do 

cenário que contempla:  

 

A cidade esteve a saque nos dias em que as explosões das bombas, os milhares 
de incêndios e a fuga da maioria dos habitantes dava a Cantão uma paisagem de 
grandiosa tragédia ígnea, de gritos de horror e de enormes ribombos. (Castro, 
1986: 109) 

 

A intensidade emotiva da descrição presente neste fragmento não deixa dúvidas 

sobre a preocupação retórica de Ferreira de Castro, ao reconstituir os desastres da guerra, 

ao mesmo tempo que regista objetivamente o episódio do bombardeamento do Japão 

em Cantão.  

Por outro lado, muito frequentemente, as palavras e ações das personagens não são 

apresentadas apenas uma manifestação superficial do seu comportamento, mas 

correspondem à expressão visível da sua complexa interioridade e à revelação do seu 

mundo interior. Enquanto a psicologia e as emoções de uma personagem são, num certo 

sentido, inefáveis, o comportamento revela os segredos mais íntimos do indivíduo. 

Assim, a representação do comportamento da personagem é frequentemente eficaz na 

revelação do seu mundo interior, transmitindo, implicitamente, a intervenção subjetiva 

do narrador. 

Assim, quando, no decurso da viagem, o narrador e o seu amigo diplomata 
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atravessam a ponte sobre a zona de ocupação japonesa, é-lhes ordenado que saiam do 

carro, apesar de todos os sinais diplomáticos exibidos no veículo, a fim de serem 

inspecionados, de forma altiva e arrogante, por oficiais japoneses. Este episódio torna 

inequívoca a opinião do autor-narrador sobre o Japão. A descrição, portanto, não se 

limita apenas a apresentar os aspetos fenoménicos e sensoriais externos, mas, tal como 

a narração, é também indicial de intenções mais profundas de avaliação cultural.  

Sob pretexto de se esconderem, o narrador expressa seus pensamentos e opiniões, 

retratando personagens ou descrevendo cenas: 

 
No dia 1 de Setembro, subimos para o “Empress of Japan”, atracado em 

Caulum, em frente da cidade britânica. A libra inglesa, até agora soberana do 
Mundo, oscila no seu velho reinado. Nesta própria Hong-Kong, possessão da 
Inglaterra, até os ingleses, para nos venderem a passagem, preferiram, à sua 
moeda, os dólares locais ou os americanos... O “Empress of Japan” abala para 
Xangai. É o maior navio do Pacífico e orgulho da Grã-Bretanha, que o faz 
transitar periodicamente, em vencedora concorrência com o Japão e a América, 
entre a China e o Canadá. Tão comprido se apresenta o seu convés, que a ideia 
de o percorrer até o fim cansa, por acção psicológica, as nossas pernas, antes 
mesmo de as cansar por acção física. 

O barco vai cheio de ingleses, de americanos e de filipinos. São muitos os 
salões do “Empress of Japan”, mas os passageiros reúnem-se num só, naquele 
onde está o aparelho da rádio. E todos mostram uma expressão de velada 
fúnebre, enquanto escutam a notícia da invasão da terra polaca e da atitude da 
Inglaterra e da França perante a Alemanha. (Castro, 1986: 66). 

 
A cena retrata a regra vacilante do velho mundo no Ocidente e a preocupação dos 

passageiros do navio com a guerra iminente na Europa. A atmosfera geral da cena é de 

expectante ansiedade, com o narrador a exprimir a perturbação, o pavor e a tristeza que 

a guerra suscita nas pessoas, sentimentos que ele explora como expressão encoberta de 

um sentimento antibelicista. Recorre, assim, às personagens ou incidentes da diegese, e 

aos significados a eles associados, para expressar implicitamente as suas emoções.  

Como já antes se mencionou, em A Volta ao Mundo, o narrador introduz a parábola 

de Confúcio e da mulher que o filósofo conheceu enquanto passava pelo Monte Tai: 

 
 – O meu filho lá anda... Contra o tigre... Contra todos os tigres... Um dia, 
Confúcio, ao atravessar o Monte T-Ai, ouviu uma mulher chorar e mandou logo 
um dos seus discípulos ver o que se passava. 
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Quando este voltou, disse: “Ela queixa-se de que o pai do seu marido foi 
morto por um tigre, que o seu marido também e que o seu filho igualmente”. 

“Então – perguntou Confúcio – por que continua ela num lugar tão 
perigoso?”  

– “Ela disse-me, Mestre, que continua neste lugar porque aqui ninguém a 
oprime”. 

