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Introdução

O livro que temos o prazer de apresentar ao leitor, é fruto das investigações 
de académicos brasileiros, chilenos, espanhóis, polacos, portugueses e santo-
menses, efetuadas no marco dum ambicioso projeto internacional, intitulado: 
Identidades Revisitadas, Identidades Reinventadas – transformações dos espaços so-
ciais, políticos e culturais nos países de língua oficial portuguesa. O tema proposto 
destina-se a reflectir conforme as diferentes abordagens metodológicas sobre 
as reconfi gurações e transformações das identidades a vários níveis (social, po-
lítico e cultural) nos países de língua ofi cial portuguesa (Portugal, Brasil, Ango-
la, Moçambique, Cabo Verde, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe) na segunda 
metade do século XX. As transformações em questão foram provocadas por 
acontecimentos históricos importantes. Por isso, para a sua análise nos espa-
ços diferentes da CPLP, adaptámos as cesuras temporais defi nidas pelos fatos 
históricos marcantes que as desencadearam. 

No caso de Portugal escolhemos a data da sua adesão à UE em 1986, tendo 
sempre em conta que ela foi uma das consequências da Revolução dos Cravos 
em 1974. Para a África de língua portuguesa o 25 de Abril também foi um co-
meço de grandes transformações políticas que não acabaram com as indepen-
dências em 1975, já que logo depois começaram em vários países as sangrentas 
guerras civis. Uma vez acabadas, deram início aos processos de paz que de novo 
reconfi guraram e continuam reconfi gurando os espaços sociais. No Brasil, o 
fi m do regime militar em 1985, possibilitou a redemocratização do país e o seu 
desenvolvimento económico. Analisando as transformações múltiplas nos es-
paços enumerados, interessou-nos também refletir sobre o papel que tiveram 
nelas outros países.

O eixo central que organizou as nossas investigações – as mencionadas 
transformações identitárias – exigiu no primeiro momento, a reflexão sobre a 
própria noção da identidade – termo que desperta interesse de vários científi cos, 
sobretudo da área da Filosofi a, Psicologia, Sociologia e dos Estudos Literários. 
A sua defi nição não é fácil, já que se trata de algo em constante construção no 
tempo, portanto de algo dinâmico, mutável, fugaz e impalpável. Como escreveu 
João de Pina Cabral: «Parece incrível que, de uma coisa tão impalpável, saiam 
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fenómenos tão maciços: (...) famílias, países, caminhos, obras de arte» (2003: 
3). Pensando nestas palavras, chegámos à conclusão que a tentação de defi nir 
a noção da identidade torna-se, apesar das difi culdades, um desafi o cada vez 
mais sedutor, já que nos permite observar e conhecer as sociedades que nos 
interessam, os processos económicos e políticos que experimentam e a vida 
cultural, literária e artística que desenvolvem e que, por sua vez, testemunha 
as transformações analisadas.

Com o fi m de levar um debate academicamente coerente, propusemos três 
eixos condutores que, em seguida, organizaram as nossas reflexões:

1) transformações comunitárias de Portugal depois da adesão à UE
Desde a adesão à União Europeia os países ibéricos experimentaram profundas 

transformações socioeconómicas. Receberam fundos estruturais que visaram a mo-
dernização do setor produtivo mas ao mesmo tempo a UE impôs as suas diretivas no 
domínio legislativo que abrangiam setor económico – fi scalidade,  energia, ambiente. 

A adesão de Portugal à UE foi uma das consequências do 25 de Abril. Portu-
gal perdeu o mercado colonial e viu-se obrigado a concentrar a sua atenção no 
mercado europeu. Para alcançar os objetivos da UE e desenvolver a economia 
interna foi necessária uma grande transformação a todos os níveis. 

Estas transformações e as suas consequências constituem o tema que pre-
ocupou os autores do nosso livro que escreveram os seus artigos sobre econo-
mia, sociedade, literatura e arte portuguesas.

O livro abre com o artigo introdutório de Dionísio Vila Maior da Uni-
versidade Aberta de Lisboa, em que se apresentam linhas centrais que carac-
terizam o termo e conceito da identidade e da Lusofonia. O autor reflexiona 
sobre as suas reformulações, incluindo a questão fulcral da Língua Portuguesa. 
Também Anna Kalewska da Universidade de Varsóvia debate os problemas da 
identidade portuguesa no dealbar do terceiro milénio, marcado pela crise eco-
nómica e pela necessidade de redefi nir o conceito de identidade nacional. A 
autora formula uma tese de que «existe uma possibilidade de resgate da iden-
tidade nacional portuguesa de parceria com a UE e os PALOPs, baseada nos 
ideais da democracia, solidariedade, liberdade, justiça e progresso, a despeito 
de qualquer tipo de ditadura». 

Jorge Alguacil Gonzaléz Aurioles da Universidade de Educação à Distân-
cia de Madrid discute os problemas da sociedade multicultural portuguesa. 
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Até há pouco Portugal não se caracterizou pela multiculturalidade, mas a sua 
incorporação na Comunidade Europeia, marcou uma mudança de tendên-
cia: Portugal passou a ser um país de imigração o que exige reformulações 
identitárias siginifi cativas dos cidadãos portugueses. O câmbio do modelo 
provocou também, em alguns casos conflitos com a minoria cigana ou com 
certos grupos marroquinos. Segundo o autor a «atual crise económica não 
fará mais do que acentuar tais conflitos que o constitucionalismo há de so-
lucionar».

A representação literária das transformações identitárias da sociedade 
portuguesa interessa a Monika Świda da Universidade Jaguelónica de Cra-
cóvia. No seu valioso artigo dedicado ao romance de António Lobo Antunes 
As Naus, a autora reflexiona sobre as repercussões da entrada de Portugal na 
União Europeia na identidade dos portugueses e constata que estas são mui-
to complexas, dependendo de vários fatores e manifestando-se na literatura 
de maneiras diversas. Como escreve a autora: «A tese principal deste artigo é 
de que o romance As Naus de António Lobo Antunes, editado em 1988, é uma 
representação mítica da sociedade portuguesa que tem como o seu proble-
ma principal a não-inscrição que não deixa que Portugal evolua em direção à 
moderna sociedade europeia. A não-inscrição é ao mesmo tempo relaciona-
da com a condição semiperiférica da posição de Portugal no sistema mundial 
que incide no seu colonialismo, classifi cado como subalterno, responsável pelo 
aparecimento do conceito da interidentidade que de melhor maneira exprime 
esta especifi cidade da existência de Portugal». 

António Xavier da Universidade de Varsóvia num interessantíssimo ar-
tigo, intitulado Habitar no Imaginário ou o Mito do Real, analisa a influência 
das transformações identitárias em Portugal, consequência da Revolução dos 
Cravos e da entrada do país na União Europeia, nas artes plásticas portugue-
sas. O autor assegura que a própria arte teve o papel importante na redefi nição, 
reinvenção e reimaginação da identidade nacional. A mesma temática interessa 
a Anna Wilk da Universidade de Varsóvia, que analisa até que ponto a arte ur-
bana – os graff iti – testemunham e exprimem as transformações identitárias 
da sociedade portuguesa depois da Revolução dos Cravos. Também da mesma 
Universidade, Jakub Jankowski, num original e inovador artigo O 25 da Banda 
Desenhada portuguesa: como falar sobre a história recente em banda desenhada? 
Três abordagens diferentes – leituras da história reescrita, reflexiona sobre o modo 
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de apresentar e interpretar nas BD os acontecimentos históricos em Portugal 
que tanto influenciaram a vida e identidade social dos portugueses. 

O tema do papel fulcral da língua na formação da identidade nacional e 
cultural é retomado no artigo de Edyta Jabłonka da Universidade de Maria 
Curie-Skłodowska. A investigadora pretende determinar a identidade linguís-
tica no espaço cibernético. Tendo em consideração os socioletos formados na 
rede, visa-se perceber em que pontos os usuários se identifi cam com a lingua-
gem que eles próprios tinham criado no ciberespaço.

2) transformações na época pós-ditatorial no Brasil
O fi m da ditadura militar no Brasil em 1985, possibilitou a democratização 

do país e, depois de passar por graves crises, o seu crescimento económico. A 
democracia consolidada em 1988, com a proclamação da Nova Constituição, 
permitiu a introdução de vários planos económicos e sociais que transforma-
ram a realidade social do país. Os presidentes eleitos nas eleições democráticas 
depois de 1985 ( José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Hen-
rique Cardoso, Luís Inácio Lula da Silva e, atualmente, Dilma Rousseff ) tenta-
ram introduzir as suas reformas, às vezes polémicas, que visavam transformar 
e modernizar o Brasil, bem como organizar de um modo favorável para os 
brasileiros a cooperação com outros países da região. 

As transformações políticas, económicas, sociais, culturais e identitárias 
no Brasil, despertaram o interesse de vários autores que aceitaram o nosso 
convite para participar no projeto. 

Gabriel Borowski da Universidade Jaguelónica de Cracóvia no artigo 
Identidades perturbadas num distúrbio pós-moderno: “Estorvo” de Chico Buarque 
analisa o romance mencionado com o alvo de perceber o caráter particular da 
pós-modernidade brasileira. Como escreve o autor, o seu objetivo consiste em: 
«esboçar as condições de assimilação do conceito da pós-modernidade no Brasil 
na década de 80, com suas peculiaridades, decorrentes da situação de um país 
periférico, pós-colonial e pós-ditatorial, a fi m de discutir as transformações 
das identidades numa nova confi guração sociopolítica do país, representada 
metaforicamente pelo espaço urbano».

Num interessantíssimo artigo Escritoras de uma época incômoda: Uma 
amostra da ficção feminina brasileira contemporânea Regina Przybycień da Uni-
versidade Jaguelónica apresenta nova postura feminina quanto à linguagem e 
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aos temas abordados pelas contemporâneas escritoras brasileiras. A investiga-
dora brasileira observa as profundas mudanças de papéis de género no Brasil.

A protagonista do artigo de Cristián Medina Valverde, investigador chileno 
da Universidade Católica da Santíssima Conceção, prova essas mudanças de 
género, experimentadas pelo Brasil. No seu artigo Dilma Rousseff: Da guerrilha 
ao Palácio do Planalto o autor retoma a temática feminina numa abordagem 
política e individual. O artigo apresenta a trajetória política, pessoal e familiar 
da atual Presidente do Brasil, os seus primeiros anos e compromisso em prol 
da recuperação democrática do seu país, bem como a trajetória no serviço pú-
blico e a relação com Luiz Inácio “Lula”.

A dimensão social da identidade e as suas transformações nos países da 
CPLP interessaram a Maria Crespo Garrido da Universidade de Alcalá. No 
seu valioso artigo Demografía e família: as novas situações na velha Europa e no 
Brasil, a investigadora espanhola reflexiona sobre as políticas demográfi cas e 
familiares adaptadas pelos governos de Portugal, Brasil, Angola e Moçambique 
que vão influenciar o futuro dos países em questão.

A questão do atual e futuro desenvolvimento dinâmico do Brasil e o seu 
impacto na vida social dos cidadãos despertou o interesse dos investigadores 
espanhóis da Universidade Nacional de Educação à Distância Juan de Dios 
Izquierdo Collado e Laura Martínez Murgui. No seu inovador e original arti-
go Brasil: Políticas Sociais e as TIC, os autores analisam o impacto das TIC na 
sociedade brasileira desde o campo do trabalho social, a autoridade social, os 
serviços sociais em linha, os movimentos sociais, as TIC como ferramenta de 
inclusão social e a penetração das redes sociais na sua sociedade.

Jerzy Mazurek da Universidade de Varsóvia chama a nossa atenção para os 
problemas das minorias étnicas que vivem no Brasil que, sendo um país consti-
tuído por um mosaico de culturas diferentes, enfrenta os desafi os da multicul-
turalidade. A identidade social e nacional brasileira está composta por várias 
identidades comunitárias que se entrelaçam. Ao investigador polaco interessa 
a situação da minoria polaca e as suas transformações desde o ano de 1869, em 
que a emigração polaca assumiu um caráter organizado e maciço. Como cons-
tata o autor: «Na nova realidade, os emigrantes poloneses foram capazes de 
aclimatizar-se, ao mesmo tempo em que a promoção social generalizada era 
acompanhada pela assimilação e pela aculturação. Sem romper os laços com 
o seu país de origem, eles assumiram igualmente elementos da cultura do país 
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em que se estabeleceram. Graças a isso, tornaram-se um elemento importante 
nas relações políticas, econômicas e culturais entre o Brasil e a Polônia».

3) transformações pós-coloniais em África de língua portuguesa
Tanto o encontro colonial como o processo de descolonização tiveram e, 

em muitos casos, continuam a ter as suas consequências visíveis nos sistemas 
políticos, jurídicos, sociais, linguísticos, bem como nas redefi nições culturais 
e nas literaturas dos países africanos de língua portuguesa. Também a contem-
poraneidade marcada pelas recentes experiências das guerras civis, pelo mul-
ticulturalismo, pelas migrações cada vez mais dinâmicas, pelas experiências 
da vida em diáspora e pelos diálogos interculturais com o Outro que se inten-
sifi cam, incita animados debates académicos acerca dos conceitos de angola-
nidade, moçambicanidade, caboverdianidade, guineidade e santomensidade 
que exigem uma constante revisitação e reinvenção das identidades nacionais, 
culturais e linguísticas nos países de PALOP.

Essas questões complexas interessaram aos autores dos artigos da última 
parte do nosso livro.

Natalia Czopek da Universidade Jaguelónica analisa a implantação da lín-
gua portuguesa em vários países africanos e o aparecimento das línguas criou-
las que veiculam e expressam as identidades particulares dos povos africanos. 
A investigadora concentra-se na situação linguística da Guiné-Bissau e uma 
análise das características do crioulo guineense de base portuguesa.

