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Nota de abertura

Inserido na “Série Estudos”, Sentimentos orientais na literatura de Macau 

em língua portuguesa: arte e poesia enquadra-se numa das principais 

missões do Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro, fundado a 23 

de abril de 2015: desenvolver atividades de investigação no âmbito das 

relações sino-portuguesas, que contribuam para melhorar a compreen-

são mútua e a amizade entre dois países tão distantes, mas unidos por 

seculares relações históricas. 

Para o estabelecimento do título desta obra que estuda as influências 

orientais na obra poética de autores que escrevem em língua portuguesa 

num universo literário nem sempre fácil de delimitar, socorremo-nos da 

definição de Pereira que, em O Delta Literário de Macau (2015, p. 9), con-

sidera que a “literatura de Macau em língua portuguesa” é a “literatura 

em língua portuguesa, produzida conjunturalmente em Macau ou em 

estreita ligação com significativa estadia em Macau” (p. 9). Enquadram-se 

nesta aceção os seis autores estudados neste livro, que ou nasceram em 

Macau (José dos Santos Ferreira e Carlos Marreiros) ou lá residiram por 

períodos mais ou menos longos (Camilo Pessanha, Eugénio de Andrade, 

Fernanda Dias, Carlos Morais José), produzindo “várias obras literárias 

e artísticas que mostram a China através de seus olhos e expressam as 

experiências e os sentimentos diretamente ligados ao Oriente” (Shuxiang 

Cao, infra, p. 79).

Como escreve Dora Gago, num dos estudos deste livro (infra, p. 38), 

“Macau é a cidade de encontros e desencontros, na qual se cruzam mun-

dos paralelos. É o território onde o ‘eu’ tenta redescobrir a sua identidade 

pessoal e nacional, traçada através das linhas configuradoras do retrato 

do ‘outro’, de onde, por vezes, transparece um exotismo, ultrapassado pela 

sede de diálogo intercultural, tecido de palavras, numa poesia feita tam-

bém de música, de sonoridades tecidas no seio da emoção”.

 Os editores
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A poesia macaense de 
José dos Santos Ferreira
PEDRO D’ALTE1

Universidade Politécnica de Macau

INTRODUÇÃO

O poeta José Inocêncio dos Santos Ferreira, filho de pai portu-

guês e de uma macaense, nasce em Macau, a 28 de julho de 1919. 

É nesta cidade que reside grande parte da sua vida. Aos setenta e 

três anos, falece em Hong Kong, deixando mulher e dois filhos, 

corria o ano de 1993.

Em adulto, foi funcionário público, desempenhando as fun-

ções de chefe de secretaria do Liceu Nacional Infante D. Henri-

que. Reformou-se em 1964. Após a aposentação, foi indicado como 

secretário-geral da Sociedade de Turismo e Diversões de Macau. 

Paralelamente, porque falante de várias línguas como a portuguesa, 

a chinesa e a inglesa, conciliou atividades docentes a alunos chine-

ses. É, ainda, de destacar a colaboração jornalística com o China 

Mail de Hong Kong, o Diário de Notícias em Portugal, ou O Cla-

rim de Macau. 

Para além de jornalista e de funcionário público, existe outro 

pilar basilar de atuação de José dos Santos Ferreira e que diz respeito 

à esfera pública. Neste âmbito, é relevante referir que o macaense 

1 Doutor em Estudos da Criança, na Universidade do Minho. Atualmente, 

desenvolve, no projeto de pós-doutoramento apresentado à Universidade 

Aberta, estudos sobre a literatura em português a Oriente. É também inves-

tigador no Centro de Estudos Globais na Universidade Aberta (CEG-UAb). 

Colabora, presentemente, com a Universidade Politécnica de Macau. ORCID: 

0000-0001-7264-9106.
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foi fundador e dirigente de várias associações de desporto e, con-

comitantemente, se dedicou à filantropia tendo sido presidente do 

Rotary Club e membro da Mesa Diretora da Santa Casa da Mise-

ricórdia de Macau.

Em setembro de 1979, é agraciado com o grau de Cavaleiro 

da Ordem do Infante D. Henrique. Já na década de 80, recebe a 

Medalha de Mérito Cultural pelo Governo de Macau. A mesma 

tutela presta-lhe homenagem ao erguer uma estátua no Jardim das 

Artes, no coração de Macau, em zona nobre da cidade. 

É, porém, uma outra dimensão que merece o escopo da análise 

do presente exercício investigativo: a poética em língua portuguesa. 

Importa, no entanto, abrir um breve parêntesis. José dos Santos 

Ferreira, “filho da terra” e popularmente conhecido por “Adé” foi 

um legítimo defensor da identidade macaense, produzindo os seus 

artefactos literários num curioso caminho dialético entre a língua 

portuguesa e o patuá. Conforme escreve Pereira (2015, p. 151),

o perfil cívico-cultural do escritor só será respeitado se tiver-

mos presente e em devida conta que esse cultivar do dialeto 

macaense, com o muito que de gesto identitário implica essa 

valorização da espécie de “língua mátria”, foi indissociável do 

culto da língua portuguesa, para Adé “língua pátria” – húmus 

imprescindível da fala e da escrita e fonte inalienável da memó-

ria, alma de portugalidade na diáspora. Por isso, a sua criação 

literária não só abrange obras em patuá e em português, mas 

também por vezes num mesmo livro inclui poemas nos dois 

idiomas ou junta versões bilingues de um mesmo poema.

A exaltação do patuá enquanto língua de expressão cultural e 

artística escrita é peculiar e contraria, desde logo, a feição secular 

do dialeto e que se caracteriza pelo uso mais abeirado à oralidade 

e ao público feminino - sobretudo quando as camadas populares 

tiveram acesso à educação. Conforme refere Ferreira (1996, p. 5):
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As famílias macaenses sempre se orgulharam do seu dialeto 

brincão e nunca tiveram pejo de o falar, quer em casa com os 

seus, quer em público. O dialeto tornou-se de tal modo arrei-

gado no seio da comunidade que, mesmo depois de o português 

correto ter aqui ganhado proporções importantes, continuou a 

ser falado como língua corrente. Só recentemente – já no início 

deste século – quando o ensino da língua portuguesa se tornou 

mais acessível às classes populares, é que o uso do “patois” teria 

começado a afrouxar. Mas nem assim o dialeto deixou de ter 

presença desejada nos lares e centros sociais macaenses, salvo 

apenas onde polidos “snobes”, novos-ricos, seriamente preocu-

pados com o demonstrar de fina cultura, não admitiam no seu 

convívio, como faziam alarde de o não entenderem.

Na produção literária romanesca, na obra Os Dores, de Henri-

que de Senna Fernandes, pode aceder-se ao que se afirma: “Eunice 

falou-lhe em chinês e patuá. [Leontina] respondeu-lhe no portu-

guês aprendido com D. Crescência. A religiosa espantou-se com 

a dicção, tinha um sotaque melhor que o dela própria e o facto 

impressionou-a favoravelmente” (Fernandes, 2012a, p. 60). Tal 

admiração tem que ver com o facto de o domínio da língua portu-

guesa não ser comum nas mulheres. Note-se que Leontina logra 

aprender a língua com D. Crescência que, por sua vez, tinha usu-

fruído de uma educação cuidadosa por parte do pai: “contrariando 

o costume do patuá entre as mulheres macaenses, falou com ela, 

desde a infância, só em português, corrigindo-lhe a pronúncia, os 

erros de concordância e das flexões verbais. Aprendeu inglês, dese-

nho e piano que tocava com desembaraço. Foi preparada para ser 

uma rapariga da sociedade” (Fernandes, 2012a, p. 36). Em verdade, 

este apontamento da narrativa imbrica-se com o facto histórico. 

Amaro refere a razão de as mulheres dominarem melhor o patuá 

em desfavor da língua portuguesa:

Devido à reclusão tradicional das mulheres, uso de influên-

cia oriental que caracterizou, também, o período medieval na 
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Europa, só muito tarde o elemento feminino começou a gozar 

de certa liberdade e a ir à escola [...]. Devido a este facto, se os 

homens macaenses perderam, mais cedo, o domínio do antigo 

patuá, as mulheres mantiveram-no, praticamente, até aos nos-

sos dias. (Amaro, 1988, p. 58)

As particularidades do patuá - o uso oral e restrito a uma franja 

populacional e a ausência da educação formal -, não afastaram o 

poeta da invenção literária com recurso a este crioulo português, 

muito pelo contrário. Tal como é anotado na obra Poetas da Ásia 

Portuguesa: Goa, Macau e Timor-Leste de Williams (2013), Adé 

decidiu escrever quase toda a sua produção literária em macaense 

para assim preservar para a posteridade um registo desse interes-

sante crioulo português, que ele admitia ter desaparecido quase 

completamente de Macau (Williams, 2013, p. 310). 

 Em todo o caso, conforme é descrito na mesma fonte, é possí-

vel aceder a poemas escritos na língua lusa, sobretudo pela convi-

vência da tradução: “Em 1988, e em volumes subsequentes, [Adé] 

incluiu a tradução portuguesa dos poemas em Patuá” (Williams, 

2013, p. 310). 

É, precisamente, o caso da obra literária escolhida para cor-

pus central de análise e que se intitula “Poema na língu maquista”. 

A seleção justifica-se porque o livro exibe as características gerais 

elencadas ao longo dos trechos destacados: a copresença das duas 

línguas na obra, mas com clara exaltação do patuá como língua 

primária de criação estético-literária. Aliás, o argumento é visível, 

desde logo, no título e no posicionamento secundário da língua por-

tuguesa que é relegada para o final da coletânea. A estas evidências, 

soma-se a facilidade no acesso à obra cuja edição corresponde ao 

título mais recente do autor.

No que tange a análise, buscar-se-á uma leitura transversal que 

intenta destrinçar os temas mais prementes da poesia de José dos 

Santos Ferreira e interpretá-los à luz da teoria literária.
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1. PRINCIPAIS EIXOS TEMÁTICOS NA 
POESIA MACAENSE DE JOSÉ DOS 
SANTOS FERREIRA

A literatura timorense distingue, na estética oral, uma vertente 

poética cuja finalidade é a materialização na forma de canção:

a literatura vernácula [timorense] é toda oral (embora recen-

temente alguns textos recolhidos por missionários e outros 

curiosos tenham sido publicados em colectâneas, ou avulsos, 

em periódicos). Os textos são conservados de memória pelos 

lia-nain (senhores da palavra), que são ao mesmo tempo os 

oradores oficiais das cerimónias tradicionais e, por vezes guar-

diões dos lúlic (sagrado). Revestem duas formas principais: 

ai-cnanoic (memórias) em prosa ou em verso, que narram as 

origens do mundo, das instituições e das coisas da natureza, 

episódios históricos mais ou menos deturpados e fábulas diver-

sas; e ai-cnanânuc (canções), em verso, destinadas a ser can-

tadas e de carácter geralmente lírico. (Thomaz, 1998, p. 601)

Curiosamente, ainda que a poética de Adé não venha anexada a 

uma intenção tão declarada de se consubstanciar como canção can-

tada, este potencial é explorado. Talvez os exemplos mais flagrantes 

sejam as apropriações que o grupo Dóci Papiaçám di Macau faz de 

letras de Adé, exibindo a virtuosidade da vertente oral Maquista. 

Sobre este tópico, é oportuno referir a música Macau sâm assi, do 

grupo destacado, e que estabelece relação com a composição “Lis-

boa é assim” de João Nobre2.

2 A ambas as músicas se pode aceder por meio da plataforma YouTube. A pri-

meira composição, Macau sâm assi pode ser acedida em: https://www.you-

tube.com/watch?v=JmPYVbKWF70. Por sua vez, Lisboa é assim encontra-se 

em: https://www.youtube.com/watch?v=mTz7xu4poUY. Também relevante é 

“Casa Macaísta”, uma versão da canção imortalizada por Amália Rodrigues: 

https://www.youtube.com/watch?v=hkjnCc2CP6w. 

https://www.youtube.com/watch?v=JmPYVbKWF70
https://www.youtube.com/watch?v=JmPYVbKWF70
https://www.youtube.com/watch?v=mTz7xu4poUY
https://www.youtube.com/watch?v=hkjnCc2CP6w
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A referência à literatura oral e à canção tem outra razão de 

ser. Ao leitor de José dos Santos Ferreira, sobretudo da poesia em 

patuá, decerto não escapará a opinião de uma certa primazia da 

oralidade sobre a escrita. Em verdade, o inverso dificilmente suce-

deria, pois o código escrito é jovem e, em variadas situações, ambí-

guo3 - tendo sido, o próprio Adé, um dos contribuidores maiores 

para a utilização do código escrito. Entre outros exemplos possí-

veis e que atestam o afirmado, basta referir que o sistema escrito 

Maquista é inconsistente na representação fónica da acentuação 

das vogais (Batalha, 1988).

A carga oral é, com sucesso, transportada para a poesia em 

Maquista. Porém, no que é atinente ao idioma luso, a composição 

mostra-se mais despida no que diz respeito ao plano sonoro. Se 

forem colocados, lado a lado, a composição inicial Únde ta vai, 

quirida? e Onde vais, querida? percebe-se o afirmado. No poema 

original, pode encontrar-se, nas três primeiras estrofes, a seguinte 

poetização:

Macau di nôsso coraçám,

Alma di nôsso vida,

Únde vôs ta vai, quirida,

Assi metido na iscuridám?

Qui di candia pa lumiá vôs?

Quelê-môdo vôs pôde andá?

Cuidado, nom-mestê tropeçá!

Vôs cai, nôs cai juntado co vôs.

Macau di rosto tristónho,

Únde têm vôsso alegria?

Quim já suprá vôsso candia,

Largá vôs na treva medonho? (Ferreira, 1992, p. 13)

3 Veja-se, a este respeito, a obra “Maquista chapado” de A. Baxter e M. de Senna 

Fernandes.
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Em patuá, o poema exibe um esquema rimático regrado e 

constante de onde se destaca a rima interpolada e emparelhada. 

A presença de sons semelhantes ao longo dos versos, com especial 

predominância do < ô > e do < i >, criam uma cadência rítmica 

que sugere uma isometria do verso que, após análise, se mostra 

inexistente. Na produção estético-literária em língua portuguesa, 

depressa se verifica que a acutilância musical não é atingida e per-

de-se o efeito melodioso:   

Macau de semblante tristonho,

Onde pára a tua alegria?

Quem foi que te soprou a vela,

E te deixou nessas medonhas trevas? (Ferreira, 1992, p. 13)

Ainda que a “maioria das palavras em Maquista [seja] deri-

vada de palavras portuguesas, só em alguns casos a correspondên-

cia fonética é total. Na grande maioria dos casos, a pronúncia das 

palavras em Maquista é diferente daquela do Português” (Fernan-

des & Baxter, 2001, p. 21). 

Tal concorre para que o jogo sonoro criado nas duas línguas 

seja amplamente diferente. A língua maquista exibe-se mais aberta 

e simétrica na escanção do verso e na sua componente rítmica. Por 

seu turno, o idioma luso surge mais comprimido e regrado com 

sons fechados e com menor possibilidade de elisões sonoras entre 

os vocábulos que compõem o verso.

Se o presente artigo não intenta analisar a produção Maquista, 

resta como importante salientar a sensação de que o leitor acede a 

dois poemas inteiramente diferentes se variada a língua. 

Adentrando na produção em língua portuguesa, do ponto de 

vista temático, Macau assume-se como eixo transversal da poética 

de José dos Santos Ferreira. A cidade é entendida, metaforicamente, 

numa pluralidade de aceções que agrega diferentes coordenadas: 

a cidade como espaço; como personagem; como emblema de um 
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tempo que não existe, mas que se sonha cristalizado; como fonte 

ideológica de matriz portuguesa e assumidamente cristã.

O breve poema de abertura “Onde vais, querida?” evidencia 

todas as propriedades elencadas. Aqui, a cidade exibe-se como uma 

ameaçada extensão sentimental do Poeta, especialmente nos versos: 

Macau do nosso coração 

Alma da nossa vida

Onde vais, querida 

Tão cercada de escuridão?

Onde está a vela para te alumiar? 

Como podes caminhar assim? 

Cuidado, não tropeces! 

Caindo tu, cairemos todos contigo. (Ferreira, 1992, p. 61)

Neste sentido, a mudança citadina afeta a dimensão interior 

do Eu que narra. Conforme teoriza José Gil, o espaço interior tra-

ta-se de um parapeito para o eu: “O que é o espaço interior? Aquele 

em que não somente o interior e o exterior “se fundem” e se “inter-

penetram”, mas em que também o sentido decorre naturalmente 

desse facto: a paisagem exterior, projectada no espaço interior, faz 

imediatamente sentido” (Gil, 1993, p. 10).

A carga emotiva é modelada no interior do sujeito poético e, 

posteriormente, exterioriza-se ao ser explicitada pelo confronto entre 

elementos diametralmente opostos e que são portados no binómio 

luz / escuridão. O jogo é demais evidente e a cidade é pincelada de 

sombras: “tão cercada de escuridão”; “onde está a vela para te alu-

miar?”; semblante tristonho”; “Quem foi que te soprou a vela / E 

te deixou nessas medonhas trevas?”; “E o tempo vai arrefecendo o 

teu coração; / Com o fogo apagado na lareira”; “Não há calor, não 

há luz” (Ferreira, 1992, p. 61).

Trata-se de um desassossego interno que extravasa para uma 

dimensão física e comportamental. Tal é possível porque, progres-

sivamente, a cidade se revela antropomorfizada e se assume per-
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sonagem. Assim, a disforia faz-se evidente em situações como o 

perigo de andar às escuras; a iminência da queda; a face triste; a 

ausência de alegria no movimento e o frio no corpo. 

O quadro, duplamente negro pela convivência imbricada da 

cor negra e do frio, requer uma resolução positiva e que apenas é 

possível pelo messianismo cristão: “Deus Misericordioso descobrirá 

/ Um Cirineu para a tua cruz!”. A correção pela religião, trazida por 

Portugal, enquadra-se no teorizado por Pereira: “a singularidade 

da reação poética de José dos Santos Ferreira reside na dimensão 

atribuída aos seus alicerces de tradicional mundividência lusíada 

– o fervor da fé cristã e o fervor do patriotismo imperial” (Pereira, 

2015, p. 154).

A angústia que perpassa o poema evocado é igualmente trazida 

noutras composições, como “Deveras uma pena” (p. 62). O senti-

mento dominante tem que ver com o horizonte temporal no qual se 

concretizará o handover de Macau, encerrando-se a administração 

lusa, em 19994. Como bem lembra Pereira, “na poesia de José dos 

Santos Ferreira esse estado de ânimo toma feições de temor das 

sequelas anti-cristãs e anti-portuguesas” (Pereira, 2015, p. 154). 

A moldura em apreço representa, alegoricamente, um cortejo 

de dor. Primeiro, individual. Coletivo, depois: “uma lágrima, / outra 

lágrima / afloram aos olhos [...] // Uma centena, mil, / milhares 

de olhos / rasos de lágrimas / choram desconsolados” (Ferreira, 

1992, p. 62). O motivo, não é verbalizado explicitamente. Aliás, 

existe uma ampla toada silenciosa, intimamente imbricada com 

a inevitabilidade do destino, com o conhecimento de um pathos e 

4 Sobre o período de transição: “The Luso-Chinese Joint Declaration concer-

ning Macao’s future was signed on 13 April 1987. From then onwards, the 

Portuguese and Chinese authorities started collaborating closely to organize 

a smooth transition. Following Hong Kong by a few years, Macao became a 

Special Administrative Region of the People’s of China (PRC) on 20 December 

1999. Its relative autonomy has allowed life to continue without great uphea-

vals during the transition and after” (Pina-Cabral, 2002, p. 5).
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que se estende sobre todos os humanos, como um manto: “olhos 

e corações / choram juntos. / Silenciosamente, lábios balbuciam 

preces. // Ninguém fala...” (Ferreira, 1992, p. 62). Mais adiante, 

um tímido destapar do véu que mostra o motivo, remetendo para 

o handover: “De que serve desabafar? / O passado está na memó-

ria; / não é mais que uma recordação. / Deveras uma pena!” (Fer-

reira, 1992, p. 62).

Os restantes versos evocam, melancolicamente, um período algo 

nefelibata, mas comum, de história e de identidade, entretecendo 

pátria e mátria, Portugal e Macau e, com estes, todo um universo 

de experiência lusa que se compadece ou que se deve compadecer 

pela erosão do império português e, claro está, pelo seu iminente 

apagamento: 

Passado transcorrido,

esperanças esvaecidas, 

glórias esquecidas.

É tempo de lágrimas, 

tempo de dor; 

dor que martiriza,

sentida em silêncio; 

lágrimas que escorrem, 

queimando as faces.

Corações acabrunhados, 

filhos amorosos

destas últimas gerações... 

Em qualquer ponto do Mundo 

onde um deles pulsar, 

ali há uma lágrima amarga, 

há dor,

angústia! (Ferreira, 1992, p. 63)

O matiz sofrido dos versos é a face visível da angústia, da sepa-

ração, do fecho. É a ação, o acontecimento, a cicatriz dos quais a 
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voz literária não se consegue apartar ou sanar. Em Macau, jardim 

abençoado, a mágoa e o martírio corporizam-se em palavras mais 

intensas e que poetizam o bruto desenraizar, o destituir injusto de 

chão: “Futuro de Macau...qual? / O dos chineses? / O dos portu-

gueses? / O dos filhos de Portugal? / Em Macau nascidos, / que a 

pátria sempre honraram, / Prestes a se verem destituídos / Do solo 

que tanto amaram?” (Ferreira, 1988, p. 125). A simbologia evocada 

do chão, ainda que de aceção bastante universal, também pode ser 

lida em articulação com a interpretação local. Em Macau, quem 

não possui chão figura no rol dos pobres e dos desgraçados e, na 

literatura, marinheiros e, muito particularmente a tancareira, são 

metáforas vivas do que se afirma (d’Alte, 2021)5.

Ambas as composições e seus versos mostram, também, a 

recusa da aceitação de uma inevitabilidade: a perda irremissível 

de Macau. Nas palavras de Borges (2021, p. 150), 

Macau, ponto extremo do já de si distante império do oriente, 

será também a derradeira porção do que uma política de estado 

numa estratégia alucinada chegou a classificar como “provín-

cias ultramarinas”. Em Macau se consumou na forma de uma 

transferência pacífica o simbólico fim do último dos impérios 

coloniais europeus. Macau foi o encerramento simbólico e até 

demoradamente preparado e ritualizado de um ciclo ou reali-

dade extemporânea, com contornos já catastróficos em termos 

de vivências reais e de imagem identitária. Muito curiosamente, 

pesa no imaginário, para além da distância geográfica e da 

persistência no tempo, o contraste entre a dimensão da quase 

microscópica Macau, ela própria a metonímia de um “pequeno 

5 Wenceslau de Moraes, da janela do seu convés, atesta a pobreza das tanca-

reiras que abeiravam o seu navio luso: “Pobres tancareiras, agarradas desde a 

infância ao remo que as sustenta, regeladas no inverno pela brisa da monção, 

tisnando ao sol ardente do Estio, ensopando as cabaias na onda dos chuvas-

cos! Pobres párias do mundo! (Moraes, 2004, p. 57). 
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reino na Europa”, e o imensíssimo “Celeste Reino”, nos termos 

de um poema bastante sugestivo de Agnes Vong.

Entende-se, neste contexto de perda, a hiperbolização de Macau 

como terra amada, abeirada a um paraíso terreno e pleno. Assim 

colocado, há uma certa continuidade ideológica e que é reveladora 

de um estatuto especial para Macau. Leia-se, neste sentido, o registo 

de Camilo Pessanha: 

Assim é Macau a única terra do ultramar português em que as 

estações são as mesmas da Metrópole e sincrónicas com estas. 

É a única em que a Missa do Galo é celebrada em uma noite 

frígida de inverno; em que a exultação da aleluia nas almas 

religiosas coincide com o alvoroço da primavera – Páscoa flo-

rida com a alegria das aves novas ensaiando os seus primeiros 

voos. (Pessanha, 1994, p. 60)

Porém, e retomando o poema, o paraíso depende da manu-

tenção do enlace desimpedido entre Pátria e Mátria. O quadro 

bucólico presente em “Guia” é exemplar do que se afirma (Ferreira, 

1992, p. 65).

Desde logo, pelo título, se recupera a relação entre os dois terri-

tórios e uma natureza dupla da presença portuguesa: militar-comer-

cial e cultural-religiosa. Com efeito, na colina da Guia foi mandada 

edificar, no interior da fortaleza com o mesmo nome, a Ermida de 

Nossa Senhora da Guia. A construção é de nítido traçado portu-

guês e, daqui, com recurso a um sino do campanário, se “batia as 

horas e avisava a cidade, tocando de maneira convencionada, dos 

navios que se avistavam no mar, quer viessem do Norte ou do Sul 

do Japão ou de Manila, para entrar no porto” (Valente, 1993, p. 54).

O texto poético é iniciado com tercetos que parecem querer 

funcionar como uma tríade simbólica e entrecruzada: “Farol, / 

Igreja, / Pinheiral. // Luz, / Fé, / Saúde.” (Ferreira, 1992, p. 65). 

A imagem é ausente de qualquer espetro de mal e permite que o 
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leitor se aperceba de que ocorreu uma perfeita simbiose histórica. 

Dito de outra forma, nenhum dos elementos anteriormente refe-

rido se anula, reduz ou sobrepõe. Há justeza e a harmonia é idílica.

O desnovelar do poema aguça a suspeição da presença portu-

guesa, do bucólico e do providencialismo religiosamente abençoado. 

Assim, lê-se: “Farol, fachos de luz; / De noite, o mar é alumiado, / 

Aliviado das trevas; / Os barcos sabem onde se encontram, / Nave-

gam seguros, / Sem errar no rumo” (Ferreira, 1992, p. 65).  Mais 

adiante, “Igreja, Casa de Deus, / Ninho de fé cristã; / Nossa Senhora 

está no altar, / Seus olhos iluminam almas, / Suas mãos derramando 

bênçãos, / A proteger desamparados” (Ferreira, 1992, p. 65). Por 

fim, a completar a moldura, ainda que com leve ameaça, se pode 

ler: “No cimo da colina, / Em posição sobranceira, / Vê-se erguido 

mastro alto; / Nele flutua airosa uma bandeira; / Por enquanto, / 

A bandeira do nosso Portugal” (Ferreira, 1992, p. 66).

O que a construção poética exibe é um conjunto de traços 

identitários, uma autoimagem que se ancora a aspetos seleciona-

dos e valorizados pelo poeta como representativos da sua identi-

dade própria. Neste quadro, aplica-se a lição de Levinas que refere 

que a conceptualização da alteridade implica o conhecimento do 

outro, assim como a aceitação das diferenças que implicam a exis-

tência do eu:

To be I is, above and beyond any individuation that can be 

derived from a system of references, to have identity as one’s 

content. The I is not a being that always remains the same, 

but is the being whose existing consists in identifying itself, in 

recovering its identity throughout all that happens to him. He 

is the primal identity, the primordial work of identification. 

The I is identical in its very alteration. He represents them to 

himself and thinks them. (Levinas, 1969, p. 36)

Para sintetizar a exposição, bem se pode convocar o que Bor-

ges escreveu sobre a poesia de Ferreira: “nesses poemas é a fideli-
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dade absoluta à portugalidade, a pertença exclusiva sem divisões, à 

matriz portuguesa, por que se define a comunidade macaísta, que 

determina simultaneamente a sua condição heroica, martirológica 

e trágica” (Borges, 2021, p. 157). 

2. A DIMENSÃO ETNOGRÁFICA DE 
“POEMA NA LÍNGU MAQUISTA”

Resta, neste último segmento, evidenciar uma outra dimen-

são da poesia de Ferreira que não recebe tanta atenção académica. 

Fala-se da vertente etnográfica, da representação das gentes e da 

sua mundividência em contexto. Sobre o que se afirma, são parti-

cularmente densos os poemas “Casarão antigo”, “Lamentações da 

Avozinha” e “Macau modernizada”.