Confúcio, depois de meditar um instante, sentenciou aos seus discípulos:  
– “Ela tem razão. Deveis recordar sempre isto: um governo tirânico é mais 

cruel do que um tigre”. (Castro, 1986: 153-154) 
 
Através do contraste entre o governo tirânico e o tigre, esta parábola denuncia a 

natureza brutal dos governantes feudais, cuja exploração e opressão tornaram difícil a 

sobrevivência dos pobres. A morte de três gerações na boca do tigre é trágica. Mas a 

tristeza não reside na circunstância de os tigres comerem pessoas, mas no facto de 

estas, mesmo servindo de alimento aos tigres, não quererem abandonar aquele lugar, 

porque um governo opressivo e brutal é ainda mais terrível do que ser devorado por 

tigres. Através desta história, o narrador satiriza a corrupção do governo chinês da 

época e a invasão maciça da China pelo Japão, transmitindo, por outro lado, o forte 

desejo de uma vida pacífica e harmoniosa. Além disso, ao comparar dois elementos 

relacionados entre si, o autor cria um forte contraste que também transmite 

implicitamente os sentimentos que quer comunicar.    

Aliás, a técnica do contraste é assiduamente explorada por Ferreira de Castro na 

pintura das paisagens de que é observador extasiado, como aquelas que tem 

oportunidade de contemplar em Xangai:  

 
Xangai vive de explorar a grande China e, com o produto da exploração, 

entrega-se, de noite, ao jogo, ao álcool, ao opio e ao amor venal. Xangai gaba-se 
de ter o maior bar do Planeta, os mais faustosos “cabarets” do Oriente, as mais 
vastos fumatórios da terra chinesa. Vamos percorrendo esta noite alucinada, 
cheia de luzes, de aventureiros, de meretrizes, de europeus, americanos e 
asiáticos. Bebe-se e joga-se por toda a parte. Há toda a espécie de jogos e, nos 
“cabarets”, encontramos, mesmo ao lado das mesas onde se perdem fortunas, 
uma fila de compartimentos, pequenos como barracas de banho, para os 
jogadores desiludidos fumarem ópio e esquecer a sorte ruim. 

Os ricos negociantes europeus e americanos jogam também. A existência 
da mísera Cidade Chinesa que visitámos de tarde, isolada, como uma leprosa, 
na magnificente cidade do comércio e do prazer, a guerra que já começou na 
Europa e o bairro de Hongkeu, que os japoneses destroçaram, aqui mesmo ao 
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lado, dir-se-ão, evocados nestas casas de mil esplendecências, uma invenção 
nossa, uma ilusão no nosso pobre espírito. 

Tornamos ao ar livre. Não se vê o céu; a electricidade em jorros apaga os 
luzeiros siderais. A madrugada está quente e nenhuma brisa atenua o calor. Mas, 
daqui a alguns meses, Greenwood mandará um telegrama aos seus jornais, 
repetindo a notícia enviada nos anos anteriores: “Morreram hoje de frio, nas ruas de 
Xangai, por não terem abrigos, mais algumas centenas de chineses. Até este 
momento, o número de vítimas é um pouco menor do que o ano passado, em que 
pereceram, pela mesma causa, 3.100 adultos e crianças”. (Castro, 1986: 139-140) 

 

Na apresentação deste contraste flagrante, o narrador prescinde de longas 

dissertações para denunciar o enorme fosso entre ricos e pobres. A sociedade 

capitalista de Xangai encontra-se alicerçada na exploração e na opressão. O passo 

transcrito torna, pois, evidente que, embora se tente ocultar a perspectiva judicativa do 

narrador e criar a aparência de uma narrativa neutra, recorre-se, ao mesmo tempo, a 

várias estratégias retóricas que revelam a sua presença e subjetividade. 

 

2.3.2. O foco narrativo 
 

Como argumenta Fu Xiuyan, “A narrativa é condicionada pela observação. O 

estudo da teoria narrativa deve ser precedido por uma compreensão profunda da 

perspectiva da observação” (Fu, 1993: 201, trad. nossa).  

Encontrando-se exclusivamente polarizado no olhar do narrador-viajante, no 

relato de A Volta ao Mundo predomina o regime da focalização interna, sendo que nele 

tudo é apresentado de acordo com os sentimentos e atividades mentais do narrador, que 

apenas transmite a informação que recebe do exterior, bem como os movimentos 

internos da sua consciência. O narrador apresenta suposições unilaterais quanto ao 

significado que subjaz às ações e palavras dos outros, o que permite uma melhor 

compreensão das suas atividades psicológicas e matizes de pensamento. É 

precisamente o que se verifica nas seguintes passagens de A Volta ao Mundo:  

 
O ancoradoiro está pejado de sampãs e de juncos, alguns enormes, com as 
tripulações chinesas semi-nuas, cozinhando, comendo e lavando, numa imensa 
promiscuidade. A paisagem de Portugal longínquo sucedeu uma paisagem 
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puramente chinesa. Estes juncos têm um ar remoto e parecem sobreviventes 
duma navegação já naufragada e perdida no mar dos tempos. Eles singram entre 
as ilhas, vão trafegar ao longe e, depois, com as suas velas de esparto, rotas 
esteiras, vem recolher-se aqui, como num armazém, antes de abalarem 
novamente. (Castro, 1986: 71) 
 
Em frente da ponte aguarda-nos um automóvel. Mais adiante, na rua marginal, 
encontram-se, sentados, vários chineses, junto dos seus carrinhos de mão. 
Alguns olham-nos com mal disfarçado ódio, supondo, decerto, que estamos de 
alma e coração com os invasores da sua terra. Nós sentimos, porém, uma súbita, 
uma imensa simpatia por esses olhos que nos odeiam. (Castro, 1986: 71) 
 

Ferreira de Castro só pode, pois, especular acerca das atividades psicológicas dos 

chineses a partir da sua própria perspectiva, o que, como é evidente, deixa lacunas que 

suscitam reflexão, cabendo ao leitor imaginar como pode preenchê-las à luz da 

informação disponível.  