O seguinte artigo, de autoria da investigadora santomense, Inocência 
Mata da Universidade de Lisboa, intitulado “Zonas de contacto” das literaturas 
de língua portuguesa: da resistência à reinvenção da diferença analisa as relações 
entre as atividades culturais dos intelectuais do espaço imperial português (a 
metrópole e suas colónias), que gerou uma intensa cumplicidade com reflexos 
nas relações pós-coloniais, sendo a literatura, um espaço onde esta cumplici-
dade manifestou-se de um modo mais patente. A autora apresenta o caminho 
fascinante das literaturas africanas «da resistência à reinvenção da diferença», 
deixando-nos perceber os mecanismos da formação das identidades africanas 
particulares no espaço dos PALOP. 

Wojciech Charachalis da Universidade Adam Mickiewicz de Poznań no 
artigo Mentira multiforme, Angola no limiar do futuro em “Vendedor de Passados” 
de José Eduardo Agualusa apresenta os problemas da realidade sociopolítica de 
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Angola nos tempos presentes, isto é, na etapa pós-comunista. O autor observa 
os cambios identitários da sociedade angolana baseando-se no romance dum 
dos mais famosos escritores angolanos. Como explica o investigador, o que 
lhe interessa é: «o papel simbólico de personagens que aparecem na história, 
assim como as suas relações, comparando o conteúdo simbólico do livro com 
a realidade do país. Analisa-se também os diversos aspetos de memória, pas-
sado e história, assim como o seu papel na época decorrente».

Peter Petrov da Universiade de Algarve e, atualmente, também da Univer-
sidade Maria Curie Skłodowska de Lublin pretende apresentar o projeto fi c-
cional de Mia Couto, considerando que a escrita deste escritor moçambicano 
constitui uma revolução na produção narrativa pós-colonial em Moçambique. 
Como esclarece a este respeito o investigador: «trata-se de uma constante 
procura de inovação e de uma aposta na criatividade, relacionadas com a es-
trutura dos enredos das suas estórias e com a expressão linguística dos seus 
contos e romances».

O livro termina com o artigo de Renata Díaz-Szmidt da Universidade de 
Varsóvia em que se analisa as transformações da imagem da mulher na litera-
tura de autoria feminina nos PALOP sob a perspetiva pós-colonial. O interesse 
da autora despertaram os textos literários que possam ser denominados como 
contradiscursos na medida em que tentam subverter certos paradigmas patriar-
cais e ordem vigentes e constroem novos moldes para a identidade feminina. 

Esperamos que a leitura do nosso livro em que os leitores vão encontrar 
um vasto leque de temas e problemas relacionados com as transformações, re-
visitações e reinvenções das identidades múltiplas nos países de língua ofi cial 
portuguesa, constitua uma viagem intelectualmente enriquecedora e estimule 
os futuros debates académicos. 

Renata Díaz-Szmidt
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1. Aquele que (datado de Abril de 1500) é considerado o documento oficial 
do “achamento” do Brasil começa assim:

Senhor, posto que o Capitão-mor desta vossa frota, e assim os outros capitães 

escrevam a Vossa Alteza a notícia do achamento desta vossa terra nova, (…) 

não deixarei de também dar disso minha conta a Vossa Alteza, assim como 

eu melhor puder (…)! (A Carta de Pêro Vaz de Caminha, 2000: 4).

É sabido que esta Carta que Pêro Vaz de Caminha escreve ao rei D. Manuel 
se ajusta a um palco histórico europeu cúmplice de uma entoação ideológi-
co-cultural prevalecentemente etnocentrista. Para além disso, esta Carta não 
deixa de apresentar duas outras evidências: por um lado, ela revela um sujeito 
maravilhado com o Outro (sendo tanto mais importante este maravilhamento, 
quanto o foi aquele encontro primeiro entre dois continentes); decorrendo desta 
aceção, a Carta de Caminha fundamenta um outro sentido: o que assegura que 
a relação entre o eu e o outro se categoriza na consciência de que a identidade 
pode (e deve) anuir a alteridade.

Nesse sentido (e recorrendo às reflexões de Mikhail Bakhtine), pode 
dizer-se que é precisamente nessa categorização que assenta o princípio 
da alteridade absoluta — princípio esse segundo o qual o eu se confi gura 
identitariamente no espaço do outro (seja no domínio inter-subjetivo da lin-
guagem e do pensamento, no palco da experiência cultural, ou no domínio 
estético-literário).
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Sem prejuízo de eventuais desajustamentos que os diversos contextos au-
torizam, não podemos, contudo, deixar de recordar que as imagens que (restri-
tas, tantas vezes, ao plano do dito e da chalaça) brasileiros e portugueses ainda 
têm uns dos outros não são (por vezes) favoráveis a ambos.

Todavia, tanto mais convulsivo se tornaria esse ato de compreensão (no 
sentido bakhtiniano), quanto a constatação de essa compreensão se confi nar 
a um entendimento de pendor histórico e sociológico; esse entendimento 
concentrar-se-ia em quatro explicações gerais: a salvaguarda de pesadas cláu-
sulas de caráter religioso (propagadas tantas vezes de forma contraditória); a 
obediência a disposições de feição político-económica (tantas vezes seduzi-
das por um certo anti-humanismo de que o discurso da expansão marítima 
nunca se demitiu); algumas justifi cações de teor linguístico; circunstâncias 
de índole literária.

Se acrescentarmos a isto a imposição e a subversão de arredios modelos 
culturais, sociais, artísticos e arquitetónicos, ou ainda as pretéritas investidas 
contra a constituição biológica do índio ou contra a sua essência linguística 
(como aconteceu com a eliminação por Pombal do uso do Tupi), mais facilmen-
te compreenderíamos o perfi l disfémico da fi gura do português em algumas 
obras da literatura brasileira.

Como quer que seja, e indissociável das razões acima mencionadas, há 
uma circunstância importante à qual não nos podemos subtrair: o nascimen-
to e a consolidação da consciência do ser brasileiro — consciência esta que 
encontra, também, o contributo do progressivo crescimento económico do 
Brasil, bem como dos contactos de estudantes brasileiros com ideais fi losó-
fi cos europeus.

Como se pode ver, estas informações iniciais conduzem-nos, direta e in-
diretamente, a diversas etapas de reflexão que aqui nos cumpre sublinhar — 
como, por exemplo, o termo e conceito de língua.

2. É pacífi ca a noção segundo a qual o conceito de língua se reabilita com a 
tradição histórica. José Herculano de Carvalho, na sua Teoria da Linguagem, 
afi rmava que a língua «é sobretudo uma entidade histórico-social» (CARVALHO, 
1967: 327) — vincando, assim, todo o sentido de tradição e continuidade cul-
tural inerente a uma comunidade linguística. Por seu lado, Mikhaïl Bakhtine, 
em 1929, já afi rmara:
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A verdadeira substância da língua não é constituída nem por um sistema 

abstrato de formas linguísticas, nem pela enunciação-monólogo isolada, 

nem pelo ato psico-fi siológico da sua produção, mas pelo fenómeno social 

da interação verbal (…) (BAKHTINE; VOLOSHINOV, 1977: 135-136).

Note-se o signifi cado assumido nestas palavras por uma ideia que im-
porta desde logo reter: Mikhaïl Bakhtine concede uma enorme relevância ao 
sentido social e prático envolvido pela atualização que da sua língua faz uma 
determinada comunidade.

Substantivamente, trata-se, afi nal, do mesmo sentido que Eça de Queirós e 
Fernando Pessoa conferiram à língua: a atualização e o reconhecimento (por parte 
dos falantes de uma comunidade) da língua que falam como sendo a sua língua1.

Ora, esta questão assim considerada abre justamente o caminho para duas 
outras questões: a que se relaciona com a orientação social do discurso e a que diz 
respeito à presença inevitável do outro em cada enunciado produzido.

Para a clarifi cação deste ponto, torna-se obrigatório recordar um impor-
tante texto, também de Mikhaïl Bakhtine, de 1952-1953 (intitulado «Os géneros 
do discurso»), onde este defende o caráter social e intersubjetivo da lingua-

gem e do pensamento. A importância desta problemática tem imediatamente 
que ver com a noção segundo a qual qualquer produção discursiva deve ser 
entendida enquanto prática dialógica inscrita no social. Sob esta ótica, qualquer 
texto verbal pode considerar-se como um enunciado que dialoga sempre com 
outros textos (confi gurando-se, dialética E dialogicamente, como um espaço de 
pergunta-resposta): «Vivo no universo das palavras do outro», escreve Bakhtine 
(BAKHTINE, 1984: 363).

Neste contexto, e a título de curiosidade, não posso deixar de igualmente 
evocar um poeta que me é muito caro: Fernando Pessoa. Também ele (o poeta 
da multiplicidade vocal) teceu reflexões interessantíssimas sobre o modo como 
cada sujeito se articula com a sociedade em que se encontra inserido. Bastaria, 

1  É, aliás, numa carta destinada a uma “Madame S.” que Eça de Queirós (pela voz alteroní-
mica de Fradique Mendes) defende a necessidade de esse reconhecimento ser levado a um grau 
supremo, alertando para os perigos da «desnacionalização» do poliglota (QUEIRÓS, s/d: 131) 

— essa «desnacionalização» da qual também discorre Fernando Pessoa, quando se refere à vi-
vência «mental» regulada pela «hipnose do de-la-fora» (PESSOA, F., 1986c: 591), quer na es-
fera linguística, quer no panorama político e ideológico-cultural.
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para isso, apontar um texto de 1924, intitulado A influência da Engenharia nas 
artes racionais, onde considerou que a articulação eu-outro se desenvolve pelo 
equilíbrio entre duas «forças» (a «força» de «integração» e a «força» de «de-
sintegração» [PESSOA, 1986c: 122]) — dependendo fundamentalmente desse 
equilíbrio a vitalidade daquela articulação.

Como se deduz, o problema assim considerado não deixa naturalmente 
de poder ser aquilatado numa área adjacente de reflexão: o equacionamento 
do termo e conceito de capital identitário de uma comunidade.

3. Assim (e a um primeiro nível) torna-se necessário recordar que o polifónico 
conceito de identidade ocupa hoje uma multiplicidade de áreas científi cas. Por 
isso se fala em identidade cultural, territorial, literária, linguística, religiosa, sexual, 
etc. Porém (no que diz respeito ao capital identitário de uma comunidade), há 
duas linhas centrais de pensamento: por um lado: esse capital identitário repou-
sa sobre substratos culturais diversos com os quais essa comunidade reclama 
um compromisso com o futuro2; por um lado: esse capital identitário evolui.

Assim, de novo recorro aqui à Teoria da Linguagem, de Herculano de Car-
valho, onde este linguista português sublinha (no conceito de língua) o seu es-
tatuto de topos cumprido na e pela tradição. Depois de afi rmar que «a língua é 
sobretudo uma entidade histórico-social», acrescenta:

(…) o que lhe confere unidade e até existência e portanto individualidade é 

a consciência dos sujeitos falantes que, para além das divergências dos seus 

2  Por outro lado, qualquer reflexão sobre a identidade linguística de uma comunidade pas-
sa por uma abordagem mais precisa do fenómeno linguístico, abordagem essa distribuída 
por três fases: antes de mais, incidir sobre a questão do imaginário linguístico-cultural, co-
mum a uma comunidade, o que reenvia imediatamente para a problemática da tradição dessa 
comunidade; numa segunda fase, defi nir a relação linguística entre os falantes de uma comu-
nidade, legitimada pela existência de uma orientação social das relações linguísticas; fi nalmen-
te, vincar a legitimidade de uma das mais importantes circunstâncias balizadoras do conceito 
identidade: referimo-nos à imperatividade de os falantes de uma comunidade linguística in-
teriorizarem profundamente a sua língua, o que nos conduz de imediato ao problema da sua 
atualização. A partir daí estaremos em condições de melhor operacionalizar e compreender 
mais profundamente a dimensão linguística no discurso da identidade e, correlatamente, a 
seriedade com que pelos falantes da língua portuguesa deve ser assumida a Comunidade que 
fala a Língua Portuguesa.
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modos de falar, para além mesmo da mútua incompreensibilidade, se sen-

tem unidos por uma tradição histórica, pelo reconhecimento de que esses 

seus diversos modos de falar pertencem a uma única tradição linguística e 

cultural. (CARVALHO, 1967: 327-328)

Uma defi nição assim formulada obedece a uma conceção de língua como 
uma realidade não só histórica, mas também historicamente determinada — o 
que equivale a dizer, por um lado, que o índice da interiorização histórico-cul-
tural que uma comunidade tem da sua língua pode ser diretamente proporcio-
nal à identidade linguística dessa comunidade e, por outro lado, que a essência 
profunda e espiritual dos falantes dessa comunidade permite que se legitimem 
enquanto sujeitos contínua e positivamente enriquecidos no devir temporal. E 
tudo isto se passa no quadro de uma conceção evolutiva da língua. «Falar (…) 
no sentido social», escreve Pessoa, «pressupõe falar a mesma língua»; e con-
clui: «Falar a mesma língua pode envolver, evidentemente, (…) [um] elemento 
de hereditariedade (…): é quando a língua, que os interlocutores falem, seja a 
língua herdada e materna de todos eles» (PESSOA, 1986c: 778).