A primeira composição evocada remete, desde logo e pelo título, 

para um hiato entre o tempo de edificação e o tempo de enunciação. 

Nesse período distante, a habitação compôs-se por janelas verdes, 

persianas delgadas, paredes caiadas, telhas vermelhas e varandas 

vistosas. Porém, no tempo atual, esses traços distintivos estão em 

desuso ou fizeram-se ausentes. 

Inevitavelmente, o casarão é a metonímia da presença portu-

guesa. O esvaziamento da casa e da vida que se faz dentro e ao redor 

da habitação representa um desmoronamento simbólico. Assim, 

e paradoxalmente, apesar de durar na sua forma física, o casarão 

resta fantasmagórico e em ruína. É apenas uma longínqua memó-

ria. Sobre o espectro, sobra a gesta inglória do Poeta e a busca pelo 

que se extinguiu: 

Onde estás?

Macau de quintal com poço,

  corda atada ao balde,

  balde trazendo água para cima.

Pomar de árvores de fruto,

  Plantadas aqui, ali;
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Porta traseira para a saída do lixo,

  para a criada que vai ao mercado,

  para a aguadeira de água potável

  entrar e sair do domicílio.

Onde estás?

Macau antiga de casas com rés-do-chão

  guarnecido de arrecadação para tarecos;

Quarto de criadagem na sobreloja,

Casa de banho na zona traseira,

  Com bacia de loiça para se lavar a cara,

  balsa de madeira para o banho...

Casas antigas

  de Macau também antiga...

Macau assim, onde estás? (Ferreira, 1992, pp. 67-68)

O lamúrio em apreço permite a possibilidade de ligação da 

poesia a outra área, a “ficção narrativa, em que se fora afirmando 

uma nova e forte literatura de Macau, quando aponta para aspectos 

negativos da sociedade macaense que entretanto se haviam tornado 

frequentes no conto e no romance desde o livro pioneiro de Deolinda 

da Conceição e o surto imponente de Senna Fernandes” (Pereira, 

2015, p. 153). De facto, o leitor pode encontrar a remota Macau ou 

a profissão da aguadeira6 nos romances de Senna Fernandes, muito 

particularmente, A trança feiticeira (2015) e Amor e Dedinhos de 

Pé (2012). O primeiro título traz a cena a personagem Adozindo 

que se enamora de uma aguadeira. As peripécias de ambos dão a 

conhecer, entre outros, aspetos urbanos de Macau e, também, da 

gastronomia (d’Alte, 2020). Na segunda obra, pode ler-se o prefácio 

6 A profissão consiste em fornecer água potável às casas do bairro. A aguadeira 

d’A trança feiticeira deslocava-se nas imediações do bairro pitoresco Cheok 

Chai Um onde existe o tempo Fok Tak Chi, na rua Tomás da Rosa (d’Alte, 

2020). Neste templo, é de destacar a existência de um poço no qual, “noutros 

tempos, os residentes do bairro costumavam abastecer-se de água” (Barros, 

2003, p. 30). 
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de Miguel de Senna Fernandes que corrobora, simultaneamente, 

a voz poética analisada e o que se afirmou: 

A Macau de Henrique de Senna Fernandes, não é a cidade 

hodierna que conhecemos, fustigada pelos ventos da moder-

nidade e órfã do seu âmago e das suas características secula-

res. [...] É a Macau de céu imenso e de mar à porta, a Macau 

dos bairros, das tunas e dos assaltos do Carnaval, a Macau das 

beatas, da chuchumequice e do mal-dizer, a Macau das fontes 

e dos poços, a Macau das tranças, da Felicidade, do cheong sam 

e das pi-pá-chai, Macau dos cúles, pregões e tim-tins. O lei-

tor é irremediavelmente atraído para uma viagem no tempo”. 

(Fernandes, 2012b, p. 8)

A saudade da Cidade do nome de Deus e do seu traço urbano 

mais longínquo é lido em “Macau modernizada”. Aqui, emerge um 

tom crítico que denuncia a evolução da malha urbana, por um lado, 

mas, sobretudo, os novos costumes que emergem. São, neste sen-

tido, particularmente relevantes os versos que destacam o agressivo 

crescimento urbano: “Próximo de São Francisco, / Há uma rua em 

cima de outra rua; / O povinho vê, fica zuca, / Pensando que está a 

viver na Lua” (Ferreira, 1992, p. 74). Também digno de referência, 

por demonstrar a evolução no modus vivendi, elegem-se os seguin-

tes recortes: “Para sair de casa já não é preciso / aprender a andar 

de bicicleta [...] Quem muito pode gastar, / Pode viver como um 

mandarim” (Ferreira, 1992, p. 74).

É interessante notar que o poema capta todo o fulgor arqui-

tetónico de Macau que, ao longo das últimas décadas, se meta-

morfoseou. Com efeito, são mencionadas as obras no aeroporto, 

no porto interior, no âmbito do tratamento do lixo, na criação de 

novos portos e no surgimento de formas ricas e modernizadas de 

deslocação. Porém, a encerrar a composição, a disforia, a sensação 

de que o dinheiro não comprou o bem-estar: “Terra de progresso 

misturado / com tristeza aqui, confusão ali” (Ferreira, 1992, p. 76).
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A última das canções destacadas adensa a dimensão da expe-

riência negativa ao trazer a figura da avó, uma personagem cuja 

biografia perpassa os diferentes tempos: o moderno e o antigo. 

Esta presença faz sentir “o tempo recuar, através de histórias fami-

liares, com personagens muito vivas” (Simas, 2020, p. 77). Nesta 

moldura, intitulada “Lamentações da Avozinha”, é antecipado o 

tema pelo título. O choro consubstancia a desfragmentação de 

uma Macau antiga: 

A Avozinha, com este frio,

Metida em casa, xale sobre os ombros,

Não pára de resmungar.

Diz e torna a dizer que é uma pena

Ver tantas coisas boas

Da nossa Macau dos tempos idos

Desaparecer, umas após outras.

Petiscos deveras apetitosos

Que as pessoas em casa faziam,

Festas que tinham a sua piada,

Vida barata, tranquila,

Gente hábil para tocar e cantar,

Tudo depressa se sumiu,

Ficando apenas na lembrança.

“Um pote de boa perada,

Um pacotinho de fina barba,

Onde se vêem?", pergunta a Avozinha.

“Cilicário, geleia, que é deles?

Cabelo de noiva, genete,

Pudim de leite, batatada,

Doce de abóbora, onde estão?” (Ferreira, 1992, p. 69)

A composição exibe três setilhas, uma construção regular, ao 

contrário de grande parte das produções poéticas presentes na 

obra e mostra a degradação macaense de três pilares: a tranqui-
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lidade quotidiana; o esvaziamento do saber-fazer, ao mostrar um 

macaense que já não cozinha; e, mais implicitamente, a ausência 

de vontade para fazer regressar tais tempos e tais saberes. Com 

efeito, a par de outras composições do Poeta, já referidas, também 

aqui se evidencia a recusa do inexorável, assumindo-se, na escrita, 

uma vox interna que confronta o tempo presente com o passado. O 

gesto adquire especial profundidade ao arrastar o leitor para este 

turbilhão emotivo e ao ativar, explicitamente, o carácter dialógico 

do texto. Neste processo, o leitor é exageradamente questionado e 

incentivado à ação, solicitando-se-lhe uma agregadora militância 

em defesa de um ressurgimento da  Macau de antigamente: “onde 

se vêem?”; “Que é deles?”; “onde estão?” (Ferreira, 1992, p. 69).

Para além do esvaziamento do saber-fazer, corporizado nas 

habilidades gastronómicas perdidas e que tanto sofrimento cau-

sam à Avozinha, são apresentadas e lamentadas, pelo seu desvane-

cimento e decaimento, as festividades do Entrudo e do Carnaval:

O entrudo nos tempos antigos

Era fartar-se de divertir; 

Por toda a parte se viam mascarados 

A percorrer as ruas atrás da tuna,

Gracejando e brincando.

Os miúdos chineses diziam palavrões

E os mascarados batiam neles com pau.

As casas de gente graúda

E todos os clubes que havia em Macau

Davam bailes, uns após outros,

Na semana do Carnaval.

Uns cantavam, outros dançavam animadamente,

E, depois de comerem lauta ceia,

Voltavam a dançar até ao amanhecer. (Ferreira, 1992, pp. 70-71)

Fernando Sales Lopes, no seu livro Macau, a festa e a mesa 

apresenta, com maior detalhe, alguns pratos gastronómicos de 
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Macau trazidos pela poesia e contextualiza as festividades macaen-

ses que se ancoram à liturgia cristã. No entanto, como o próprio 

reconhece – concordando com o ser de papel Avozinha –, são hábi-

tos em extinção:

As festas mais mescladas de paganismo, como a do Entrudo, 

caíram em desuso há alguns anos, não só como consequência 

das transformações das estruturas sociais, como pela forte 

concorrência feita pelo Ano Novo Lunar chinês, um grande 

carnaval de animação pública, que acaba por mobilizar toda a 

população de Macau. E é este Ano Novo aquele que, na verdade, 

tem a adesão de maior parte das comunidades aqui residentes. 

(Lopes, 2008, p. 14)

O relato, pesadamente disfórico, faz parecer que Macau se pode 

tornar um não-lugar para esta personagem. Isto é, um espaço de 

transição, conducente à solidão e que não se pode assumir, para a 

Avozinha, “nem como identitário, nem como relacional, nem como 

histórico” (Augé, 2012, p. 73). Esta evidência permite entender o 

desfecho do poema e a ideia de declínio da qualidade de vida: “A 

Avozinha diz que dinheiro agora não falta;/ O que não há são coi-

sas boas” (Ferreira, 1992, p. 73).    

CONSIDERAÇÕES FINAIS

José dos Santos Ferreira, Adé, é uma das vozes mais marcantes 

da comunidade macaense. Nascido em Macau, com “alma portu-

guesa”, intenta poetizar, de forma harmoniosa, um modo de sen-

tir muito particular destas duas geografias e dos seus sortilégios. 

Tentou-o por meio da utilização do crioulo português de Macau e, 

também, da língua portuguesa. 

Em termos temáticos, as suas molduras poéticas portam afi-

nidades com a pátria lusa, o fervor religioso cristão, a justeza e a 

harmonia do vínculo Portugal-Macau. A ameaça à tríade destacada 

cria um conflito interno no Poeta e os versos começam a funcionar 
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como profecias de quanto Macau perderá em termos sociais e cul-

turais com a diluição da administração lusa. A certeza do pathos 

e da inevitabilidade adensam a reflexão sobre o futuro de Macau 

e maximizam o quadro de denúncia sobre os costumes que vão 

emergindo e que estão completamente desenquadrados da matriz 

dos costumes sino-portugueses.

Um legado importante e que deve ser revisitado, sobretudo se 

se quiser fazer valer o ideal assinalado por Venâncio, o de contex-

tualizar os escritos e as experiências de autores de Macau: “a obra 

de Henrique Senna Fernandes, assim como a de outros escritores 

macaenses, stricto sensu, será esteticamente mais valorizada se 

entendida como parte integrante da experiência literária lusófona” 

(Venâncio, 2008, p. 691).  
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Pequeno Caderno do Oriente 
de Eugénio de Andrade
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O poeta Eugénio de Andrade (pseudónimo de José Fontinhas, 1923-

2005) visitou Macau em Outubro de 1990, devido a uma exposição de 

retratos seus desenhados ou pintados por amigos, sendo alguns deles 

nomes consagrados das artes plásticas contemporâneas, como foi o 

caso de Júlio Pomar, Martins Correia, José Rodrigues, Mário Botas, 

Lagoa Henriques, Júlio Resende, entre outros. Nessa mesma altura, o 

Instituto Cultural de Macau editou a primeira tradução em chinês da 

obra de Eugénio de Andrade: a antologia intitulada Com Palavras Amo, 

traduzida por Yao Jingming.

Com efeito, Eugénio de Andrade registou as suas impressões 

de Macau em 12 textos, subordinados ao título Pequeno Caderno do 

Oriente, primeiramente publicados na Revista de Cultura de Macau, 

em 1994, com ilustrações de Carlos Marreiros e, posteriormente, em 

2004, sob a forma de livro. Deste modo, através da palavra, tanto em 

verso, como em prosa poética, são configuradas imagens da paisagem, 

do povo, da cultura, aliadas aos ecos de dois poetas que também percor-

reram aquele território, na época ainda sob administração portuguesa: 

Camões e Camilo. 

1 Colaboradora do CETAPS e do CHAM (Universidade Nova de Lisboa), do Cen-

tro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro, e do ORION do 

Centro de Estudos Comparatistas da Universidade de Lisboa. E-mail: doragago@

um.edu.mo
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Nesta esteira, como veremos seguidamente, o olhar lançado por 

Eugénio de Andrade sobre a realidade tão distinta de Macau é tecido 

também pelas redes da intertextualidade – termo cunhado por Júlia 

Kristeva em 1966, inspirado pela obra de Bakhtine, que apresenta 

inicialmente o texto como um espaço no qual os processos relacionais 

constituem o foco de análise em detrimento das estruturas estáticas que 

apresenta (Friedman, 1991, p. 147). Assim, o texto surgirá como o fruto de 

um diálogo entre diversas obras, numa intersecção de palavras e ideias. 

Nesta medida, qualquer texto se assume como uma amálgama de cita-

ções, ou, melhor dizendo, tal como preconiza, todo o texto é absorção e 

transformação de outro (Kristeva, 1980). Esta linha de pensamento é 

retomada por Laurent Jenny ao afirmar que “fora da intertextualidade, 

a obra literária seria muito simplesmente incompreensível, tal como as 

palavras duma língua ainda desconhecida” (Jenny, 1979, p. 5). Assim, 

a presença de um autor, de um texto, noutro pode acontecer de forma 

aleatória ou consentida, como homenagem explícita ou ainda submis-

são a um modelo, subversão do cânone ou inspiração voluntária”, assu-

mindo as mais diversas formas desde a citação à alusão, passando pela 

referência, entre outras.

Nesta sequência, abordaremos, seguidamente, as presenças de 

Camões e de Camilo Passanha no Pequeno Caderno.

1. A PRESENÇA DE CAMÕES E CAMILO 
PESSANHA

 Eugénio de Andrade escreve no Pequeno Caderno do Oriente um 

texto intitulado em “Defesa de Camões”, onde principia por revelar con-

cordância com a hipótese de Camões ali ter permanecido e o seu agrado 

pelo facto de ser a sua poesia a “perpetuar a imagem do português no 

Oriente” (Andrade, 1994, p. 25). 

Esta posição coaduna-se com a já assumida por Camilo Pessanha, 

num texto escrito em 1924, sobre a eventual passagem do autor de Os 

Lusíadas por Macau, no qual distingue a “vitalidade” das tradições lite-
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rárias dos factos concretos e reais. Afirma, então que “Se as tradições 

estão bem arreigadas e vivas, não será a demonstração da sua inexac-

tidão histórica que as poderá destruir” (Pessanha, 1999, p. 13). Neste 

caso, embora a mítica presença de Camões na gruta em Macau, já tenha 

sido desmentida por factos históricos, constatamos que a lenda perma-

nece, assumindo o peso e a perenidade que habitam qualquer mito. Em 

contrapartida, o que Andrade critica acutilantemente é a pobreza dos 

versos que figuram em lápides com o intuito de homenagear Camões. 

Nesta sequência, é lançado um vivo apelo ao Leal Senado, num gesto 

intervencionista, para que as retire e as substitua por outras enaltece-

doras do “[…] poeta que fez da língua portuguesa uma língua de cul-

tura, e levou as nossas vogais e as nossas consoantes a todos os cantos 

do mundo” (Andrade, 1994, p. 26). Por conseguinte, evidencia-se uma 

relação de intertextualidade sob a forma da alusão com o intuito de 

homenagear o grande poeta português e de reconhecer a importância 

da sua presença em Macau.

Não obstante, apesar da admiração evidenciada por Camões, o ver-

dadeiro “mestre” de Eugénio de Andrade é Camilo Pessanha (exilado 

para Macau a 10 de abril de 1894, onde veio a falecer em 1926) a quem 

presta tributo através do texto mais longo do seu Caderno, intitulado 

“Camilo Pessanha, O Mestre”. Nele, constatamos, como referiu Serafina 

Martins (2010, p. 98), uma tentativa de “rever literariamente” a medio-

cridade em que alguns autores mergulharam o autor de A Clepsidra, 

convertendo-o numa “personagem” que em nada se coaduna com a 

obra que nos legou. Principia assim por afirmar:

Sempre tive Camilo Pessanha como exemplo da mais alta ascese 

poética; digamos, um homem da raça de Baudelaire, ou de Kavafis, 

Pessoa, Pessanha, Cesário, Camões – e agrada-me citá-los assim a 

contrapelo - foram sempre para mim os nomes supremos da poesia 

de língua portuguesa. […] Mas de todos eles, creio que só a Camilo 

Pessanha amei em segredo como mestre. (Andrade, 1994, p. 7)
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Esta admiração ia a ponto de o poeta se considerar como o único 

herdeiro da “música” de Pessanha, que, como verificamos, é elevado a 

par dos maiores poetas.

A seguir, Eugénio de Andrade relata a sua descoberta do autor supra-

mencionado, pela leitura de Clepsidra, sugerida através dum misterioso 

bilhete encontrado num banco de jardim, que consistia numa lista de 

livros de poesia a ler, no qual se integrava precisamente este título, na 

altura ainda desconhecido para ele. 

Pessanha é considerado um alquimista da poesia, dotado de uma 

magistral capacidade “de sugerir, de insinuar, de não concluir o que 

fora começado a dizer” (Andrade, 1994, p. 10), a cuja exemplaridade 

sempre foi fiel. 

O poeta volta ainda a prestar-lhe homenagem ao referir noutro 

excerto: “Em Macau, num mercado popular de domingo, comprei um 

ramo de crisântemos amarelos e levei-os a Camilo Pessanha”. Esta decla-

ração é justificada através de uma analepse, na qual o autor explica que 

raramente visita cemitérios, tendo-o feito apenas três ou quatro vezes, 

o que exemplifica: “em Roma levei flores a Keats; em Tubiguen a Hol-

derlin; em Camden, a Walt Whitman” (Andrade, 1994, p. 29). Assim 

através da deposição de flores, são homenageados os maiores poetas, 

através da criação “de um micro-universo onde só têm cabimento vozes 

magníficas” (Martins, 2010, p. 98).

De notória relevância é o facto de este “mestre” ser referido como 

“outro que escrevera o seu nome na água” (Andrade, 1994, p. 29). Tal 

definição de Pessanha é pertinente, visto que remete para a importância 

assumida pela metáfora da água, neste poeta associada a uma obses-

são heraclitiana com a fuga do tempo, a angústia da vertiginosa fuga-

cidade do instante e a instabilidade do mundo à qual aludiu também 

Schopenhauer (1990, pp. 40-41), exemplarmente transmitida através 

da imagem da clepsidra por onde corre a água. Tal como refere Bache-

lard (1987, p. 66): “contempler l’eau s’écouler s’est se dissoudre et mou-

rir”. Deste modo, como demonstra este autor, a água assume-se como 

substância do tempo e da própria morte. Por seu turno, a importância 
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da água na poesia de Eugénio de Andrade foi já enfatizada por Óscar 

Lopes, que lhes acentuou o

 […] príncipio vital, erótico, seminal; [as águas] podem ser 

matinais ou anoitecidas, e neste último caso dir-se-iam ima-

gem na diluição na morte, mais ou menos pressentida, […] é 

de água que brota a memória […]; é na água que navegam as 

palavras, a poesia; nada surpreende que aquosa seja também a 

imagem da música, do sonho, do sono profundo, e do próprio 

ser “sem memória”, portanto da morte”. (Lopes, 2003, p. 294)

Deste modo, assumindo-se Eugénio de Andrade como “herdeiro e 

discípulo de Pessanha”, verificamos que, na sua poesia, este elemento surge 

como metáfora condutora que percorre uma vasta paleta de vivências.

Posteriormente, são recordados, no Pequeno Caderno do Oriente, 

alguns aspectos biográficos de Pessanha, como o facto de ele ser um 

poeta marginalizado e são citados aqueles que são considerados os ver-

sos mais aéreos da Clepsidra: “Se andava no jardim,/ Que cheiro de jas-

mim!/ Tão branca do luar.” No entanto, não é a vida de Pessanha, nem 

a mitificação negativa de que foi alvo que interessa ao nosso poeta, mas 

antes a magnificência dos versos que o perenizaram, inscritos na água.

Constatamos que Eugénio de Andrade sente necessidade de evocar 

os seus dois antecessores que percorreram Macau também para legiti-

mar a sua projecção e universalidade. 

2. DO ESTRANHAMENTO AO DIÁLOGO 
INTERCULTURAL

O exotismo é uma característica que emerge a priori de algumas 

impressões transmitidas por este escritor viajante. Implicando um olhar 

face a um outro distinto, instaurador de um processo de alteridade, 

delineando-se, como refere Puga (“Exotismo”, e-Dicionário de termos 

literários): “metáfora representativa do encontro de diversas esferas civi-

lizacionais, apresenta-se como uma questão de identidade, de pertença 

socio-cultural; uma questão ontológica e também gnoseológica […]”.
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Esta noção do diferente é imediatamente apreendida por Eugé-

nio de Andrade, no segundo texto que compõe o Pequeno Caderno do 

Oriente, intitulado “Ofício de Paciência”:

A cidade – estou a falar de Macau – vista de longe tem um perfil enga-

nador. Macau é uma cidade com as tripas de fora […] Mas é breve o 

engano, o carácter da cidade não tarda a revelar-se: os seus rumores, 

os seus cheiros, a pulsação do seu olhar, o suor do seu coro vem ao teu 

encontro ao dobrar de cada esquina. Porque, na verdade, estamos no 

Oriente – estes homens, estas mulheres têm na rua a sua casa: aqui 

trabalham e comem, aqui discutem e riem, aqui fazem dos seus dias 

um longo ofício de paciência. São muito pobres, mas não se sentem 

humilhados na sua pobreza. Talvez saibam que há ricos muito mais 

pobres do que eles. Porque o que lhes sai das mãos trabalhado em 

abundância de espírito – cerâmica, palha, bambu, comida, caligrafia, 

pintura, papel, poesia, tecido, pedra música – tudo revela um saber 

delicado, subtil, superior. (Andrade, 1994, p. 13)

Reconhecemos, assim, neste excerto, como já referido num trabalho 

preliminar, 2  uma tentativa profunda de apreender a essência da cidade 

e do povo que a habita. Além disso, há um apelo ao destinatário/leitor 

do texto, que se pretende envolver no próprio discurso, procurando 

aproximá-lo daquela realidade tão longínqua, através da utilização da 

segunda pessoa do singular (“tu”). Este “tu”, através do qual se instaura 

um processo dialógico de alteridade, é então implicado na dinâmica tex-

tual, na construção das imagens e sentidos. Aliás, neste contexto, como 

afirma Eugénio Lisboa, “utilizando uma linguagem que é a sua […] para 

nos entregar, com simplicidade, um assombro, ou uma maravilha, ou 

uma descoberta […] que começaram por ser dele, para acabarem meus, 

e, por fim, julgas tu, por ser teus” (Lisboa, 1996, p. 89).

 Por outro lado, a noção do diverso, do distinto, da aparência enga-

nadora da cidade é, à primeira vista, enunciado, partindo-se seguida-

mente para uma apreensão, uma leitura do espaço estrangeiro feita 

2 Ver Gago, 2010, pp. 111-116. 
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não apenas através do olhar, mas também de todos os outros sentidos, 

convocados através da captação dos odores e de todas as sensações que 

envolvem aquele ambiente. Constatamos que o poeta se afasta, desde 

já, de uma postura etnocêntrica, evidenciando uma verdadeira “filia” 

face ao “exotismo” da realidade estrangeira observada. Assim, aquele 

povo pobre (e aqui emerge a ideia das desigualdades sociais) é con-

siderado muito superior a nível espiritual, humano e artístico. Deste 

modo, a dimensão exótica, desenha-se tal como referiu Maria Leonor 

Buescu, como “a contrapartida do etnocentrismo, na medida em que 

faz funcionar, como categoria tutelar, o distanciamento espacial, social, 

cultural, antropológico, estético, fazendo, todavia, também funcionar 

mecanismos de apropriação. Será, então, uma “estética do diverso” 

(Buescu, 1997, p. 567).

Por outro lado, não deixa de despontar em Eugénio de Andrade 

o estereotipo da paciência, patente na configuração daquele povo, que 

remete para a lendária “paciência de chinês”, resultante de toda a moro-

sidade e perfeccionismo presentes nas diversas artes orientais, mencio-

nadas pelo poeta.

Por seu turno, os jardins são igualmente um elemento que tocou 

particularmente Eugénio de Andrade. Assim, do Jardim de Lou Lim 

Leoc, refere: “Deste jardim o que levo comigo /É um ramo de bambu 

para servir/De espelho ao resto dos meus dias.” (Andrade, 1994, p. 15). 

Neste caso, o que o impressiona não é o aspecto exterior da flora exó-

tica, mas antes o facto de ela se inscrever na sua própria vida e no seu 

futuro, permitindo-lhe projectar-se nessa realidade que lhe servirá de 

“espelho”. Neste contexto, importa ainda referir o forte simbolismo do 

bambu, do qual o poeta estará consciente visto que esta é uma planta 

de bom augúrio. Além disso, segundo Chevalier e Gherrbrant (1994, 

p. 112), a rectidão inigualável do bambu, o seu impulso rumo ao céu, o 

seu sussurrar convertem-no num sinal de iluminação e é utilizado para 

afastar as influências nefastas. A sua pintura relaciona-se ainda com a 

caligrafia, sendo uma linguagem verdadeira, mas à qual só a percepção 

intuitiva acederá. Por conseguinte, será a iluminação interior e uma 
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espécie de protecção, destinada, provavelmente, ao exercício sagrado 

da poesia que o poeta buscará, ao guardar o ramo de bambu.

 Nesta esteira, não é o aspecto exterior da realidade observada, mas 

sim a “alma” desse espaço, que o poeta capta, invocando, através das 

imagens literárias, o espírito do lugar, ou “genius loci”, que consegue 

primorosamente encerrar num verso. Deste modo, ambiência humana 

que povoa aquele local é igualmente retratada, evidenciando uma enri-

quecedora sede de convívio, que, novamente convoca o destinatário, o 

interlocutor (“tu”), através da utilização da segunda pessoa do singular:

Entras num jardim, há velhos por todo o lado, a jogar e a conver-

sar […]. Mais longe, ainda, uma rapariga e uma velha parecem 

contemplar do muro a cidade, ou o mar. A velha tem os olhos 

cravados na distância, a rapariga leva à boca uma flauta – um 

fio de música sobe, sobe no ar como uma estrela de papel. Não 

tardará que anoiteça. (Andrade, 1994, p. 15)

A música é, geralmente uma das metáforas que habita a poesia de 

Eugénio de Andrade, paralelamente às imagens da água e da pedra.

Ainda em “canto solar” é descrito o passeio dos pássaros, ou seja, 

o hábito oriental de levar as gaiolas com as aves para os jardins. Geral-

mente são os mais idosos que o fazem e o seu sorriso parece ser “o segredo 

mais bem guardado do Oriente”, interrogando-se o poeta se “As fontes 

da ternura serão também as mesmas da crueldade?” (Andrade, 1994, 

p. 23). Isto porque aqueles anciãos que partilham o seu canto com os 

pássaros são os mesmos que podem degolar e esfolar outros animais. 

Por isso, inscreve-se a ambivalência do carácter daquela gente, através 

do binómio ternura/crueldade. E, “Por fim, por ruas apertadas e encar-

didas, entre ruídos e odores espessos e pesados como metal em fusão, os 

velhos regressavam a casa, o sol do fim da tarde ainda aceso nos olhos” 

(Andrade, 1994, p. 23). Neste caso, é a metáfora da luz, outra das que 

atravessa a poesia de Eugénio, que transparece na configuração do “outro”.