Apresentando-se expressamente como relato autodiegético, A Volta ao Mundo 

revela uma orientação retrospectiva, uma vez que a viagem do autor se reporta ao ano 

de 1939 e a publicação da obra ocorre entre 1940 e 1944. Ainda assim, na narração da 

maioria dos eventos da obra, o autor recorre ao tempo presente: 

 
Conhecemos o ministro, dr. Lebre Lima, há muitos anos. Mas ele julga que deve 
manter, mesmo neste momento, a sua cortesia diplomática. Leva-nos ao terraço 
do hotel e mostra-nos o espectáculo deslumbrante que é Xangai de noite; 
interessa-se pela nossa viagem e discorre sobre assuntos que, neste instante, não 
interessam nada – nem a ele, nem a nós. A certa altura, não podemos conter-nos 
mais e interrompemo-lo. (Castro, 1986: 137) 
 

A escolha do ponto de vista narrativo reflete, naturalmente, a diferença na própria 

experiência literária do escritor e a escolha da focalização interna de primeira pessoa 

por Ferreira de Castro manifesta-se em dois planos principais.  

Em primeiro lugar, é responsável por uma tendência confessional que aproxima a 

narrativa do diário e ostenta a marca da representação biográfica. De facto, em A Volta 

ao Mundo, o escritor conta a história das suas viagens através das suas próprias 

palavras, tendo a si próprio como protagonista. Através da escolha do ponto de vista, o 

desenvolvimento dos acontecimentos é apresentado de uma forma realista, vendo o 

que as personagens veem, ouvindo o que ouvem, pensando o que pensam, e as ações e 
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acontecimentos das personagens são apresentados com tal naturalidade que parecem 

emergir por si próprios. Assim, o leitor é convidado a acompanhar tudo o que acontece 

nas viagens de Ferreira de Castro através da sua perspectiva, observando pessoas e 

acontecimentos pela interposição do seu ponto de vista, criando um efeito de 

autenticidade e credibilidade.  

Em segundo lugar, a opção pela focalização interna em primeira pessoa gera uma 

impressão de realidade próxima, permitindo restituir uma ressonância emocional 

profunda e aproximar a obra do leitor.  

 

2.3.3. Personagens e Enredo   

 

Integrando-se na tradição dos relatos de viagem, A Volta ao Mundo partilha com 

esta categoria textual uma estrutura simples e uma história unilinear. Em ordem 

cronológica, a narrativa apresenta ao leitor os cenários exóticos que o escritor-viajante 

vai percorrendo e que eles desconhecem, esclarecendo costumes e modos de vida que 

ele nunca experimentou, analisando o impacto da situação social atual sobre o povo 

chinês, e, finalmente, formulando a expectativa de uma vida melhor no futuro. 

Na sua narrativa de viagem, Ferreira de Castro retrata a vida quotidiana dos 

chineses comuns, descobrindo um profundo conteúdo social e ideológico a partir dos 

fenómenos banais da sua vida quotidiana. Através da observação cuidadosa do trabalho 

árduo, sabedoria, lutas, desejos, atraso e sofrimento do povo anónimo no início do 

século XX, o autor projeta múltiplas imagens realistas dos chineses. O foco do retrato 

que o escritor dele traça privilegia os pontos comuns, ou seja, opta por esbater 

pequenas diferenças em favor da uniformidade do coletivo. Concentra-se, assim, no 

sofrimento e lutas de um grupo de chineses que vivem no escalão mais baixo da 

sociedade. As suas almas anestesiadas, as suas lutas incessantes, as suas vidas 

miseráveis e o seu pensamento atrasado impressionam profundamente o autor que 

também deixa expressa a sua preocupação com o destino da nação chinesa e a sua 

perplexidade em face do seu futuro incerto. Ferreira de Castro traça, assim, um retrato 

generalista do povo chinês, acentuando a sua bondade, sabedoria, espírito supersticioso 
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e atraso crónico. 

Para o efeito, o autor seleciona grupos representativos de personagens a descrever, 

tais como os puxadores de riquixá, os barqueiros, pessoas abastadas, camponeses, e 

assim por diante. Através da sua individualidade ou peculiaridades, traduzidas em 

palavras ou ações, o autor revela a essência dos fenómenos sociais e históricos da 

época, ou seja, a uniformidade ou universalidade do povo chinês, numa trajetória que 

lhe permite deduzir o geral a partir do individual.  