Por outro lado ainda, não devemos esquecer o lado afirmativo de uma 
língua. A título de exemplo, esse lado afirmativo pode ser relacionado com a 
recusa do convencionalismo, da cultura ofi cial, dos «absurdos enfadonhos de 
uma tradição» ofi cializada — essa «pedra no meio do caminho», repetidamen-
te dita por Drummond de Andrade; esse lado afirmativo pode ser relacionado 
com o gesto vanguardista, lançado (por exemplo) por Almada Negreiros (no 
Manifesto Anti-Dantas), ou por Oswald de Andrade (no Manifesto da Poesia Pau-
Brasil); esse lado afirmativo pode, ainda, ser relacionado com a apologia da prosa 
experimental, ou com a rutura do discurso literário “oficializado” (rutura essa 
praticada, por exemplo, por Álvaro de Campos [na Ode Marítima], Fernando 
Pessoa [na Chuva Oblíqua], ou Oswald de Andrade [nas Memórias Sentimentais 
de João Miramar]); e, de acordo com este ponto de vista, uma língua também 
se refunde com o aplauso de um falar novo (fê-lo Oswald de Andrade [no Ma-
nifesto da Poesia Pau-Brasil]), ou, mesmo, com a defesa das manifestações lin-
guísticas inseparáveis do registo oral, coloquial e popular (praticou-o Mário 
de Andrade [em Clã do Jabuti, Macunaíma e Losango Caqui, por exemplo]); não 
foi, afi nal, Manuel Bandeira quem, no poema Evocação do Recife, escreveu que 
a vida lhe chegava pela “boca do povo”?
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4. Num fragmento do Livro do Desassossego, Fernando Pessoa, pela voz do seu 
outro eu Bernardo Soares, escreve o seguinte:

Não tenho sentimento nenhum político ou social. Tenho, porém (…) um 

alto sentimento patriótico. Minha pátria é a língua portuguesa (PES-

SOA, 1986b: 573).

Importa, desde logo, notar o signifi cado assumido, nestas palavras, por três 
elementos: a afi rmação patriótica, a apologia da língua portuguesa e a figura-
ção da língua portuguesa num campo representativo que serve para confi rmar 
isso mesmo: a sua presença física, quer no registo escrito, quer no registo oral.

Não deixa aqui de ser sintomático o valor expressivo de uma ideia central 
no pensamento de Fernando Pessoa: um patriotismo determinado não pelo 
sinal ideológico, mas pela consciência da autoridade que a materialização da 
língua pressupõe. Bernardo Soares afi rma ter «um alto sentimento patriótico»; 
tal como, em 1915, revela:

(…) não penso fazer arte que não medite fazê-lo para erguer alto o nome 

português (…) (PESSOA, 1986b: 177).

Serão estes os parâmetros que presidem à consciência patriótica e linguística 
de Fernando Pessoa: enaltecer, seriamente, absolutamente, a língua portuguesa.

É certo que esse patriotismo dito por Bernardo Soares já fora sustentado 
por Guerra Junqueiro. Não menos certo é também a circunstância de Pessoa 
ter pensado e escrito em francês e em inglês. Igualmente correto seria dizer 
que Pessoa, pela voz de Bernardo Soares, se sente um agente portador da única 
pátria que lhe interessa: a língua portuguesa sentida como realidade concreta: 
«A base da pátria», disse Pessoa, «é o idioma, porque o idioma é o pensamento 
em ação» (PESSOA, 1986c: 587).

Sabe-se, de igual modo, que Fernando Pessoa considerou o português 
como «a mais rica e a mais complexa das línguas românicas», como «uma 
das cinco línguas imperiais». No entanto, note-se o seguinte: estas reflexões 
de Fernando Pessoa não devem ser entendidas pelo compasso (reducionista) 
de ótica nacionalista. De facto, a imagem de língua universal com que Pessoa 
confi gurou o futuro da língua portuguesa constrói-se com uma enorme serie-
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dade e uma profunda consciência crítica. Trata-se, isso sim, de encarar a língua 
portuguesa como uma realidade permanecente que evolui. Trata-se, ainda, de 
entender a realidade específi ca da língua portuguesa como um aspeto particu-
lar daquilo que pode ser compreendido como a renovação de um pensamento 
mítico. Mas trata-se, por outro lado ainda, de perceber tanto o protagonismo 
assumido pela memória histórico-literária e pela memória, como a legitima-
ção da identidade histórica.

5. Também em função do exposto, pode deduzir-se o seguinte: em primeiro 
lugar, que o imaginário linguístico-cultural de uma Comunidade linguística, 
sentido como património comum pelos falantes dessa Comunidade, permite 
resolver diferenças idiossincrásicas que possam existir entre esses falantes; em 
segundo lugar, que o facto de poderem existir descoincidências ideológico-
culturais não impede a presença de uma identidade inscrita no corpo da 
língua, quando consciencializado e atualizado.

Não quer isto obviamente dizer que se postula aqui uma conceção lin-
guístico-cultural de uma ampla comunidade (no caso, os falantes de língua 
portuguesa) em termos monológicos. Pelo contrário: as diferenças existem, e 
existirão. O que se pretende dizer é que (no quadro de um pluralismo cultural) 
é aceitável a ideia de identifi cação enquadrada pela noção de identidade, com-
prometida com o falar uma língua comum (no nosso caso, a língua portuguesa) 
e com a existência de impulsos orientados coletivamente.

Assim sendo, perguntar-se-á: de que modo se poderá convalidar (e refor-
çar) a noção de língua comum a diversas nações? Ou, por outras palavras: de 
que modo se poderá convalidar (e reforçar) a noção de língua cujos limites não 
sejam nacionais, mas universais?

Pessoa, poeta plural de ismos, de heterónimos, de tantos e tantos outros 
eus, falante e agente linguístico que não raras vezes também recorre ao francês 
e ao inglês, Fernando Pessoa nunca deixa de procurar, no domínio literário, 
linguístico e fi losófi co, a unidade. E só dessa forma é possível compreender os 
pressupostos teóricos de Fernando Pessoa acerca das condições para que uma 
língua se possa considerar língua universal: possuir «uma grande literatura»; 
ter um grande «número de pessoas que a fale naturalmente»; «fácil» de ser 
aprendida; «flexível». Conclui, afi rmando que só «três línguas» reúnem essas 
condições: o «Inglês (…), o Espanhol e o Português».
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Esta linha de pensamento ganha aqui uma especial operacionalidade, 
quando Pessoa ajusta a consciencialização de tais requisitos a um raciocínio 
peculiar que comanda tais afi rmações: o crédito concedido, sobretudo, ao 
português e ao inglês — línguas que (considera) prevalecerão no futuro como 
línguas universais. Pessoa confi gura, ucronicamente, um tempo onde a atu-
alização destas duas línguas se resolverá numa equilibrada inter-relação. O 
protagonismo do português e do inglês será, no seu entender, motivado tanto 
pela utilidade, como pela fi nalidade. Assim se desenvolve um texto signifi ca-
tivamente intitulado Babel – Or The Future Of Speech, onde Fernando Pessoa 
admite o prevalecimento do inglês como «língua científi ca e geral» e do por-
tuguês como «língua literária e particular». E esta circunstância é importante, 
quando se sabe: que o trabalho profi ssional de Pessoa se regulava pela utiliza-
ção do inglês; que muitos dos seus textos de reflexão foram escritos em inglês; 
que a quase totalidade da sua poesia é escrita em língua portuguesa; que os 
seus três heterónimos se exprimiram em português.

A este propósito, é fundamental a consciência lúcida de Pessoa acerca de 
uma outra questão: a atualização linguística. É isso que evidencia, quando re-
conhece que o português não poderá, afi nal, prevalecer sobre o inglês. E esse 
reconhecimento encontra-se ligado a uma questão fundamental: a articulação 
entre o língua universal do futuro e o “número de pessoas que a fala”. Por isso, 
Pessoa afi rma: «Não podemos fazer da língua portuguesa o privilégio da hu-
manidade»; no entanto, previne: «Podemos, porém, convertê-la em metade 
de tal privilégio».

6. Esta questão, assim enunciada, acaba, portanto, por acentuar a importância da 
problemática da língua universal com que Fernando Pessoa entende a língua portu-
guesa. E, por essa ótica, não nos podemos esquecer da forma como Pessoa se reporta 
a um dos mitos representados na Mensagem: o mito do Quinto Império; por essa 
ótica, devemos lembrar: primeiro, que a noção pessoana de língua-pátria entronca, 
dialogicamente, num vasto tecido de cunho profético — onde se percebem as vozes 
de Santo Agostinho, de Joaquim de Flora, do profeta Daniel e do Padre António 
Vieira; segundo, que esse tecido dialógico se reporta a um dos mitos representados 
na Mensagem, de Fernando Pessoa: o mito do Quinto Império.

Recorde-se que Pessoa aponta, escatologicamente, para um estado último de 
transcendência, grandiosidade e perfeição da civilização — valorizando, assim, 
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um futuro ideal cultural (e, por inerência, linguístico), ao atribuir justamente 
a esse “tempo” uma essência espiritual e universalista. A este nível, torna-se 
importante evocar o que, para si, considera ser obrigatório para a existência 
desse “Império de Cultura”: «Uma língua apta para isso», o «aparecimento de 
homens de génio literário, escrevendo nessa língua, e ilustrando-a», e uma «base 
material imperial para se poder expandir (ainda mais) essa língua» (PESSOA, 
1986c: 725). Destacam-se, assim, três fatores primordiais: capacidade da língua, 

“imperialismo cultural” e disposição estratégica.
Colocar o problema da valorização da capacidade da língua é devolver de 

novo esta questão ao que já se disse sobre o português e o inglês como sendo 
as línguas que farão parte do Quinto Império.

Quanto ao ‘imperialismo cultural’, não se trata de o identifi car com qual-
quer imperialismo de domínio, ou de expansão (esse conceito de imperialismo, 
lembra Pessoa, «caiu em Alcácer Quibir» [PESSOA, 1986c: 797]). Trata-se, an-
tes, de o identifi car com o ‘império de gramáticos e de poetas’ (727) — afi nal, 
todos os escritores de língua portuguesa.

E o que dizer da disposição estratégica, da “base material imperial” como 
condição para a expansão da língua? Aqui, lembre-se, não deixa de ser curioso 
o facto de Pessoa ajustar as suas considerações a quatro frentes: Brasil, Portugal, 
Inglaterra e Espanha, confi gurando, assim, um triângulo certifi cado por três 
línguas: o português, o inglês e o castelhano — as 3 línguas que, para Pessoa, 
reunirão, efetivamente, as condições de línguas universais.

7. Assim se desenha, progressivamente, uma equacionação que converge em 
algumas linhas centrais que caracterizam o termo e conceito lusofonia.

Quaisquer que sejam os traços que se avancem sobre o termo e concei-
to lusofonia, há dois incontornáveis: o que assenta na variável diálogo e o que 
reenvia para a marca de diversidade. Isto é: a relação de cada sujeito falante 
com sujeitos falantes de outros cenários étnicos e culturais conjuga-se, polifo-
nicamente, com a aceitação natural da diferença; nessa diferença se encontra o 
caminho para alcançar a identidade consigo mesmo e com o(s) outro(s).

A lusofonia não se compadece (portanto) com umbiguismos linguísticos; a 
relação que decorre entre os falantes e a sua língua não se deve encerrar den-
tro dos limites cegos de atitudes xenófobas: ‘a única potência da lusofonia é a 
própria comunidade’, advertiu um dia José Aparecido de Oliveira…
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Logicamente que, no contexto do ensino e da divulgação da Língua, Cultura e 
Literatura Portuguesas, cabe um papel de extrema importância às entidades gover-
namentais, aos Conselhos de Ministros, aos Comités de Concertação Permanente, 
aos Secretariados Executivos, aos museus de língua portuguesa, aos Leitorados de 
Português, aos Centros de Ensino do Português, espalhados pelo mundo, etc. Toda-
via, o périplo da cultura e da língua portuguesas no mundo tem que ser impresso por 
todos os seus falantes. Torna-se fundamental, primordial, vital, que entre os falantes 
da língua portuguesa haja aquela «consciência da unidade espiritual» lembrada por 
Almada Negreiros (NEGREIROS, 1992: 116).Só através dessa consciencialização nos 
podemos permitir construir, reforçar e fazer perdurar uma «mística coletiva». 
Relembremos a citação de Bernardo Soares: «Não tenho sentimento nenhum po-
lítico ou social. Tenho, porém […] um alto sentimento patriótico. Minha pátria é a 
língua portuguesa.» (PESSOA, 1986b: 573). Estas palavras não se enquadram por 
um perfi l político-ideológico; estas palavras enquadram-se, sim, por uma substan-
tividade linguística e, em última instância, por uma conceção de língua que acaba 
por acentuar o plano essencialista da língua portuguesa.

Em última análise, é para esta ilação que as reflexões sobre a Lusofonia 
devem conduzir-nos: essa conclusão assenta num princípio: uma comunidade 
deve guiar-se pelo diapasão da unidade em torno da língua. Não consciencia-
lizarmos o valor dessa unidade — representada na defesa da língua portuguesa 

— signifi ca que traímos a língua portuguesa, a língua de tantos escritores, de 
que[m], afi nal, somos todos tributários: de Angola, Luandino Vieira, Agostinho 
Neto, Pepetela…Do Brasil, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel Queiroz, 
Érico Veríssimo, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Carlos Drummond de 
Andrade, Machado de Assis…De Cabo Verde, Baltasar Lopes, Corsino Fortes…
Da Guiné-Bissau, Hélder Proença, Vasco Cabral…De Moçambique, José Cravei-
rinha, Noémia de Sousa, Mia Couto…De São Tomé e Príncipe, Francisco José 
Tenreiro…De Portugal, Gil Vicente, Padre António Vieira, Alexandre Hercu-
lano, Almeida Garrett, Miguel Torga, Camilo Castelo Branco, Eça de Queirós, 
Aquilino Ribeiro, Carlos de Oliveira, Vergílio Ferreira, António Lobo Antunes, 
José Saramago, Camões, Fernando Pessoa… entre tantos outros.