Por seu turno, a Eugénio não interessam as reflexões de teor reli-

gioso. Por isso, no poema intitulado “Templo da Barra” escreve apenas: 
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“O verde dos bambus mais altos é azul/ ou então é o azul que pousa nos 

seus ramos” (Andrade, 1994, p. 21). É esta imagem da sinfonia e a fusão 

das cores que domina e sintetiza a impressão provocada por este espaço 

sagrado na mente do poeta.

No fundo, não são os deuses diversos, distintos ou exóticos que o 

atraem, mas antes a pedra – come se sabe, na tradição, ela ocupa um lugar 

de eleição, existindo em estreita relação com a alma. Basta recordarmos 

a lenda de Prometeu, procriador do género humano, para lembrarmos 

o duplo movimento de subida e descida apresentado pela pedra e pelo 

homem. Assim, de acordo com J. Chevalier e A. Gheerbrant (1994, p. 

510), a pedra assume-se como símbolo da liberdade, mas também da 

perfeição primordial.

 Nesta esteira, as pedras é que, de forma panteísta, são diviniza-

das pelo poeta pois “não faltam em jardins públicos, onde os bambus 

sobem altos e azuis, e os salgueiros, imitando os pintores da época Tang, 

se inclinam com suprema elegância para as águas invisíveis, tão bastos 

eram os nenúfares” (Andrade, 1994, p. 17). Por isso, é a sua ausência nos 

templos que surpreende o visitante, o facto de não as ter encontrado 

“no regaço dos budas de carnes opulentas e doiradas – porque aí seria 

o seu lugar próprio, ardendo na obscuridade do silêncio” (Andrade, 

1994, 17). Assim, a pedra deveria habitar os templos, de modo a ficar 

enobrecida pela actividade espiritual, tal como a alma passa da obscu-

ridade para a luz, através do conhecimento. Convém recordarmos que, 

na tradição bíblica, devido ao seu carácter imutável, ela é símbolo de 

sabedoria, tal como a água.

Em suma, constatamos que no autor abordado, a representação 

da alteridade se encontra estreitamente vinculada aos seus interesses, 

preconceitos, juízos de valor e expectativas presentes na contemplação 

duma realidade tão distinta da portuguesa. Aliás, como referiu Todorov 

(1989, p. 363), “[…] la différence n’est pas dans l’objet évoqué, mais dans 

l’attitude qu’adopte l’auteur à son égard […]”. Nesta sequência, Eugénio 

de Andrade, distancia-se duma óptica etnocêntrica,  evidenciando uma 

atitude  “cosmopolita”, aberta face ao “outro”. Numa enriquecedora sede 
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de diálogo, que principia pelos elementos da Natureza, estendendo-se 

às grandes sombras humanas dos poetas mortos que naquele território 

projectaram o seu condão, tenta apreender a realidade, tal como ela se 

apresenta e não à luz limitadora da sua cultura de origem. Pelo contrá-

rio, nota-se um esforço de, ao revelar as coisas e as gentes tão distintas, 

lhes desvendar o cerne da alma. Além disso, notamos da parte deste 

autor um notável conhecimento e admiração pela poesia chinesa e pela 

arte deste povo em geral.

Neste caso, através duma poesia marcada profundamente pela 

visão, o poeta procura é a essência das coisas: a humanidade dos velhos 

que passeiam os pássaros ou duma determinada rapariga num jardim, 

a grandiosidade das pedras, da água, da luz e da música – metáforas 

omnipresentes na sua obra, caracteres fundamentais no seu alfabeto 

íntimo do mundo. Por isso, além do seu exotismo, Macau converte-se 

num palco da humanidade, onde a alteridade é convertida em versos 

luminosos.

No fundo, partindo de uma teia de relações intertextuais, o autor 

deixa transparecer uma preocupação gnoseológica de vislumbrar um 

sentido para a realidade apreendida. Por isso, pintada na “pedra e na 

água” da palavra, Macau é a cidade de encontros e desencontros, na 

qual se cruzam mundos paralelos. É o território onde o “eu” tenta redes-

cobrir a sua identidade pessoal e nacional, traçada através das linhas 

configuradoras do retrato do “outro”, de onde, por vezes, transparece 

um exotismo, ultrapassado pela sede de diálogo intercultural, tecido de 

palavras, numa poesia feita também de música, de sonoridades tecidas 

no seio da emoção.
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Som, ritmo e imagem 
auditiva nos poemas 
de Camilo Pessanha 
e Fernanda Dias
SHAO LING
Universidade de Aveiro

INTRODUÇÃO 

Quer seja nos clássicos da ode chinesa (Shi Jing 诗经), quer 

seja nos poemas líricos da Grécia antiga que combinam poesia, 

música e performance, a musicalidade surge à medida que os ver-

sos produzem os próprios ritmos e os sons inerentes a um corpo 

temporal psicológico e se entrelaçam com as múltiplas sensações 

e imagísticas1. 

Sendo duas formas independentes de arte, poesia e música 

têm vindo a conceber os seus próprios parâmetros. Porém, um 

poema de excelência é frequentemente destacado pela fonologia 

prosódica associada às intensidades, alturas e métricas dos ver-

sos, enquanto uma obra prima musical é elogiada, muitas vezes, 

pela sua atmosfera e metáfora poética. A ligação inesgotável entre 

poesia e música não se limita a uma forma ou uma região, diria 

mesmo que esta ligação se tem manifestado de forma indelével ao 

longo da História da Literatura em diferentes partes do mundo. 

1 Tal como a língua chinesa, a língua grega arcaica também tinha acentuações tonais. 

Citando a tese de Thrasybulos Georgiades, João Freitas Branco revelou que o verso 

grego foi dominado pela regra músico-rítmica antiga, em que as acentuações não 

se faziam dinâmica, mas sim melodiosamente (Branco, 1978, p. 28). 
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Olhando para o percurso da poesia antiga chinesa após Shi Jing, 

encontramos diversos pontos culminantes de poesia associados à 

música, nomeadamente o género Chu Ci (楚辞) 2, o género Yue Fu 

Shi (乐府诗)3 e a era mais florescida da poesia Tang (唐诗)4. No 

estudo de Wu Xiang Zhou (吳相洲), o autor referiu que, quando 

o ritmo poético expressa a sua mudança e fluidez subjetiva que 

se assimila à música, a sensação e perceção espontânea do cria-

dor concede ao leitor um sentido eterno da arte (Wu, 2004). Wu 

observou aspetos análogos entre os ritmos e tons silábicos dos 

versos com os elementos rítmicos e melódicos da música, confir-

mando que uma parte significativa dos estilos poéticos de Tang 

Shi (Yong Ming Ti 永明体 e Yuan Bai Shi Pai 元白诗派) são poe-

mas que possuem um canto inteligível; simultaneamente, os poe-

tas envolvidos nestes meios possuíam um alto nível de perceção 

musical, nomeadamente Li Bai (李白), Du Fu (杜甫), Bai Juyi 

(白居易), entre outros. No mesmo sentido, Liu Yueh-Chu (刘月

珠) explorou a forma lírica da poesia da Dinastia Tang, verificando 

2 Chu Ci (475-221 a.C.) é um género de poemas líricos que abandonou a forma 

antiga de quatro carateres por verso, utilizada nos versos de Shi Jing, e que 

adotou uma forma livre de modo a servir a necessidade rítmica e expressiva 

do texto. Este estilo foi desenvolvido no período dos Reinos Combatentes e 

especificamente na zona de Chu.
3 Yue Fu Shi (202 a.C. – 220 d.C.) surgiu na corte da dinastia Han (汉), onde 

começou a existir um gabinete musical (Yue Fu) para a seleção e produção 

dos poemas líricos e a sua existência foi confirmada na coleção Yue Fu Shi Ji 

(乐府诗集), organizada por Guo Mao Qian (郭茂倩) na Dinastia Song (宋). 

As formas deste género apresentavam principalmente duas vertentes: uma 

caracterizava-se pela forma livre, designada Za Yan Ti (杂言体); e a outra pela 

ordenação métrica regular pentassilábica e com rimas combinadas entre cada 

dois versos, designada Wu Yan Ti (五言体). 
4 Tang shi desenvolveu-se a partir do período Qi Liang (齐梁 479-587 d.C.) e 

floresceu na dinastia Tang (618-907 d.C.), período que definiu as formas e as 

regras métricas e fonéticas mais estreitas da poesia. Este género foi conside-

rado como “versos regulares” e designado por Jin Ti Shi (近体诗) como a forma 

clássica que faz a distinção da forma antiga. 
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no seu livro, diferentes sensações e perceções estéticas dos poe-

tas nos seus processos criativos, revelando também a conotação 

sentimental dos instrumentos musicais nos poemas, bem como 

os seus timbres e gestos de interpretação, expressos através das 

descrições verbais. No estudo de Liu (2007), foram mencionados 

os cordofones, nomeadamente Kong Hou (箜篌) e Pi Pa (琵琶), 

e os instrumentos de sopro, nomeadamente Di (笛) e Jia (笳). 

 As descrições de instrumentos musicais, bem como a sua 

cumplicidade com a poesia são igualmente visíveis na literatura 

poética europeia. O mais referido foi, indubitavelmente, a lira, 

porquanto o termo “lírica” é aplicado para descrever uma ampla 

gama de poesia grega. A própria palavra sugere um significado 

preciso, derivada da palavra grega Λύρα, indicando que a poesia 

lírica foi originalmente executada com o acompanhamento de 

um instrumento de cordas (Wilson, 2013). Ao longo da influência 

greco-latina, essa cumplicidade sonora e poética permaneceu na 

Idade Média e no Renascimento. A música desenvolveu-se, por 

um lado, apoiado pelos clérigos, e, por outro, de mãos dadas com 

as performances trovadorescas. 

O alaúde como instrumento principal de acompanhamento 

dos trovadores também foi mencionado tanto na pintura como 

na poesia. Carla Zecher demonstrou, nos seus estudos, a estreita 

ligação dos poetas franceses do século XVI com o alaúde, reve-

lando que os poetas que compuseram poemas para alaúde eram 

alaudistas talentosos ou tinham alguma familiaridade com o ins-

trumento. A característica marcante destes poemas é a dedicação 

à imagem do alaúde, tanto à sua morfologia como à maneira de 

execução pelos músicos. Por outro lado, um perfil emocional foi 

incorporado ao alaúde, combinando-o com o corpo humano e 

imergindo num vocabulário metafórico (Zecher, 2000). 

João Freitas Branco concebeu um estudo detalhado entre 

música e poesia, mergulhando na poesia de Luís de Camões e 

comparando-a com as obras notáveis dos poetas europeus ati-
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nentes à música, tais como Dante Alighieri, Francesco Petrarca, 

Garcilaso de la Vega e Sá de Miranda. O prisma musical foi retra-

tado na Divina Comédia de Dante por meio simbólico, onde a 

trompa tocava o juízo universal e a tuba se transformava em espí-

rito cantante; a inteligibilidade musical revelou-se nos sonetos  

de Petrarca, tanto pela audição interna como pelo sentimento 

intimo do poeta; os talentos musicais de Garcilaso de la Vega e Sá 

de Miranda em tocar instrumentos, entre outros, harpa, vihuela e 

viola de arco, revelaram-se importantes como inspirações para os 

adjetivos musicais nas suas composições poéticas. Neste estudo, 

Freitas Branco sublinhou as peculiaridades musicais dos poemas 

épicos e líricos de Camões, abrangendo as referências dos instru-

mentos nas atmosferas mitológica, histórica, religiosa e profana, 

incluindo não só a lira, a cítara, a harpa, a tuba, a trompeta, a 

flauta e o pífaro, como também as múltiplas sensações produzidas 

pelas vozes cantantes humanas e pelos sons audíveis do mundo 

natural (Branco, 1979).  

Na viragem do século XIX para o século XX, a musicalidade 

latente do texto poético suscita uma maior apreciação dos poetas 

simbolistas, dos quais destacamos Stéphane Mallarmé com o seu 

poema L’après-midi d’un faune5 e Paul Verlaine com “De la musi-

que avant toute chose”6. A sonoridade das palavras torna-se mais 

poderosa no texto poético dos simbolistas, evocando a combinação 

de timbres vocálicos, os fluxos rítmicos e também uma dinâmica 

5 O poema L’après-midi d’un faune de S. Mallamé pode ser considerado como 

um dos maiores marcos do simbolismo francês, em que a música, o amor, a 

natureza e o mundo dos sonhos interagem um com o outro. A sua ligação intrín-

seca com a música foi confirmada pelo próprio Mallamé. O poeta expressou o 

seu entusiasmo após ter ouvido o poema sinfónico Prelude à L’après-midi d’un 

faune de C. Debussy, dizendo que “a música prolonga a emoção do meu poema 

e fixa a cena muito mais vivamente do que a cor poderia ter feito” (Brook, 1946, 

p. 150).
6 No seu poema “Art Poétique”, Verlaine manifestou a sua convicção de que na 

poesia a música é fundamental.
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variada de tensão e distensão dentro e entre os versos. O cruza-

mento das ideias estéticas e filosóficas também foi proporcionado 

pelos poetas simbolistas nas suas viagens físicas e imaginárias 

entre o Oriente e o Ocidente. Nessa atmosfera viajante, a poesia 

sugestiva vem ao encontro das conceções alusiva e alegórica da 

literatura poética clássica chinesa. Sendo um testemunho secular 

deste contacto, a vitalidade poética de Camilo Pessanha (1867-

1926) merece destaque. O poeta português mostrou um tempe-

ramento periférico relativamente ao meio literário português da 

sua época, sendo notória a sua ligação ao simbolismo francês e à 

poesia clássica chinesa, pelo facto de ter vivido em Macau mais 

de três décadas (1894-1926). Como referiu José Carlos Seabra 

Pereira, são evidentes “… os vínculos indissolúveis que personali-

dade, vida e obra de Camilo Pessanha entretecem com Macau, com 

o seu ambiente e a sua história coetânea…” (Pereira, 2015, p. 59). 

Se foi por Os Lusíadas de Camões que o espírito viajante 

português superou os mares do Oriente e suscitou os “cantares” 

de diversas sonoridades, tocando num místico exotismo oriental, 

então diria que foi pela linguagem poética de Pessanha que estas 

sonoridades se tornaram o impulso de uma transformação sintá-

tica. O poeta procurou nas sonoridades um efeito sinestésico que 

prevalece sobre a semântica, o que reflete um contacto real com o 

pensamento literário da poesia clássica chinesa. Como sublinha 

Seabra Pereira, “realizando na sua própria poesia o que sublinha 

com encanto na poesia chinesa, Camilo Pessanha cultiva a desar-

ticulação sintática, a elipse e a verbalidade, consoante um estilo 

apositivo e alógico” (Pereira, 2015, p. 74). Ou seja, a existência de 

Pessanha não foi apenas marcada pela sua longa permanência em 

Macau, mas também pela incorporação dos seus saberes literá-

rios que se tocam numa peculiaridade de sons, ritmos, imagens 

e sensações. Na sua linguagem poética, foram constantemente 

explorados imagísticas e perceções que não atendem ao propósito 

da comunicação com a lógica canónica ocidental da sua época.
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Em gerações posteriores à de Pessanha, podem encontrar-se 

diversos poetas portugueses que viveram e escreveram em Macau, 

embora tivessem sido integrados em diferentes contextos socio-

-temporais. Entre estes poetas que exprimiram e partilharam as 

suas sensações e perceções enquanto deambulavam por Macau – 

a cidade da combinação única entre os costumes chineses e por-

tugueses – a poetisa Fernanda Dias, a par de Camilo Pessanha, 

mereceu a nossa preferência neste estudo, com o propósito de 

analisar os indeléveis vínculos da poesia com a música. A poetisa 

viveu e trabalhou quase 20 anos em Macau, entre 1986 e 2005. 

Além das pinturas e gravuras vinculadas à sua área profissional 

em artes plásticas, a sua criação artística destaca-se pela escrita 

de poemas, dos quais destaco Horas de Papel (1992), Rio de Erhu 

(1999), Chá Verde (2002) e O Mapa Esquivo (2016). A sua poe-

sia revela um movimento dinâmico, vitalizado em vários aspetos 

sensoriais que são articulados com diferentes timbres sonoros, 

cores e figuras; simultaneamente, estes aspetos sensoriais contêm 

uma estreita associação com a descrição da vida quotidiana do 

sujeito lírico. Os poemas do livro Rio de Erhu, escritos em 1999, 

são notáveis no que diz respeito à ligação entre a atmosfera de 

Macau e as sensações visuais e auditivas da poetisa. Segundo Fer-

nanda Dias, “Macau é uma cidade feita de muitas camadas que se 

sobrepõem; alguns íntimos véus são pura música. […] Os poemas 

do meu livro Rio de Erhu vivem das emoções de um dia a dia de 

descobertas em Macau, pautadas pelas qualidades expressivas 

do Erhu. Não que esse paralelismo fosse, na altura, intencional, 

antes circunstancial”7. Diria que nos escritos dos ambos, tanto de 

Camilo Pessanha como de Fernanda Dias, a música não é apenas 

um elemento ornamental, mas o meio da arte em que a natureza 

sonora é inerente aos sentimentos mais profundos e complexos 

do sujeito lírico.   

7 E-mail da poetisa Fernanda Dias à autora, no dia 30 de junho de 2022. 
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FLAUTA, VIOLONCELO E VIOLA 
CHINESA NA CLEPSIDRA DE CAMILO 
PESSANHA 

A linguagem poética de Pessanha adquire um caráter meta-

fórico, recorrendo a elementos visuais e musicais que, por um 

lado, suprimem a lógica lexical das palavras e, por outro lado, 

criam uma transposição em termos vocais de excelente engenho. 

Deve sublinhar-se que, antes de viajar para Macau, Pessanha já 

se fascinava com “os grandes nomes da literatura francesa que, 

a partir da metade do século XIX, marcaram uma rutura com o 

Romantismo, o Positivismo e o Naturalismo, introduzindo expe-

riências rítmicas e inovações estilísticas que iriam revolucionar a 

poesia do Fim-de-Século” (Spaggiari, 2014, p. 25). O seu pensa-

mento sobre a poesia, mesmo enquanto estudante universitário 

em Coimbra, já parafraseava a conceção simbolista, “… a poesia, 

diz ele, é arte essencialmente subjetiva, nesse sentido comparável 

à música. Tal como a música, a poesia há de ser ouvida, mais do 

que lida…” (Spaggiari, 2014, p. 25). Ainda assim, no meio desta 

retórica poética, os instrumentos musicais foram destacados 

poucas vezes pelo poeta. Porém, os efeitos visuais e auditivos que 

estes traziam tanto pelas formas como pelos timbres são consi-

derados marcantes quanto à sua interpretação poética. É notório 

que o poder invocativo dos instrumentos musicais na sua perspe-

tiva poética gera uma estimulação sensorial fascinante. Nela, as 

imagens carregadas da sensibilidade emotiva formam os motivos 

personificados que constituem o âmago do lirismo.

Na Clepsidra, são citados três instrumentos específicos, nomea-

damente o violoncelo, instrumento tipicamente ocidental, a viola 

chinesa – Huqin (胡琴), e a flauta que se pode considerar como 

uma flauta transversal ocidental ou uma flauta chinesa – Di (笛) 

ou Xiao (箫). Não se sabe, exatamente, o porquê da preferência 

de Pessanha por estes instrumentos. No entanto, através da audi-
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ção interna dos timbres, no plano da leitura, pode-se imaginar, 

vivamente, as personagens e os sentimentos ocultos trazidos ao 

longo dos versos. Ou seja, a estimulação sinestésica provocada por 

estes instrumentos musicais suscita reações sensoriais mútuas 

entre imagens, sons e sentimentos, aludindo, assim, a atmosferas 

peculiares. Se conhecermos a região de Guangdong (广东) e os 

seus costumes musicais locais, não será difícil perceber que a pre-

ferência pela viola chinesa e pela flauta (Di ou Xiao) faz parte do 

contexto musical que rodeia a vida do poeta em Macau. O Huqin 

(incluindo Gaohu, Yehu e Erxian), Di ou Xiao são os instrumen-

tos principais de cordofone e sopro no conjunto instrumental da 

música tradicional cantonesa, usados em eventos rituais, em tea-

tros e outros entretenimentos musicais locais. 

Diria que a preferência de Pessanha pela flauta pode ser 

associada, também, ao contexto literário europeu da segunda 

metade do século XIX, porquanto a descoberta e tradução da 

poesia clássica chinesa, sobretudo da Dinastia Tang, se difundiu 

pela Europa, a partir da França, primeiramente através da tra-

dução de Hervey-Saint-Denys, com o livro Poésies de l’époque des 

Thang, datada de 1862, seguida pela tradução de Judith Gautier, 

com o seu Le Livre de Jade, datada de 1867. Este último livro foi 

retraduzido para várias línguas europeias, incluindo a alemã, a 

italiana e a portuguesa. A versão portuguesa, com tradução de 

António Feijó, foi publicada em 1890, com o título Cancioneiro 

Chinês, que, sendo diferente do original, sublinha, de certo modo, 

o teor lírico dos poemas clássicos chineses. De facto, nestes poe-

mas, além da riqueza fonética de rimas e ritmos, a flauta é evo-

cada numerosas vezes e, interpretando versatilmente as imagens, 

passa de uma flauta dourada, na Canção no Rio que consolava as 

mágoas do destino, para uma flauta, a companheira da voz femi-

nina no Batel das Flores que comoviam pessoas até os “sábios 

impassíveis”; ou então, vagueando em torno de uma Flauta do 

Outono que cantava melancolicamente a saudade do viajante, ou 



Sentimentos orientais na literatura de Macau em língua portuguesa: arte e poesia50

de uma Flauta Misteriosa que na noite sossegada entoava “uma 

canção de virginal meiguice” sobre as flores e rosas perfumadas 

(Feijó, 1903, pp. 25-130).

Se esta atmosfera sonora e visual estimulava a fantasia de 

um leitor ocidental, então, quando Pessanha chegou a Macau e 

entrou em contacto físico com o ambiente peculiar daquele local, 

o som da flauta e a figura do “barco de flores” tornaram-se mais 

reais8. As imagens como barcos e performances musicais de guei-

xas que os poetas clássicos chineses descreviam são, neste caso, 

reveladas no poema “Ao longe os barcos de flores” de Pessanha 

com o seu próprio simbolismo. Manuela Ramos referiu-se a este 

aspeto, apontando que “[…] este poema de Pessanha é um texto 

dominado sabiamente pela ambiguidade, e o campo semântico 

instaurado pelo símbolo/imagem convencional dos ‘barcos de flo-

res’ leva a que no som da flauta que «Só, incessante, […] chora», 

para além do «som plangente de uma flauta [que] metaforiza o 

seu ser só num exílio» se ouça o lamento feminino de uma yan-

-hua contrastando com a animação orgíaca do fogo-de-artifício” 

(Ramos, 2001, p. 125). Musicalmente falando, o poeta criou um 

contraste entre o som choroso da flauta com “os festões do som” 

da orquestra para estimular a audição interna, realçando a sen-

sação longínqua e lacrimosa dentro de um clarão de orgia. Um 

conjunto de imagens foi captado em paralelo a este contraste 

sonoro, revelado pelos versos “Viúva, grácil, na escuridão tran-

quila” e “os lábios, branca, do carmim desflora”, e contrapondo-os 

com “Na orgia, ao longe, que em clarões cintila” e “E a orquestra? 

E os beijos? Tudo a noite, fora” (Spaggiari, 2014, p. 84). Desta 

8 O “barco de flores” era um bordel na zona de Guangdong, que se formou ini-

cialmente na Dinastia Ming e floresceu na Dinastia Qing. Era um lugar onde 

as gueixas ganhavam a vida vendendo canto e prostituição. Havia também 

literatos que frequentavam este lugar que eram habilidosos em cantar, dançar 

e poetizar (Tao, 2018). 
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forma, o poema atinge, através do Leitmotiv flauta, um auge de 

complexidade sentimental mesclado de dor, solidão e desânimo.

A sintaxe flexível e ductilidade verbal de forma semelhante à 

música fornece ao poema uma forma espontânea e sugestiva. Esta 

escrita maleável expõe-se com particular releve no poema Cho-

rai Arcadas (Violoncelo), onde os versos em torno do violoncelo 

ora pela figura, ora pelo timbre, exploram uma sintaxe admirá-

vel gerada por imagens, sons e sensações. A estrutura fonética da 

elevada euritmia do poema possui uma divisão de cinco estrofes 

com cinco versos pentassilábicos em cada estrofe. O uso das rimas 

alternada e envolvente, combinadas com as consoantes fricativas 

aludem ao timbre soluçado e ao ciciar do violoncelo. Neste objeto 

sonoro, exprime-se um Leitmotiv sentimental, lacrimoso e convul-

sivo. No sentido morfológico, o movimento curvado do arco sobre 

as cordas do violoncelo descrito pelos versos sugere uma imagem 

convulsiva e uma audição soluçante do choro das arcadas; esta 

configuração relativa à execução do violoncelo é reiterada pelo 

movimento veloz das arcadas que se aproximam à ponte do vio-

loncelo, descritos pelos versos “Convulsionadas, Pontes aladas, De 

pesadelo…”. Uma ansiedade imensa é assim provocada pela audi-

ção interna do som agudo e ruidoso do efeito “sul ponticello”, que 

se agrega à sensação estrondosa e perturbante. Paralelamente, o 

timbre peculiar revelado pela configuração de movimentos é lido 

e ouvido através da repetição fónica de palavras como “esvoaçam”, 

“passam”, “despedaçam”, “soluçam”, “ouçam” e “debruçam”. Pessa-

nha pretende enfatizar esta sensação auditiva ruidosa no cerne 

semântico, ao inserir o verso “Que ruínas, (ouçam)!” no eixo das 

estrofes do poema. Por um lado, expressa o seu apelo a que as 

ruínas escutem, e, por outro lado, coloca o timbre inarmónico do 

violoncelo a espelhar as imagens torcidas e fragmentadas, descri-

tas com palavras como “sorvedouro que se debruçam”, “trémulos 

astros”, “soidões lacustres”, “lemes e mastros”, “urnas quebradas” 

e “blocos de gelo”. Tal como se referiu anteriormente, o choro 
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das arcadas do violoncelo surge como Leitmotiv no decorrer do 

poema, ecoando o sentimento convulsivo do sujeito lírico. Neste 

sentido, importa referir que, no final do poema, este sentimento 

vem esmorecer com a perda do fôlego, configurado pela imagem 

“Despedaçadas, Do violoncelo” (Spaggiari, 2014, p. 83).

Se no Chorai Arcadas, o violoncelo é notório como objeto 

metafórico do pensamento íntimo do sujeito lírico, simbolizando 

o estado emocional de estrema dolência e convulsão, então, no 

poema Viola Chinesa (Spaggiari, 2014, p. 106), o sentimento 

obscuro de vazio e desânimo do sujeito lírico é configurado pela 

performance do Huqin, que cria uma atmosfera musical habitada 

pelo poeta no período colonial do final do século XIX e do início 

do século XX.  

O título “Viola Chinesa” remete para um instrumento típico 

da China. No entanto, a definição da palavra “viola” em portu-

guês fornece dois significados: um indica o instrumento de cordas 

dedilhadas; o outro indica o instrumento de cordas friccionados, 

designado viola de arco. Conhecendo o contexto musical com que 

o poeta convivia na zona de Guangdong, diria que esta viola terá 

sido Yehu (椰胡), visto que o grupo de cordofones nos ensembles 

instrumentais da música tradicional cantonesa é formado, geral-

mente, por Gaohu (高胡), Yehu ou Erxian (二弦), e estes instru-

mentos são membros da família do Huqin. A descrição do próprio 

poeta também confirma a especificidade do instrumento, sendo 

que o timbre do instrumento é pormenorizado no poema pelo som 

“nasal” e a figura do braço longo do instrumento é sugerida pela 

expressão “Ao longo da viola morosa”. Esta metáfora remete para o 

longo braço da viola chinesa, mas também para a impressão audi-

tiva obtida no decorrer da performance deste instrumento.  É de 

supor também que um perfil feminino seja associado à viola, que 

sensualmente interpreta os sentimentos do “eu”. Neste sentido, o 

uso de vocabulário metafórico é acentuado na descrição do cará-

ter musical desta “viola”, que traduz o sentimento de vazio e de 
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desânimo do sujeito lírico.  Deste modo, a performance da “viola 

morosa” e a sua “parlenda” “nasal e minuciosa” vêm criar uma 

atmosfera hipnótica em que o estado psicológico do “eu” esvoaça, 

primeiramente, sendo estancado pela “lengalenga” sonolenta e 

pelo coração aparentemente desafeto e vazio. 