Condenados a uma existência dura e humilde, tendo sofrido e trabalhado 

arduamente para ganhar alguns pence, os puxadores de riquixá corriam descalços 

diariamente para conduzir os seus clientes ao destino. Mesmo trabalhando 

infatigavelmente, eram muito amistosos. Também eles sofriam com a invasão das suas 

casas pelo inimigo: “Todo um imenso bairro, um bairro de quilómetros de ruas, está 

completamente destruído ， [...] Está tudo, tudo arrasado. Milhares de bombas 

apagaram toda a traça, todas as linhas dos lares que existiam aqui, deixando, em seu 

lugar, apenas escombros” (Castro, 1986: 106). Patriotas, deram as suas vidas para 

defender a soberania do seu país contra a invasão estrangeira.  

A fealdade da natureza humana foi revelada durante a guerra, quando o governo 

era corrupto e incompetente e alguns funcionários do governo venderam o seu país por 

dinheiro e exploraram e oprimiram os seus concidadãos. Algumas pessoas ricas eram 

tão egoístas que só se protegiam a si próprias e se recusavam a ajudar os outros. 

Ferreira de Castro alude aos “chineses ricos [que] mandaram fazer a cobertura de 

bambu apenas sobre as suas casas, deixando desprotegido, para não gastar mais alguns 

dólares, o telhado do vizinho pobre” (Castro, 1986: 109). Celebrando o lado bondoso 

do povo chinês, o autor não esconde, contudo, as suas falhas, apresentando um retrato 

ambivalente, onde não faltam contrastes e contradições.  

Contrariamente ao retrato dinâmico e mesmo contraditório que o autor traça do 

povo chinês, aquele que Ferreira de Castro apresenta dos japoneses pode, ao invés, ser 

considerado um retrato típico de uma personagem coletiva plana, cuja arrogância, 

hipocrisia, brutalidade e desconfiança surgem como atributos invariantes: 
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A bordo deste pequeno navio anda sempre um polícia japonês. Denuncia-se a si 
próprio, tantos ares de importância toma a cada passo, transitando como um 
grande senhor. [...] Os japoneses são severíssimos. Chegam, sentam-se em 
frente do camarote do comandante, cruzam as pernas curtas e sobre as pernas 
colocam as suas recurvas espadas. Têm uma expressão arrogante, palavras secas 
e gestos duros. O ambiente é tão grave que, durante alguns momentos, 
admitimos ter-se dado a bordo, sem o sabermos, um delito, que será julgado e 
punido aqui mesmo. (Castro, 1986: 97-98) 
 

O autor descreve em detalhe o comportamento arrogante e cruel dos japoneses, os 

movimentos físicos exagerados, as palavras secas e, através das descrições meticulosas 

destes comportamentos, movimentos e palavras, o leitor reconstrói um retrato fiel das 

personagens que o autor quer apresentar. Esse retrato é, no caso dos japoneses, 

imutável, sendo eles tacitamente responsabilizados pelas ruas e casas bombardeadas: 

 
À nossa frente abre-se uma enorme cova, em forma de bacia. Dir-se-á que um 
vulcão descerrou, aqui, as goelas. Ao lado, montes de destroços, tábuas e traves, 
móveis despedaçados, louça partida, ferros retorcidos. O capitão Meng diz 
simplesmente: Era aqui a minha casa. Ele não explica sequer como foi destruída. 
Não explica mais nada. Mas nós já o sabemos. (Castro, 1986: 123) 
 

Ferreira de Castro acentua, assim, a hipocrisia e a crueldade dos invasores 

japoneses, deixando uma impressão muito profunda no espírito do leitor e 

transmitindo-nos, através desse retrato imóvel de uma personagem plana, a sua 

simpatia pelo povo chinês, mas também o seu desgosto pela guerra e o seu desejo de 

paz. 

Uma outra personagem coletiva assiduamente figurada em A Volta ao Mundo é 

objeto de um tratamento que a aproxima de um tipo. Como já antes se salientou, na 

China, a longa vigência de uma sociedade feudal e de uma cultura patriarcal que, 

durante séculos, subalternizou as mulheres teve um efeito profundo na perpetuação do 

seu baixo estatuto na sociedade. 

Em A Volta ao Mundo, Castro descreve as características das mulheres chinesas 

fazendo uso de diversas estratégias. O autor descreve a sua aparência, movimentos e 

quadros da sua vida quotidiana, para mostrar o seu trabalho árduo e abnegação, 

atribuindo-lhes traços distintivos de personalidade que se revelam bastante impressivos 

para o leitor: “As mães destes pequeninos chineses usam calça e exibem o tronco em 
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plena nudez, as tetas caídas e queimadas pelo sol. Como as de terra, estas mulheres a 

tudo se sacrificam, resignadamente” (Castro, 1986: 61). Ao documentar as exigências 

desumanas da sociedade em relação às mulheres, Ferreira de Castro acentua o seu 

baixo estatuto e o trágico destino que a China feudal lhes impunha. Não só se esperava 

que as mulheres fossem responsáveis pelas tarefas domésticas do dia a dia e pelo 

cuidado das crianças, maridos e anciãos, como lhes era negada uma voz, encontrando-

se subjugadas aos homens e reduzidas a verdadeiras máquinas de fertilidade destinadas 

a produzir filhos varões: “Há muitos chineses que vêem nascer sucessivas filhas em 

lugar do varão desejado. Eles, então, amaldiçoam a mulher e o destino e não 

descansam enquanto um ser masculino não brota do seu sangue” (Castro, 1986: 93). 