8. Não posso deixar de insistir: se todos nós (falantes de língua portuguesa) não 
consciencializarmos o valor da lusofonia (representada na defesa da língua por-
tuguesa), traímos a língua portuguesa, a língua de tantos escritores, de que[m], 
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afi nal, somos todos tributários. Se todos nós (falantes de língua portuguesa) não 
falarmos a língua portuguesa, atiramos palavras ao vento… Se todos nós (falantes 
de língua portuguesa) não ouvirmos, não vivermos a língua portuguesa, defrau-
damos tudo aquilo que escreveram os agentes linguísticos, culturais e literários, 
de cuja comunidade todos nós fazemos parte…Se todos nós (falantes de língua 
portuguesa) não vivenciarmos a lusofonia, esqueceremos: que a língua portuguesa 
é a 6ª língua do mundo mais usada nos negócios; que a língua portuguesa é a 4ª 
língua do mundo mais usada na internet… que a língua portuguesa é a 4ª língua 
mais falada no mundo (à frente do russo, do alemão, do francês, do italiano…).

Finalmente, e terminando, se todos nós (falantes de língua portuguesa) não 
vivenciarmos a lusofonia, esqueceremos uma boa parte da estrutura psíquica 
supra-individual, habitada por um animus que faz agir coletivamente, não dez 
milhões, não vinte milhões, não trinta milhões, não cem milhões, não cento e 
cinquenta milhões, mas cerca de 240 milhões de falantes.
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A identidade portuguesa revisitada 
no dealbar do terceiro milénio

Anna Kalewska
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Resumo A imagem de Portugal, um país que se manteve em coesão cultural durante muitos 

séculos, mudou decisivamente no dealbar do terceiro milénio. É natural que os processos 

identitários em Portugal se inscrevam nos fluxos migratórios, nos fenómenos económicos 

e sociais decorridos na Europa e nos PALOPs. Importa encontrar as medidas de ultrapassar 

a crise económica que tem posto Portugal no nível dos parceiros europeus limítrofes e mais 

vulneráveis. Mais, é preciso redefi nir a identidade nacional portuguesa na Europa dos 27 

e no espaço político e cultural chamado a Lusofonia. Tomando em consideração, então, a 

pertinência dos processos de globalização decorrentes de momento em Portugal preten-

demos focalizar (na ordem temática, problemática e cronológica) a realidade económica, 

social e cultural do Portugal dos nossos dias. Vamos referir, também, as singularidades 

específi cas  que se manifestam em função de elementos identitários lusófonos, incluindo 

a questão da Língua Portuguesa e do novo Acordo Ortográfi co. Partimos de princípio que 

hoje Portugal é um parceiro imprescindível para o fomento da interculturalidade e pode 

obstar tanto aos perigos da globalização, oriundos de áreas economicamente mais fortes 

como participar criativamente na construção de novos discursos identitários, historica-

mente conotados, difíceis de sobrevalorizar na época da relativização dos valores e ideais 

humanos precários na pós-modernidade. No nosso entender, existe uma possibilidade 

de resgate da identidade nacional portuguesa de parceria com a UE e os PALOPs, base-

ada nos ideais da democracia, solidariedade, liberdade, justiça e progresso, a despeito de 

qualquer tipo de ditadura.

Palavras-chave: Lusofonia, identidade cultural, crise económica, fluxos migratórios, União 

Europeia

A importância de Portugal no mundo constitui, hoje em 

dia, a prova de que outros países, traumatizados ao lon-

go do século XX, têm motivos para viver com esperança 

(PAGE, 2011: 291).
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1. A identidade nacional portuguesa vs. a Lusofonia
A identidade nacional, tal como existe hoje em Portugal, resulta de um longo 
e específi co processo histórico que passou por diversas fases até atingir a ex-
pressão que actualmente conhecemos. No caso identitário português atribuiu-
se imensa importância ao facto de as fronteiras nacionais se haverem mantido 
praticamente intactas desde 1297 (a data do tratado de Alcanizes, assinado en-
tre Portugal e Castela por D. Dinis, que fi xou as fronteiras portuguesas). Este 
facto permitiu afi rmar que Portugal era o país mais velho da Europa, com o 
território quase idêntico desde o fi m do século XIII (descontando a fortaleza 
de Olivença, ocupada pela vizinha Espanha em 1801-1815), o que não aconteceu 
efectivamente com as outras formas políticas do velho continente (MATTO-
SO, 2008: 7). Actualmente, por vivermos um momento de perplexidade e de 
mudança social (pois há um presente e um futuro sempre incertos), a “iden-
tidade nacional” pretende superar a falta de memória, o carácter aleatório e 
tangencial das estruturas sociais contemporâneas. No Portugal da plena crise 
económica do segundo decénio do presente milénio, a identidade nacional está 
a evoluir no sentido de multiculturalidade e construção de vários “mosaicos de 
identidades”, difi cilmente conciliáveis no velho território pátrio que, por força 
política, tende para a União Europeia e, por força de tradição, quer deixar as 
amarras e singrar para o lado dos restantes PALOPs. No entanto, seria “inso-
fi smável” que a Península Ibérica se tivesse separado por completo da Europa 
(Cf. SARAMAGO, 1999: 39).  

A maioria dos autores que têm tratado da identidade nacional portuguesa 
atribui uma grande importância ao fenómeno histórico da língua, pelo facto 
de o português se falar por cerca de nove séculos num território que coincide 
com o das suas fronteiras políticas. «Não há dúvida de que este facto tem uma 
efectiva importância histórica» (MATTOSO, 2008: 7). Na trilha do pensamento 
do historiador medievalista atrás citado, a aparente coincidência do território 
nacional de Portugal com a língua portuguesa (descontando o mirandês, com 
o estatuto da segunda língua ofi cial em Portugal, reconhecida pelo Parlamento 
português em 17 de Setembro de 1998) tanto é factor de identidade como uma 
consequência do factor político. Em Portugal – bem reparou José Mattoso  – 
«a efi cácia do poder político resulta em boa parte de as suas práticas adminis-
trativas serem veiculadas por meio de uma determinada norma linguística» 
(2008: 8). Asserção essa sendo também aplicável às ex-colónias portuguesas 
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ou à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (a CPLP) que, criada em 
17 de Julho de 1996, integra hoje oito países lusófonos, i.e. os países cuja língua 
ofi cial é português: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, 
Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor Leste. Acrescentemos que a Lusofonia 
ou o conjunto das identidades culturais existentes entre os oito países de lín-
gua ofi cial portuguesa, assim como o conjunto dos falantes do português não 
coincidem hoje com um só território em suas fronteiras políticas. É perfeita-
mente possível, então, conceber a comunidade cultural lusófona sem o suporte 
de um estado. Sempre segundo José Mattoso: «a base da autonomia nacional 
é a existência de um poder constituído num território determinado, ao passo 
que a base da comunidade cultural resulta da adopção das mesmas categorias 
de interpretação do mundo, do mesmo sistema de valores e das mesmas prá-
ticas culturais» (2008: 9). Será a CPLP uma comunidade utópica, uma jangada 
lusófona de muitas pedras?

A CPLP, com os seus observadores associados que são a República da Guiné 
Equatorial, a República de Maurícia e a República do Senegal, Galiza e Macau 
como observadores consultivos e doze países-candidatos (Andorra, Marrocos, 
Filipinas, Faliza, Macau, Malaca, Goa, Croácia, Roménia, Ucrânia, Indonésia, 
Venezuela) não se encontram no patamar dos vinte países mais humanamente 
desenvolvidos. No entendimento de Boaventura de Sousa Santos, que inter-
vinha numa conferência promovida em 2009 pelo Centro de Estudos Sociais, 
da Universidade de Coimbra, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
frustrou as expectativas que levaram à sua criação, não tem um país central que 
se destacasse positivamente por não ter vontade de mandar nos outros e está 
demasiadamente focada em dois países, que são Portugal e Brasil;  o sociólogo 
acusou também esses dois países de praticarem neocolonialismo e de naõ te-
rem capacidade para intervir em momentos decisivos, como foram as cheias 
em Moçambique (ap. Agência Lusa: s.n.p.). Na sua mais recente obra, intitu-
lada Portugal - Ensaio contra a autoflagelação, Boaventura Sousa Santos (2011a) 
apresenta uma reflexão sobre o momento em que Portugal vive de momento, 
centrando-se nos desafi os que se levantam às soluções que só fazem sentido 
se adoptadas a nível europeu e mundial. O maior desses desafi os é travar e, se 
possível, inverter a preocupante proliferação do que Boaventura designa por 

“fascismo social”, acabar com o capitalismo e “desmercadorizar” a vida social, 
no sentido de elaboração de um projecto europeu mais inclusivo e solidário. 
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«Desmercadorizar» - diz o autor de um depoimento publicado no JL - «é um 
imperativo incontornável na busca de uma sociedade melhor» (SANTOS, 
2011b: 30). «Desmercadorizar» - continua o sociólogo - «signifi ca impedir 
que a economia de mercado estenda o seu âmbito a tal ponto que tranforme 
a sociedade no seu todo numa sociedade de mercado, onde tudo se compra e 
tudo se vendo, inclusive os valores éticos e as opções políticas» (30). Ao Au-
tor, outro mundo parece-lhe possível: sem o capitalismo mundial, sem “a má 
consciência da passividade” ou a autoflagelação portuguesa, mas sim, com a 
democracia viável e realista no início do século XXI, e – fi nalmente – com a 
extensão da solidariedade social. 

A despeito de inúmeras difi culdades que Portugal esta a sofrer hoje, bem 
nos parece – na trilha de pensamento de Martin Page1 – que a importância de 
Portugal no mundo constitui, hoje em dia, um aval de esperança para os países 
tramatizados ao longo do século XX. Sendo mesmo assim, vamos repetir as 
peguntas que colocámos em Dezembro de 2007, aquando de uma conferên-
cia comemorativa (chamada os Diálogos com a Lusofonia) dos trinta anos da 
fundação da Secção Luso-Brasileira do Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero-
Americanos da Universidade de Varsóvia: será que conseguimos, com o nos-
so labor académico, contribuir para o conhecimento das culturas em língua 
portuguesa fora da área ofi cial da Lusofonia? Será o português de hoje uma 
língua ´sem dono´ ou sim, uma língua de aprendizagem, paixão e transferên-
cia de vários saberes? A Lusofonia ainda fará sentido? (Cf. KALEWSKA, 2008).       

No dealbar do terceiro milénio, os factores identitários como a unidade 
territorial e geográfi ca, a raça, a religião, a língua, o sebastianismo, a saudade, 
a fi losofi a e a cultura portuguesas patrocinadas por Sampaio Bruno, Álvaro Ri-
beiro, José Marinho, Jorge Dias e António José Saraiva assim como a brandura 
dos costumes, foram feitos lugares-comuns e passaram para a arqueologia do 

1  Aliás, o raciocínio de M. Page sobre a possível inspiração dos movimentos de libertação 
da antiga Europa de Leste na democracia portuguesa pós-revolução dos cravos no parece for-
çada; Cf.: «Apesar da sucessão de problemas e dos inúmeros desafi os, as conquistas dos portu-
gueses ao longo dos seus primeiros 15 anos de liberdade, tornou-se uma luz de esperança para 
as nações da Europa de Leste, quando, de repente, constataram que, também elas, se poderiam 
libertar de duas gerações de despotismo» (PAGE, 2008: 290). A queda do muro de Berlim em 
1989 e a viragem da Polónia para a economia de mercado livre resultaram como efeito de um 
processo político decorrido no rescaldo do desmoronamento da antiga União Soviética.  
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imaginário colectivo lusitano. A convicção, representada por José Mattoso e 
largamente difundida até ao fi m dos anos sessenta, de que «Portugal possuía 
uma unidade e uma coerência culturais que não existiriam noutros países» 
(MATTOSO, 2008: 10) resulta insufi ciente ou mesmo prejudicial em relação 
às fracas e heterodoxas identidades lusófonas ou mesmo à «relativização e ani-
quilamento» (PASCOAL, 2008: 41) do novo conceito de Lusofonia2. Digamos, 
então, que a Lusofonia continua a existir, mudando de contornos e acolhen-
do hibridizações que podem ir mesmo no sentido de uma institucionalização 
ibero-eslava, patrocinada em Lisboa pela CompaRes3.

A nossa investigação procurará antes de mais reconstruir a situação iden-
titária em Portugal pós-25 de Abril de 1974 e pós-adesão à União Europeia em 
1 de Janeiro de 1986 (tendo sempre em conta que ela foi uma das consequên-
cias da Revolução dos Cravos), na viragem para o segundo decénio do tercei-
ro milénio. O presente artigo tem como objectivo principal a focalização de 
problemas fenómenos sócio-económicos e culturais existentes hoje em Por-
tugal: a crise fi nanceira, os fluxos migratórios e o novo Acordo Ortográfi co.  A 
metodologia utilizada será temática, problemática e descritiva. Seria aspira-
ção infundada tentar analisar aqui em que medida as transformações políticas 
trazidas pelo Liberalismo, a República, o Estado Novo, a Descolonização ou o 
advento da Democracia acarretaram alterações políticas, económicas e sociais 
em Portugal e quais as suas incidências sobre a identidade cultural  lusófona 
(incluindo, neste número, a identidade nacional portuguesa, sendo Portugal o 
sexto país que vem na ordem alfabética dentro da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa). Os problemas relacionados com a Lusofonia foram am-
plamente tratados tanto no VIII Congresso da Associação Internacional de 
Lusitanistas (A.I.L.), decorrido em Santiago de Compostela, de 18 a 23 de Julho 

2  A. J. Rebelo Pascoal menciona «a lusofonia colonial, como contraponto às novas formas 
de lusofonia, por forma a relembrar aquilo que o passado não deixa de reflectir no presente, 
sobretudo quando se evocam os velhos delírios patológicos da nossa colonização» (2008: 41) 
e tem como objectivo a desmistifi cação do «carácter ofi cializante da Lusofonia, aprumada e 
engravatada, muitas vezes subordinada apenas a interesses económicos, que passam pelo co-
mércio do livro literário ou pelo manual escolar» (42). 
3 A CompaRes foi fundada em Lisboa em 15.01.2007, visando a promoção de estudos ibero-
eslavos em Portugal e no mundo. Para se inteirar sobre os estatus, grupos de estudo, os con-
gressos, as publicações e os eventos patrocinados pela CompaRes consulte o site: http://www.
iberian-slavonic.org. Acesso em: 12 Ag. 2011.  
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de 2005, como també no IX Congresso da mesma Associação, nos dias de 4 
a 9 de Agosto de 2009.  O X Congresso da A.I.L. , acabado em 23 de Julho de 
2011, pôs em questão a cumplicidade e a (des)responsabilização de intelectuais 
portugueses com o regime fascista.