Na segunda circunstância, enquanto o refrão dos versos “Ao 

longo da viola morosa, Vai adormecendo a parlenda”, o estado psi-

cológico do “eu” já se torna mais angústia. A “cicatriz melindrosa” 

foi ressentida pela performance da “viola” e as asas sentimentais 

estendem-se para esvoaçar “numa agitação dolorosa?”. Porém, este 

sentimento doloroso é tão íntimo que nem o próprio sujeito lírico 

se apercebe do seu verdadeiro espírito. Esta incerteza é sublinhada 

pelo ponto de interrogação após a palavra “dolorosa” e, paralela-

mente, pela ideia suspensa revelada no refrão final “Ao longo da 

viola, morosa…”. As pausas provocadas, tanto pela vírgula em “Ao 

longo da viola, morosa” como pelas pontos de reticências no final, 

provocam um ritmo alternado entre a agitação e o vazio, assimi-

lado ao ritmo musical. Ao mesmo tempo, a repetição da “viola 

morosa” em três estados emocionais diferentes mostra, uma vez 

mais, o Leitmotiv central do poema.  

ERHU, PIANO, FLAUTA E BANDOLIM 
NO RIO DE ERHU DE FERNANDA DIAS

Na linguagem poética de Fernanda Dias, um conjunto de ele-

mentos sensoriais é gerado em forma de mosaico para enrique-

cer a descrição do meio ambiental e o sentimento inerente a esta 

atmosfera. Sendo uma profissional das artes plásticas, mas com 

o hábito de versejar, a poetisa revela uma sensibilidade aguda no 

que diz respeito à sinestesia entre cor/timbre, som/figura e movi-

mento/ritmo, empregando assim uma justaposição de camadas 

visual, auditiva e tátil que transportam o leitor para um mundo 

interior. Este mundo, em tempo psicológico particular e inerente 
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ao quotidiano da poetisa, muitas vezes faz sentir a dinâmica emo-

cional entre encanto e desencanto, paixão e ódio, agitação e con-

templação, presença e ausência. Tudo isto é atraente e subjetivo 

ressoando música, sobretudo através das modulações sonoras e 

rítmicas que se entrelaçam com o meio imagístico.   

Merece destaque o livro de poesia Rio de Erhu, sobretudo pela 

sua musicalidade e pela estreita aproximação ao mundo interior 

do sujeito lírico. A figura presente ou ausente do instrumento 

musical Erhu, bem como os timbres e movimentos expressivos 

nele inerentes emergem como um Leitmotiv expressivo que per-

corre ao longo da forma tetralógica deste livro compilado em 

quatro movimentos, nomeadamente Rio de Erhu, Invenção do 

amante, Interior com poetas e Contos da neblina e do vento. Tal 

como refere Lee Shuk Tee9, no prefácio do livro, a morfologia do 

instrumento suscita uma metáfora personalizada, revelando-se 

pelas duas cordas que “evocam dois seres paralelos, simétricos, 

eco e reflexo um do outro” (Lee in Dias, 1999, p. 3). Além disso, 

os materiais que constituem o instrumento incluindo madeira, 

pele de serpente e seda, bem como o seu contorno incitam a uma 

associação à atmosfera mutável de Yin-Yang (Lee in Dias, 1999, 

p. 3). Nesta atmosfera, são revelados dois perfis, um feminino e 

outro masculino, envolvendo-se no “rio” de múltiplos fluxos, o 

símbolo de mudança e efemeridade, de onde estão refletidas as 

transformações sentimentais. A estrutura tetralógica da poesia, 

marcada pelos movimentos de aparecer, transformar, refletir e 

silenciar, funde-se em timbres, harmonias e vozes, que interpre-

tam, com as suas próprias dinâmicas, a paixão, o ódio, a reflexão e 

a memória, criando assim uma verdadeira “sinfonia de palavras”. 

9 Amiga de Fernanda Dias, desde 1986, Lee Suk Tee escreveu vários prefácios 

aos livros da poetisa. Diria que, como leitora, Lee possui uma compreensão 

muito próxima das metáforas e emoções implícitas nos poemas da poetisa.
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Além do Erhu, esta “sinfonia” envolve ainda outros três ins-

trumentos musicais: o Piano, a Flauta e o Bandolim. Embora 

tenham um peso emocional diferente do Erhu, a sua música con-

tinua a invocar, simbolicamente, um mundo poético intrínseco. 

Este engenho de metaforização através dos instrumentos musi-

cais terá sido certamente despertado pelo gosto que Fernanda 

Dias tem pela poesia antiga chinesa. A poetisa revelou10 que a sua 

preferência pelo Clássico das Odes, sobretudo pelo primeiro capí-

tulo Feng levou-a a deparar-se com a musicalidade entrelaçada 

num mundo de imagens11. Essa aproximação à poesia chinesa foi 

estimulada também pela leitura de caderno manuscrito por uma 

pessoa familiar, em 1942. Neste caderno, Lídia de Carvalho, com 

apenas vinte e poucos anos, recolheu vários poemas chineses tra-

duzidos para Francês por Tsao Chang Ling e publicados por Franz 

Toussaint em sua memória12, num livro intitulado Le flûte de jade, 

em 192013. Poder-se-á relacionar estes poemas de Le flûte de jade 

com o Cancioneiro Chinês de António Feijó, visto que Toussaint 

10 Informação obtida em e-mail de Fernanda Dias para a autora, no dia 12 de 

novembro de 2021. 
11 Muitos poemas são cantados e alguns ainda são dançantes. Os temas muitas 

vezes descrevem as cerimónias comunitárias rurais, retratam os amores, os 

lutos, as separações, os infortúnios da guerra e a felicidade dos encontros. Os 

cânticos também descrevem as paisagens da China Antiga, mencionando inú-

meros animais, flores e plantas (Rémi, 2017, p. 9).
12 Informação obtida em e-mail de Fernanda Dia à autora, no dia 24 de novem-

bro de 2021.  
13 Secundo Wang Yu, Franz Toussaint era apaixonado pela poesia chinesa. Não 

sendo capaz de a ler diretamente, sentiu a sua beleza apenas através das tra-

duções. Depois de ler cuidadosamente l’époque des Thang, de Hervey de Sain-

t-Denys, e Le Livre de jade, de Judith Gautier, ele decidiu produzir a sua pró-

pria antologia de poesia chinesa, expandindo, modificando ou reescrevendo 

os poemas inspirados por estas traduções. Assim nasceu a coleção La flûte de 

jade, cuja primeira edição foi lançada em 1920 por H. Piazza (Wang, 2017, 

“La poésie chinoise et la musique occidentale”. Magazine Culturel en Chinois 

et Français, mars 2017, 41. p. 54).
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foi fortemente inspirado por Le Livre de jade de Judith Gautier, 

e os poemas revelam as mesmas elegância e requinte dos poetas 

clássicos de Tang, entre os quais, Li Bai, Tu Fu e Bai Juyi. Nos 

poemas recolhidos por Lídia, há um fascínio pela metáfora em 

que surgem instrumentos musicais. O brilho de uma flauta de 

jade perdida na passagem para o Inverno, enquanto os gansos 

selvagens migram para o sul, a voz feminina já afastada, acom-

panhada pelos dedos azuis da lua a acariciar o alaúde do sujeito 

lírico, tudo isso é cativante, passando de Toussaint a Lídia de Car-

valho e revibrando nas palavras de Fernanda Dias. 

A poetisa, em correspondência trocada connosco, refere que, 

na sua escrita, marcada pelos longos dos anos que viveu em Macau, 

o som do Erhu é o que mais se harmoniza com os variados mati-

zes da paisagem urbana e com a sua intimidade perante a cidade 

mutável14. É nesse sentido que o primeiro movimento Rio de Erhu 

se abre com as cores/figuras associadas às mãos de um tocador do 

Erhu. Toda a sinestesia visual e auditiva se cruza e mescla entre a 

cor luminosa poetizada como “pássaros de fogo”, “pétalas de uma 

primavera”, “brilho de uma gota” e os gestos musicais retratados 

por “as tuas mãos forjadas pela música, esculpidas pelo arco, tri-

lhadas pelas cordas”. Este momento sinestésico, que flui entre as 

sensações, afeta o sujeito lírico por “todos os poros da [sua] pele 

em silêncio cantando”, ficando o coração abrigado pela “floresta 

bravia de sons / queda de água de acordes / estrelas arrancadas 

do teu erhu” (Dias, 1999, pp. 6-7). No poema seguinte, Erhu, a 

figura do instrumento é imediatamente personificada, transfor-

mando-se o “eu” em Erhu na declamação do tocador: “para sem-

pre é agora / dizias com a boca colada ao meu ouvido / – o meu 

erhu es tu” (Dias, 1999, p. 8). 

14 Informação obtida em e-mail de Fernanda Dias à autora, no dia 13 de setem-

bro de 2021.  
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A dualidade encarada nesta metáfora, tanto pelo tocador do 

Erhu como pela personalização do instrumento, desenrola-se 

desde o início da tetralogia, assumindo-se como Leitmotiv poético 

e musical. Nos 16 poemas seguintes do primeiro movimento, as 

intimidades do sujeito lírico são musicalmente reveladas e modu-

ladas por meio dos sentidos tátil, visual e auditivo. Sente-se uma 

noite de paixão no poema Uma só noite pelo “tacteio no escuro 

de coração transido / o mistério do som que me ofusca os olhos / 

tacteio no escuro seda deslizante, as mãos no teu flanco, os ouvi-

dos no abismo” (Dias, 1999, p. 9). A maturidade do amante seria 

identificada no poema Tocador de erhu por “essa música madura 

das idades / me desbravaste / os irreais jardins de azáleas / desa-

gregaste o espaço que era meu”, pelas mãos “com os teus dedos 

mordidos pelas cordas / arrancaste acordes do meu corpo” e pela 

sensualidade das imagens de “ah, tocador de erhu / quando agitas 

na sombra / o tigre de fogo / o leão de fume” (Dias, 1999, p. 11). 

Pode-se ouvir, ainda, o timbre do Erhu no poema Voz pela “voz 

que flui e articula / centelhas e partículas / e ardis tonais gorjeia 

como um pássaro / esguia e pura como um erhu doirado” (Dias, 

1999, p. 13). Impregnando nas mudanças sentimentais entre as 

variações de encontros e desencontros, um impulso silencioso 

também se sente no poema “Erhu quebrado” num “jaz minúsculo 

/ desventrado, o erhu que tu partiste / às mãos vibráteis que o 

faziam viver / morreu despedaçado / saciada a raiva / agora e o 

silêncio que arde como um desejo” (Dias, 1999, p. 22). 

Desta forma alusiva, a voz do Erhu modula-se consoante os 

gestos do seu tocador e o coração do sujeito lírico. Consequente-

mente, o silêncio do Erhu vem criar uma ausência que se reflete 

numa voz interior mediativa, um prisma filosófico: “Quem não é 

escutado nunca toca / quem não é tocado não respira / quem não 

é amado não tem voz”, no penúltimo poema deste movimento Rio 

de adeus (Dias, 1999, p. 23).
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Nos dois movimentos seguintes, os versos fluem em torno da 

fantasia e da meditação, onde os matizes da paisagem de Macau 

se envolvem nos quadros imaginários dos amantes e na mutação 

interior do sujeito lírico, refletida numa voz poética distante e 

perdida no tempo fugaz. Curiosamente o Leitmotiv representado 

pela figura e tonalidade do Erhu ausenta-se nestes momentos 

de fantasia e de reflexão. Em vez disso, a doçura e a amargura 

das atmosferas amorosas são reveladas, no segundo movimento 

Invenção do amante, por meio da combinação rítmica e fónica 

dos versos; seguidamente, no terceiro movimento Interior com 

poetas, os outros timbres instrumentais vêm juntar-se à voz poé-

tica distante e integrar-se nas imagens em constante mudança. 

No que diz respeito a este preenchimento da ausência do Erhu 

pelos outros sons instrumentais, podem encontrar-se figuras e 

timbres distintos, nomeadamente, no poema Meteorologia, onde 

as circunstâncias de “alegres ácidos momentos” da “primavera 

ardente” são acompanhadas “ao som de um piano ao longe desa-

finado” (Dias, 1999, p. 49). Neste caso, o caráter harmónico do 

piano vem metaforizar a relação amorosa do momento, porém, 

aos sons dos “acordes desafinados ao longe” prevê-se uma trans-

formação desta convivência em mágoa. Num sentido oposto, o 

caráter monofónico da flauta é destacado no poema Ao longo dos 

anos. Neste poema, um som melancólico da flauta permanece na 

vida do sujeito lírico: “um som de flauta vinha da antiga prisão/ 

que foi derrubada” (Dias, 1999, p. 52). A sobreposição desta cor 

tímbrica da flauta com os sons imaginários da cidade “pássaros, 

cigarras, pregões, vento, buzinas” vem estimular uma impressão 

ilusória que, por sua vez, simboliza um interior solitário e vazio. 

No último movimento da tetralogia, designado Contos da 

neblina e do vento, toda a emoção é vivida nas recordações, em 

que sons diversos são ouvidos subjacentemente no meio da des-

crição das imagens destas memórias. A par das revelações dos 

sons da envolvência da natureza ou da vida quotidiana, e tam-
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bém da voz humana, ouve-se ainda “um som perdido de bando-

lim”, no poema Retrato com pardal implume (Dias, 1999, p. 73). 

Nesta reminiscência, o timbre suave e cristalizado do bandolim é 

aludido pela atmosfera longínqua e silenciosa situada em “velhos 

palácios, algum príncipe / pedras polidas, heras, pratas foscas” 

(Dias, 1999, p. 73). Justaposto a esta atmosfera devaneante, um 

outro ambiente mais real é revelado por um pardal ferido resga-

tado pelas mãos dos “rapazes das fisgas, no mercado”, mas o seu 

destino já estava traçado pela solidão e morte. A ligação subtil 

entre o “som perdido de bandolim” e “tramas de um minúsculo 

destino de pardal” é sentido somente no final do poema, através 

da metáfora “nas tenazes de uns dedos com anéis / afinal cúm-

plices das fisgas dos rapazes” (Dias, 1999, p. 73). Neste sentido, 

diria que o “retrato com pardal implume” representa um passado 

sentimental do sujeito poético, porém, na ótica de quem já se 

encontra em paz interior sem sofrimento. 

Neste último movimento de recordações, o som do Erhu, qual 

Leitmotiv, reexpõe-se no poema Velha esplanada. No entanto, o 

seu tom não se personifica, já que se trata de “um erhu qualquer 

[que] toca, na rádio” (Dias, 1999, p. 79). Neste sentido, diria que 

a reexposição deste Leitmotiv marca uma rápida impressão fluida 

na atmosfera das recordações, em que as sensações “delicada-

mente surrealistas” e a “tranquila ilusão de família” se projetam 

na imagem da “velha esplanada” da “praia grande melancólica, 

sob a bruma quase primaveril”, ironicamente interpretada pela 

“Melodia dos Cem Pássaros” (Dias, 1999, p. 79), conhecida tradi-

cionalmente como símbolo festivo e de união. Tal como é peculiar 

à estrutura cíclica da forma musical, a poetisa cria o Leitmotiv 

na sua tetralogia poética, expõe-no, desenvolve-o e reexpõe-no, 

percorrendo assim a variação e a transformação figurativa e sen-

timental deste motivo para alcançar o seu destino de descobrir a 

maravilhosa poesia.    
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VOZ, CANTO E OUTROS SONS 
CÓSMICOS ENTRELAÇADOS NA 
IMAGÉTICA DOS POETAS  
A VOZ

A musicalidade dos poemas de ambos os poetas desdobra-se 

na estimulação auditiva interna, invocando simultaneamente um 

movimento sensorial sinestésico. Pode sentir-se o próprio ânimo 

do sujeito lírico diante deste conjunto de sensações, enquanto a 

leitura dos poemas reverbera com a harmonização dos elementos 

auditivo, visual e por vezes até olfativo. Tal como referido ante-

riormente, os instrumentos musicais são invocados como um 

dos meios simbólicos na articulação do interior subjetivo e emo-

cional com a atmosfera exterior que o rodeia. Da mesma forma, 

encontram-se também outras sonoridades na escrita dos poetas, 

nomeadamente, a voz, o canto, os sons da natureza e da vida quo-

tidiana, que fazem parte dos meios expressivos e metafóricos que 

engendram as transformações dos estados emocionais.

No que diz respeito à voz humana manifestada nos poemas de 

Camilo Pessanha e de Fernanda Dias, esta transmite tons e expres-

sões bastante distintos. Diria mesmo que as inflexões e expressões 

vocais refletem, em cada sujeito lírico, um determinado estado de 

alma. Consoante o espaço e o tempo em que habitam, é possível 

sentir também uma diferença emocional acentuada. Encontra-se, 

por exemplo, no poema Voz débil que passas de Pessanha (Spaggiari, 

2014, p. 86) uma voz suplicante com tom gemido que quase não 

se distingue se é “suspiro” ou “fala”. A dinâmica débil da voz bem 

como a expressão nela contida revela, ao longo do poema, uma 

fragilidade sentimental que vagueia entre murmúrios de tristeza 

e humildes súplicas. Na própria circunstância do diálogo que o 

poeta criou, pode-se imaginar uma voz feminina, a qual o sujeito 

lírico ouviu e seguiu. No entanto, a par das interrogações e respos-

tas sobre o amor percebe-se que afinal o sentimento psicológico 
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do sujeito lírico poderia ser análogo a essa voz débil, preenchida 

pelos suspiros plangentes e vazios sem ânimo. Nesta analogia, a 

musicalidade intrínseca à inflexão da voz passa por tremer, rezar e 

soprar, vestindo uma angústia mascarada pela modulação auditiva 

muito subtil e revelando, paralelamente, o sentimento lamentoso 

de um pessimismo do poeta perante o mundo.   

Marcada por uma tonalidade peculiar, a voz humana que 

emerge do poema Voz do 1º movimento Rio de Erhu, de Fernanda 

Dias, engendra sentidos múltiplos. Em primeira instância, esta 

voz desperta a sensação auditiva da poetisa perante a sonoridade 

da língua em Macau, mas rapidamente surge uma perceção mais 

profunda em harmonia com a vitalidade desta língua melodiosa, 

que se exprime através da articulação do canto de pássaros com 

o som do Erhu. A fluidez da entoação tonal da língua chinesa é 

verificada, desde logo, pelo verso inicial “a voz que flui e articula 

/ centelhas e partículas, e ardis tonais”. Curiosamente, a poetisa 

associa este tom da voz ao elemento fogo, figurado poeticamente 

por “centelhas” que invocam o Yang da esfera mutável Yin-Yang. 

No entanto, a voz assume ainda, nos versos seguintes, uma sono-

ridade que se apropria do canto de pássaros e, paralelamente, do 

som musical do “erhu doirado” (Dias, 1999, p. 13). Na verdade, 

a audição estimulada por estes elementos sonoros e figurativos 

invoca uma dinâmica mutável, tal como as metamorfoses de 

Yin-Yang: tudo contém em si o germe do seu contrário. Simulta-

neamente, esta transformação é análoga ao “erhu doirado”, que 

vibra na combinação das duas cordas. A poetisa emprega enge-

nhosamente esta sensação auditiva para exprimir o sentimento 

do sujeito lírico, modulado em torno da polissemia simbólica 

desta “Voz”, vivido entre fogo e água, angústia e prazer, tristeza e 

alegria, solidão e ternura. 

Num outro estado psicológico muito diferente do anterior, a 

poetisa escolheu “grito” para expressar o tom de voz, no poema 

Shall we dance again do 1º movimento Rio de Erhu. O croma-



Sentimentos orientais na literatura de Macau em língua portuguesa: arte e poesia62

tismo do grito atinge o clímax, acompanhado pelo obsessivo desejo 

que sai da garganta do sujeito lírico e que se intensifica com a 

alusão à tragédia de Salomé, que delira: “eu beijei a tua boca, 

eu segurei a tua cabeça, eu beijei a tua boca ó Iokanaan!” (Dias, 

1999, p. 20). O sentimento perplexo de amor e delírio, solidão e 

desejo penetra na sensibilidade dos leitores, não só de quem lê o 

poema, mas também de quem ouve, interiormente, a música da 

ópera Salomé, de Richard Strauss. Nesta sensação sinestésica, a 

sonoridade musical transfigura-se e provoca movimento na ima-

gem das danças dos sete véus de Salomé, carregando o absurdo, 

o silêncio, a solidão e o desejo dos versos: “gosto de ficar quieta, 

ébria de plenitude / a despeito do tédio e solidão / a música que 

me avassala tem a ver contigo: no avesso do silêncio danço imóvel, 

tensa como um turvo bicho.” (Dias, 1999, p. 20). Criando a mesma 

sensação metafórica e musical, o angustiado grito, glissando da 

soprano na ária final da ópera, invoca uma audição interior do 

leitor, enquanto perceção do âmago poético verbal. Na verdade, 

a imaginação física do grito representa um espírito ilusório quase 

intraduzível do sujeito lírico. 

A efemeridade do tempo e o seu oposto, bem como a memória, 

também são testemunhados na escrita da poetisa e expressos atra-

vés da voz humana. Porém, desta vez colocando-a num tom mais 

distante relativamente aos olhares dos outros poetas. No poema 

Dia lento do 3º movimento Interior com poetas, o tom gritante 

dos rapazes soa de forma repetida, qual eco, pela sua repercussão 

sobre água. A poetisa criou uma atmosfera quase onírica para esta 

imagem, versejando “os gritos contidos dos rapazes / repercutidos 

na água cintilante /mas lenta, como a tristeza de um dia de verão / 

com todas as acácias rubras vestidas de noiva / despindo lentas as 

pétalas de seda” (Dias, 1999, p. 47). A lentidão e a vacuidade ocu-

pam todo o estado sensorial do leitor. Parece que até os poros da 

pele conseguem ouvir o eco dos gritos dos adolescentes “no pátio 

do Colégio Yuet Wa” e a queda vagarosa das pétalas das acácias 
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rubras. Em sentido simbólico, “os gritos contidos dos rapazes” e 

“as acácias rubras vestidas de noiva” (Dias, 1999, p. 47) traduzem 

uma metáfora do retorno das imagens instantâneas que perma-

necem nas memórias. Paralelamente, a cor, a voz, assim como 

as metamorfoses da natureza são elementos que dizem respeito 

à fugacidade do tempo. Porém, aos olhares dos poetas, elas são 

capazes de os tornar eternos. 

O CANTO   

Na expressividade musical da voz humana está a capaci-

dade de cantar. O canto representa a voz de alma, que penetra 

no coração do poeta, embebendo os seus sentimentos. A forma 

literária associada à palavra “cantar” e as vivências musicais do 

“canto” surgem quer nos poemas de Camilo Pessanha, quer nos 

poemas de Fernanda Dias. Podemos encontrar, por exemplo, no 

soneto Ó meu coração, torna para trás (Paisagens de inverno I), 

de Pessanha, a musicalidade expressa no verso final “cantar nas 

derradeiras / Ladainhas… Doces vozes senis…” (Spaggiari, 2014, 

p. 64).  O poeta coloca literalmente “cantar” em busca da fusão 

entre o tempo passado e o presente, onde a eternidade da memó-

ria é igualmente manifestada pelas imagens agravadas dos “meus 

olhos como dois velhinhos” e pelas “ladainhas” cantadas através 

das “doces vozes senis” (Spaggiari, 2014, p. 64). O poder musical de 

interpenetrar os sentimentos e de se movimentar entre diferentes 

espaços e tempo é evocado para alcançar o estado mais hermético 

do sujeito lírico. Aqui, a confrontação entre um presente “Inverno” 

e as “extintas primaveras” mostra a metamorfose da natureza, em 

que o “coração desatinado” é contido, paralelamente, colocando-o 

nos temperamentos perplexos de “o pecado / Queimou… Voltai 

horas de paz” e “a cinza arrefeceu sobre o brasido” (Spaggiari, 

2014, 64). A modulação destes temperamentos marca a cadên-
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cia de uma esperança inatingível, presente na transcendência de 

cantar “nas doces vozes senis” (Spaggiari, 2014, p. 64).

A existência do “canto” como manifestação sensitiva e cismá-

tica também se encontra no poema Não sei se isto é amor. Pro-

curo o teu olhar (Interrogação), em que a musicalidade interna do 

“canto” está associada ao texto bíblico do Velho Testamento. Neste 

caso, a questão de “Não sei se isto é amor” torna-se um Leitmotiv 

do poema que surge e ressurge na revelação do sentimento quase 

platónico do sujeito lírico perante uma figura de mulher ausente. 

O desejo amoroso é intensificado pela alusão à descrição sensual 

da esposa no “cântico dos cânticos” de Salomão. No entanto, o 

sentido erótico do cantar de Salomão é negado pelo poeta. Em vez 

disso, a afetividade é elevada espiritualmente pelos versos “sinto-

-me sorrir de ver esse sorriso / Que me penetra bem, como este 

sol de inverno / Amor não sei se o é, mas sei que te estremeço / 

Que adoecia talvez de te saber doente” (Spaggiari, 2014, p. 64). 

A divisão do corpo entre físico e espiritual está presente e desta-

cada na interrogação “Não sei se isto é amor”, em que o emble-

mático “cântico dos cânticos” cria um efeito musical, tendo uma 

caraterística performativa de múltiplas impressões, que alcança 

significados consoante a interpretação de cada leitor. 

O desejo de amor sempre foi um tema eterno nos cânticos, 

ainda que reveste um lirismo caleidoscópico. Tal como Camilo 

Pessanha, Fernanda Dias também criou uma Cantiga no 2º 

movimento Invenção do amante, que expressa o desassossego do 

amor perante a ausência do amado. A estrutura do paralelismo, 

bem como o lirismo dos cânticos populares estão presentes neste 

poema; simultaneamente, a mensagem afetuosa é manifestada 

pelos ritmos pautados, nos versos e nas rimas vocálicas que res-

soam alternadamente entre “a” e “o”. É interessante salientar que 

esta “cantiga” da poetisa contém um perfil de viajante para além 

da alma apaixonada, em que a peregrina manifesta a preocupa-

ção de encontrar o vocabulário para expressar os seus sentimen-
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tos quando está face ao seu amado. Este aspeto é revelado pelas 

repetições das interrogações “meu amor, em que língua te hei de 

dizer / meu amor em que língua te posso jurar / meu amor, meu 

amor, em que língua te escrevo”. Como resposta, a questão da 

língua é identificada com “a tinta da china sobre papel de vento 

/ palavras sem letras, versos sem talento” (Dias, 1999, p. 39). A 

musicalidade está visível na estrutura, com três estâncias regula-

res, cada qual com três versos. A repetição da pergunta nos ver-

sos iniciais de cada estância e os sentidos completados nos dois 

versos seguintes conformam-se à forma estrófica musical. Aliás, 

os cânticos populares muitas vezes são musicados e encerram 

uma cumplicidade musical rítmica e melódica com o texto verbal. 

De acordo com a poetisa, a beleza musical dos Camina Burana 

e do Cante Alentejano serviram como fonte de inspiração para 

os seus poemas, como se pode vislumbrar no poema Cantiga15. 