Contudo, o trágico destino das mulheres chinesas não se fica por aí. Como refere o 

autor: 

 
Muitas das raparigas que encontramos nos restaurantes e nos “cabarets” têm o 
aspecto tenro e ingénuo de quem não saiu ainda completamente do período 
infantil. Todas elas foram criadas e educadas, para o efeito, pelas velhas destas 
casas de lampiões vermelhos, que as compraram aos pais, quando contavam 
apenas cinco ou seis anos. A venda de crianças é acto ainda muito corrente na 
China, não obstante a luta empreendida pelos chineses cultos. (Castro, 1986: 
142) 

 
Através das descrições de algumas das mulheres com as quais contactou nas suas 

viagens, o autor ilumina os seus pontos comuns, apresentando ao leitor uma imagem 

de um grupo de mulheres chinesas com destinos fatídicos, refletindo, de forma viva e 

verdadeira, a realidade social. 

 

2.3.4. Espaço  

 

Em A Volta ao Mundo, como aliás se esperaria num relato de viagem, 

encontramos a representação assídua da categoria do espaço nas suas múltiplas 

vertentes de espaço físico, social e psicológico.  

Como se sabe, o espaço físico refere-se à existência objetiva do lugar, expressa na 

representação espacial figurativa do texto narrativo; por outras palavras, o “espaço 
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físico é o espaço apresentado sob forma material, um espaço que inclui objetos, mas 

que inclui também as próprias pessoas como seres materiais” (Fang, 2015: 36, trad. 

nossa). É precisamente uma descrição do espaço físico aquela que encontramos 

quando o narrador detém o seu olhar nos navios atracados no porto de Hong Kong: 

No meio dos navios fundeados há uma incontável multidão de juncos, uns de 
elegantes velas desfraldadas, prestes a abalar, outros de mastros nus, 
desfolhados, e, entre eles, pequenos sampãs de nervosos remos. Cerca de 
100.000 chineses vivem, permanentemente, com as mulheres e os filhos, nestas 
embarcações. Como a maioria dos habitantes de Bangkok, nunca tiveram outro 
lar. No estreito convés realizam todos os actos da vida doméstica. O espaço de 
cada junco é admiravelmente aproveitado e nele não falta, sequer, um galinheiro 
à popa. As galinhas vivem numa caixa com ripas horizontais. (Castro, 1986: 60-
61) 

 
O espaço, nesta passagem, parece ser de natureza tendencialmente concreta, ainda 

que a sua composição narrativa permita inferir que ele assume também uma dimensão 

psicológica ou simbólica, traduzindo a turbulência do velho mundo e a mudança social 

ao longo dos tempos. Através da descrição do espaço do barco, estreito e apinhado de 

gente, o leitor é convidado a dele participar, através de uma forte sensação de imersão.  

No decurso de um passeio em que se dedica a observar a arquitetura de Cantão, o 

narrador descreve detalhadamente a Sala do Congresso Nacionalista: 

É um vasto edifício, em forma de pavilhão e de telhados recurvos, tendo, ao 
centro, uma espécie de domo vitralizado, para iluminar o interior. Belos jardins 
cercam esta construção [...]. Mas, depois da tomada de Cantão pelos japoneses, 
irrompeu por aqui dentro façanhudo grupo de nipónicos, que destruiu quase 
tudo quanto no edifício havia. Ainda se vêem, rasgadas, as bandeiras da 
República, lanternas e móveis despedaçados, as decorações cheias de ignóbeis 
máculas. (Castro, 1986: 111) 

 
O interior dilapidado do edifício contrasta com os belos jardins exteriores, outrora 

um lugar que augurava esperança para a humanidade, agora destruído pelos invasores 

japoneses. Ao mesmo tempo que descreve o espaço arquitetónico, apresenta o cenário, 

a situação e o enredo em conjunto, permitindo ao leitor colocar em marcha a sua 

própria imaginação visual. Apresentar a cena da destruição do edifício implica bastante 

mais do que facultar uma mera descrição da arquitetura do local, já que permite 
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veicular ao leitor mensagens subliminares, lembrando-lhe, antes de mais, que este foi o 

local de origem das ideias republicanas, o que mostra que, na época, os chineses 

procuravam formas de resgatar a nação do seu atraso feudal, e, além disso, que, ao  

invadirem a China, os japoneses destruíram este gérmen revolucionário. 