Não padece dúvida, hoje, que a hegemonia de Português e o regresso dos 
nacionalismos de direita em Portugal pode signifi car «o afã de recuperar os 
modos do velho colonialismo, como alertou já Eduardo Lourenço e como con-
fi rmaram estudiosos como Leonel Cosme ou Alfredo Margarido» ou mesmo 
«uma re-luso-tropicalização do discurso, bem como uma sobrevalorização de 
autores das antigas colónias portuguesas cuja estética roça o arqui-paternalismo 
lusitano» (PASCOAL, 2008: 41). A apoteose nacionalista de um país, Portugal, 
que, após a perda de um império, o pretendeu substituir pela língua portuguesa 
pode e deve ser substituída por um diagnóstico sóbrio dos males que reinam 
hoje em Portugal, apesar dos clichés e estereótipos que os portugueses herda-
ram do passado. De um modo igual, sempre segundo António Jacinto Rebelo 
Pascoal, a tradução da Lusofonia para outros sistemas culturais assim como a 
Lusografi a acarretam uma série de aporias:

os limites da lusofonia terminam no momento em que os enunciados lusófo-

nos são substituídos por ilusões literárias do mesmo calibre, noutros códigos. 

Eis um paradoxo que no parece intransponível, sobretudo quando as litera-

turas mundiais, mas também as linguagens, se debatem com a glocalização 

(conceito caro aos comparatistas e procedente da ligação dos termos globa-

lização e localização, como se poderá ler em Roland Robertson) e um certo 

«fi m da história», que culmina na homogeneização do mundo (2008: 44).

A Lusofonia pode ser encarada hoje como uma forma de globalização do 
discurso que homogeniza os falantes, de modo a transferir mais facilmente bens 
ideológicos, culturais, sociais e, em especial, económicos, rasurando a diver-
sidade. O que se traduz, no escasso território de Portugal, em inúmeros pro-
blemas com a imigração, circulação de livros forçados a nova “lusografi a”, sem 
falarmos ainda em mais pormenor sobre a necessidade de resgatar a enorme 
dúvida portuguesa e ultrapassar (ou sobreviver) a agudíssima crise económica. 

Para alcançar os objectivos da União Europeia Portugal, Portugal tinha 
que reafi rmar os seus padrões culturais assentes no paternalismo em relação 
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aos Países Africanos de Língua Portuguesa (cujo acrónimo é PALOP) - um 
grupo formado por seis países lusófonos africanos em 1996 (Angola, Cabo 
Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe), 
que se encontram organizados na Comunidade dos Países de Língua Portu-
guesa (CPLP). Com a descolonização das possessões ultramarinas de Portugal 
em África e na Ásia ocorridas em 1974-1975 e com a democratização da esfera 
política, Portugal tornou-se um parceiro acessível e atractivo para a comuni-
dade internacional europeia, que em 1986 estava em processo de avançada in-
tegração económica (ANTECKI, 2009: 6). 

Com a adesão de Portugal à CEE em 1 de Janeiro de 1986, o país experi-
mentou um crescimento económico, até então sem precedentes, que originou 
uma grande subida do nível de vida e um geral (mas curto) contentamento da 
população. Segundo Antecki, podemos mesmo dizer que o caminho escolhido 
por Portugal foi um imperativo da história que mudou o rumo do país, criti-
cou o poder colonial e tornou inegavelmente o país num dos parceiros mais 
importantes da cena política europeia (2009: 62-63). Portugal aprendeu bem 
depressa a lição europeísta, porém, o sucesso foi talhado a curto a curto prazo. 
Apareceram logo os problemas como o desenraizamento dos imigrantes, o 
desemprego e a instabilidade que caracterizam a presente “geração (à) rasca”4, 
a crise avassaladora com cortes salariais na função pública, nas pensões de 
reforma, nos serviços de saúde e, na prática, em todas as áreas da vida social.

Portugal foi pioneiro na globalização mundial - típica -  segundo Jorge 
Nascimento Rodrigues5 - do processo histórico de realização dos projectos 
geopolíticos traçados por portugueses desde a época dos Descobrimentos. Mas 
estaria Portugal hoje, após a queda do império colonial, a perder a sua iden-
tidade? – pergunta Martin Page (2008: 31), para responder logo em unanimi-
dade absoluta com o autor atrás citado: «Ao contrário, foi aqui que se iniciou 

4  “A geração rasca” está hoje na casa dos trinta e cinco a quarenta e cinco anos. “A geração 
à rasca”: jovens na casa dos vinte, desempregados, em situação difícil.
5  Jorge Nascimento Rodrigues, reconhecido jornalista e investigador português é autor de 
duas obras, escritas de parceria com Tessaleno Devezas. Trata-se, respectivamente, de: Por-
tugal O Pioneiro da Globalização. A Herança das Descobertas. V. N. Famalicão:  Centro Atlânti-
co, 2009; 1509. A Batalha que Mudou o Domínio do Comércio Global. V. N. Famalicão: Centro 
Atlântico, 2008.
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o processo conhecido por globalização» (Ibid.6). Tomando em consideração, 
então, a pertinência dos processos de globalização ou glocalização decorrentes 
de momento em Portugal, assim como a sua longa tradução do cosmopolitis-
mo social e da interculturalidade, importa, neste momento, referir a realidade 
social e cultural do Portugal dos nossos dias. Partimos de princípio que hoje 
Portugal é um parceiro imprescindível para o desenvolvimento linguístico, 
para o femento da interculturalidade e para obstar aos efeitos perniciosos da 
globalização, dominada por culturas mais fortes (oriundas da cultura anglo-
americana) ou dominadora em relação às culturas mais fracas, representadas 
por lusofalantes do Brasil, Guiné, Moçambique, Cabo Verde, Timor e outros 
membros da CPLP.

2. Ideias, problemas e a corrida da troika 
(CE, FMI, BCE)

A problemática da identidade nacional portuguesa foi um tema central, não 
só para a Literatura, como também para a Filosofi a e para a História. Hoje, os 
portugueses interrogam-se também sobre quem são e o que querem ser. Estas 
questões ganham maior expressão e materialidade em épocas de crise, obrigan-
do-nos a fazer uma reflexão acerca da pragmática do dia-a-dia. É neste con-
texto que, nos dias que correm, esta interrogação cada vez se faz mais, pois os 
ideários políticos da democracia e as bases fi losófi cas diluem-se e a “essência” 
dos portugueses ou “aquilo que os portugueses são”; a identidade é uma ques-
tão que escasseia, sendo posta à prova pela «Agiotagem. Usurpação. Assalto à 
mão armada» (SANTOS, 2011b: 31). O sociólogo de Coimbra atrás citado con-
tinua a acreditar na democracia como «o poder do povo, não a delegação desse 
poder», porque a ecologia, a ciência da casa, o cuidado da casa terreal são de 
todos (31). E a ideia da solidariedade social, baseada na promoção de formas 
de economia social tais como cooperativas, economia solidária, sistemas de 
entreajuda e de troca de tempo e de trabalho não lhe parecem utópicas nem 

6  A tese de que Portugal foi pioneiro da globalização mundial foi avançada pelo Professor 
George Modelski; apud J. Nascimento Rodrigues (op. cit., 2009: 559). Em Portugal, o Profes-
sor Tessaleno Devezas é o especialista mundial em aplicação dos ciclos longos geopolíticos e 
económicos à história portuguesa. A demonstração matemática do pioneirismo português foi 
a sua contribuição fundamental para a obra escrita de parceria com Jorge Nascimento Rodri-
gues Portugal o Pioneiro da Globalização. A Herança das Descobertas (2009). 
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eivadas de romantismo. Sem dúvida, o Portugal contemporâneo, depois de (des)
colonizar e democratizar, tem que sair da crise, sempre com dignidade e espe-
rança. A mensagem do lúcido ensaio contra a autoflagelação (e contra a cegueira 
colectiva chamada “memória)” implica, no nosso modesto entender, um perito 
tratamento dos males que continuam a grassar em Portugal apesar de todas as 
propostas e iniciativas arquitectadas pela vontade política nacional e “de fora”. 

Não compartilhamos, porém, do ponto de vista baseado no materialismo 
dialéctico marxista exprimido por Fernando Cristóvão segundo o qual para a 
maioria dos países lusófonos pertencia ao Terceiro Mundo e (mesmo se assim 
fosse em virtude dos respectivos PIBs dos PALOPs) fosse de importância de-
cisiva e infraestrutural o peso dos factores económicos e institucionais, assim 
considerados superestruturas (Cf. CRISTÓVÃO, 2008: 124). No nosso modesto 
entender, continua, pois, indelével (aliás pouco palpável) um ideal humanista 
que vê na harmonia racial e social, na solidariedade e na “boa consciência” de 
sana actividade presente a emanação da liberdade, da justiça, do progresso e o 
travão a qualquer tipo de ditadura.

A primeira questão que se impõe na metade do ano de 2011 é a dúvida por-
tuguesa e as concertações de última hora empreendidas pelos líderes europeus 
que se reuniram em 21 de Julho em Berlim na mais decisiva cimeira dos doze 
anos da moeda única com a missão de apagar o fogo de contágio da crise da 
dívida grega, que é encarada com grande apreensão pelos riscos de propagação 
à economia mundial. Os Dezassete7 acordaram para reduzir as taxas de juro 
dos empréstimos do fundo de socorro do euro, o FEEF, e aumentar os respe-
tivos prazos de reembolso dos sete anos e meio actuais para quinze ou trinta 
anos. Mesmo se estão previstas para a Grécia, estas medidas benefi ciarão Por-
tugal e a Irlanda, os outros dois países sob assistência fi nanceira. A posição das 
agências de notação fi nanceira é absolutamente crucial neste processo, porque 
se declararem a Grécia um incumprimento, Portugal poderá seguir o mesmo 
caminho, enquanto os governos poderão ter de resgatar os bancos afectados 
pela degradação da nota dos dois países. Ao mesmo tempo, o Banco Central 

7  I.e., os 17 líderes de entre os 27 que é hoje o número de estados-membros da UE. Seria 
de lembrar que com o passar dos anos e sucessivos alargamentos, a UE vai ganhando mais 
cidadãos e novas línguas. A partir do dia 1 de Janeiro de 2007, a paleta idiomática da família 
europeia é composta por 23 línguas ofi ciais, inclusive o Polaco e o Português (GONÇALVES, 
2007: 201).
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Europeu (BCE) deixa de poder aceitar os títulos de dívida soberana dos países 
em incumprimento para emprestar dinheiro aos seus bancos comerciais, o que 
obriga, de novo, os governos a intervir. Processos esses parecem próximos –  
traços gerais –  de uma  vontade política antecipada por Boaventura de Sousa 
Santos, capaz de «submeter ao controlo público (não necessariamento estatal) 
democrático (não burocrático) a exploração e gestão de recursos e de serviços 
essenciais ou estratégicos» (2011b: 30).

Antes de chgar a ajuda dos bancos estrangeiros, precipitando-se para com 
a actividade reivindicadora de bancos alemães que cortaram para um terço a 
dívida portuguesa que tinham nos cofres (ANÍBAL, 2011: 4), o Estado portu-
guês terá de encontrar outras soluções de fi nanciamento da dívida soberana, a 
taxas cada vez mais elevadas. Uma das soluções foi o sector fi nanceiro portu-
guês. A banca portuguesa (concretamente os quatro bancos que foram sujeitos 
aos testes – CGD, BCP, Grupo espírito Santo e BPI) compensou parcialmente 
a redução de exposição tributária dos seus parceiros europeus. A dívida pú-
blica registada nos balanços destes quatro bancos aumentou, porém, por 5815 
euros, com um especial destaque para o BCP. Por causa dos défi ces elevados, 
o Estado português teve de “emitir” cada vez mais dívida. Um dos principais 
compradores da dívida portuguesa no mercado secundário foi o Banco Cen-
tral Europeu. O anterior governo português também tentou, nas emissões que 
ira realizando, encontrar compradores alternativos, especialente em mercados 
emergentes, como a China ou o Brasil. No entanto, não há, além das intenções 
declaradas publicamente, dodos concretos em relação às compras de títulos 
portugueses efectuadas por esses países. 

A fuga à dívida pública portuguesa parece ter sido uma das prioridades 
de alguns dos maiores bancos europeus, principalmente os alemães, durante 
a crise da dívida soberana que assola a zona euro. À medida que esta fuga a 
Portugal se registava, as Autoridades portuguesas foram tentando encontrar 
alternativas, acabando, no entanto, por fracassar e ter de pedir, em Maio de 
2011, auxílio aos seus parceiros da zona euro e ao Fundo Monetário Interna-
cional. Agora, e durante os próximos três anos, o Estado português já não irá 
precisar de obter fi nanciamento do mercado, tendo em contrapartida de aceitar 
as condições impostas pela UE e o FMI (ANÍBAL, 2011: 5).