Na verdade, nota-se uma coabitação de vivências musicais em 

numerosos poemas desta tetralogia Rio de Erhu, onde, através 

do “canto”, surge a interpenetração entre imagem, som e senti-

mento. Nesta forma, o som musical vagueia pelos versos como a 

corrente da água, desde o rio Guadiana16 até ao rio das Pérolas17, 

em tons difusos, que se impregnam em lugares particulares e em 

atmosferas emocionais instantâneas. Pode-se perscrutar um “eu” 

como “uma mulher azul / a febre de te querer me redesenhou / 

mancha de cor que empalidece / sob a memória das tuas mãos”, 

cantando “em surdina como cigarra de um Verão / como terra seca 

bebendo chuva”, no poema Pintura do 1º movimento (Dias, 1999, 

p. 19); descobrir uma vida em “a soberba dos errantes / e o desa-

tino sem cura do exílio” que canta “ao espelho / em falsete áreas 

15 Informação obtida em e-mail de Fernanda Dias à autora, no dia 16 de fevereiro 

de 2021.
16 A poetisa Fernanda Dias é natural do Alentejo, onde passa o rio Guadiana. 
17 Macau fica na margem do delta do rio das Pérolas, local onde a poetisa viveu 

durante mais de vinte anos. 
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da opera-china”, no poema Biografia do 3º movimento Interior 

com poetas (Dias, 1999, p. 48); e sentir, ainda, a alma dolorosa “no 

limite do aprumo / canto Madame Butterfly / amanhã de manhã 

serei outra / esta dor está por hoje no limite da dor / amanhã 

não poderá ser maior / por isso não será”, no poema Melancolia 

também do 3º movimento (Dias, 1999, p. 53). A sensibilidade de 

“cantar” revela um nível agudo nestes poemas, o que além de fazer 

parte dos retratos sonoros de emoções intrincadas e momentâ-

neas é também a marca da convivência musical da poetisa, que 

ecoa quando a alma sente aquele acorde de emoções já existente 

na arte musical e que já era perene nas memórias. 

FONÓGRAFO E RÁDIO

O aspeto desbotado da memória e o sentido de abismo sur-

gem, curiosamente, com uma abordagem semelhante nos poemas 

de Camilo Pessanha e Fernanda Dias. Ambos os poetas manipu-

lam o aspeto implorante e mutável da música para alcançar as 

metáforas poéticas. Os aparelhos de gravação e reprodução do 

som são também objetos descritos para esse fim, nomeadamente 

o Fonógrafo de Pessanha e a rádio em Velha Esplanada de Dias. 

No caso do soneto Fonógrafo, as várias gravações em sucessão 

engendram a contemplação do sujeito lírico, em que a mente e as 

sensações parecem ser guiadas pela audição musical. A imagética 

poética vagueia em reminiscências sonoras, os locais e as cenas 

surgem impregnados em metamorfoses sentimentais do sujeito 

lírico, passando de uma deceção defunta a um êxtase sensual, 

alterando entre o despertar do “clarim de oiro” ao amanhecer, o 

cheiro difundido de junquilhos e a amorosa “alma das cornetas” 

pela manhã da primavera emanada de violetas.  

 Habitando numa recordação adormentada, do som do Erhu 

vivido, mas agora distanciado como um Erhu qualquer tocando na 

rádio, é a imagem auditiva descrita por Fernanda Dias, na tenta-
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tiva de invocar um feixe de emoções desbotadas no tempo infinito, 

no poema Velha Esplanada. A música do Erhu tocada na rádio 

transforma-se num tom tão impessoal que espelha a afetividade 

ilusória sentida naquele momento, em que o som se torna irreal 

assim como as cores, cenas e conversas. Afinal, a alma também 

pode ser etérea e sem rumo. Diria que este desvendar da alma 

pálida é igualmente revelado no soneto Quando voltei encontrei 

os meus passos, de Pessanha, em que o “dia de inúteis agonias” se 

move pelos passos de “Minuete de discretas ironias! / Tão lúcido, 

tão pálido, tão lúcido” (Spaggiari, 2014, p. 70).    

SONS DA NATUREZA E DA VIDA QUOTIDIANA 

O modo de olhar e sentir a natureza é uma matéria poética na 

qual o poeta insere o seu próprio tempo psicológico e o descreve 

numa linguagem própria. Os elementos ou as imagens da natu-

reza sofrem, muitas vezes, variações no que diz respeito à forma 

sensorial e dinâmica. Observando as diversas etapas do tempo, 

tanto nos cânticos bucólicos antigos como nos poemas contem-

porâneos, podem vislumbrar-se sentimentos espontâneos mergu-

lhados na água, no rio ou no mar, cantados em vozes irracionais, 

percutidos em chuva ou soprados em vento. Os sons da natureza 

tornam-se assim musicais por meio da intuição e sensibilidade 

de cada poeta.  

 No que diz respeito à linguagem simbólica de Pessanha, há um 

encontro evidentemente manifesto entre imagens visuais e audi-

tivas da natureza com o estado de alma do poeta, uma capacidade 

de interpenetração que funde matérias e sentimentos. É de salien-

tar, por exemplo, o uso de “Meus olhos” associado as imagens de 

água, nomeadamente no soneto Imagens que passais pela retina 

e no poema Meus olhos apagados (Água morrente). Influenciado 

pela musicalidade de Paul Verlaine, o verso “Il pleure dans mon 

coeur / Comme il pleut sur la ville” do Romances sem paroles (Ver-
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laine, 1887) é citado antes do poema Meus olhos apagados (Água 

morrente). Tal como a dor impregnada de lágrimas, cantada pelo 

som da chuva de Verlaine, Pessanha recorreu à audição interna 

do som da água caindo do telhado para invocar o estado da alma 

arruinada. A repetição da palavra “cair” vem estimular o timbre e 

o ritmo do movimento da queda da água, simultaneamente atenta 

ao significado de morrer, afogar e derramar, sugerindo assim o 

estado psicológico de decadência. O poeta expõe, ainda, a ideia 

de extinção do sentido visual através do verso “Meus olhos apaga-

dos” (Spaggiari, 2014, p. 114), criando um duplo sentido em que 

a audição é enfocada pelo ritmo verbal paralelo da angústia do 

coração disfórico perante o mundo em redor. Relativamente ao 

ritmo, sente-se euritmia na alternância dos versos entre heptas-

silábico e pentassílabo, e a reiteração dos versos e a alternância 

das rimas finais acrescentam também uma sonoridade melódica 

que ressoa a imagem descrita pelo poeta. 

O escoamento da água é tratado também como matéria poé-

tica na escrita de Fernanda Dias, associada sobretudo à atmos-

fera da chuva e à intimidade sentimental que esta simboliza. Per-

correndo a tetralogia Rio de Erhu, as imagens visual e auditiva 

da chuva pressentem-se em diversos momentos instantâneos 

que se manifestam em múltiplas feições melancólicas. Podemos 

encontrar a alma no “coração branco feito uma pomba ferida”, 

do poema Convite do 1º movimento, em que a emoção é sentida 

pela “flecha implacável da melodia” tocada pelo som percussivo da 

gota da “chuva da primavera caindo em bátegas de bronze” (Dias, 

1999, p. 14). A repetição do som percussivo cria uma sensação 

de suspensão que se alia à incerteza do sujeito lírico causada por 

um convite supostamente do seu amor. Em metáfora análoga, a 

imagem da “chuva de verão na ramaria” perscruta-se no poema 

Leque de papel, que se relaciona com a hesitação do sujeito lírico 

pela perda da vivacidade. Aqui, a fugacidade do tempo é meta-

forizada pela chuva caída na vegetação do verão, e a omissão do 
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som da chuva é feita musicalmente através da audição do silêncio, 

expresso nos últimos versos “cega de todos o som / surda de toda 

a cor” (Dias, 1999, p. 12). Curiosamente, os verbos são colocados 

numa sintaxe invertida, recurso que vem estimular a sinestesia 

entre ver e ouvir.  Em simultâneo, a musicalidade é abordada na 

euritmia destas palavras, combinando o verso heptassilábico com 

a rima vocálica interna.          

Herdado do tom sombrio simbolista, o som da chuva na lin-

guagem de Fernanda Dias também se verte em lágrimas e soli-

dão. Podemos sentir ecos de “Il pleure dans mon coeur / Comme 

il pleut sur la ville” de Verlaine no poema Mapa do 2º movimento 

Invenção do amante, em que “a cidade onde nos amámos mil 

vezes” se transforma em “a cidade onde hoje, agora mesmo, a 

chuva verte as lágrimas que me proíbes de chorar” (Dias, 1999, 

p. 27). Ou ainda, no poema Dias de chuva do 3º movimento Con-

tos da neblina e do vento, o coração solitário que se espelha nas 

recordações guardadas no “quarto escuro chamado de despensa 

/ para onde os anos loucos exilaram os santos e os oratórios, / era 

o mundo das tardes de chuva” (Dias, 1999, p. 69). Além destes 

tons melancólicos discretamente ecoados ao lado das imagens, 

Fernanda Dias expõe também o deleite de cruzar a onomatopeia 

e a figura repetitiva da palavra “cai” para reforçar o som de gote-

jar da chuva, no seu poema Solístico de verão do 2º movimento. 

Nesta audição específica, o estado psicológico entontecido do 

sujeito lírico transforma-se em gotas da “chuva grossa e fêmea” 

que “cai” penetrada na luz solene do “Solístico de verão”, tocando 

hesitantemente “na vegetação urbana” e na “maré líquida”, tão 

estonteante que “cai como se dos olhos me caísses” (Dias, 1999, p. 

29). O ritmo percussivo de gotejar através da repetição do fonema 

“cai” e o próprio movimento encerrado no significado da palavra 

suscitam uma partilha sensorial e emocional entre a poetisa e o 

leitor, atingindo uma capacidade aguda de comunicar códigos 

poéticos através da imagem visual e auditiva. 
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Diria que na maioria das línguas humanas existem palavras 

onomatopaicas que descrevem diferentes vozes de animais. Estas 

imitações fonéticas são certamente inspirações para os poetas, com 

o sentido de buscar uma nova morfologia da escrita. Tomando o 

poema Coloane do 4º movimento como exemplo, Fernanda Dias 

colocou o som das cigarras justapondo-se ao som dos objetos quo-

tidianos. Assim, “o fru-fru das calças de seda junta-se tempora-

riamente à trama dos sons contínuos, cigarras sim e sussurro da 

ventoinha. Um passarinho matinal chilreia, o som fresco e puro 

parece descabido na manhã morna” (Dias, 1999, p. 75). Nesta 

imagem visual e auditiva descrita com ternura sonora, a liber-

dade sintática foi convocada em busca de um efeito sonoro subtil 

e contínuo. A textura leve da seda ouve-se como um fio sonoro 

contínuo, entrelaçado entre os fonemas onomatopaicos de um 

“fru-fru” sedoso, um “sim” frágil das cigarras e um “sussurro” bai-

xinho da ventoinha. O timbre sibilante do fio sonoro é invocado 

pelo emprego da consoante “s”, tanto no canto das cigarras como 

no ruído fraco e contínuo da ventoinha. Foneticamente, o texto 

procura abordar também a palavra seda em chinês, colocando 

“si” (丝) morfologicamente na escrita. Usando o mesmo recurso 

onomatopaico, a imitação do som de cigarra é ouvida a par dos 

objetos orientais foneticamente descritos, no poema seguinte 

Shigaraki. Uma imagem do ambiente oriental revela-se não só 

visualmente como também auditivamente na descrição “varro o 

tatami antes de estender o futon”, “dou o resto do jantar ao gato…, 

tofu com cebolinho”, “preparo o furô” e “o silêncio é tangível e 

próximo, nem me atrevo a cantarolar, só a cigarra mimi-semi de 

vez enquanto solta o seu lancinante apelo” (Dias, 1999, p. 76). As 

palavras orientais são comunicadas, neste poetizar, mais pelos 

sons do que pelos significados. O propósito de tornar o ambiente 

um lugar real é precisamente invocado por estes efeitos onoma-

topaicos; subsequentemente, leva-se o leitor a penetrar no pen-

samento do sujeito lírico, expresso pelas palavras “tudo tão real e 
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precioso, que mais tarde me será difícil crer que vivi isto. Pois, o 

que surpreende não é a beleza, mas a recordação da beleza” (Dias, 

1999, p. 76). Paralelamente, a voz mimi-semi da cigarra, inserida 

neste lugar específico, causa um efeito duplo, não só pela sensação 

da sonoridade natural e concreta num anoitecer de clima quente 

(neste caso em Macau), como também pelo sentimento solitário de 

um “O silêncio é “tangível…Silêncio…Esta solidão é feita de uma 

qualquer matéria transparente e sedosa…” (Dias, 1999, p. 76). A 

partir dos poemas acima referidos, vislumbramos a sensibilidade 

da poetisa no multiplicar do efeito onomatopaico para adquirir 

uma escrita flexível, em que a música é audível através das pala-

vras e a imagem é colorida através dos sons tímbricos. 

DINÂMICA DOS ELEMENTOS RÍTMICOS E FONÉTICOS 

A inerência da música na poesia revela-se pelo sentido pro-

sódico, através de acentos, intensidades, rimas e ritmos silábicos, 

além dos aspetos já verificados, detalhadamente, nos instrumen-

tos musicais, nas vozes humanas ou nos sons da natureza e do 

quotidiano.  No caso de Clepsidra de Camilo Pessanha, a forma 

métrica fixa revela-se nos sonetos, onde os matrizes tímbricos 

fluem entre diferentes cores vogais e as rimas são colocadas como 

cadências harmónicas; os ritmos das palavras são encadeados e 

dinamizados por meio de impulsos e durações coerentemente 

metrificados, assim como o compasso musical. Porém, paralela-

mente, a esta estrutura fixa, na Clepsidra, podemos ver também 

uma escrita poética acompanhada de formas livres, onde os frag-

mentos textuais são dinamizados como fluxos mutáveis e movi-

mentos de dispersão, aproximando-se da fragmentação melódica, 

do contraste tímbrico e da polimetria que imergem da música 

do século XX.  No caso dos poemas de Rio de Erhu, de Fernanda 

Dias, a forma poética toma a liberdade, em consonância com os 

aspetos expressivos, evocando-se assim as variações de múltiplas 
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métricas e rimas. As expressividades são lidas e ouvidas em dife-

rentes temperamentos, desde uma fantasia caprichosa e sonha-

dora até uma dança grotesca, ou entre um adágio do “dia lento” e 

um presto de navegar “ao longe o barco do ciúme”, ou ainda entre 

uma cantiga que repete o eterno amor e uma elegia que toca à 

instância sentimental.        

Sabendo que para transmitir e comunicar a emoção do texto de 

forma mais eficaz, o ritmo é uma componente relevante, sobretudo, 

na forma de dizer as palavras. Múltiplas combinações rítmicas são 

escolhidas, obedecendo à imaginação e à expressão individual de 

cada poeta e de cada momento psicológico. Concretamente, nos 

versejares dos ambos poetas, podemos encontrar ritmos sincopa-

dos, ritmos alternados entre longos e breves, ritmos compostos 

entre vogais tónicas e átonas, ritmos simétricos, o silêncio como 

sílaba vazia ou temperamento discursivo suspenso.   

Tomando o poema Quando se erguerão as seteiras (Castelo 

de Óbidos), de Pessanha, como exemplo, o ritmo anapéstico está 

presente, justapondo-se ao ritmo anfíbraco, em que “Quando se 

erguerão as seteiras” é metaforizado por “E haverá gritos e ban-

deiras”, e “Se ouvirá tocar a rebate” é simbolização de “E sairemos 

ao combate” (Spaggiari, 2014, 75). Por outro lado, encontram-se 

ritmos sincopados entre os versos, alternando os breves com os 

longos. No poema Porque o melhor, enfim, de Pessanha, as vír-

gulas entre as palavas causam um ritmo composto por durações 

breves em contraste com o verso seguinte de duração longa. É o 

caso de “Rixas, tumultos, lutas, / Não me fazerem dano…” e “A 

poda, a cava, e a redra, / E eu dormindo um sono / Debaixo duma 

pedra.” (Spaggiari, 2014, p. 107).  A colocação das reticências é 

um outro aspeto rítmico bastante usado pelo poeta. O silêncio é 

aplicado, neste caso, como uma sílaba vazia, uma pausa que sus-

pende o temperamento discursivo. Tendo como exemplo o poema 

“Na cadeia os bandidos presos!”, as reticências surgem nos versos 
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“Serenos… Serenos… Serenos… / Trouxe-os algemados a escolta. 

/ Coração, quietinho… quietinho… / Porque te insurges e blasfe-

mas? / Pschiu… Não batas… Devagarinho… / Olha os soldados, as 

algemas!” (Spaggiari, 2014, p. 87). Nesta expressão, o sentimento 

da revolta silenciada pelo medo e a falsa serenidade dos presos 

perante os soldados e as algemas são expressos pelo silêncio ou 

pela suspensão do tom do discurso. 

A resposta musical do ritmo poético é vista como o elo entre o 

ritmo e a emoção, como acontece, por exemplo, no poema Momento 

de Fernanda Dias “um tropel de animais bravios / a música sugava 

todos os sons / o palpitar das nossas artérias / o silêncio pulsando 

no escuro.” (Dias, 1999, p. 15). Parafraseando esta manifestação, 

entende-se que o ritmo vai variando em sensações efémeras, em 

que cada instância emocional está presente no dizer musical dos 

sons, o ritmo psicológico flui no palpitar das artérias do sujeito 

lírico e o silêncio sentido no pensamento obscuro, pulsante, mas 

ambíguo. A transmissão de imagens, tons e instâncias emocionais 

aos ritmos dos versos é feita em múltiplos contornos. O ritmo simé-

trico e paralelo dos versos é usado no poema Rio de adeus, através 

dos versos “quem não é escutado nunca toca / quem não é tocado 

não respira / quem não é amado não tem voz” (Dias, 1999, p. 23); 

ou no poema Quem poluiu, quem rasgou pelos versos “antes de ser 

um êxtase, sou um corpo / antes de ser um corpo, sou um povo.” 

(Dias, 1999, p. 34); ou ainda, no poema Going out, através dos 

versos “pronto para ser efémero, / pronto para crescer, / pronto 

para conquistar, / pronto para trair” (Dias, 1999, p. 40). Em con-

traste com a insistência de invocação por meio do paralelismo e 

da repetição, encontra-se o ritmo sincopado para causar estados 

psicológicos peculiares, nomeadamente, no poema Ao longe o 

barco do ciúme, em que o andamento presto se movimenta entre 

o breve “navega, navega, plácido, parado,” e o longo “o tal barco 

das flores, na noite engalanado” (Dias, 1999, p. 35). Da mesma 
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forma, no poema Gravadores, encontra-se o ritmo sincopado nos 

versos “riscos, rosas, sinais alados, / a clara geometria das estre-

las, / escritas, desatinos, bichos sacros / segredo escuro do reino 

das raízes” (Dias, 1999, p. 66). Num outro instante de emoção, o 

ritmo é dinamizado pelos acentos vocálicos ou pelo uso de diton-

gos. Ouve-se, por exemplo, uma coloração rítmica e sensorial no 

poema Solstício de verão, onde o gotejar da chuva e a emoção 

oculta por trás desta imagem são movidos por meio dos acentos 

vocálicos, estimulando a audição interna do leitor. 

Além dos acentos vocálicos e dos ditongos que marcam os 

ritmos laboriosos dos versos, os fonemas também são delinea-

dos pelas diferentes cores tímbricas intrínsecas às imagens, à 

semântica e às emoções transmitidas pelos poetas. A colocação de 

determinadas consoantes sibilantes, líquidas ou nasais e a esco-

lha das vogais abertas ou fechadas são planeadas no sentido de 

alcançar estímulos polissémicos, tendo como exemplo, o timbre 

friccionado, estimulado pelo sibilar da consoante “ç”, no soneto 

Chorai arcadas, de Camilo Pessanha, que causa um efeito visual 

e auditivo. E, simultaneamente, o friccionar do arco sobre as cor-

das do violoncelo, que metaforiza o estado convulsivo e ruinado 

do subjetivo lírico. Este género de coloração tímbrica, através da 

aliteração de consoantes, encontra-se também na linguagem de 

Fernanda Dias, designadamente no poema Não quero ir, em que 

se repetem as consoantes “f ” e “v” nos versos “com frio furor finco 

os pés neste rochedo / um vendaval de virtude, um tufão de medo, 

/ nada me arrancará daqui” (Dias, 1999, p. 61). O frio tremido e o 

vento tempestuoso são vivamente timbrados nesta imagem, através 

da aliteração das consoantes, que nos oferece uma atmosfera difícil 

de sobrevivência. No caso das vogais, encontra-se, por exemplo, 

o timbre escuro provocado pela vogal fechada “u”, no soneto Foi 

um dia de inúteis agonias, de Camilo Pessanha, em que o senti-

mento angustioso e obscuro é escutado pelos versos “Foi um dia 



Sentimentos orientais na literatura de Macau em língua portuguesa: arte e poesia 75

de inúteis agonias, / Dia de sol inundado de sol. / Fulgiam nuas 

as espadas frias, / Dia de sol inundado de sol.” (Spaggiari, 2014, 

p. 68). Este efeito sombrio e choroso de “u” também se verifica 

na linguagem de Fernanda Dias, nos poemas Respirando sem ti 

(Dias, 1999, p. 31), Desconversa (Dias, 1999, p. 32) e Lamento 

(Dias, 1999, p. 68), em que o sentimento lamentoso se transmite 

em vários sentidos paralelos, tanto pela perceção semântica como 

pela sensação auditiva.   

CONCLUSÃO 

A presença da música através de sons, ritmos e imagens audi-

tivas é bem visível nas obras poéticas de Camilo Pessanha e de Fer-

nanda Dias. Embora estes poetas se situem em tempos distintos 

e as suas manifestações poéticas sejam diferentes, ambos usaram 

vocabulário musical para criar os seus códigos poéticos, procurando 

elevar a arte de poetizar através da conexão entre som/semântico, 

som/metáfora e som/imagem. A estrutura musical evidencia-se 

igualmente nos poemas destes poetas, não só pela conexão entre 

o Leitmotiv e as suas variações, como também através do uso das 

alterações rítmicas e métricas e através dos recursos de reiteração, 

ritornelo, antítese ou síntese. 

A preocupação de expor os códigos poéticos numa posição 

inédita faz com que ambos os poetas criem sentidos metafóricos, 

simbólicos ou alusivos das palavras, atribuindo-lhes funções visuais 

e sonoras que subscrevem a liberdade morfológica e sintática da 

escrita. Os timbres dos instrumentos musicais, a voz humana e 

os outros sons cósmicos são sentidos numa sinestesia de imagens 

visuais e auditivas descritas textualmente. E mesmo na omissão 

destas sonoridades musicais concretas, os poetas concedem uma 

variedade imaginativa de ritmos e fonemas aos seus textos poéticos, 

que revelam sensorialmente um mundo individual e emocional.
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   A peculiaridade do lugar geográfico em que ambos os poetas 

viveram e produziram também está marcada nos seus poemas, 

identificada ora pelo emprego dos instrumentos, ora pelas circuns-

tâncias dos ambientes e designações fonéticas da língua chinesa. 

Paralelamente, no que concerne à elasticidade sintática submetida 

pela musicalidade dos fonemas, ambos os poetas imergiram na 

poesia antiga e clássica chinesa. Inspirando-se nos pensamentos 

orientais e sendo interlocutores destas culturas euroasiáticas, eles 

foram capazes de transcender o uso utilitário do vocabulário, e 

criaram códigos renovados de comunicação poética.    
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“Alguns grãos de arroz e um 
ramo de bambu” – Elementos 
e imagens orientais na poesia e 
na pintura de Carlos Marreiros
SHUXIANG CAO1

Universidade de Tecnologia e Ciência de Macau 

Nunca escasseiam descrições e imaginações sobre a China e a cul-

tura chinesa na literatura portuguesa, especialmente na literatura 

portuguesa produzida a partir da experiência de vida de Macau 

como “um espaço de mediação”, cuja identidade é construída pelas 

viagens, ora geográficas, ora imaginárias (Simas, 2012, p. 50). Sendo 

uma ex-colónia de Portugal, Macau possui um grande número de 

escritores, poetas e artistas portugueses e macaenses que viveram 

ou estão a viver em Macau e que produziram várias obras literárias 

e artísticas que mostram a China através de seus olhos e expressam 

as experiências e os sentimentos diretamente ligados ao Oriente. 

Ou seja, a marca da China está presente não só nos romances, nos 

contos e na poesia, mas também nas outras formas artísticas, como 

a pintura, a música e a arquitetura. Estas formas merecem mais 

atenção e estudo para um melhor intercâmbio intercultural.

Filho de pai algarvio e de mãe portuguesa de Macau, Carlos 

Marreiros, nascido em Macau em 1957, é uma figura notável no 

desenvolvimento cultural do mundo lusófono e macaense. Este 

artista avant-garde foi premiado com criações arquitetónicas, urba-

nísticas, gráficas e plásticas; todas são amplamente reconhecidas e 

1 sxcao@must.edu.mo
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foram exibidas internacionalmente. As suas exposições de desenhos, 

entre outras obras artísticas (1993, 1997, 1998, 2011, 2016, 2020) 

têm sido coligidas e publicadas em livros, influenciando profun-

damente o desenvolvimento cultural e artístico das comunidades 

de Macau nas últimas décadas. Nos seus desenhos, constatamos 

muitas influências da arte oriental; por exemplo, uma delas é assim 

referida por Luís Sá Cunha:

Recorre o desenhador quase sempre à inserção de inscrições, 

ou citações ou glosas, que legendam e esclarecem o universo 

da figuração – quanto a nós por manifesta influência da clás-

sica pintura chinesa, onde os fundos pictóricos se densificavam 

com inserções caligráficas de poetas, imperadores e calígrafos, 

em glóssica sucessão. (Cunha, 1998, p. 19)

Por outras palavras, devido ao seu interesse e familiaridade 

com a pintura tradicional chinesa, as pinturas de Carlos Marreiros 

exibem uma filosofia pictórica e um estilo artístico semelhantes, 

indissociáveis da arte literária.

Os seus poemas foram publicados em vários jornais e revistas, 

incluindo a Revista de Macau, e alguns deles também foram inseri-

dos em algumas antologias, como a Antologia de Poetas de Macau 

(Arrimar & Yao, 1999) e Poetas Portugueses de Macau (Kelen & 

Han, 2009). Através de uma combinação de elementos simbólicos 

da cultura chinesa e das suas criações imaginativas, a sua poesia, 

juntamente com as suas obras artísticas, esboça-nos um mundo 

virtual, aberto e cheio de possibilidades para explorarmos.

Neste estudo, vamos abordar quatro poemas selecionados da 

antologia Poetas Portugueses de Macau (Kelen & Han, 2009) e 

dois desenhos representativos da obra de Carlos Marreiros. Atra-

vés destas obras, conheceremos como os elementos simbólicos da 

identidade cultural oriental se apresentam e o que representam no 

contexto cultural chinês.
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1. ELEMENTOS ORIENTAIS NA POESIA 
DE CARLOS MARREIROS

Na poesia, Carlos Marreiros destaca-se pela construção da ima-

gem da China através do uso de metáforas com base em elementos 

culturais e dos seus significados na cultura chinesa, tais como o 

espelho, o arroz, o bambu, o lótus.  Começaremos pela análise do 

poema “Espelho da minh’avó”:

Espelho da minh’avó

O espelho biselado

com moldura de pau preto

e requinte ornamental chinês.

Baço pelo tempo,

Passo a passo

em água se tornara.

O brilho há muito voara,

deixando cinzenta

a planície espelhada.

A minh’avó chinesa

há muito que não me aparecera

no espelho de mandarim.

E com as últimas águas se foi

com os arrozais

para nunca mais.

Siu Kan, 1978 (Kelen & Han, 2009, p. 123)

Porquê o espelho da avó? Na teoria psicanalítica de Lacan 

(2010), a “fase do espelho” refere-se à fase de formação da iden-

tidade de uma pessoa, que geralmente ocorre durante a infância. 