O espaço pode revestir uma dimensão simbólica com influência no tom geral e na 

atmosfera da história, bem como na ressonância desta última no espírito do leitor: 

 

Com duas ou três portas, parecem, vistas de fora, pequenas quadras, atulhadas 
de objectos em confusão. Mal, porém, vencemos o limiar, verificámos ter caído 
numa espécie de labirinto, de profundidade invisível, uma sala ligada à outra, 
sempre outras salas e corredores obscuros, que vão até não se sabe onde. 
(Castro, 1986: 131) 

 

Ao utilizar um léxico sombrio – “longas e soturnas ruas”, “labirinto”, “corredores 

obscuros” –, o autor descreve um espaço tridimensional que cria uma atmosfera sinistra 

e faz com que os leitores se sintam com se dele participassem presencialmente.  

O espaço físico surge frequentemente investido de um significado metafórico ou 

simbólico nos textos narrativos, funcionando como uma janela para o espaço 

psicológico e social, que enfatiza as relações entre os indivíduos. O capítulo sobre a 

China, incluído em A Volta ao Mundo, elege a relação entre caracteres de diferentes 

países e raças que vivem na China semicolonial e semifeudal como pretexto para 

analisar o espaço social, proporcionando assim uma perspectiva renovada para 

observar o mundo e compreender a vida.  

Em A Volta ao Mundo, o espaço social é apresentado pela descrição a que o autor 

procede do contexto social e das relações sociais entre as personagens. O espaço social 

na China era, na altura, contraditório e complexo, sobretudo em virtude da intervenção 

de ocidentais e japoneses. Quando dois espaços diferentes colidem, muitas vezes não 

se sobrepõem completamente, embora possam intersetar-se. Em várias das principais 

cidades que visita, o autor regista as mudanças, nem sempre benéficas, que o Ocidente 

e o Japão trouxeram à China. Numa viagem de autocarro para Cantão, o motorista, 

com um ar muito cansado, confidencia ao narrador que a sua mulher e filhos tinham 

sido mortos pelos japoneses. Os chineses no porão do navio foram revistados e 

interrogados indiscriminadamente e presos sem provas, com base na suspeita de que 
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não aprovavam a invasão japonesa da China.  

Quando visitaram bricabraques, o autor não encontrou arte valiosa dentro das 

lojas, pois os soldados japoneses compravam à força a sua arte favorita a preços muito 

baixos e os lojistas não conseguiram resistir, o que levou a que optassem por esconder 

artigos valiosos enquanto aguardavam por uma vitória chinesa. Para além do conflito e 

confronto entre japoneses e chineses, a exploração e opressão da China por países 

como a Grã-Bretanha e a França teve também um forte impacto na China: 

 
Em 1841, os ingleses da Companhia das Índias Orientais entregavam-se, 
afanosamente, ao comércio do ópio. Eles tinham ancorados, aqui, barcos-
depósitos, defendidos por canhões. Intoxicado, o povo chinês levava tao penosa 
existência, que o seu governo decidiu proibir o sinistro negócio e mandar lançar 
ao rio a droga que, às toneladas, os navios britânicos conduziam para Cantão. 
Abespinhou-se a Inglaterra e, em defesa dos seus traficantes, declarou guerra à 
China. [...] Mas essa e outras discordâncias não obstaram a que a Inglaterra 
vencesse a China e lhe impusesse, como indemnização, uma fabulosa quantia a 
favor dos negociantes que haviam perdido o ópio e a posse da ilha de Hong-
Kong, onde hoje se exibe a cidade da Vitória... (Castro, 1986: 96-97). 

 

[...] aqui nasceu e se avolumou o movimento xenófobo contra os franceses, 
ingleses e americanos, que bombardearam a cidade e praticaram, em prol dos 
seus interesses comerciais, barbaridades incontáveis. Chamin, a Concessão 
Internacional onde se desfraldam bandeiras de grandes potências brancas. Não é 
consequência duma passividade espontânea, mas sim duma rebeldia vencida 
pelo invasor. (Castro, 1986: 109-110) 

 
O espaço social representado na narrativa é um microcosmo de toda a sociedade 

chinesa da época. Através do espaço social da China, tal como experimentado por 

Ferreira de Castro, mostra-se a discriminação, opressão e injustiça social da colónia, 

revelando que a invasão criminosa e as práticas coloniais não foram apenas a raiz da 

miséria do povo local, mas também um dos fatores que impediram o progresso e 

desenvolvimento social, enquanto o autor também transmite a sua condenação dos 

invasores.  