Vale a pena acrescentar que o plano de ajuda externa a Portugal, negocia-
do entre o Governo e a troika formada por membros da Comissão Europeia 
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(CE), Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Central Europeu (BCE), 
prevê – segundo o depoimento publicado na revista electrónica Mundo Portu-
guês  – o empréstimo de setenta e oito milhões de euros durante três anos. Se 
o pedido pelos fundos de apoio tivesse sido mais rápido, Portugal teria evitado 
os problemas descritos pela revista supramenciona8 e uma quebra tão profun-
da na sua economia (palpável, também, na sua identidade cada vez mais pre-
cária),  que  acarreta medidas de austeridade em quase todas as áreas da vida 
social e económica, implantadas tanto pelo Governo português como pela 
troika. Não padece dúvida, que Portugal não pode manter-se “orgulhosamente 
só” quando os políticos, os ecnomistas e os sociólogos continuam a falar so-
bre a necessidade de renogociar a dívida pública o que – na prática – signifi ca 
renegociar, repensar Portugal. As categorias de classifi cação de Portugal, pen-
sadas por Boaventura de Sousa Santos em termos de um país “semipériférico”, 
e a sua sociedade como de “desenvolvimento intermédio” (apud MATTOSO, 
2008: 99) têm que ser reinventadas e adaptadas à «rugosa essência da realida-
de» (LOURENÇO, 2004: 109). O que não de exigir, também, de reformulação 
do conceito de Lusofonia que, sempre no dizer de Eduardo Lourenço, «não 
é nenhum reino, mesmo encartadamente folclórico. É só (...) aquela esfera de 
comunicação e compreensão determinada pelo uso da língua portuguesa com 
a genealogia que a distingue entre outras línguas românicas e a memória cul-
tural que, consciente ou inconscientemente, a ela se vincula. » (174).        

3. Dos fluxos migratórios ao Acordo Ortográfico   
A emigração, segundo o dicionário da Língua Portuguesa Porto Editora, é 

a saída voluntária do país onde se nasceu para se estabelecer noutro país. Se-
gundo a justa opinião de Domingos Alves Caeiro, «a emigração é um fenómeno 
que engloba a quase totalidade dos países europeus, independentemente do seu 
grau de desenvolvimento, agrícola ou comercial, e independentemente, também, 
do seu regime político – monarquia ou república – ou da constituição política 
que os regula – constitucionalismo-parlamentar ou regimes ainda de caracte-

8  Os problemas relacionados com a subida dos impostos (incluindo o IVA), as austeridades 
no regime laboral, os cortes nos subsídios de desemprego, nas pensões, no sistema de saúde, 
na função pública, a marcha das privatizações, a eliminação das golden shares, etc., referidos 
detalhadamente em: http://www.mundoportugues.org/content/1/9149/troika-que-eles-de-
cidiram-para-portugal Acesso em: 10 de Ag. 2011.
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rísticas absolutistas» (2008: 1333). Este fenómeno abarcou toda a Europa, desde 
o Atlântico até aos Urais. A nossa imagem da grande emigração intercontine-
netal dos séculos XIX e XX vai progressivamente ganhando novos contornos 
no século XXI, quando Portugal, tal como a Espanha, – há um século um dos 

“líderes” inquestionáveis na tabela migratória dos países europeus9 – acolher 
imensa imigração ou entradas no país, com a chegada de estrangeiros no País 
com o fi m de nele se estabelecerem (no caso de imigração africana de ex-coló-
nias portuguesas) ou trabalharem temporariamente (no caso de imigração da 
antiga Europa de Leste, representada por grupos eslavos: ucranianos, russos 
e búlgaros e os latinos de Leste: romenos e moldovos). É preciso mencionar 
também a “imigração senior” ou de luxo, de populações provenientes de outros 
países da união Europeia, que devido ao clima ameno de Portugal decidiu passar 
o resto das suas vidas em Portugal, com uma boa pensão de reforma vinda de 
fora. A nova imigração em Portugal continua a ser objecto de acesos debates 
jornalísticos, ocorrência que, pelo interesse que mereceu, começa a ser objecto 
de um trabalho de investigação (ARROTEIA, 2007; BAGANHA et al., 2006; 
CASTRO, 2008, FALCÃO, 2002). Certamente que o fenómeno imigratório é 
o indício de uma considerável transformação da identidade nacional, social e 
cultural portuguesa. Assim como outrora a velha emigração foi considerada 
o fenómeno resultante da crise das sociedades europeias do século XIX, ori-
ginado nos países mais atrasados na Europa, a imigração de hoje tem a razão 
económica e política: no dealbar do terceiro milénio, as maiores comunidades 
de imigrantes legais em Portugal foram os ucranianos (42.252), os brasileiros 
(22.426), os cabo-verdianos (5.174), os angolanos (4.723), os guineenses (3.082), 
os são-tomenses (1.506) segundo as autorizações de permanência concedidas 

9  Foi nos anos de 1912 e 1913 – anos cruciais para a emigração portuguesa -  quando o fenó-
meno migratório europeu e lusitano atingiram a sua máxima expansão, quando Portugal se 
posicionou em segundo lugar (depois de Itália) nos índices de média anual de emigrantes por 
cada dez mil habitantes, com o número de 1.296 emigrantes; o número de emigrantes legais 
que saíram de Portugal na grande vaga que teve lugar entre 1911-13, rumando o Brasil, atingiu 
226 235 emigrantes (Caeiro, 2008: 1334 e 1339). Se for contabilizada a emigração clandestina, 
poder-se-á afi rmar que nesses anos saíram de Portugal mais de 300 000 emigrantes (Ibid.). A 
sangria da emigração portugeusa adquiriu foros de êxodo maciço ainda na década de 1960, 
esta vez para os países europeus: França e Alemanha. 
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em 2001 (apud Falcão, 2002: 12)10. No entanto, todas estas comunidades foram 
evoluindo ao longo dos últimos anos, sendo rapidamente suplantadas por ou-
tras, provenientes de ondas migratórias mais recentes, nomeadamente india-
nos e chineses. Em Portugal, existem ainda pequenos núcleos de imigrantes 
provenientes da América Latina e do Norte de África.   

Este boom de entradas estrangeiras parece indicar, ainda que de forma in-
directa, os diferentes momentos que cada uma das áreas europeias emissoras e 
receptoras de imigração altera a sua marcha para o progresso e entra na contem-
poraneidade pós-colonial e pós-moderna. Com efeito, a contemporaneidade co-
munitária na velha Europa, fomenta a mobilidade populacional, mas de mão-de-
obra legal e bem preparada para os desafi os relacionados com a implementação 
das tecnologias computarizadas. A CE, fruto das signifi cativas transformações 
das estruturas económicas, sociais, políticas e técnicas, que se fi zeram sentir nos 
países europeus ao longo do século XX e em Portugal depois de 1986, com a 
organização social sustentada cada vez mais no indivíduo (mas com a precária 
implementação da ideia do desenvolvimento sustentável), tem que enfrentar os 
problemas de construção de uma sociedade multicultural. Portugal tem vindo a 
acolher, de forma crescente e continuada, um número signifi cativo de imigrantes 
de diferentes nacionalidades. O Páis deixou de ser ou um «jardim à beira-mar 
plantado» evocado por Tomás Ribeiro ou uma «pátria derramada na gare de 
Austerlitz», lembrada  por Manuel Alegre. Hoje, nessa «nesga estreita, debruada 
de mar», de Miguel Torga, facilitadora do sonho europeu de muitos europeus, 
sul-americanos e asiáticos, que ao «cheiro desta pimenta» (Sá de Miranda) se 
abeiram, Portugal  – como judiciosamente observou Jorge Carvalho Arroteia 

– deve procurar inserção nas realização do interculturalismo como uma opção 
sociológica global, aconselhada pela CE e baseadas na colaboração inter-países 

10  Segundo os dados recolhidos por L. Falcão, os imigrantes legais em Portugal teria atingi-
do, até Novembro de 2011, o número de 119.181 (2002: 12). Até hoje, o número de emigrantes 
legais ou em vias de autorização de residência em Portugal teria atingido cerca de 276.000, em 
2005 (ARROTEIA, 2007: 5), o que equivale ou até supera a grande vaga das saídas de Portugal 
observadas no início do segundo decénio do séc. XX. O maior motor de pesquisa electróni-
ca em Portugal, a sapo, revelou que no fi nal do ano de 2002 o número total de imigrantes em 
Portugal com a situação regularizada asscendia a cerca de 438.699. Este valor continuou a su-
bir ao longo de 2003, representando actualmente (embora com uma ligeira tendência para o 
decréscimo) cerca de 5% da população residente em Portugal. Disonível em: http://imigrantes.
no.sapo.pt/page2.htm. Acesso em: 12 de Ag.  2011.  
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(2007: 4-5). Naturalmente, tal cooperação internacional deve interessar tanto as 
sociedades de origem como às sociedades de acolhimento.  No nosso entender, 
também as associações internacionais (como a AIL e a CompaRes), instituições 
culturais (com o meritório papel do Instituto Camões) e as autoridades acadé-
micas podem e devem endividar todos os devidos esforços no sentido de imple-
mentação conjunta dos projectos de natureza inter e multicultural em prol de 
interculturalidade in situ (i.e., em Portugal) e in diáspora (i.e, nos PALOPs e este-
jam onde estiverem os lusofalanes).  O que, no caso português, signifi ca também 
um elenco de responsabilidades e necessidades futuras quanto à especifi cidade 
de formação e de ensino sentidas pelas populações jovens imigrantes, quer os 
oriundos de famílias portuguesas, quer  de outras nacionalidades.

O processo de imigração teve, em Portugal, vários momentos, desde a fi xa-
ção de diferentes povos no processo de criação da nação portgueusa no século XII, 
passando pelos séculos da história do povo e da nação lusitanas até aos dias de hoje, 
quando na Europa se identifi ca um volúvel mosaico cultural típico do velho con-
tinente, quer na construção política e económica da União Europeia, quer na sua 
estratifi cação social. A sociedade, a língua portuguesa, a imagem de Portugal que se 
mantiveram coesos durante muitos séculos, mudaram mais no dealbar do presente 
milénio do que ao longo de oito e meio século de existência de Portugal como nação. 
É natural que se sinta uma enorme responsabilidade pelas comunidades migrantes, 
assim como pela renovação e continuação da população portuguesa e das comu-
nidades lusófonas espalhadas por mundo. Mais do que isso, porém, importa-nos 
encontrar um laço de união que, dentro dos fenómenos sócio-culturais, unisse os 
fi lhos, netos e bisnetos dos antigos emigrantes portugueses nascidos no Brasil, na 
África ou Ásia lusófonas, com os seus parentes velhos oriundos de Portugal e “pa-
rentes” novos, imigrados de outras áreas linguísticas e circunstâncias sociais mais 
pobres ainda. O novo Acordo Ortográfi co (CASTELEIRO; CORREIA, 2008) parece 
uma meritória iniciativa no plano cultural, capaz de englobar uma parte signifi ca-
tiva de lusofalantes nativos e de falantes de Português oriundos de diversas áreas 
lingúsiticas, independentemente das contingências geográfi cas, sociais, políticas e 
económicas.  Porém, ao prestígio internacional de português, indicado nos termos 
do preâmbulo do Acordo Ortográfi co11, acrescentam-se enormes problemas sentidos 

11  O Acordo Ortográfi co entra em vigor nas escolas portuguesas no ano lectivo 2011/2012 
e terá de ser aplicado no Estado a partir de 1 de Janeiro de 2012, apesar de este ter sido con-
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em Lisboa: «o programa do Governo defende a aplicação do acordo, embora não 
avance com qualquer previsão sobre os custos» (OLIVEIRA, 2011: 8). Em Portugal, 
a adopção será gradual e as editoras terão um prazo alargado – até ano ano lectivo 
2014-2015 – para concluir o processo de conversão ortográfi ca, enquanto que no 
Brasil o Acordo Orográfi co entrou ofi cialmente em vigor em 1 de Janeiro de 2009, 
sendo imediatamente adoptado pelos principais jornais brasileiros.     

4. Portugal e a nova globalização 
– à laia da conclusão

Na sua última obra sobre As Humanidades, os Estudos Culturais, o Ensino da Li-
teratura e a Política da Língua Portuguesa, Vítor Manuel de Aguiar e Silva tece 
uma reflexão preocupada, no estilo de pessimismo catastrofi sta, sobre a crise 
em Portugal e as Universidades que deixaram de ensinar as Humanidades, mas 
sim, passaram a celebrar a pós-disciplinaridade, tornando-se empresas de rá-
pida angariação de “clientes”, observando-se, até, a lógica do mercado numa 
Universidade pós-moderna (SILVA, 2010). Há, porém, os eventos, iniciativas, 
ideias que podem mudar este estado de coisas. Portugal pode – poderá amanhã 

–  tornar-se uma Sociedade Criativa, e a Lusofonia, por sua vez num conjunto 
de Sociedades Criativas, dentro de uma nova acepção de Cultura, lembrada 
por Isabel Pires de Lima na intervenção de encerramento do IX Congresso da 
A. I. L. em 9 de Agosto de 2008:

hoje, a Cultura requer um olhar multifacetado e transversal que é simulta-

neamente  político, social e económico, representando um eixo fundamental 

no desenvolvimento e defi nição das estratégias económicas, sociais, tecno-

lógicas e educacionais que visam estimular a produção de conteudos cria-

tivos inovadores, os quais representam hoje um crucial factor de riqueza e 

competitividade (LIMA, 2011: 19).  

Na(s) Sociedade(s) Criativa(s) o papel das Universidades e de outras insti-
tuições de ensino superior e de investigação – e é este o ponto defendido pela 

testado por inúmeros políticos (Passos Coelho e Paulo Portas no ano passado) , económicos, 
jurídicos e intelectuais;  um dos mais eminentes professores signatários da Petição em Defesa 
da Língua Portuguesa Contra o Acordo Ortográfi co, que desde 2 de Maio de 2008 recolheu 
mais de 90.000 assinaturas, é Vítor Manuel Aguiar e Silva (Cf. SILVA, 2010).   
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estudiosa portuguesa aonde nós também pretendemos chegar –,  defi ne-se 
como o de 

um parceiro indispensável na construção das Sociedades Criativas pela sua 

capacidade em investir em Investigação e Desenvolvimento, gerando Co-

nhecimento, isto é, gerando pensamento e tecnologia. Mas não há tecnologia 

sem pensamento e o pensamento só evolui pensando-se a si próprio. Ora 

aqui as Ciências Sociais e Humanas e as Artes têm um papel angular que 

volta a ser reconhecido, embora (....) com muita parcimónia em Portugal, e 

na Europa em geral (....), com poucas e honrosas exepções, mas com reno-

vada atenção (2011:22).