Nesta fase, a mãe assume a função de um espelho para a criança 

reconhecer a autoimagem através da interiorização da imagem da 

mãe. Na literatura, encontramos frequentemente a metáfora de 
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um espelho para descrever a descoberta da identidade. Por conse-

guinte, a imagem refletida no espelho é, por um lado, uma metáfora 

para a procura e a construção de identidade. No poema, os laços 

familiares do “eu” lírico com o Oriente e a sua identidade cultural 

constroem-se pelo espelho que refletira o rosto da “minh’avó”. Por 

outro lado, no contexto chinês, o espelho tem mais conotações rela-

cionadas com a vida e a morte. Segundo Liu (2002), antigamente, 

os chineses usavam espelhos para rezar pela longevidade e por mais 

descendentes, o que se reflete nas inscrições e decorações dos espe-

lhos. Devido à tradição chinesa de procurar a vida e evitar a morte, 

quanto mais forte for o desejo de vida, mais se espera que a morte 

seja outro ponto de partida. Assim sendo, a tradição chinesa de 

colocar espelhos nos túmulos é ainda um sinal de esperança para 

a vida humana. O poeta descreve um espelho velho com “requinte 

ornamental chinês” utilizado pela avó e, através dele, expressa sau-

dades da “avó chinesa” num tom melancólico e nostálgico. 

Na última estrofe do poema, observamos que, para além do 

espelho, são mencionados “os arrozais” como símbolo que também 

contribui para a construção da memória relacionada com “a avó 

chinesa”. Não por acaso, o “arroz” também aparece em outro poema 

intitulado “China”, entre os outros elementos simbólicos, através 

dos quais Carlos Marreiros desenha a imagem de uma criança chi-

nesa imaginária.

China

Uma mão

com alguns grãos de arroz

e a outra

um ramo de bambu

Aquela criança

com olhinhos de feijão de soja

reconstruiu

o mais verdejante império do mundo



Sentimentos orientais na literatura de Macau em língua portuguesa: arte e poesia 83

que o velho dragão

com pele de papel crepe

deixou apodrecer.

A virtude do lótus, então,

na lama da decadência:

em cada criança que nasce.

apodrece um mandarim. Morre.

Pequim, 1990 (Kelen & Han, 2009, p. 121)

Uma das mãos da criança a segurar grãos de arroz representa 

obviamente a comida principal dos chineses. Interessa mencionar 

que o “arroz”, frequentemente utilizado como elemento oriental 

na poesia de Carlos Marreiros, desempenha um papel importante 

tanto na vida quotidiana chinesa como na cultura chinesa. O arroz 

é sempre um alimento básico para os chineses, especialmente em 

grande parte do sul da China, devido aos diferentes clima e solo. O 

sul da China, ao longo dos vales do rio Chang Jiang (Rio Yangtzé) 

e do rio Zhu Jiang (Rio das Pérolas), é chamado “terra do peixe e 

do arroz”, onde, se houver chuva suficiente, cada colina pode ser 

coberta com arroz verde jade. Além de ser um alimento quotidiano 

indispensável, o arroz é definitivamente a principal oferta alimentar 

em cenários cerimoniais chineses. Os chineses acreditam que, de 

todas as culturas alimentares, apenas o arroz tem alma e, portanto, 

requer um ritual separado, e que o desenvolvimento original da 

supremacia do arroz foi associado à sua equivalência simbólica a 

um deus e à sua estreita associação com o antigo sistema imperial. 

Isto também significa que o arroz adquiriu um estatuto sagrado 

especial entre os vários produtos alimentares. Na antiga mitologia 

chinesa, há muitas lendas que descrevem a relação entre o arroz e 

os deuses, bem como histórias que realçam a natureza positiva da 

alma do arroz. É por esta razão que se constrói a imagem de uma 

criança, no poema “China”, com grãos de arroz numa mão, tor-
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nando-a numa figura mitológica chinesa ligada aos antepassados, 

à tradição e à cultura da China. 

A recorrência de temas relacionados com o arroz nestes dois 

poemas não só mostra a cultura agrícola predominantemente 

baseada no arroz da própria China, mas também sugere as crenças 

e a cultura da região com base nas suas características agrícolas 

e culinárias. Quer se trate do desaparecimento da avó associado 

ao desaparecimento dos campos de arroz no poema “Espelho da 

minh’avó”, quer da criança segurando o arroz como um dos objetos 

importantes no poema “China”, a estreita relação entre os chineses 

e os campos de arroz é realçada, reforçando a imagem coletiva dos 

chineses e as raízes da cultura chinesa através da dupla metáfora 

do arroz e dos arrozais.

Além disso, a referência a plantas representativas como o 

bambu e lótus também é uma característica recorrente na poesia do 

artista Carlos Marreiros. Voltemos a observar a imagem da criança 

no poema “China”: de “olhinhos de feijão de soja”, ela segura dois 

objetos. Um é “arroz”; o outro é um ramo de “bambu” que o poeta 

utiliza frequentemente quando retrata imagens chinesas na sua 

poesia e pintura.

“É melhor comer sem carne do que viver sem bambu”. Este 

famoso ditado de Su Dongpo, grande escritor da Dinastia da Song, 

revela um fenómeno especial na história da civilização chinesa: o 

bambu, como substância especial, tem permeado todos os aspetos 

da vida material e espiritual do povo chinês. Na cultura chinesa, o 

bambu é visto como um símbolo espiritual que representa a integri-

dade moral idealizada de estudiosos chineses chamados de “junzi”, 

que se refere a todos os que perseguem razões morais elevadas e que 

têm uma vontade forte e intransigente de o fazer, demonstrando 

um comportamento gracioso e elegante. Este é o significado sim-

bólico comum do bambu na literatura e na arte clássica chinesa. 

Os dois objetos nas mãos da criança podem, portanto, ser vistos 

como elementos representativos dos aspetos tanto materiais como 
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espirituais da cultura chinesa. Do mesmo modo, os outros dois sím-

bolos no poema “China” - o “vinho de arroz” para beber e o “papel 

bege” para escrever – como elementos de inspiração e portadores 

da cultura clássica chinesa, revelam a imaginação romântica do 

autor sobre a história e a cultura chinesas.

“A virtude do lótus, então / na lama da decadência / em cada 

criança que nasce / apodrece um mandarim. Morre.” Os últimos 

versos do poema “China” colocam o “lótus” em contraste com a 

“lama”, fazendo uma metáfora para o renascimento da vida. Como 

sabemos que, embora o lótus nasça na lama aguada, ele floresce 

com uma beleza imaculada. Na literatura clássica chinesa, o lótus é 

uma metáfora do amor devido às suas virtudes de “pureza” e “graça”. 

Assim, em termos de significado cultural, o lótus é também visto 

como um símbolo do homem de moral, que se mantém sempre fiel 

à sua integridade apesar das circunstâncias muito sombrias em 

que se encontra. Após a introdução da cultura budista na China, 

o lótus recebeu uma conotação mais religiosa e a sua flor passou a 

ser vista como um renascimento da vida. Muitas vezes, o corpo de 

buda é apresentado na forma de lótus. Neste sentido, a associação 

da criança com o lótus acrescenta um carácter religioso tradicional 

ao imaginário chinês, mostrando também o pensamento oriental 

do artista Carlos Marreiros influenciado pela cultura e tradição 

budistas. De um meio de produção e subsistência a um objeto orna-

mental natural ou a um veículo estético para perseguições espiri-

tuais humanas, os elementos orientais como o arroz, o bambu ou 

as flores de lótus incorporam a geografia natural que alimentou a 

cultura chinesa. Da “natureza humanizada” para a “humanização 

da natureza”, a passagem da prática para a estética é um sinal da 

preocupação dos chineses com a natureza que lhes está tão inti-

mamente relacionada. Carlos Marreiros, um macaense com raízes 

culturais portuguesas e fascinado pela cultura chinesa, incorpora 

estes elementos nas suas obras poéticas em português, dando-lhes 

ao mesmo tempo uma sensação de familiaridade e frescura.
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Para além dos elementos culturais associados à cultura chi-

nesa, encontra-se em alguns dos poemas de Marreiros com carác-

ter romântico uma narrativa pitoresca baseada na sua imaginação 

da China antiga, devido ao seu interesse pelo mundo espiritual dos 

literatos clássicos chineses. “Tinta-da-China” é um desses casos:

Tinta-da-China

Não lhe corria nas veias

sangue vermelho crepuscular

Antes tinta-da-china cor da noite.

Caligrafou quilómetros de linhas

Milhares de grandes muralhas

No seu exíguo papel cor da flor-de-pessegueiro.

O bolor da noite invadira

aquela existência em decrepitude.

O artista então sucumbira

no tinteiro da sua juventude.

Paris, 1979 (Kelen & Han, 2009, p. 131)

Tinta-da-China, como o seu nome indica, é um material corante 

preto, uma importante invenção tecnológica da China antiga, cuja 

produção começou a brotar nas dinastias Shang e Zhou e conti-

nuou a ter um profundo impacto na produção e vida da sociedade 

humana. No decurso do seu desenvolvimento, a arte de fazer tinta 

incorporou elementos de pintura, caligrafia e escultura, ficando a 

tinta intimamente ligada à sociedade e à cultura chinesas desde o 

seu fabrico até à sua apreciação, desde a sua utilização até à sua 

coleção e desde o seu desenvolvimento até à sua descrição em poe-

sia e ficção. A cultura da tinta evoluiu gradualmente para um sis-

tema completo de cultura, tornando-se uma parte importante da 

cultura tradicional chinesa devido aos seus símbolos e represen-

tações culturais inerentes.
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Neste poema, a tinta-da-china é vista como o sangue que 

corre nas veias dos chineses, o que não é um exagero, uma vez que 

ela alimenta sempre o mundo espiritual dos chineses. Quanto ao 

material que é escrito pela tinta-da-china, chama-se “papel de cor 

da flor-de-pessegueiro”, que contrasta com a cor da noite, acres-

centando assim um toque romântico à escrita. Com o papel e tinta, 

“o artista” talentoso e prolífero escreveu “quilómetro de linhas” de 

uma forma tão extensa que estas linhas só poderiam caber nos 

“milhares de grandes muralhas”. No entanto, numa cor misteriosa 

e triste, o poema termina, retratando-nos o destino desse “artista” 

que “sucumbira no tinteiro de juventude”. Para quem conhece a 

história cultural da China, é fácil relacionar “o artista” referido na 

última estrofe do poema com o grande poeta da Dinastia Tang, 

Li Bai. Não é por acaso que Carlos Marreiros escreveu um outro 

poema, com o nome dele como título, estabelecendo um ponto de 

contacto com poesias e filosofias clássicas da China.

Li Bai

Tinta-da-China cor da noite

vagabunda em papel cor de arroz

Tanto vinho, vinho de arroz

sorvido em taças de lua

A lua abre as portas ao palácio do sol

já o artista afogado, solene,

no tinteiro que lhe servia de fonte

Inerme o corpo do poeta boiava

sob a plácida contemplação

das aves, dos Astros, das montanhas

Macau, 1990 (Kelen & Han, 2009, p. 133)

Constatamos que ambos os poemas tratam da história do 

grande poeta romântico chinês Li Bai. Para além da sua lendária 

história de vida e dos seus magníficos feitos poéticos, a morte de 
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Li Bai é bastante misteriosa, tendo sido objeto de muitas especula-

ções, uma das quais refere que o poeta se afogou, porque uma vez 

estava bêbado e caiu à água ao tentar recuperar a lua refletida no 

lago. O poeta Li Bai teve um profundo fascínio pela lua e escreveu 

muitos poemas famosos sobre ela. Num deles, intitulado “Beber 

sozinho ao luar”, imagina-se a beber com o seu próprio reflexo e 

a lua como se fossem seus íntimos amigos a beber e a cantar. Na 

superfície, o poeta Li Bai parece estar a divertir-se, mas, no fundo, 

há uma melancolia infinita. As delicadas pinceladas e ideias espon-

tâneas do poema refletem a solidão e o isolamento do poeta face 

à sua falta de reconhecimento, assim como a sua personalidade 

desenfreada e o seu espírito libertino, apesar da sua desilusão pela 

carreira mundana.

Voltando ao poema de Carlos Marreiros, podemos compreen-

der o significado emblemático tanto do “vinho de arroz”, como da 

“taça de lua” para Li Bai, e o que implica a abertura de “a porta ao 

palácio do sol”. Com efeito, este destino de Li Bai parece trágico, 

mas tem o seu papel simbólico para os literatos chineses, que passa-

ram a vida à procura de compreensão e reconhecimento, e, muitas 

vezes, não o conseguiram. Seja sucumbir no “tinteiro de juventude” 

no poema “Tinta-da-China”, seja entrar na “porta ao palácio do 

sol” no poema “Li Bai”, trata-se da morte devido ao desejo de ins-

piração e coragem, à busca derradeira da beleza e à descoberta da 

identidade. O imaginário da morte é algo psíquico em vez de uma 

realidade objetiva, uma experiência psicológica superior, a criação 

simbólica movida pela emoção. Tem um certo propósito e emocio-

nalidade. A morte de Li Bai, descrita nestes dois poemas, pode ser 

um meio brutal de preservar a dignidade da existência humana e 

uma poderosa libertação da coragem espiritual interior do sujeito. 

A morte pode ser um objetivo de luta contra um destino infeliz, ou 

um ato de escolha forçado pelas circunstâncias da existência. Para 

a alma nobre, a morte pode ser uma forma de realizar uma perso-

nalidade ideal, um reflexo da integridade moral que preferiria ser 
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despedaçada e destruída; pode ser, talvez, o resultado inevitável 

da destruição de ideais, da perda da fé e da queda dos valores de 

sobrevivência. De qualquer maneira, desta forma Carlos Marreiros 

expressa a sua simpatia e empatia por literatos chineses como Li 

Bai, revelando de forma literária a sua identificação artística íntima 

com a literatura chinesa. E a admiração por Li Bai faz com que a 

ligação espiritual entre Li Bai e Carlos Marreiros não fique sujeita 

a qualquer limite temporal, espacial e geográfico. 

Na estrofe final do poema, o corpo de Li Bai, flutuante, leve e 

livre, torna-se um com tudo em todo o universo, enquanto ele olha 

para tudo. A cena construída por Carlos Marreiros dá-nos uma 

estética poética, bem como uma conotação filosófica. “Penso, logo 

existo” assim diz Descartes, porém, a existência verdadeira na filo-

sofia taoista é a não-existência, ou seja, o ser humano pode existir 

por se fundir com tudo, com o ar, com a natureza, com o universo. 

Assim, sentimos no poema o espírito eterno do poeta Li Bai, que 

existe nas aves, nos astros, nas montanhas, ou seja, em todas as 

coisas eternas que também são contempladas no nosso tempo. 

Através da leitura destes poemas, podemos afirmar que, na 

poesia de Carlos Marreiros, é evidente a referência à literatura 

e à filosofia chinesas, tanto explícita, como implicitamente. Essa 

referência, nas suas obras literárias, sendo uma intertextualidade, 

contribuiu para ampliar o significado e a conotação da estética e 

da poética clássicas chinesas.

2. COMBINAÇÃO ENTRE A CULTURA 
MARÍTIMA E AS TRADIÇÕES ORIENTAIS 
NA PINTURA DO CARLOS MARREIROS

É interessante notar que o poeta Li Bai é também retratado num 

dos desenhos mais famosos de Carlos Marreiros “Red December”. 

O vermelho, ou “red” em inglês, é considerado a cor mais impor-

tante na cultura chinesa e pode significar a felicidade, a festividade 
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e a prosperidade. O seu nome é, por conseguinte, interpretado 

pelo próprio artista como uma homenagem à data do regresso de 

Macau à China, em dezembro de 1999 (Dias & Sanmarful, 2020). 

Com uma dimensão de 3*4 metros, o desenho mostra uma nave 

enorme, um espaço onde mais de uma centena de figuras de dife-

rentes origens e nacionalidades se juntam para construir o mundo 

espiritual mais completo do artista.

Fig. 1 – Red December, Marreiros, 2019 (Cortesia de Carlos Marreiros).

(2990 mm x 4000 mm, Desenho a tinta sobre papel)



Sentimentos orientais na literatura de Macau em língua portuguesa: arte e poesia 91

Tal como sublinhou Cunha (1998, p. 19), a influência chinesa 

nos desenhos de Carlos Marreiros é visível “no carácter narrativo 

comum a certas obras clássicas chinesas de fôlego e a algumas das 

suas mais densas construções desenhíscas – exigentes do largo 

suporte matérico do rolo”. O desenho “Red December” é muito por-

menorizado e de grande dimensão, que nos faz lembrar um dese-

nho chinês muito conhecido: “O Festival Qingming à Beira do Rio”, 

de Zhang Zeduan (1085-1145), uma famosa pintura da Dinastia 

Song do Norte, que reflete uma cena rica, complexa e meteoroló-

gica dentro e fora de Bianliang, a antiga capital do império (agora, 

a cidade de Kaifeng). O espectador pode ver tanto a cidade como 

o campo, os peões na ponte e os barcos por baixo, os edifícios e as 

árvores a uma distância próxima e as ruas profundas e os portos 

fluviais, lá bem longe. As proporções do cenário são semelhantes, 

independentemente da secção em que se encontrem, tal como as 

cenas mostradas na nave desenhada pelo artista Carlos Marreiros. 

Embora diferentes em muitos aspetos, o “Red December” mostra-

-nos um mundo rico de personagens e cenas que transbordam suas 

estórias próprias, mas ao mesmo tempo interligadas. A nave neste 

desenho é, a certo nível, construída como uma cidade “habitada 

por gentes muito díspares, no tempo, no espaço e nos desempe-

nhos próprios”, a fim de nos mostrar a possibilidade de convivên-

cia harmónica e nos “trazer alegria e boa disposição” (Marreiros & 

Zhang, 2020, p.27).

Com efeito, embora de cor preta e branca, a nave é um mundo 

colorido e caleidoscópico em que podemos ver personalidades bem 

conhecidas de vários campos e admiradas por Carlos Marreiros, 

além de vários grandes poetas e escritores ocidentais, como William 

Shakespeare, Luís Vaz de Camões, Fernando Pessoa, Umberto Eco, 

Ernest Hemingway, Frank Kafka, Oscar Wilde, James Joyce, Yasunari 

Kawabata, Adé dos Santos Ferreira, José Saramago, etc. O interesse 

do artista pelo mundo da literatura e da cultura orientais é recon-

firmado pela sua inserção de poetas chineses das dinastias Tang e 
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Song. Entre estes escritores, estão Li Bai, Du Fu, Su Dongpo, e até 

Lu Xun que é um dos grandes escritores e críticos do século XX.

Além disso, são incluídos pintores, compositores, e cantores, 

tais como Leonardo Da Vinci (e a sua obra mais representativa 

Mona Lisa), Michelangelo, Pablo Picasso, Xian Xinghai, Amadeus 

Mozart, Elvis Presley e Amália Rodrigues. Podemos também ver 

figuras como Wong Fei Hong, o mestre de Kung Fu que era um 

ídolo na segunda metade do século XX na China, especialmente 

na grande baía de Cantão, e Cristiano Ronaldo, ídolo desportivo 

do século XXI de muitos portugueses e chineses. Coexistem não 

só personagens das obras literárias tradicionais chinesas, mas tam-

bém de animações contemporâneas americanas como Superman 

e Homem-Aranha. Podem ver-se até alguns políticos importantes 

da História, como o Comissário Lin Zexu, da dinastia Ching, que 

combate contra o comércio de ópio na Província Cantão, Sun Yat 

Sem, que lidera a revolução democrática na China após a decadên-

cia da dinastia, ou Deng Xiao Ping, um dos ex-presidentes chine-

ses e iniciador da era Reforma e Abertura. Além disso, há grupos 

de pessoas comuns, como os Jesuítas, que são imprescindíveis na 

história colonial de Macau, pescadores de Macau, alguns com um 

nome específico, como “o Tancareiro”, que conduz um tipo de bar-

quinho chamado “Tancá”, uma família da Província Fujian, Bonzi-

nho do Templo de Kun Lam, marinheiros portugueses, famílias de 

emigrantes portugueses, gansters, invasores do mar e até o Exército 

de Libertação Popular da China.

Constata-se que o artista Carlos Marreiros, tendo testemu-

nhado o desenvolvimento social na China, desde seu nascimento 

em Macau, está familiarizado com a cultura e a história chinesas, 

desenhando muitos “cidadãos” chineses comuns de todos os estra-

tos sociais, que vivem juntos neste navio imaginário. Através dos 

olhos do artista, é possível aprendermos as realidades locais e os 

acontecimentos importantes que marcaram a história de Macau.
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Com efeito, a produção do desenho está intimamente rela-

cionada com as experiências e os sentimentos pessoais do artista, 

como destaca Feng (2020), crítico de arte, que revela, deste modo, 

a importância da experiência subjetiva:

Os chineses antigos acreditavam que cada pessoa vive no seu 

próprio tempo/espaço. Estar no seu próprio tempo, espaço e 

ambiente cria circunstâncias peculiares para cada indivíduo. 

E isso muda, à medida que as condições pessoais do indivíduo, 

a relação entre ele e outras pessoas e o ambiente circundante 

variam. Sem experiência subjetiva pessoal, não há significado 

para o mundo exterior. (Feng, 2020, p. 22)

Daqui se destaca que o espaço cultural em que vivemos cons-

trói a nossa identidade e ela define o nosso modo de interpretar e 

imaginar o mundo. Partindo deste pressuposto, é essencial aten-

tar que o Oriente se configura no desenho de Carlos Marreiros na 

forma não só ideal, imaginária, aperfeiçoada, mas também quoti-

diana, autêntica e concreta. Esta característica é determinada pela 

sua experiência pessoal de viver em dois mundos ao mesmo tempo: 

o mundo português e o mundo chinês.

Além de personagens desenhadas, a própria nave merece uma 

consideração mais aprofundada. Por um lado, tanto o tamanho do 

barco como a complexidade das personagens que o compõem dão 

uma sensação de conflito e contradição que está em desacordo com 

a realidade, mas trazem-nos uma experiência inédita e uma sensa-

ção de utopia que nos faz querer acreditar que o barco é suficiente-

mente grande para conter tantas histórias. Ao chamar e represen-

tar a utopia, o artista também dá ao espectador uma imaginação 

igualmente vasta. Por outro lado, a nave pode lembrar-nos de um 

universo em miniatura, que constitui uma capacidade poderosa 

de imaginação evidenciada por Carlos Marreiros. Segundo Gas-

ton Bachelard, se todo o mundo é a imaginação de uma pessoa, 

“quanto mais inteligente for na miniaturização do mundo, melhor 
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o possuo” (1994, p. 150) e assim sendo, há razões para acreditar que 

os valores que Carlos Marreiros está a tentar transmitir se tornam 

tridimensionais e ricos pela insistência no detalhe neste desenho.

Se considerarmos as semelhanças entre a nave de Carlos Mar-

reiros e um ninho de pássaro, podemos vislumbrar o mecanismo 

psicológico por detrás desta imaginação que é, aliás, oriunda do 

impacto de uma cultura marítima. Na realidade, a nave de Carlos 

Marreiros e o ninho do pássaro têm muito em comum: ambos têm 

uma base de madeira resistente que protege os seres que o habitam. 

Sobre esta temática, Bachelard escreve (1994, p. 104): “Quando um 

filósofo considera um ninho, acalma-se ao meditar sobre o tema do 

seu próprio ser no mundo calmo” (tradução minha). É bem prová-

vel que, quando Carlos Marreiros considera uma nave, também se 

acalma ao meditar sobre o seu próprio estar no mundo paradisíaco 

em que vivem pessoas de todos os lados. Se a casa construída por 

Thoreau ao lado do lago é uma materialização do seu berço ima-

ginário cheio de segurança, a nave é uma metáfora homóloga para 

Carlos Marreiros.

Olhando mais profundamente para esse desenho, encontra-

mos mais detalhes interessantes. Por exemplo, no canto superior 

esquerdo da nave há uma plataforma livre delineada num estilo 

oriental, com as plantas por baixo dela ainda desenhadas em estilo 

ocidental. Esta cena, a que o artista chamou “Paz no Sul”, é uma das 

suas bênçãos para Macau, cidade localizada no sul da China. A cena 

mostra duas pessoas em trajes antigos chineses, encontrando-se e 

falando, e duas crianças brincando descuidadamente.
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Fig. 2 – Parte do Red December, Marreiros, 2019.  

(Cortesia de Carlos Marreiros)

Nesta plataforma, encontram-se os pinheiros que estão atrás 

do homem sentado. Os antigos chineses não só gostavam de pintar 

pinheiros, mas também de cantar canções e de escrever poemas 

sobre eles, uma vez que a sua capacidade de permanecer sempre 

verdes, mesmo nos invernos frios, era frequentemente considerada 

um símbolo de longevidade e perseverança. Como resultado, este 

simbolismo foi também amplamente aceite pelos taoistas como 

um importante arquétipo de imortalidade. Além disso, podemos 

encontrar peixes desenhados a passar a porta redonda na parede do 

lado esquerdo e a transformar-se em carpas com características de 

dragão. Na verdade, isto remete para uma antiga lenda folclórica 

chinesa em que uma carpa do Rio Amarelo se transforma num dra-

gão quando salta sobre a Porta do Dragão (localizada no desfiladeiro 

do Rio Amarelo em Hejin, Província de Shanxi). É uma metáfora 

para passar com sucesso os exames imperiais nos tempos antigos e 

também avançar contra a corrente. Portanto, este cenário, baseado 

nas ideologias tradicionalmente chinesas, permite-nos vislumbrar 

um paraíso oriental ou um Shangri-La sem quaisquer conflitos e 
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cheio de tranquilidade. A construção de tal espaço é um reflexo 

do desejo do artista Carlos Marreiros de encontrar um “lar espiri-

tual” (Feng, 2020, p. 22) acima da realidade, com um mecanismo 

de construção imbuído na filosofia taoista e na estética oriental 

clássica, alcançando harmonia e unidade através do respeito pela 

natureza e pelas relações humanas.

Na verdade, toda a nave parece que está a flutuar no ar, visto 

que não tem água em baixo, mas há muitas personagens e animais 

que estão a voar em pleno ar por cima dela. Tal característica é des-

crita por Luís Sá Cunha do seguinte modo:

A nave da Cidade Vermelha sustenta o peso daquele mundo todo, 

mas não tem o berço da água. É uma nave suspensa, uma “ilha 

flutuante”, uma ilha suspensa entre céu, terra e mar” (Shelley), 

mas aqui levitada já voar, em sua leveza sustida, um aeróstato, 

como celestial Jerusalém alçando aquele mundo de gentes à 

estratosfera paradisíaca. Será, noutro sentido, assim uma barca 

alada pelas suas invisíveis asas, uma barca que conduz a nova 

nascença, que será para Bachelard “berço redescoberto”, busca 

de seio e de matriz. (Cunha, 2020, p.15)

Comparando a nave com uma ilha suspensa, um aeróstato, um 

mundo celestial ou um berço em busca da esperança, a nave tem 

asas invisíveis que lhe permitem voar acima da nossa realidade. 

Cunha (2020, p. 15) afirma ainda, citando uma frase de Bachelard, 

que o barco simboliza “a viagem triunfante entre mundos ou águas 

diversas, que ‘conduz à nova nascença, é o berço redescoberto, seio 

ou matriz de novo mundo’”. Por outras palavras, este navio é como 

a Arca de Noé, que transporta as partes mais valiosas e marcantes 

do nosso mundo real, mostrando-nos o passado e navegando para 

um futuro mais inclusivo num oceano imaginativo.

Símbolo cultural da nação marítima de Portugal e da cidade 

costeira do sul da China – Macau – o barco também é pintado em 



Sentimentos orientais na literatura de Macau em língua portuguesa: arte e poesia 97

outros desenhos de forma característica, como veremos noutra 

obra-prima de Carlos Marreiros: Beautiful People (2017).

Fig. 3 – Beautiful People, Marreiros, 2017 (Cortesia de Carlos Marreiros).

(398 mm x 330 mm, Papel, acrílico, azulejos transparentes)

Este desenho é composto por uma série de painéis que foram 

usados para ornamentar paredes na entrada de um hotel em 

Macau. A paisagem natural, urbana e cultural de Macau é apre-

sentada de forma multidimensional através da utilização de 

apenas três cores diferentes.