O espaço psicológico refere-se geralmente ao espaço mental abstrato, apresentado 

em obras narrativas como representações das atividades mentais das personagens: “O 
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espaço psicológico é um espaço interno, subjetivo, um espaço construído pelas 

perceções humanas, emoções e consciência após colorir, filtrar, deformar e editar o 

mundo externo, bem como uma projeção do próprio ser interior sobre o mundo 

externo” (Fang, 2015: 36, trad. nossa). Leia-se, a título exemplificativo, o excerto 

abaixo reproduzido: 

 
Dois soldados nipónicos revistam os chineses que entram e saem de Chamin. 
Estes chegam, erguem as mãos e, depois, vergam-se quase até os pés, 
cumprimentando não à moda do seu país, mas à moda do Japão. Em seguida, 
humildes, submissos, deixam-se apalpar pelo tropa nipónico. Os olhos deste são 
duros, a sua cara mantém grande ar de superioridade, pois, segundo o critério 
japonês, ser soldado do Imperador do Sol Nascente significa, de certa maneira, 
ser o próprio Imperador. Com uma das mãos ele vai revistando de alto a baixo 
os chineses e, com a outra, segura uma pistola. Estes pobres nativos, 
aparentemente resignados, vivem em paradoxais circunstâncias. Quando se 
encontram na Concessão Internacional, que é, ao cabo e ao fim, terra de sua 
pátria, encontram-se submetidos a autoridades estrangeiras; e quando entram na 
outra parte da China, são como um inimigo, vasculhados e interrogados, 
também por estrangeiros, que, igualmente, se apossaram da terra deles... 
(Castro,1986: 100-101). 
 

Em Chamin, o autor pressente o conflito entre chineses e japoneses. Do alto da sua 

superioridade de invasores, os japoneses tratam os chineses com arrogância, destruindo 

as suas casas e a sua dignidade. O espaço da pátria ocupada pelo inimigo converte-se no 

símbolo da humilhação chinesa. Expulsos da terra que lhes pertence, os chineses são 

agora o inimigo e aquele que era outrora o espaço da pátria transformou-se, 

paradoxalmente, no espaço do seu exílio. 

 

2.3.5. Tempo  

 
Em termos de tempo narrativo, A Volta ao Mundo segue quase estritamente a ordem 

cronológica do desenvolvimento da história. Do mesmo modo, ao descrever os 

costumes culturais chineses, a ordem seguida é de tipo lógico-cronológico. Por exemplo, 

quando descreve o casamento tradicional chinês, o autor regista em pormenor todas as 

etapas do ritual, desde a promessa de casamento até à cerimónia matrimonial. 

Contudo, no decurso da narrativa, há inevitavelmente também interpolações 



 97 97 

analépticas que se destinam, regra geral, a completar a história. Vejamos os seguintes 

exemplos: 

  

O passado destas águas e o passado da própria colónia de Macau é, todo ele, 
uma fantástica história de piratas. Um dia, há mais de quatrocentos anos, 
andavam os juncos pescando, como hoje, quando surgiram aqui, entre as ilhas, 
umas embarcações que também erguiam castelo à popa e ostentavam a cruz de 
Cristo sobre o velame enfunado. Elas deviam, como esses barcos que têm 
pintados, na proa, olhos de peixe, navegar cautelosamente, olhando a um lado e 
outro o mar e a terra desconhecidos. (Castro, 1986: 68-69) 

 
O diretor-geral da Sanidade, um médico inglês, isenta-nos, amavelmente, do 
segundo dever. Ele próprio nos dá a injeção. E, enquanto pica o nosso braço, vai 
contando: 
–  A maioria dos chineses não gosta de tomar injeções. Por isso, quando se 
criou a vacina obrigatória, aqueles que tinham dinheiro pagavam aos mais 
pobres para se vacinar por eles e tirarem, em seu nome, um certificado. Na sua 
ignorância, alguns chegaram a tomar vinte e trinta injeções contra a cólera em 
menos de um mês e, evidentemente, morreram por esta nova e rendosa profissão. 
A morte acabava com os profissionais, mas deixava os amadores, que tomavam 
apenas duas ou três injeções, a troco de outros tantos dólares. Entretanto, muitos 
dos que pagavam adquiriam a cólera e propagavam-na. Foi, por isso, que 
tornámos obrigatória uma fotografia em cada atestado... (Castro, 1986: 66). 

 

É evidente o uso da narração intercalada nestes dois parágrafos: no primeiro, ao 

relatar a história dos chineses que vivem nos juncos, o autor insere o relato da chegada 

dos portugueses à China há 400 anos; no segundo caso, o narrador conta o processo da 

sua própria vacinação, inserindo um parágrafo em que o médico lhe fala sobre os 

preconceitos e o comportamento do povo chinês em relação à vacinação, prosseguindo, 

logo depois, com o relato das suas viagens. 
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Considerações Finais 
 

A relação entre a literatura e a viagem é, desde tempos ancestrais, muito íntima: 

muitas obras literárias centram-se em jornadas físicas ou espirituais, apresentando a 

deslocação real ou imaginária no espaço como um processo de busca de si e descoberta 

de sentido para a vida. De Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, ao Faust, de Goethe, de A 

Passage to India, de E. M. Forster, a Itinéraire de Paris à Jérusalem, de Chateaubriand, 

de Ulysses, de James Joyce a A Volta ao Mundo, de Ferreira de Castro – em todas estas 

obras se relata uma viagem que é tanto a dos caminhos realmente percorridos, como a dos 

percursos interiores dos próprios viajantes. 