A “desmercadorização” da vida social e das Universidades, a democracia 
viável e de alto nível de operância, a extensão da solidariedade social tanto para 
o território nacional português como para o espaço europeu e mundial, jus-
tamente advogados por Boaventura de Sousa Santos, em concordância com o 
pensamento de Vítor Manuel de Aguiar e Silva e Isabel Pires de Lima poderão 
ajudar a repensar, renegociar, restruturar Portugal e a Lusofonia dentro de uma 
nova globalização, em que aparecem várias e nebulosas inter- e transdicipli-
naridades, com as fronteiras (ou mesmo centros de formação) de identidades 
difíceis de discernir.

Ao acabar, vale a pena citar ainda a opinião de Carlos M. F. da Cunha so-
bre as Identidades plurais na pós-modernidade que relativizam qualquer pos-
sibilidade essencialista:

A problemática identitária é assim perspectivada cada vez mais de acordo 

com a errância e do nomadismo que impregnaram desde sempre as questões 

identitárias, o que nos obriga, como no passado, a regressar à dimensão his-

tórica que impregna os fenómenos literários e culturais e a aceitar a noção 

de que as identidades são de natureza plural, não só devido à pluralidade das 

teorias identitárias, mas sobretudo porque a identidade é pluridimensional, 

em função dos contextos histórico, geográfi co, cultural e da própria vontade 

ou do desejo individuais. Assim talvez seja pertinente falarmos em singula-

ridades que se identifi cam em função de um feixe de elementos identitários, 

combinando de forma plural, e por vezes conflituante, a nacionaldiade ou 
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o cosmopolitismo , o género, a raça, a classe social e toda uma pleiade de 

factores culturais e sociais (CUNHA, 2006: 57).

Portugal, a Europa, a Lusofonia, o Mundo constituem, pois, um espaço 
que é agora de trânsito, de troca e de comunicação, simultaneamente híbrido 
e cosmopolita – daí lhe adivinhamos justamente o seu futuro histórico e a sua 
riqueza, nesta reflexão nossa preocupada pela “função identitária” dos discursos 
do (im)poder e de línguas utilizadas  hoje12, mas não pessimista, numa ponde-
ração humana contra os cépticos e contra os dogmáticos.   
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Sobre os limites dos direitos nas nossas 
sociedades multiculturais. O caso de Portugal
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Resumo: A função integradora da Constituição encontra nos direitos fundamentais a sua 

projeção mais direta. Precisamente por isso os desafi os de coordenação entre direitos que im-

põem as nossas atuais sociedades multiculturais apresentam uma especial relevância. A socie-

dade portuguesa, certamente, não se caracterizou até há pouco tempo por ser uma sociedade 

multicultural. Contudo, a melhoria do nível de vida do país luso, unido à sua incorporação às 

então Comunidades Europeias, marca uma mudança de tendência: Portugal passa a ser um 

país de imigração e os conflitos começam a aflorar. Os supostos acontecimentos com a minoria 

cigana ou com certos grupos marroquinos começam a ser exemplo disso. A atual crise econó-

mica não fará mais do que acentuar tais conflitos que o constitucionalismo há de solucionar.

Palvaras-chave: constitucionalismo, integração, direitos fundamentais, multiculturalismo, conflito.

Introdução
A função integradora da Constituição, observa Gomes Canotilho, necessita 
hoje de uma profunda revisão (GOMES CANOTILHO, 2004: 113). Certo é 
que as transformações sociais ocorridas desde meados dos anos 70 do século 
passado alteraram a realidade política (GARCÍA-PELAYO, 1996: 113 ss)1 e as 
próprias funções do Direito, com muita mais razão do Direito Constitucional 
(RODRIGUEZ, 2001: 25-26)2. A expansão da economia e dos processos sociais 
e o paralelo constrangimento da política e do Estado afetaram o próprio Direi-
to como instrumento da emancipação do homem (HESSE, 1992: 75; DE VEGA, 
P, 1998)3. Certamente, cabe levantar reservas sobre a possibilidade de que o 

1  Na sua opinião, «com ou sem revoluções políticas violentas, a estrutura e função estatais 
hão de sofrer também as correspondentes mutações», pág. 13.
2  O incremento dos intercâmbios mercantis trouxe consigo um aumento do tráfi co jurídi-
co e favoreceram a abertura de ordenamentos. Mas tal abertura propiciou por seu lado uma 
certa perda de caráter coativo do Direito, o surgimento de fórmulas brandas soft law; enfi m, 
incidiu na perda do Direito como fator integrador.
3  E neste ponto, como assinala HESSE, «é lhe colocada agora com todo a radicalismo a ques-
tão da possibilidade de atuação das normas jurídicas da Constituição contra uma realidade 



Jorge Alguacil González-Aurioles50

Estado constitucional, isoladamente considerado, seja capaz de fazer valer os 
princípios e valores que consagrou nas suas origens. A abertura dos Estados 
ao exterior, e em concreto à ordem europeia, pode contemplar-se, pois, não 
como uma ameaça aos valores constitucionais, mas sim como a origem de uma 
transformação da ordem política que abre novas perspetivas e possibilidades 
(SCHWARZE, 2000: 547-548). Em qualquer caso, as nossas atuais socieda-
des não é que se encontrem mediadas pelo valor do pluralismo, consequen-
cia da democratização do poder, mas caracterizam-se por serem sociedades 
multiculturais nas quais os movimentos migratórios introduziram diferenças 
que situam os direitos fundamentais perante reptos de coordenação cada vez 
maiores (DENNINGER; GRIMM, 2007); o vigente constitucionalismo há de 
fazer frente a isto. A forma de canalizar o repto talvez mereça uma primeira 
aproximação às transformações aludidas (2.a); para posteriormente analisar as 
modifi cações que o multiculturalismo provoca não só na natureza dos direitos, 
mas também sobretudo na possibilidade de limitá-los entre si (2.b). 

O caso português é talvez especialmente signifi cativo: a vigente Consti-
tuição de 1976 traz por causa de um processo revolucionário que deu margem 
para confi gurar um documento jurídico particularmente aberto à emancipação 
e à transformação social. A nova realidade, contudo, incide desde um primeiro 
momento em tais projeções. Certamente, de novo, cabe compreender a apertura 
da ordem constitucional portuguesa ao exterior e em concreto ao processo de 
integração europeia, como a resposta aos novos tempos. Em qualquer caso, a 
sociedade portuguesa vigente é uma sociedade multicultural na qual conver-
giram certamente em menor medida que noutras sociedades europeias, um 
fluxo migratório que situa os direitos fundamentais perante reptos de coor-
denação não menores. De forma paralela ao realizado no primeiro parágrafo 
levaremos a cabo em primeiro lugar uma aproximação ao constitucionalismo 
português e a sua evolução até à data (3a); para depois estudar a incidência da 
globalização na conceção dos direitos fundamentais e nos consequentes limi-
tes entre ambos (3b).

na qual vivem correntes e tendências completamente opostas», pág. 75. Um estudo particular 
da realidade presente e de como afeta o tipo Estado constitucional pode encontrar-se em DE 
VEGA, P.
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1. Sobre a incidência da globalização no Direito 
constitucional

a) Acerca da força normativa da Constituição e das suposições 
históricas da nova situação: a crise do Estado social, o 
constitucionalismo débil e a globalização

O movimento constitucionalista, que responde ao espírito ilustrado e se opõe 
à ordem política absolutista, concretiza-se, como é conhecido, a partir das re-
voluções americana e francesa (VEGA, 1983: 45)4. Nelas faz sentido a tentativa 
de ordenar o poder não conforme à tradição ou à legitimação divina do poder 
monárquico, mas sim de acordo com a razão; uma razão que, por ser comum 
a todos os homens, coincidia com a vontade geral, e que era expressada por 
aquele que tinham podido emancipar-se culturalmente e superar os seus pre-
conceitos: em defi nitivo, pela burguesia ilustrada. A Constituição resultante 
tinha uma evidente pretensão normativa, pois o seu objetivo era confi gurar de 
modo racional o conjunto das relações sociais e políticas. O Estado constitu-
cional que surge com ela apoia-se, em primeiro lugar, na dignidade humana 
e nos direitos fundamentais; a democracia, como observa Häberle, é a conse-
quência orgânica da dignidade proclamada (HÄBERLE, 1998: 45). Mas o debate 
sobre as garantias da normatividade da Constituição, que surge precisamente 
quando o constitucionalismo liberal se vê comovido pela irrupção do principio 
democrático sob a forma de sufrágio universal, levanta dúvidas sobre as pró-
prias possibilidades da Constituição. Hesse mostrou até que extremo a força 
normativa da Constituição depende da presença efetiva de certas «condições 
de realização». Entre elas destaca a «vontade de Constituição entendida como 
vontade constante dos implicados no processo constitucional de realizar os 
conteúdos da Constituição» (HESSE, 1992: 66). Num regime democrático estão 
implicados todos os cidadãos, que haveriam de assumir os conteúdos consti-
tucionais e comprometer-se na sua realização. Neste contexto é de particular 
relevo o constitucionalismo surgido depois da segunda Guerra Mundial, o 

4  Na sua opinião  «é certo que tanto na Grécia e Roma como na Idade Média existem hi-
póteses que poderiam considerar-se como precedentes dos elementos defi nidores do consti-
tucionalismo moderno. Contudo, trata-se de hipóteses isoladas(...) que em nenhum caso per-
mitem equiparar o constitucionalismo antigo e moderno».



Jorge Alguacil González-Aurioles52

constitucionalismo do Estado social. Pretende, em última análise, assegurar 
tal normatividade, procurar a vontade de Constituição de todos, mediante a 
integração através e no seio do Estado da generalidade da cidadania; algo que, 
como sublinhou Heller, só podia realizar-se se o Estado assegurasse uma ho-
mogeneidade social e condições vitais às classes mais humildes. Precisamente 
devemos a este autor alemão a defesa, contra a maioria dos juristas da Repú-
blica de Weimar, da possibilidade e necessidade de combinar as características 
do constitucionalismo social com os postulados clássicos do Estado de Direito 
(HELLER, 1985: 288). 

Desde fi nais dos anos setenta do século passado o sustento do Estado 
social torna-se progressivamente incompatível com as necessidades econô-
micas (GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, 2001-2002: 17). Se este postulado é um 
elemento básico da fórmula tripartida que sustenta o Estado constitucional, 
as difi culdades para a sua própria sobrevivência são evidentes. Por outro 
lado, as novas relações sociais e económicas que se começam a produzir já 
por essa altura, tendem a superar o Estado como marco de referência. E isto 
afeta com especial intensidade, como observa Maestro, os postulados cons-
titucionais (MAESTRO BUELGA, 2001: 159ss). O denominado constitucio-
nalismo garantista próprio das Constituições do Estado social é substituído 
por um constitucionalismo fraco, único capaz de adaptar-se à nova situação. 
O novo constitucionalismo bem pode caracterizar-se pelo que Zagrebelsky 
denomina uma dogmática líquida e fluida, que se singulariza pela instabilidade 
das relacões entre os conceitos; o único elemento sólido da nova dogmática 
poderia ser o reconhecimento de uma pluralidade de valores e princípios 
(ZAGREBELSKY, 1997: 17). 

Em qualquer caso, já observava García-Pelayo como «o Estado não existe 
isoladamente, mas sim em ligação e em relação com os demais Estados; de ma-
neira que, aparte das normas gerais da comunidade internacional, os Estados 
vinculam-se entre si mediante relações especiais» (GARCÍA-PELAYO, 1993: 205). 
Caberia inclusivamente considerar os próprios preceitos de abertura consti-
tucional por meio de verdadeiros mecanismos de dissolução deste modelo de 
organização política. Recorda Ayala, na introdução à Teoria da Constituição 
de Carl Schmitt, que o constitucionalismo do Estado liberal, se bem que afi rma 
e estabelece polemicamente um novo principio político, ratifi ca e continua no 
tipo de Estado existente: no âmbito do Estado nacional, em que subjaze o fan-
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tasma do Estado absoluto (AYALA, 1996: 14, 16, 17)5. Esse Estado constitucional, 
em qualquer caso, não se confi gura como um momento estático; leva dentro de 
si «os germes da sua própria dissolução e, o que é mais importante, os germes 
da dissolução do Estado nacional mesmo na sua qualidade de produto político 
social e de solução concreta do problema da convivência humana»6.

É sufi ciente, para corroborar estas tensões, observar as difi culdades que 
atualmente encontra o Estado constitucional, assentado na categoria Estado 
nacional, para assegurar os postulados constitucionais no seu território. Este 
modelo de organização política fundamenta-se na ideia de pertença nacional 
e, assim, restringe a própria imagem do homem sobre a qual fundamenta a sua 
legitimidade. Para ser fi el a tal imagem só deveria conceber o Estado consti-
tucional a partir da sua vocação de universalidade, aberto ao resto dos Esta-
dos. O constitucionalismo postula a assistência recíproca entre os distintos 
Estados a fi m de assegurar a proteção jurídica de todo o ser humano7, Häberle 
denominou-o “internacional do Estado constitucional” (HÁBERLE, 1993: 46) 8. 