A característica transcultural e animada de Macau é mostrada 

através de três camadas: o pano de fundo de cor azul mostra a 

paisagem natural e urbana da cidade. Podemos sentir simples-

mente a alegria das pessoas nesta paisagem: além dos locais a 

passear por ruas e colinas como acontece na vida quotidiana, há 

algumas figuras acima deles, pintadas em cor vermelha, como um 

poeta, um português a voar de avião, uma atriz de ópera chinesa 
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e um anjo a andar de skate. O cosmopolitismo de Macau possi-

bilita, de uma forma imaginativa, a combinação da interseção 

do Oriente com o Ocidente e da coexistência do clássico com o 

moderno. Para mais, a terceira camada do desenho é composta 

de objetos culturais pintados de cor amarela: as lanternas fes-

tivas chinesas e os caracteres “Fu” e “Xi” que normalmente se 

colam nas portas durante o Ano Novo ou nos casamentos para 

desejar felicidade. A coexistência, neste desenho, de pessoas 

de diferentes países, culturas e religiões constitui, deste modo, 

um símbolo de harmonia e de progresso da civilização humana 

e proporciona-nos uma nova possibilidade de viver sem fron-

teiras geográficas ou históricas e um espaço infinito, onde se 

pode viajar livremente entre a imaginação e a realidade. Para 

Carlos Marreiros, a felicidade em Macau significa a convivên-

cia pacífica e uma osmose de modo mútuo das culturas ociden-

tais e orientais neste espaço de interseção. Como refere Cunha 

(1998, p. 19), o artista “omnipresentemente opera sínteses dos 

dois universos – português e chinês – chamando a convívio os 

lugares comuns mais impressivos e emblemáticos do imaginá-

rio patrimonial dos dois mundos” e coloca os dois universos na 

plataforma – Macau –, a fim de mostrar o seu afeto em relação 

à cultura luso-chinesa.

Mais uma vez, um barco vermelho de estilo chinês chama-

-nos a atenção, com a sua característica fictícia, como se fosse 

uma versão inicial da nave no desenho Red December (Marreiros, 

2019). Ao lado, coloca-se um barco semelhante em miniatura, 

com corpo de aparência de peixe, situado no canto esquerdo. 

Segundo Cunha (2020, p. 15), “no mundo dos desenhos de Car-

los Marreiros comparecem ao seu discurso alguns elementos 

que sempre ressurgem e são constantes”, como “barcos, peixes 

e objetos em suspensão”, que se destacam no que vemos nos 

dois desenhos analisados. Como sabemos, Macau era apenas 

uma pequena ilha cuja população dependia principalmente da 
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pesca para a sua subsistência. Neste desenho, acima da paisagem 

natural e urbana de Macau que serve de pano de fundo, a cul-

tura marinha de Macau é realçada em combinação com peixes. 

Na verdade, nos dois desenhos apresentados acima encon-

tram-se semelhanças tanto nos elementos como no estilo. Por 

exemplo, a carpa, sendo um elemento simbólico usado pelo 

artista, existe não só em Red December (Marreiros, 2019), mas 

também em Beautiful People (Marreiros, 2017). A carpa é um 

tipo de peixe comum na China, cuja imagem é usada nos amule-

tos e ornamentos, significando prosperidade, longevidade e fer-

tilidade na cultura chinesa. Nos desenhos de Carlos Marreiros, 

abundam as carpas, o que é interpretado por Cunha (2020, p. 

15) como “exemplo de triunfo sobre as águas porque as correntes 

e os rápidos, ou seja, sobre o caos, é expressão de bons augúrios, 

mas aqui sempre voando no espaço, como as longas bandeiras 

e estandartes voejando às brisas assinalam o império do ar, da 

imaginação voadora que, no voo, anima o vento para arrastar o 

mundo”. De facto, a carpa, neste desenho, não é só o exemplo de 

triunfo sobre as águas, mas também sobre o céu, pois o seu voo 

pelo ar rompe com as nossas perceções convencionais e mostra-

-nos a leveza e a liberdade da carpa de uma forma imaginativa, 

a qual confere à sua pintura uma misteriosa mitologia oriental.

Diríamos que as pinturas de Carlos Marreiros se destacam 

pelo seu fascinante imaginário, em que figuras de diferentes 

culturas e espaços coexistem de forma natural e harmoniosa; 

mas, por outro lado, o seu estilo é bastante realista, uma vez 

que esboça de forma viva a realidade da diversidade humana de 

Macau. Todas as impossibilidades tornam-se possíveis em Macau, 

o que permite que a criação artística de Carlos Marreiros pareça 

fantástica e convincente ao mesmo tempo. Com descrições à volta 

de imagens simbólicas da cultura chinesa, cria um espaço com 

características misturadas, que interliga o ocidental e o oriental. 

E, assim, a sua arte é uma subtil mistura de tradições e inova-
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ções, mostrando várias imagens de figuras profanas, religiosas 

e imaginárias. Embora baseado nas realidades do nosso mundo, 

a imaginação de Carlos Marreiros está cheia de “metamorfoses 

sacras e antropomórficas, por vezes de um visionário quase que 

alucinado, repletas de humor e monstruosidades” (Mio, 1998, 

p. 32), tornando o seu mundo artístico muito sui generis, um 

estilo que é fortemente reconhecível e peculiar.

Não é difícil associá-lo à terra mágica de Macau, onde Car-

los Marreiros nasceu e foi criado, um lugar de intercâmbio cul-

tural, religioso e comercial e de integração multifacetada desde 

os tempos antigos. Feng descreve assim esta cidade: 

Macau é um lugar estranho. A sua história e cultura e as 

indústrias do jogo e do turismo entrelaçaram o passado e 

o presente, o real e o virtual, elementos simples e glamoro-

sos do modernismo e da China antiga, e apresenta-se numa 

mescla de valores culturais. (Feng, 2020, p. 22)

Sendo uma pequena ilha subtropical que testemunha tanto 

as vicissitudes históricas da China como de Portugal, Macau 

possui o ar moderníssimo e ao mesmo tempo extremamente 

tradicional. Crescendo em tal espaço, Carlos Marreiros tem uma 

forma de pensar mais ampla do que outros que vêm de lugares 

monoculturais. A diversidade cultural intensifica a sua sensibi-

lidade artística e a sua capacidade de tolerância de confrontos 

culturais. Aliás, o seu domínio do português, chinês e mesmo 

cantonês permite-lhe viajar livremente por diferentes espaços, 

inspirando-se em diferentes narrativas humanas e paisagens 

naturais, que se juntam para formar a pedra angular do seu 

mundo artístico.

Podemos verificar que, Carlos Marreiros, sendo um artista 

macaense, tende a dissolver, nas suas obras, as diferenças cultu-

rais entre o Oriente e o Ocidente, bem como a eliminar alguns 
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estereótipos pré-construídos através de, por um lado, a conver-

gência de todas as personagens tanto do mundo oriental como do 

mundo ocidental, e, por outro lado, a demonstração de padrões 

estéticos diferentes. Assim sendo, pode dizer-se que o artista, 

enquanto presença exemplar de comunicação transcultural e de 

globalização nas últimas décadas, criou um novo paradigma de 

poética. As referências à cultura e à tradição chinesas, na sua 

poesia e nos seus desenhos, evidenciam sentimentos fortes liga-

dos ao Oriente e baseiam-se no contexto socialmente oriental, 

sem deixar de ter em conta a osmose multicultural e histórica de 

Macau. A criação de Carlos Marreiros evoca uma esperança de 

apreciar a cultura e os valores dos outros, tal como se apreciam, 

tornando o mundo num todo harmonioso – uma atitude que 

coincide com o ideal confucionista chamado “Da Tong”, para um 

mundo pacífico e próspero em que todas as pessoas são iguais e se 

amam umas às outras. É considerado pelo confucionismo como 

a fase mais alta do desenvolvimento social humano, semelhante 

à utopia no Ocidente. Neste sentido, acredita-se que as obras 

artísticas de Carlos Marreiros permitem-nos olhar para dentro 

de nós próprios e ver a presença dos outros, redescobrindo o 

cerne dos valores orientais.
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1. O SISTEMA DAS ARTES

O entendimento da poesia de Carlos Morais José na sua rela-

ção com as artes ganha particular significado quando pensada no 

conjunto da sua obra literária e no contexto artístico de Macau. Se 

bem que nenhum dos seus textos, da poesia à narrativa ficcional e à 

crónica, aborde de forma teórica a particular relação da poesia com 

a música, e sendo mais abundante o exercício de dialogismo com a 

arte pictórica e com a arquitetura, por exemplo, a presença da música 

acaba por se impor de forma naturalmente mais subtil, ganhando 

um estatuto de omnipresença. 

Carlos Morais José (Lisboa, 1963), escritor, jornalista editor, resi-

dente em Macau desde 1990, é autor de crónicas, poesia e romance, 

ensaio, com incursões e diálogos com a pintura, o teatro e o cinema 

(Augusto, 2019, 2020a, 2020b, 2021; Simas & Marques, 2016; 

Pereira, 2015; Cabrita, 2017). O seu principal romance, depois das 

narrativas breves de A morte são 4 noites (1996), é O arquivo das 

confissões. Bernardo Vasques e a Inveja, de 2016, entretanto tradu-

zido para inglês. Dentro da sua obra literária, uma obra consistente, 

consolidada e desafiante, publicada maiormente em Macau, é o 

1 saramrma@gmail.com
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seu livro de poesia Anastasis, longo roteiro poético da viagem para 

Oriente, que ocupará o espaço central deste trabalho. Depois de uma 

primeira edição em 2013, Morais José publicou uma segunda edi-

ção de Anastasis em Lisboa, em 2019, pela editora Abysmo, edição 

revista e aumentada, uma vez que, além de alterações pontuais na 

primeira edição de certos capítulos e na “Abertura”, acrescenta dois 

novos capítulos, “Egypto” e “Terra Santa”, à configuração original.

Tendo em conta a obra multifacetada do autor e a relação entre 

literatura e música, é necessário um preâmbulo onde se esclareça o 

ponto de vista a partir do qual se fará o comentário de Anastasis.

A relação entre a poesia e a música sempre foi considerada: as 

duas podem ser entendidas como “um modo privilegiado de abor-

dar o mundo artístico entre pares, pois apesar de haver diferenças 

entre si, buscam uma sintaxe comum” (Leonido et al., 2020, p. 95; 

Matos, 2008). A sintaxe musical depende da afinidade entre os sons, 

sendo que ouvir música resulta de um processo cognitivo, em que 

todos os dados se relacionam com a estrutura em si, constituindo 

um todo. Este facto, além de permitir entender uma peça musical, 

permite também pensar na música e na poesia em termos compara-

tivos: também na poesia se agrupam elementos diversos de forma a 

constituir um todo discursivo coerente e estético. O ritmo será uma 

técnica comum às duas artes enquanto realização formal, mas não 

o único, como se verá ao longo deste trabalho.

O entrelaçar da expressão e da estrutura poéticas e musicais acon-

tece e é referido desde a Antiguidade Clássica, tal como a relação entre 

elas foi alvo de teorização desde muito cedo. Essa conceptualização 

nasce do entendimento da “arte” num sentido bem mais abrangente 

do que o atual e situa-se no domínio da sua classificação das artes. 

A divisão das artes foi sendo ensaiada por Platão em obras tão 

distintas como O Banquete, Hípias Maior, As Leis ou A República, 

sendo que a divisão tripartida terá sido uma das formas mais rele-

vantes (Sales, 2019, p. 52), embora não tenha sido a única apontada 

pelo filósofo. Platão distinguiu as artes que faziam uso da realidade, 
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as artes que produziam uma nova realidade e as artes que imitavam 

a realidade, sendo que para Platão as duas últimas tinham maior 

importância, ou seja, as “artes produtivas”, como seria a arquitetura, 

e as “artes imitativas”, como seriam a poesia e a pintura, criadoras 

de emoções e de prazer, imagens sensíveis do mundo magnífico das 

ideias do mundo inteligível (Moral, 1999, p. 83), sendo que a este 

último apenas o filósofo teria acesso. 

Mas, a verdade é que, para Platão, a poesia seria a mais consi-

derada entre as artes, sendo que a ela estaria associada a música. 

Como nos mostrou Rocha Pereira, através dos principais textos da 

literatura grega clássica, os heróis entoavam, os aedos cantavam, e 

para as artes da música havia as Musas inspiradoras:

Na verdade, Clio significa a glória que os versos concedem; 

Euterpe, o deleite de escutar o canto; Talia, os banquetes onde ele 

se entoava: Melpómene, a melodia, e Terpsícore, a dança; Erato, 

o desejo e o prazer de a ouvir; Polímnia, a abundância de sons; 

Urânia, o seu carácter celestial, divino; Calíope, a beleza da voz. 

A especificação de atribuições das Musas, que fará, por exemplo, 

de Clio a patrona da História, de Melpómene a da Tragédia, etc., 

é muito tardia. Durante toda a época arcaica e clássica, as nove, 

indistintamente, inspiravam o poeta, e o nome de cada uma tra-

duzia os vários efeitos da poesia. (Pereira, 1961-1962, pp. 336-343)

No que diz respeito a Aristóteles, as suas considerações relativas 

à classificação das artes, apesar de distintas da conceção platónica, 

insistem na consideração da “imitação” como relação da arte com 

o mundo, atingindo igualmente a poesia, a música, a dança, a pin-

tura e a arquitetura, consideração que exerceu influência em muitos 

autores até ao século XVIII (Aristóteles, 1994). Contudo, essas artes 

não eram abordadas em conjunto, como “belas-artes”: a arquitetura 

estava excluída e a música e a dança eram vistas como partes da poe-

sia e não como artes distintas (Sales, 2019, p. 61). 
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É curioso que a classificação das artes e das ciências tenha conti-

nuado a ser ainda uma questão discutida no Renascimento, embora 

se considerasse que a Poética tinha uma função única entre as outras 

ciências e não houvesse grande dúvida em colocá-la entre as “artes 

do discurso” (Weinberg,1961, pp. 1-37). Ao comentar a classificação 

das ciências e das artes de Gabriele Zinano, que consta do tratado 

“Il Sogno, overo della poesia”, Weinberg sublinha o facto de a poesia 

ter ultrapassado os limites do seu campo específico e se ter tornado 

uma ciência universal, partilhada por todas as outras, situação justi-

ficada, em grande parte, pela estrutura alegórica que correntemente 

a caracterizava (Weinberg, 1961, p. 12; Augusto, 2010, p. 20).

A verdade é que, até ao século XVI, a relação íntima entre a 

música e a poesia manteve-se. O facto de a composição literária ser 

feita para o canto, acompanhado da lira, preferencialmente, e de 

outros instrumentos de corda, caracterizou a poesia e o teatro da 

Grécia antiga, sendo que Aristóteles, na sua Poética, considerava 

este superior à epopeia (1994, p. 146), e que na tragédia, a música 

seria elemento essencial (Leonido et al., 2020, p. 95). Esta relação 

estreita percorre os séculos, sendo que a poesia medieval tinha o 

canto como forma de expressão da lírica trovadoresca. O papel do 

trovador e do menestrel, por exemplo, e o género das “cantigas”, nas 

suas três vertentes mais do que conhecidas (amigo, amor, escárnio 

e maldizer), são marca desta ligação, sendo que a interpretação, a 

memória e a performance tinham um papel importante. São conhe-

cidas, por exemplo, as formas musicais de seis cantigas de amigo de 

Martin Codax e de sete cantigas de amor do rei D. Dinis (Ferreira, 

1993, p. 469).

Nem a invenção da imprensa, que possibilitou o desenvolvimento 

da escrita e da leitura e que levou à distinção entre música e poesia, 

fez com que o poema perdesse os traços da relação com a música. Esta 

continuou bem visível em outros géneros literários como o madrigal, 

o rondó e a balada, que apresentam estruturas estróficas, métricas 

e versificatórias que aludem diretamente às formas musicais. “Se a 
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separação de poetas e músicos dividiu a história de um gênero e outro, 

a poesia não abandonou de vez a música tanto quanto a música não 

abandonou de vez a poesia” (Leonido et al., 2020, p. 96).

Talvez o corte maior tenha ocorrido no Renascimento, quando 

o ato de leitura da poesia, entretanto divulgada de forma impressa, 

conduz a uma interpretação individual e interior, onde o canto, como 

ato coletivo, deixa de fazer sentido em todas as situações. Isto não 

quer dizer que as duas artes não deixem de estar presentes uma na 

outra, mesmo quando separadas pelo ato de leitura e de represen-

tação. Com efeito, as formas tradicionais da medida velha, o madri-

gal, as cantigas e os vilancetes, que usavam a redondilha menor e 

maior, estruturas métricas de ritmo mais popular, são cultivadas 

pelos poetas do Cancioneiro Geral, por Sá de Miranda e Camões, 

estando também presentes no teatro vicentino, sendo que neste há 

espaço também para a performance musical, apontada nas didas-

cálias e nos textos impressos. Entre tantas ocorrências, observe-se 

o Auto dos Reis Magos, que resultou de uma encomenda da Rainha 

D. Leonor para a festa da Epifania, de 1503. O auto conta viagem 

de dois pastores até Belém para visitar o menino Jesus, sofrendo no 

caminho uma série de peripécias, terminando com a interpretação 

de um vilancete junto do Presépio, cantado pelos Reis Magos e pelos 

pastores (Vicente, 1586, pp. 9-10). 

No que diz respeito à poesia em medida nova, própria dos géne-

ros literários que despontaram a partir do Renascimento, também 

ela mantém a ligação a formas musicais, mesmo que a sua interpre-

tação se tenha tornada cada vez menos importante: a canção, a ele-

gia, a ode, o madrigal, por exemplo. A relevância desta relação pode 

ser provada a partir das composições poéticas das novelas pastoris, 

género iniciado em Portugal por Francisco Rodrigues Lobo e por Fer-

não Álvares do Oriente, onde o conjunto indispensável dos adereços 

pastoris incluía a flauta e a sanfona (Augusto, 2010, pp. 141-143). 

No período barroco, Soror Violante do Céu e Francisco Manuel 

de Melo são também um dos exemplos desta relação entre poesia e 
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música. No Parnaso Lusitano de Violante do Céu, impresso em Lis-

boa por Miguel Rodrigues em 1733, há uma vasta coleção de vilan-

cicos “para se cantarem” nas várias solenidades (1733, p. 322); tal 

como as Obras Métricas de Francisco Manuel de Melo, publicadas 

em Lyon, em 1665, revelam um conjunto igualmente considerável 

de formas destinadas ao canto, apadrinhadas, aliás, pelas respetivas 

musas e seus instrumentos: a harpa de Melpómene, a cítara de Erato, 

que apresenta um conjunto de romances heroicos “para musica”, a 

tiorba de Polímnia, a tuba de Calíope, a sanfonha de Euterpe, a viola 

de Tália, a lira de Clio, a avena de Terpsícore, que compila “tonos y 

romances” para serem cantados e “postos em musica”, e a fístula de 

Urânia, de que constam variados vilancicos e chansonetas (Picado, 

2012).

A interligação entre os géneros líricos literários e musicais foi 

constante ao longo do tempo, mas interessa-me sobretudo observar 

brevemente um dos aspetos que marcará a poesia de Carlos Morais 

José, fazendo jus, aliás, à sua matriz romântica e simbolista, ou seja, 

a relação entre a plasticidades das duas linguagens:

A música figura desde muito cedo como tema na poesia. Mas é 

sobretudo na sequência do pensamento poético-musical român-

tico convertido em fermento da poesia simbolista, que a arte dos 

sons passa a ter uma importância fundamental para os poetas. É 

neste momento que as relações entre poesia e música são assumi-

das poeticamente na plasticidade do poema e na procura de uma 

nova linguagem, da palavra que se anula no silêncio. (Leonido et 

alii, 2020, p. 96)

No que à poesia de Morais José diz respeito, uma das suas refe-

rências é exatamente a poesia simbolista de Camilo Pessanha, embora 

deva ser considerado também o simbolismo de forma geral. A leitura 

de composições da Clepsidra que, depois da primeira edição de 1920, 

foi novamente publicada em 1945, introduzidos mais poemas por 

João de Castro Osório, mostram a extrema relação com a música, 
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como se esta estendesse pelo som imaginado o sentido dos versos. O 

poema “Violoncelo” todo ele se desenvolve a partir da sugestão dos 

primeiros versos: “Chorai arcadas / Do violoncelo!” (Lopes, 1983, p. 

129; Lemos, 1981) 

Tratando-se de artes intimamente ligadas ao som e à expressão 

melódica, ainda assim a similitude procurada entre linguagem verbal 

e sons musicais não é a única forma de o poema se relacionar com a 

música: “Essa relação também se pode dar por analogia a estruturas 

da linguagem musical ou mesmo pela indicação feita a uma compo-

sição” (Leonido et al., 2020, p. 97). Trata-se de um feixe de relações 

extremamente complexas, que implica intersecções e conexões entre 

diferentes meios de expressão, com códigos e linguagens distintas, 

processo a que genericamente se dá o nome de intermedialidade 

(Chandler e Munday, 2020; Rippl, 2015). Assim, este cruzamento 

entre as duas artes pode ir desde a referência direta, seja pelo título 

do texto, pela referência ou pela forma, até a uma sobrevivência, 

quase sempre indireta e subtil, de uma melopeia em continuum, de 

que participa a memória do autor, do leitor e do contexto de pro-

dução e leitura, além do universo ficcionalizado no próprio poema. 

Trata-se de um conceito que ultrapassa o diálogo entre textos, que 

vai além do facto de todo “o texto ser absorção e transformação de 

outro texto”, processo chamado “intertextualidade” por Kristeva 

(1969, pp. 84-85). O texto literário dialoga não só com outros “tex-

tos”, mas também com a intersubjetividade gerada na história e na 

sociedade, no seu contexto, na sua mundividência (Bakthine, 1978), 

o que inclui forçosamente uma relação com outras artes.

Como afirma W. Wolf, “Literature is a verbal form of art that 

does not only refer to reality in various ways but can also establish 

a plethora of contacts between individual literary works and genres 

as well as to other, non-literary discourses and other arts and media” 

(2015, p. 459). Temos visto como as várias relações entre literatura e 

música contribuem largamente para este “intermedial” potencial da 

literatura, que pode alcançar diversas formas e fenómenos.
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No caso de Anastasis de Carlos Morais José, o exercício manter-

-se-á dentro do que Wolf chama “extracompositional intermediality” 

(2015, pp. 461-62), ou seja, a consideração de uma abordagem cen-

trada no material disponibilizado, os poemas dados a ler, tendo em 

conta uma esfera onde circulam o sujeito poético, o seu universo 

de saber e de memória, e a expressão poética desse universo, num 

dado espaço e num dado tempo, que são as características da “via-

gem” que é desenhada em Anastasis. Wolf refere (2015, p. 461) que 

as relações entre “media” podem transcender composições indivi-

duais, implicando uma abordagem mais ampla, distinguindo entre 

“transmedialidade” e “transposição intermedial”, cujos conceitos vão 

para além das relações músico-literárias. Interessa para este caso o 

conceito de transmedialidade: 

Transmediality is thus the result of an essentially media-compara-

tive perspective and appears, for instance, on the level of ahistorical 

formal devices that occur in more than one medium. Examples of 

this highly fruitful intermedial perspective include the occurrence 

of motifs and variation, of framing structures and descriptivity in 

both literature and music. (Wolf, 2015, p. 461)

Os fenómenos “transmediais” são caracterizados pelo facto de não 

serem facilmente distinguíveis as suas origens e primeiras ocorrên-

cias, fluindo por entre o processo de produção e de leitura literária, de 

acordo com o contexto envolvente. Tendo em conta o universo poético 

de Anastasis, a amplitude encontrada relaciona-se com variantes que 

chamaremos também “extracomposicionais”, como seja o ato de lei-

tura, o universo do leitor e a sua capacidade de reconhecer a conver-

gência e o diálogo, facto que aumenta a incerteza do grau de eficácia 

dos diálogos estabelecidos ao longo das obras literárias (Wolf, 2018). 

A margem de coincidência possível entre o universo do poeta e 

a mundividência e o horizonte de expectativas do leitor (Jauss, 1993; 

Zilberman, 2015; Ceia, 2009), no que esta tem de processos men-

tais, feitos de experiência e memória, importa em muito para uma 
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leitura eficaz. Não estando o leitor na posse da mundividência do 

poeta, a leitura pode aproveitar, contudo, os elementos formais e as 

possíveis referências oferecidas ao diálogo tão desejado em todo este 

processo. A intertextualidade funciona se for reconhecida, exigindo 

um leitor capaz de identificar a forma como determinada obra lite-

rária se coloca nessa “linha da literatura”. Trata-se do “leitor ideal”, ou 

ideal ao ponto de ser capaz de reconhecer os intertextos e, para além 

desse reconhecimento, ser capaz de fazer novas leituras, inesperadas 

e profícuas, vinda da sua própria mundividência (Augusto, 2020b).

A relação entre poesia e música deve ser, assim, entendida como 

um procedimento literário com efeito estético, que decorre da vontade 

do autor, que comunica o facto de forma mais ou menos evidente ao 

leitor, e assim, neste diálogo, fazem ambos uma leitura do mundo. 

Sendo todo o discurso por natureza dialógico com a literatura e o 

mundo artístico, ou o autor o ignora e torna-se desgraçadamente 

visível o facto, uma vez que reduz as vozes do mundo à sua mesma, 

e poucos são aqueles que alcançam o ponto de terem uma “voz”, ou 

o autor aceita este princípio e faz dele um procedimento válido e efi-

caz, que acrescenta o saber do mundo e o enquadra num espectro 

superior de interpretação (Augusto, 2020b).

2. AS FORMAS POÉTICAS MUSICAIS

Depois deste longo preâmbulo, observamos que a poesia de 

Anastasis se aproxima e se relaciona com a música de modos dife-

rentes. Por um lado, a relação estabelece-se através de uma ampli-

tude de códigos partilhados entre géneros poéticos e géneros musi-

cais; a segunda relação é de outra dimensão e implica a presença da 

experiência, da memória e da visão do mundo, sempre particular, 

do sujeito poético. Talvez devamos acrescentar ainda um terceiro 

modo, uma vez que, tratando-se de poesia escrita num movimento 

de viagem, o discurso poético absorve expressões literárias e musi-

cais próprias de cada espaço onde o poeta se demora.
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Se a “música” não se apresenta como tema particular da obra, 

ainda assim a leitura dos poemas, estendendo-se por capítulos que 

estabelecem um fio viajante através do “Egypto”, “Patmos”, “Istam-

bul”, “Terra Santa”, “Syria”, “Pérsia”, “Índia”, “Sião”, “Terra Khmer” e 

“Mekong”, implica uma perceção musical apurada.

O livro começa com uma “Abertura” (2019, p. 20), dividia por três 

poemas. Depois da “proposição” apresentada no primeiro poema, “A 

noite tresmalhada” (2019, p. 7), onde se estabeleceu o horizonte da 

viagem, “Vers l’Orient!”, e longe da noite sombria e chuvosa, da “ilu-

são da viagem” e da “miragem de partir” do poema “Restelo” (2019, 

p. 8), o terceiro poema, “Pólo Sul”, transporta o leitor para horizontes 

mais abertos, apesar do “inútil desconcerto”. Transcrevo o poema:

Só a vida é mais triste que a música.

Este entrever, quase adivinhar suspenso,

do que separa o silêncio:

Rasgam-se os dedos cegos

no vão marfim das sonatas,

no tom dos metais, argentino,

no vislumbre repentino

mas certo

de inútil desconcerto.

— Não a mim, senhores...,

que me deito em qualquer leito

sem medo de dissabores!

Ter a vida de um romeiro

que parta ao Pólo Sul,

a ver céus feitos de tule,

verdades no nevoeiro.

— Vou embarcar num cargueiro!

Sobre o convés, arrependido, cantando:

C’os meus irmãos sonharei voltar,
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verei a morte em alto-mar.

C’os meus irmãos sonharei voltar,

verei a morte em alto-mar.

Como enjoa a viagem,

vómitos frios, miragem

assolando, com a força do Suão.

Comemos o capitão

(ele não tinha razão...)

Encostámos nesta margem.