A liberdade de viajar traz consigo a liberdade de escrever sobre a viagem, mas 

também a dificuldade de definir a categoria da literatura que em que esses escritos se 

integram. Vários autores têm acentuado que se, por um lado, uma maior ênfase na 

imaginação na literatura de viagens pode encontrar tradução na sua qualidade literária ou 

estética, por outro, a cedência excessiva à imaginação pode afastar o narrador da própria 

viagem, tornando duvidoso que tais obras possam ser consideradas literatura de viagens. 

Por outro lado, se a imaginação for completamente rejeitada e apenas se privilegiar a 

documentação objetiva do percurso, tornar-se-á difícil reconhecer nela qualidade estética-

literária. A literatura de viagens deve, portanto, admitir elementos imaginativos, sem, 

contudo, prescindir em absoluto de um substrato realista que coabite, sem conflito, com a 

sua natureza ficcional. Seja como for, os limites da ampla categoria textual da literatura 

de viagens são, como se viu, de definição altamente problemática. 

Desde os tempos antigos até aos nossos dias, muitos estrangeiros visitaram a China 

ou conheceram-na indiretamente através daqueles que viajaram até ao Império do Meio, 

por conta de negócios ou lazer, deixando inúmeros registos sobre essas deslocações. 

Estes textos são simultaneamente um manancial de imagens reais e uma fonte de fantasia 

e estereótipos. Entrevista e reinventada ao longo dos séculos, da antiguidade greco-

romana ao século XXI, pelos ocidentais, a China foi alternadamente o lendário País da 

Seda, o Jardim do Éden no Oriente, os ricos e poderosos impérios Khitan e Grande Khan, 

o Império da Grande China com o seu sistema superior, o estado ideal do confucionismo 

com a sua longa história, e o Império chinês em meteórica ascensão económica. Os 
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“observadores” estrangeiros, de diferentes períodos e origens culturais, descreveram a 

China a partir perspectivas muito diversas.  

Complexa e multifacetada, a China apresentada em A Volta ao Mundo, de Ferreira 

de Castro, é como um poliedro que reflete as múltiplas perspectivas do Outro, 

construindo uma série de imagens fragmentárias de uma nação e permitindo reconstituir a 

história dos intercâmbios Oriente e Ocidente. 

A análise da secção de A Volta ao Mundo que o escritor português Ferreira de Castro 

dedicou à China permitiu-nos dar conta das diferentes imagens dela projetadas para um 

público-leitor ocidental. A China é, por um lado, celebrada como uma nação com uma 

longuíssima história, um vasto território e uma cultura esplendorosa. Mas é também 

retratada como um país que, devido à guerra e ao sistema político, se encontra em estado 

de crónico atraso e decadência, subjugado por um governo ditatorial e corrupto, que 

reduziu a sua antiga magnificência civilizacional a uma sociedade semicolonial e 

semifeudal.  

A interpretação das imagens da China presentes na obra de Ferreira de Castro 

permitiu-nos concluir que elas são tanto o resultado da experiência pessoal do autor e do 

seu contacto direto com o seu território e as suas gentes, como da memória inconsciente 

coletiva que a sociedade ocidental historicamente fixou da China. As imagens da China 

construídas por Ferreira de Castro são inevitavelmente limitadas pelo contexto 

sociocultural europeu que é o do autor e pelas expetativas dos seus leitores. Por isso, as 

reflexões do escritor revelam a ocasional influência de estereótipos relacionados com a 

paisagem exótica, como se verifica na descrição dos camponeses trabalhadores e 

resilientes, dos cidadãos conscientes e amantes da paz, etc. Esta é a relação entre o Outro 

e o Eu, que também funciona como estratégia de transmissão cultural. É ainda assim 

evidente que o autor tenta frequentemente pôr de lado o seu julgamento subjetivo para 

apresentar ao leitor uma imagem “realista” da China.  

Esforçando-se por corrigir os preconceitos ocidentais sobre a China, Ferreira de 

Castro revela uma apetência para o diálogo intercultural desenvolvido em pé de 

igualdade, recusando-se a observar e julgar a nação estrangeira a partir de uma posição 

condescendente, mas optando antes por uma atitude igualitária. As imagens da China 

patentes em A Volta ao Mundo são, pois, de grande significado para a história dos 

intercâmbios entre Oriente e Ocidente. Numa época de globalização, as relações políticas, 
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económicas e culturais cada vez mais estreitas entre a China e o Ocidente criaram 

condições para o diálogo efetivo entre civilizações. Para que ele se concretize, é 

indispensável abandonar os preconceitos ideológicos ou as visões utópicas em que, 

muitas vezes, surgem enredadas as culturas estrangeiras, cultivando o respeito mútuo 

pelas diferenças e tradições culturais de cada povo, segundo o princípio da “harmonia na 

diferença”. Só assim se poderá alcançar uma interação bidirecional entre culturas e iniciar 

um diálogo fecundo em torno das questões humanas universais, como a paz e o 

desenvolvimento, rumo a uma civilização humana diversa e pluralista. 
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