Praias, calor, aguaceiro,

mulheres de risos ardentes...

Logo de novo não sentes,

cheiro perto o mar matreiro:

— Vou embarcar num veleiro!

Varia então o tormento:

e sob as velas ufanas,

sinto falta das cabanas

donde me afasta o vento.

Venero agora o azul,

a única liberdade,

deixo p’ra trás a cidade,

sigo para o Pólo Sul.

Lá, a coberto da distância,

em deserto tão calado

percebo quanto é errado

o final desta errância.

— Vou daqui par’ó Japão!

As mulheres não fugirão...

(2019, pp. 9-10)
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O desenvolvimento do tema parte da comparação inicial “Só a 

vida é mais triste do que a música”, o que permite perceber que a 

abertura de horizontes para Sul não acrescenta uma transforma-

ção real em relação ao ponto de partida, e que a leveza do sujeito 

é aparente. Tudo se torna sensível à perceção do sujeito. Se toda a 

impressão causada pela música produz um certo e aprazível grau 

de dor no sujeito poético, como sensação que é, na vida esse grau de 

dor, esse grau diferente de tristeza, torna-se ainda mais intenso. Os 

“dedos cegos”, o “vão marfim” das sonatas, prolongam-se no “inútil 

desconcerto”, que uma atitude feita de bravata e uma suposta cora-

gem não escondem, e já no convés o sujeito poético canta o seu arre-

pendimento. Para lá da aventura anunciada por cargueiros e veleiros, 

do exótico previsto e encontrado a cada margem, da liberdade que 

caracteriza o viajante, restam os tormentos da viagem, o cansaço, a 

rotina melancólica, que só outra viagem parece poder compensar. 

Para este arrependimento não são suficientes os versos escritos, exi-

gindo o acompanhamento da cadência musical.

A forma estrófica, a rima, o metro, maioritariamente em redon-

dilha maior, a repetição dos versos da canção, marcam um ritmo 

que aproxima as duas formas de expressão, poesia e música, de uma 

forma que se torna assídua em Anastasis. As características formais 

da poesia de Carlos Morais José apresentam, assim, alguns elementos 

que permitem reforçar a relação com as formas tradicionais literá-

rias, e não só da tradição europeia, que estariam muito próximo das 

formas musicais. Num conjunto diverso, onde tem lugar a narrativa 

e a poesia em prosa, acentuado o ritmo com a rima interna, parece 

haver uma preocupação constante com uma melopeia, desenhada 

ao longo dos versos, que parece prolongar o sentido das palavras. 

Este facto acaba por provocar efeitos insólitos, sobretudo quando 

o tema da composição foge dos temas canónicos relativos à forma poé-

tica em causa. Há quatro poemas em partes diferentes de Anastasis 

em que é visível o recurso à musicalidade da forma tradicional: em 
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“o muezim atrasado”, da sequência “Egypto” (2019, p. 18), “Amor de 

Goa”, de “Índia” (2019, p. 175) e “Absoluto”, de “Sião” (2019, p. 209).

Na primeira composição referida, “o muezim atrasado”, a pre-

sença de um mote, conhecido como sequência inicial das cantigas 

e dos vilancetes, repetido como refrão incompleto em duas das seis 

estrofes irregulares do poema, remete para uma tradição que con-

trasta com o universo do Norte de África e da figura do muezim, 

também chamado almuadem, encarregado de marcar a hora das 

cinco orações obrigatórias, do alto dos minaretes, com o seu canto. 

Não temos Leonor, nem fontes de água, nem verdura, mas temos 

uma voz do sujeito poético que, à semelhança da voz poética nos 

vilancetes camonianos, interpreta as metáforas e canta a impressão 

que o mundo observado lhe provoca.

Mote: Agora o mundo é assim

O sol morre sozinho

mais além daquele jardim

mas não se ouve pairar

o canto do muezim.

Agora o mundo é assim.

A primeira estrela fulge

e da mesquita esticada

nem um suspiro se evola.

Espera...

Já se ouve bater a sola

a vencer o minarete,

mas quando ele verga a mola,

Alá dá-lhe um raspanete.

Chegou tarde o muezim...

E bem pode noite fora

as orações entoar,

que os fiéis, passada a hora,

já só pensam no jantar.
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Finalmente, solta a voz

num tom de canto trinado.

É pastor em desespero

pois nada trará de volta

o rebanho tresmalhado.

Não desiste o muezim...

Atira o verbo contínuo

com a voz sempre mais cava

mas era o tanger das cabras

que a sua voz invocava.

Já vai longa a noite alada,

canta alto o muezim,

mas nesta noite aziada

cantava só para mim.

Agora o mundo é assim.

(2019, pp. 18-19)

De uma forma extremamente poética, recorrendo à metáfora, 

o sujeito poético transforma o muezim em “pastor” que chega tarde 

a chamar os crentes para a oração: “É pastor em desespero / pois 

nada trará de volta / o rebanho tresmalhado”. Já o sol “morrera sozi-

nho”, a mesquita silenciosa, os ralhos de Alá pela demora, o esforço 

já rouco do muezim que apenas encontra como ouvinte, pela longa 

“noite alada”, o sujeito poético. O mote, “Agora o mundo é assim”, 

mostra como o canto do muezim, por tardio, já não convoca os fiéis 

impacientes, mas sim um universo inesperado, fora de horas, para a 

construção de memórias e empatias. Neste universo, motivado pela 

figura do muezim e do seu canto, do jardim e da mesquita, o poeta 

cruza a realidade que presencia com a ficção que imagina e com a 

memória da sua própria cultura, ou seja, o canto da oração e o apelo 

do pastor às suas ovelhas. A relação que se estabelece entre o poeta e 

o muezim é de cumplicidade, entre uma noite “alada”, transportada 
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pelo “canto alto” do muezim, e a “noite aziada”, quando o canto deixa 

de ser útil, tornando-se exercício duplamente subjetivo. 

Os poemas “Amor de Goa” (2019, p. 175) e “Absoluto” (2019, 

p. 209) apresentam mais semelhanças com as formas tradicionais. 

Assim, o primeiro poema parte de um verso que funciona como mote, 

apesar de assim não ser referido, “Se o amor não é de Goa”. 

Se o amor não é de Goa

Quede-se a alma em Lisboa

Até se me o peito curar

Vida por engalanar:

Pelas Índias não ecoa

Se o amor não é de Goa

Alma leve e desleixada

Por outro corpo roubada

Nele traidora se detém.

Pena agora quem sozinho

Se gasta pelo caminho

E a pedra de ouro retém

Alma nunca amargurada

Mas só por ser contestada

Surge aqui esta hiância:

Por ali o mundo ledo 

Do lado de cá o medo

Sobra calada distância

Quem disse que ver é dor

Com o olhar baço, profundo,

Vê o mundo sem temor

Enquanto for deste mundo

Regresso mas fico à toa

Que o amor não é de Goa...

(2019, p. 175)
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Composto por quatro estrofes regulares, redondilha maior, com 

versos rimados, reproduzindo a medida velha, também o tema do 

amor corresponde à codificação poética esperada (Augusto, 2020a, 

p. 157). O segundo poema indicado, contudo, introduz uma mudança 

fundamental. Fazendo parte da sequência “Sião”, da parte segunda 

relacionada com Bangkok, o poema “Absoluto” está muito próximo 

da paródia, contrariando o registo lírico tradicional. O mote decla-

rado, “E vou já buscar mais gelo”, remete para as ruas boémias da 

cidade, fazendo conviver os efeitos do álcool com o conhecimento 

que o sujeito poético adquire de si próprio (Augusto, 2020a, p. 158), 

e para um sensacionismo muito ao modo de Álvaro de Campos, que 

anunciava a sua necessidade de tudo sentir de todas as maneiras 

(Pessoa, 1996, p. 343).

Mote: E vou já buscar mais gelo!

Não temais o álcool, o astuto,

Que vossa alma tanto queima:

Só merece o fim quem teima

E na sede se mira: absoluto!

Nem desprezeis, imprudentes,

Seu fulgor, o vapor

Que, entredentes, se exala:

– Limpemos cruéis a sala!

Nada deixemos ficar:

Nem o urso de embalar

Nem de dobar o novelo.

E tudo o que então pensar

Seja na rota da seda

— E vou já buscar mais gelo!

Perturbada alameda

De novas por vadiar

Resta-me então penar

Sufragar o pesadelo.
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Não há meio de fazê-lo

Que não seja mais poção.

Pode haver opinião,

Bigodes de acrobatas,

Cimento de pataratas,

— E vou já buscar mais gelo!

Não há meio de fazê-lo

Que não seja mais poção

Copos descem pelas cortinas

Num latejar de alarido,

Avinhadas bailarinas

D’encarnado no vestido

Copos jubilam nas mesas

Entre cenas de pasmar:

Homens com delicadezas,

Mulheres de rabo pr’ó ar

............

E também o seu contrário

Há também o vinho sóbrio

Do pensamento tão vário

Sem intriga nem opróbrio

Com ele o pensar avança

Sem temer freio nem brida

Pula, salta, balança

E sem temer faz-se à vida

Rodam os corpos na sala

Pelas mãos quentes, certeiras,

Rodam os copos na sala

É noite de bebedeiras!

Beber para recordar

Beber para esquecer
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Beber até vomitar

E se preciso morrer!

Avança p’ra mim alegre

Uma garrafa de selo,

Que tempo tão bem empregue

Mais a sê-lo que parecê-lo

— E vou já buscar mais gelo!

(2019, p. 209)

Outras formas poético-musicais, para além de formas tradicio-

nais da literatura portuguesa, são utilizadas, mercê do exercício de 

viagem. Merece este conceito na poesia de Morais José uma reflexão 

mais aprofundada uma vez não se trata de uma viagem como exercí-

cio turístico e meramente lúdico, mas de uma verdadeira “visitação” 

de lugares privilegiados pela sua história, pela cultura e, claro, pelas 

ressonâncias literárias que encontram na mundividência do poeta 

(Augusto, 2020a).

É o caso do gazel, ou ghazal, forma escolhida para a maior parte 

dos poemas da sequência “Pérsia” (2019, pp. 129-161), correspondendo 

ao espaço do Irão. O gazel é um poema lírico de tema amoroso, de 

raízes muito antigas na poesia árabe, recuando até ao século VII, e 

que se espalhou posteriormente por outros territórios, sobretudo pela 

Pérsia e pela Índia. De composição simples e relativamente breve, 

com dísticos rimados, recorrendo à rima interna, e de métrica regu-

lar, eram canções de amor, muitas vezes com ressonâncias místicas, 

e foi com o poeta Hafez de Shiraz que se transformou numa forma 

elaborada e mais conhecida, sobretudo para os poetas do século XIX, 

sendo relevante a sua influência em Goethe (Lewis, 2002). 

A forma trabalhada e os temas preferenciais facilitaram a inter-

pretação musical, de uma forma muito semelhante aos géneros literá-

rios da literatura ocidental já referidos. Como nos ensina Tamīmdārī, 
na sua obra de referência A History of Persian Literature:
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Lyrical literature embraces poems and works, which depict perso-

nal feelings. In this kind of poetry, sense is more important than 

imagination. In other words, imagination is inspired by sense. 

Sense in lyrical literature means that the poet is inspired by his or 

her perception and that he expresses these feelings in the form of 

pleasure, sorrow, joy etc. This kind of poetry was accompanied by a 

musical instrument called Lyre in ancient Greece. So they were cal-

led musical or lyrical. Possibly, the same tradition may have existed 

in Iran as lyrical poems were sung along with music. This task was 

performed by professional minstrels (khuniāgar) and these poems 

were sometimes called ghul or ghazal. (Tamīmdārī, 2002, p. 136)

Em Anastasis é possível encontrar um conjunto considerável de 

poemas indicando o género literário no título, manifestando uma clara 

influência do poeta persa da primeira metade do século XIV, Hafez 

de Shiraz, por quem Morais José manifesta uma clara preferência 

e admiração. Vejam-se os versos que demonstram esta visitação do 

lugares e da poesia do conhecido poeta iraniano:

— “Não sou digno de entrar em tua morada, mas lê-me um só verso 

e serei salvo”, pensava revolucionário e herege, unindo pontos e 

livros sacros, em saciedade tola de poesia e emoções.

 […]

Recolhi uma pétala que coloquei no teu livro, ainda que o seu 

aroma não seja necessário à poesia. Foi em guisa de oração.

 (Gazel do Mausoléu de Hafez, 2019, pp. 131-132)

Basta Hafez falar do pó da tua rua para no jardim da vida as 

rosas nos ungirem de perfume.

 (Gazel da Lua da Esperança, 2019, p. 133)

O “Gazel da Princesa Incerta”, pelos seus cinco dísticos rimados 

e pelo tema amoroso, é um dos melhores exemplos da influência de 
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Hafez e do seguimento do gazel, como forma lírica, no que tem de 

poesia e música:

Se orei a varia Lua, que sobre o pátio pairava,

foi por princesa incerta, por sua alma tão alva.

Mistura da ázima língua com a noite açucarada,

da açucena, da rosa, de uma porta escancarada.

No seu rasto se estende o absorto caminho

e entende a minha sorte que o descubra sozinho.

Pois que outra solução não encontro p’ra viagem:

não por virgem, nem rameira, só assomo de miragem.

À noite, a princesa insone contempla o mar profundo,

onde humilde mergulho sem jamais tocar o fundo. (2019, p. 132)

Uma outra relação estabelece-se a partir da poesia de Omar 

Khayyam, com resultados bem insólitos. Nascido em Nishapur, tendo 

vivido entre o século XI e o século XII, é-lhe atribuída a criação de 

um género lírico escrito em quadras (rubāʿiyāt) e a sua obra foi divul-

gada no Ocidente através da tradução de Edward FitzGerald e da 

publicação de Rubaiyat of Omar Khayyam, em 1859.

A composição de Morais José, “Canção de Omar Khayyam” 

(2019, pp. 136-137), realça o tom popular das quadras, introdu-

zido no poema através da memória da composição de Zeca Afonso, 

“Moda do Entrudo” do álbum Traz outro amigo também, gravado 

em Londres em 1970. Na letra da música, diz-se o seguinte: “Estas 

casa são caiadas / Estas casa são caiadas/ Quem seria a caiadeira / 

Quem seria a caiadeira”. Diz o poema de Anastasis: 

Canção de Omar Khayyam

impressa no círculo húmido

de um copo de uísque

Estas mesas estão manchadas
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Estas mesas estão manchadas

Quem seria o bebedor?

Quem seria o bebedor?

Omar, Omar Khayyam,

por que sinto o teu sopro perturbar

o sono das pérolas, os tigres avinhados,

o calor sóbrio, o medo vago

que anuncia a eternidade?

Por quê, ó Persa, insistes

em sentar-te à nossa mesa

e partilhar o universo

no tilintar de um vidro?

Estas mesas estão manchadas

Estas mesas estão manchadas

Quem seria o bebedor?

Quem seria o bebedor?

Ó Khayyam,

que me ensinaste a desprezar

os espelhos e os céus sem crepúsculos,

a amar as amizades venais de mil noites,

as vírgulas silenciosas da cumplicidade,

desvenda o teu livro escuro e disforme

na luz plácida de um terraço de Shiraz

e bebamos sofregamente

– o mundo acabará daqui a pouco –

um último trago,

a impedir o olvido.

Ó Khayyam, empilhaste os verbos invisíveis

deixando uma pedra de nada no ventre do deserto.

Estas mesas estão manchadas

Estas mesas estão manchadas

Quem seria o bebedor?

Quem seria o bebedor?
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Khayyam, o Persa, bebia naquela taberna,

ali aquela, na esquina desta rua.

(2019, pp. 136-137)

O intertexto com a canção do Zeca Afonso estabelece a corres-

pondência com um dos temas fundamentais de Khayyam, o poeta da 

vida e do vinho, transformando a estrofe de Zeca Afonso e adaptan-

do-a a novas circunstâncias. A verdade é que o tema da celebração 

pelo vinho rapidamente passa para uma reflexão dialógica, convo-

cando o poeta persa para o poema, sobre a efemeridade da vida e o 

carpe diem (Augusto, 2020a).

3. A MEMÓRIA DO POETA E A SENSAÇÃO 
DO ESPAÇO

O diálogo com formas poéticas musicais manifesta-se nesta rees-

crita da tradição literária portuguesa, esteio maior do poeta Morais 

José, mas também nesta apropriação de formas literárias, funcio-

nando como visitação e viagem (Augusto, 2020b; Dotras Bravo, 

Sánchez & Augusto, 2015).

Outra dimensão “musical” de Anastasis decorre de elementos 

subtis, que conjugam dois aspectos: em primeiro lugar, a visão do 

espaço e a sua escrita é feita a partir da subjetividade do sujeito poé-

tico. O que a viagem lhe revela é sentido e é registado poeticamente 

a partir da impressão, do conhecimento e da memória. E tal como 

a viagem acrescenta a memória literária, como vimos nas suas múl-

tiplas formas, também a memória musical, incrustada no ADN do 

sujeito, se revela. A música surge também, deste modo, como forma 

de revelação e de identificação com o espaço, como forma de reve-

lação da história, da cultura e do pensamento de quem visita e de 

quem habita o espaço. 

O poema “Loja de música”, na sequência “Syria” (2019, pp. 111-

112), é um dos melhores exemplos pelo que revela de memória do 
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sujeito poético, de conjugação da música com o espaço, e da comu-

nicação pela memória musical.

Na montra da loja escura há Mozart e Keith Jarret, Garbarek e 

outros mestres da ECM. Lá dentro, pergunto: “Tens música desta 

região, da Syria ou redondezas?” O jovem responde muito sério: 

“Tenho e podes ouvir antes de comprar.”

Seguem-se as cascatas de vozes e alaúdes, tambores e ritmos, o 

tango árabe, o tom áspero das montanhas, a festa em largos de 

cidades escondidas, a flauta planante da Arménia. 

“Quero tudo”, balbuciei. “E assim mais pop, não tens nada?” “Se 

queres habibi, habibi, não é aqui. Não vendo música comercial”. 

E perante esta expressão, que desde a juventude não ouvia, corei 

de vergonha e satisfação, acreditando ter-me ali encontrado na 

loja de um amigo de fala comum. 

(2019, pp. 111-112)

Escrito em prosa, mantido o ritmo cadente da memória musical 

pressentida, o poema é o relato de uma experiência de conjugação 

de mundividências musicais, claramente insólita, mas prazerosa, 

para o sujeito poético.

Na sequência “Índia” (2019, p. 173), o poema “Um cartaz” demons-

tra a particular atenção do sujeito poético ao espaço visitado, capaz 

de fazer cruzar a memória musical do guitarrista Jimi Hendrix com 

a memória portuguesa em Goa, visível no nome Henriques, apro-

priaçãode ingénua que faz sorrir o poeta:

“Jimmi Henriques – O melhor guitarrista de Goa” 

Há neste acto uma graça antiga de fazer, divertida e ternurenta 

para nós, na infantilidade que lhe atribuímos. 

(2019, p. 173)

Veja-se ainda na sequência “Sião”, o poema “Morrison” (2019, 

pp. 215-216). O título orienta todo o poema no meio do cruzamento 
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de impressões relativas à música, a Jim Morrison, às sensações regis-

tadas pelo sujeito poético e ao espaço.

A seda da ira desce, 

adormece, na água lisa do bar 

a tímida espuma,

fria linha, cafeína 

Olhemos agora: 

olha... tem um risco de aves 

incapazes de decifrar as varizes estelares 

rodam, rodam, indecentes, 

voltas e penas; rodam, rodam, 

hesitantes, às centenas 

Descansa sob o manto, o enorme 

Voltemos ao balcão 

onde residem pernas 

alcatifadas de meias negras 

(que na proximidade rescendem 

a céus de Agosto) 

e seios entoam 

canções de várias guerras 

Sillicon Valley 

Ich bin ein Vamp! Ich bin ein Vamp! 

Um uísque turvo, pleno 

Ela satisfaz o seu homem no bar 

Ela satisfaz o seu homem no bar 

pela pérola percorrem o passeio, 

recolhendo o graveto que salteia

sob pneus, o graveto vasculhado, 

habitante de bermas, oficiante dos passos 

Sob as luzes lá fora 
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passam por momentos, na 

transparência do vidro, frente 

a meus olhos de doente... 

Mas olhai adentro, voltemos de novo ao balcão, onde se regressa 

sempre!... 

Os clientes de veludo espetados nas cadeiras. 

Pouco a dizer, é normal... 

E passa uma sombra, tão pálida..., no umbral 

retirando da mala (à segunda tentativa) 

a mão que tudo segura num maço de cigarros. 

Acende num gesto o bar: 

uma fagulha imprópria, certeira, sem vacilar. 

Acende num gesto o bar!

Ofídio deslizarei pelas bermas sem razão; 

sibilante, sibilino, rancoroso do destino... 

Um uísque para a roda, por favor 

Rodarei incólume até de madrugada 

Um uísque para a roda 

Fecharei o bar... se nada me incomodar

Um uísque para a roda, meu amor...

(2019, pp. 215-216)

O olhar do sujeito poético desenrola um percurso sinuoso pelo 

bar, como “ofídio”, “sibilante, sibilino”, confundindo-se com o próprio 

olhar de Jim Morrison, que escreveu o poema “The celebration of the 

Lizard”, publicado no interior da capa do álbum Waiting for the Sun 

(1968), com o verso “I am the Lizard King, I can do anything”. Outros 

ecos de temas de Morrison ecoam pelo poema de Morais José, sendo 

que o mais icónico seja “Light my fire”, percetível no verso “Acende 

num gesto o bar”, repetido na mesma estrofe. 
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Morrison não é a única referência musical no poema. O verso 

“Ich bin ein Vamp! Ich bin ein Vamp!” remete para o ambiente de 

cabaret, adequado ao poema, a partir da composição de Mischa 

Spoliansky para a revista 100 Meter Glück, de 1933, mais conhecida 

com a voz de Ute Lemper, do álbum Berlin Cabaret Songs (1996).

Dois versos em itálico introduzem também a voz cantada do 

próprio sujeito poético, remetendo para a noite boémia de Bangkok: 

Ela satisfaz o seu homem no bar / Ela satisfaz o seu homem no bar. 

Do cabaret para Morrison, o ritmo do poema vai-se tornando mais 

lento, num rodar que se arrasta pela noite, até de madrugada.

Os dois últimos exemplos que apresento remetem para expres-

sões musicais próprias dos lugares visitados pelo sujeito poético. A 

escrita sobre os lugares atinge, desta forma, uma amplitude muito 

maior: a visão do poeta completa-se pela experiência do espaço, 

enquanto arquitetura, enquanto sociedade e cultura, enquanto rosário 

de saberes e sabores, enquanto melopeias e cadências que, referidas 

de quando em quando, corporizam a imagem poética. 

É o caso da referência aos “músicos de Karnataka” (2019, p. 177), 

no capítulo V, “Kerala”, no sul da Índia. A terceira parte de “Cochim” 

torna-se mais impressiva pelo efeito que a música, vozes e instru-

mentos, provocam no sujeito poético:

Depois entram os músicos de Karnataka: os rios brandos e os 

riachos, os estrépitos da floresta e as texturas da mente, o cená-

rio impassável de montanhas e uma ideia que se elipsa: a flauta, 

a tabla, o mdragadam.

E saio de um corpo sem peso legítimo. Porque não há espaço para 

a imobilidade. Estarei a mais. Serei pois líquido nesta torrente 

amável e visitarei lagos, cataratas, talvez cidades de mercadores 

exuberantes, praças de sábios e cidadãos, até daqui a pouco, sem-

pre pouco, desaguarmos num mar de palmas. 

(2019, p. 177)
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Na sequência “Terra Khmer”, o efeito surge pelas imagens con-

vocadas. É a referência às apsaras (VII. As Apsaras), espíritos das 

nuvens e das águas, que subtilmente faz conjugar a dança com a 

música, movimento e sons invocados pelo cenário das cidades e 

templos abandonados, invadidos pelas árvores, estruturas de pedra 

que perduram no tempo. O movimento gentil do bailado exige um 

movimento musical:

Vinde gentis apsaras, bailar certas ao luar. Direis promessas: 

sois dessas, das nascidas para deuses mas ofertadas por vezes a 

homens sem condição.

Registo que meu irmão de vós não criou temor sem amor só fica 

a dança sem pagar pelo favor. Perante a beleza em gesto, não 

adianta protesto, celeuma ou confusão: serei o feliz cativo de 

vosso doce sermão.

Dizei pois, sem mais requebros, como tudo anda e roda, e tomai 

conta do mundo num gesto largo de cobra. Eu vos sigo e servirei, 

vaidoso que nem um rei com trejeitos de valete.

E se vos faltar corpete, em noites de muito frio, farei tornar o 

Estio, por razão de minhas preces. Desprezai os alicerces de 

quem por vós pouco coita e recontai-me a história das noites 

de santa glória em que só herói se afoita.

Vinde pétreas bailarinas, sem dramas nem purpurinas, sobre meu 

colo dançar... Vinde pétreas bailarinas, sem dramas nem purpu-

rinas, meu corpo inteiro afagar... 

(2019, p. 234)

4. CONCLUSÃO

Herdeiro de um discurso simbolista, lido nos poetas franceses e 

na Clepsidra de Camilo Pessanha, Morais José fez subtilmente per-

correr a obra poética Anastasis de uma presença assídua da “música”. 
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Esta presença resulta de um entendimento da poesia como exer-

cício apurado, que trabalha com rigor as memórias e as sensações, 

resultando numa melopeia contínua. Para este efeito são determinantes 

aspectos referidos neste trabalho como a escolha atenta e criteriosa 

das palavras, não só pelo seu rigor em relação ao significado, mas 

também pelos sons dominantes, tanto consonânticos como vocáli-

cos. Desta forma, atribuindo maior leveza ou maior profundidade, 

por exemplo, as palavras e as sequências de palavras conseguem 

adequar-se às imagens prevalecentes em cada poema, formando 

uma melodia subterrânea, mas não clandestina, que acompanha e 

revela a natureza da interação subjetiva com o espaço visitado. Para 

este efeito muito contribui o recurso à prosa poética, que permite 

alongar a ressonância dos versos. No caso poético de Morais José, 

o efeito torna-se ainda mais eficaz pela insistência no uso da rima, 

sobretudo no uso da rima interna, facto que reforça a cadência e o 

ritmo dos versos e das estrofes. Da leitura parece resultar uma reci-

tação “encantatória”, que seduz pela melodia, conduzindo o leitor no 

seu esforço interpretativo.

As formas poéticas tradicionais, da cultura matriz e das culturas 

visitadas, porque têm, em todas elas, a música na sua origem, constitui 

outra abordagem segura da relação entre a literatura e a música, como 

foi visto ao longo deste trabalho. Trata-se de um exercício, mais uma 

vez, de evidente efeito estético, que transborda o discurso individual 

pelo diálogo constante com as diversas expressões artísticas, incitado 

o sujeito poético pela curiosidade, pelo reconhecimento de que a 

arte se torna o principal elemento de comunicação e identificação.

Torna-se legítimo, desta forma, que as referências musicais surjam 

por parte deste poeta viajante. A viagem não resulta numa descrição 

turística. O espaço poetizado é alvo de um conhecimento exigente 

das suas coordenadas, sobretudo relacionadas com aspetos culturais 

(sejam eles literários, musicais, ou relacionados com a arquitetura 

e outras expressões artísticas), que obriga, pela convivência e pela 
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comoção, a uma reflexão constante que altera, que perturba, que 

expande a mundividência do sujeito poético. 

A palavra anastasis, que dá nome ao livro, significa ressurreição. 

Da Abertura do livro ao seu último capítulo, quando já ao longe o 

poeta entrevê a China, o sujeito poético desenha um longo e intenso 

caminho que é, acima de tudo, uma peregrinação interior. A visitação 

de lugares literários, que evocam expressões poéticas com grande 

ressonância na poesia de Morais José, provoca o reconhecimento 

dessas influências como efetivas e a consolidação de uma “arte de 

escrita” profundamente lírica. 

Se o lirismo diz respeito à expressão poética da subjetividade, 

também lembra o canto e a lira.
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