5  Porque debaixo do Estado de Direito dorme, na realidade, a Monarquia. Na hora da crise, 
o Estado nacional devolve por natureza a solução política a que ele mesmo se deve». «Sob o 
Estado de Direito esconde-se, afi nal, a decisão política soberana que alude ao pensamento da 
Monarquia nacional, mas que carece das suculentas raízes espirituais da Monarquía e renun-
cia com naturalidade a todo o critério de justifi cação ideal», pág. 17 
6 A doutrina schmittiana, contudo, funda-se em critérios inversos. Como assinala AYALA, 
«adverte-se em seguida o desígnio  político, servido pela elaboração teórica, que não deixa  
lugar à aspiração doutrinal de obter um tipo de organização da convivência política distin-
to do Estado nacional, mais flexível e complexo que este, mais rico e variado, adequado a 
uma nova conceção da vida e da posição do homem no Universo» (1996: 17). Isto pode-se 
observar, claro está, na parte que dedica SCHMITT à análise do elemento político da Cons-
tituição moderna, Teoría de la Constitución (2001: 21). Entende, contudo,  REQUEJO PAGÉS 
que o «Estado nacional quis corroborar as suas bondades arbitrando os meios necessários 
para a sua destruição» (1995: 21).
7  Esta abertura do Estado constitucional pode aprecia-se no preâmbulo da Constituição. 
Assim, expressa a vontade da nação espanhola de «colaborar no fortalecimento de umas re-
lações pacífi cas e de cooperação efi caz entre todos os povos da terra». No preâmbulo da Cons-
tituição portuguesa não encontramos semelhante declaração. Mas precisamente as sucessivas 
reformas desta Constituição, como veremos, evidenciam esta abertura constitucional.
8  E para isso, estima o próprio autor, a construção europeia é essencial para criar vínculos 
não somente entre os próprios Estados europeus, mas também entre com os americanos e 
com o resto do planeta. 
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b)  A Constituição e os reptos da multiculturalidade
Por outro lado, como observa Gutiérrez, «às transformações do Estado social 
juntam-se novos desafi os para o sucesso da integração social (…) A multicultu-
ralidade que os movimentos migratórios introduziram nas nossas sociedades 
constitui, sem dúvida, o fenómeno mais inovador» (GUTIÉRREZ GUTIÉR-
REZ, 2007: 20-21). Certo é que a mencionada integração social, a obtenção do 
consenso que há de proporcionar a Constituição se vê interpelada por uma 
realidade que ultrapassa as fórmulas clássicas. Certo é que o encontro de di-
ferentes culturas que, graças aos fluxos migratórios, convivem num mesmo 
Estado, geram em não poucos casos controvérsias que se transformam em 
conflitos jurídicos. Mas tais pugnas, alerta Grimm, 

não podem ser solucionadas optando de antemão pelo ordenamento jurí-

dico vigente com caráter geral, porque os imigrantes podem invocar a fa-

vor dos seus valores e formas de vida direitos fundamentais que, porque ao 

consagrá-los ainda não se pensara no conflito entre culturas diferentes ou 

inclusivamente enfrentadas, mediante  a sua formulação geral estabelecem 

critérios igualmente aplicáveis nesse contexto (GRIMM, 2007: 54). 

São numerosos os casos conflitivos. O magistrado emérito do Bundesver-
fassungsgericht (Tribunal Constitucional Federal) mostra-nos alguns: Um tra-
balhador muçulmano tem direito a interromper brevemente a sua atividade 
laboral para realizar as orações prescritas pela sua religião? Deve permitir-se 
que os comerciantes judeus abram as suas lojas ao domingo, dado que não o 
podem fazer ao sábado porque a sua religião o proíbe? Deve permitir-se que 
os estrangeiros que degolem os animais conforme os mandamentos da sua re-
ligião, ainda que isso contradiga as regras nacionais de proteção dos animais? 
É necessário prever uma dispensa da escolarização obrigatória quando os fi ns 
educativos da escola pública contradigam as conceções valorativas dum de-
terminado coletivo cultural? (GRIMM, 2007: 54-55)9. Estes conflitos culturais, 

9  Também destaca: «Pode um motociclista sikh exigir a dispensa da obrigação geral de usar 
capacete apelando ao dever religioso que o obriga a usar turbante? Cabe exigir a um preso 
judeu que aceite o rancho da prisão ou deve-se oferecer-lhe comida kosher? Uma aluna islâ-
mica tem direito a ser eximida da aula de educação física em regime de coeducação porque 
não lhe é permitido mostrar-se com roupa desportiva a pessoas de outro sexo? As alunas is-
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sociais, religiosos, ou de qualquer outro tipo, evocam uma colisão ou choque 
entre diferentes direitos que há que ponderar. Levam, em suma, à análise da 
natureza dos direitos e concretamente dos seus possíveis limites. Surge a co-
nhecida tarefa de encontrar uma concordância prática (praktischer Konkordanz) 
dos direitos entre si e dos direitos com o resto de valores e princípios consti-
tucionais. Porque se nenhum direito é ilimitado10, é no exercício concreto indi-
vidualizável que operam os autênticos limites. Contudo, os limites devem ser 
por sua vez limitados11; ou pelo conteúdo essencial12, ou através do principio de 
proporcionalidade13. A dogmática mais recente encontra no princípio da pro-

lâmicas podem usar véu nas aulas? E o que acontece quando não se trata das alunas, mas sim 
das professoras de uma escola pública? Aplica-se para as freiras católicas uma lei diferente da 
aplicada às professoras muçulmanas? Podem os pais estrangeiros, de acordo os seus costu-
mes culturais, privar a suas fi lhas da educação superior ou casá-las sem o seu consentimento? 
Deve ser autorizada a poligamia dos imigrantes no país de acolhimento quando é permitida 
no país de origem?».
10  Existem dois tipos de limites. Os limites internos formados pelos direitos ou bens que 
formam o signifi cado da norma constitucional; e os limites externos, que são as restrições de 
conteúdo ou de exercício que não se encontram no enunciado do direito. Estes limites devem 
contar com uma motivação extra: o ônus da prova corresponde ao legislador ou poder públi-
co que os introduz.
11  Alguns autores entendem que o único limite do legislador limitador dos direitos fun-
damentais é o conteúdo essencial. A ponderação de bens conduziria, neste caso, a uma des-
positivização dos direitos. Outra parte da doutrina entende que o critério para controlar as 
limitações dos direitos é dado pelo principio constitucional de igualdade e o respeito ao con-
teúdo essencial. Mas talvez se tal limitação quer ser controlável racionalmente deve adquirir 
a condição de verdadeiro limite e não confundir-se com o conteúdo essencial: surge assim o 
princípio da proporcionalidade.
12  O único limite dos limites que é expressamente sancionado pela Constituição espanhola 
(artigo 53.2 CE), mas não na portuguesa (artículo 18 CP). Graças à conceção absoluta do con-
teúdo essencial, todo o direito tem um componente substancial que exclui por completo qual-
quer ingerência dos poderes públicos, embora a mesma persiga um fi m legítimo e respeite o 
principio de proporcionalidade. O problema é especifi car qual é exatamente esse “componente 
substancial”. A conceção relativa do conteúdo essencial identifi ca-se com o principio de pro-
porcionalidade.
13  O principio de proporcionalidade é composto por três sub-princípios: o principio de ade-
quação – a medida deve ser adequada ao fi m limitador- o principio de necessidade -não pode 
existir uma medida que conseguindo o mesmo resultado seja menos gravosa para o direito 
fundamental- e o principio de proporcionalidade em sentido estrito - a relação entre fi ns que 
persegue a limitação e meios usados deve ser proporcionada. Foi desenvolvido com especial 
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porcionalidade um instrumento que pode dar maior refi namento dogmático 
para justifi car limites aos direitos.

Certamente, como é conhecido, não existe direito fundamental grupal de 
imigrantes, e os direitos fundamentais são atribuídos às pessoas e não aos gru-
pos; o direito à diversidade, como observou López Pina, só existe como sub-
função da liberdade (LÓPEZ PINA, 2006: 68 ss). Contudo, isto não é um óbice 
para que a Constituição e em particular os direitos fundamentais dirijam as 
suas pretensões principal e preferentemente para a proteção do mais fraco; só 
porque é ele o mais necessitado de ajuda. Em nenhum caso, portanto, os pro-
blemas de integração que colocam os movimentos migratórios podem não ser 
considerados pela Magna Carta. Convém, contudo, delimitar com precisão os 
possíveis conflitos. Normalmente os direitos fundamentais afetados costumam 
ser a liberdade religiosa, a liberdade de consciência e em geral a liberdade de 
ação; a prática de diferentes grupos provenientes da imigração pode levar a 
postular, ora restrições a estes direitos, ora uma extensão especial dos mesmos. 
Grimm observa quatro tipos de possíveis conflitos: em primeiro lugar, pode 
dar-se o caso de que uma minoria queira que lhe seja permitido fazer algo 
proibido com caráter geral. Também pode acontecer, em segundo lugar, que 
uma minoria pretenda proibir os seus membros algo permitido com caráter 
geral. Em terceiro lugar, uma minoria pode postular algo visando à preserva-
ção da sua própria identidade que está autorizado aos nacionais. Por último, 
uma minoria pode reclamar algo em interesse da preservação da sua própria 
identidade não reconhecido aos nacionais. A constitucionalidade da medida 
restritiva do direito fundamental invocado no caso concreto dependerá do juí-
zo concreto de proporcionalidade; que, em última análise, dará um argumento 
baseado em raciocínios jurídicos o mais racionais possíveis. Em qualquer caso, 
parece claro, como observa Grimm, que primeiro haverá que determinar se a 
proibição legal que se postula transgredir protege o indivíduo ou a terceiros; 
supondo que proteja o individuo a dispensa parece possível; se a fi nalidade é 
proteger a terceiros terá que ser um caso concreto. A segunda hipótese alude 
normalmente a limitações impostas no seio da família: o fundamento consti-
tucional reside no direito à patria potestas; relevante parece ser neste caso que 

refi namento dogmático pelo Tribunal Constitucional alemão; mas também pelo resto dos Tri-
bunais Constitucionais do nosso contexto europeu.
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a limitação da liberdade se faça com o consentimento do titular; se não é assim, 
parece que não pode haver reconhecimento jurídico; se é assim, de novo também 
permanece o caso concreto. Porque o certo é que atos contrários à dignidade 
da pessoa ou à sua integridade física ou psíquica como mutilações genéticas 
estarão claramente proibidos. O terceiro caso parece postular simplesmente 
uma igualdade de tratamento. A quarta hipótese levanta uma maior proble-
mática, pois impõe prestações especiais a um grupo: em virtude do principio 
de proporcionalidade haverá que ponderar o signifi cado da ação religiosa que 
pretende ser objeto de prestação específi ca, e dos custos que a dita prestação 
tem para o Estado. Um critério possível é o número de afetados.  

Parece assim que as hipóteses de colisão entre direitos ou direitos e bens 
constitucionais são múltiplas e a atuação da intérprete constitucional multiplica-
se; são necessários cada vez raciocínios jurídicos mais sofi sticados. As difi cul-
dades de integração e do sucesso do consenso, como expôs Gomes Canotilho, 
são cada vez mais complexas e obrigam a reformular as próprias funções da 
Constituição. O caso português, como veremos, é especialmente signifi cativo. 

3. O caso português

 a) A Constituição da república de 1976 e a globalização no 
constitucionalismo português

Como observa Miranda, «o processo que conduziria à Constituição de 1976 
partiu da ideia de Direito invocada pela Revolução de 25 de abril de 1974» 
(MIRANDA, 1998: 576). Uma ideia do Direito com uma evidente pretensão 
de rutura com o regime ditatorial anterior. Teve a sua consagração formal 
no Programa do Movimento das Forças Armadas que compreendia medidas 
imediatas relativas à substituição dos órgãos de poder e à restauração das li-
berdades cívicas. O objetivo mais importante deste Programa, não obstante, 
era a devolução do poder ao povo e, assim, a convocatória de uma Assembleia 
Nacional Constituinte. O processo constituinte iniciado dá lugar a uma Consti-
tuição fruto do pacto dos diferentes partidos políticose permite abrir a história 
constitucional portuguesa à transformação e à mudança (594)14. A Constitui-

14  A Constituição, como nos indica Miranda, «foi aprovada em votação fi nal global somen-
te com os votos contra dos deputados de um partido, o Centro Democrático e Social. O CDS 
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ção resultante, inserida, não obstante, num contexto internacional no qual se 
começam a vislumbrar se as primeiras transformações do constitucionalismo 
surgido na Europa depois da II Guerra Mundial, incorpora os avanços mais 
importantes do constitucionalismo democrático e social. Consequencia lógica 
de ser uma Constituição de rutura com um regime anterior carente de liber-
dades incorpora um extenso catálogo de direitos fundamentais. Se bem que 
distingue entre direitos e liberdades e direitos económicos, sociais e culturais, 
todos são direitos fundamentais, ou seja, todos são direitos subjetivos do indi-
víduo invocáveis nos tribunais (RODRIGUES CANOTILHO, 2010). As regras 
gerais sobre direitos, liberdades e garantias, em qualquer caso, reproduzem ao 
menos em parte as da Lei Fundamental de Bona, se bem que em matéria de 
direitos económicos e sociais parece ver-se influída pelas Constituições dos 
países do leste da Europa. A institucionalização dos partidos políticos, a con-
ceção do Presidente da República e das relações entre Governo e Parlamento é 
semelhante, como evidenciado por Miranda, à dos países de parlamentarismo 
racionalizado e semipresidencialismo (MIRANDA, 1998: 597). Consequência 
da exigência de mudança e transformação incorpora uma linguagem particu-
larmente beligerante com um marcado sotaque “anticapitalista”; a primeira 
revisão constitucional de 1982, precisamente, muda esta linguagem por uma 
forma de expressão que inclui palavras mais tendentes ao consenso.  Importa 
destacar, contudo, que já desde o princípio, a Constituição incorpora uma cláu-
sula de abertura à ordem exterior: não só em matéria de direitos fundamentais 
(o texto constitucional prevê a receção e incorporação de direitos consagrados 
noutras fontes normativas, nacionais, como as leis, ou internacionais, como as 
regras de direito internacional, artículo 16.1 CP) (RODRIGUES CANOTILHO, 
2010: 3); mas de abertura a outros ordenamentos. As próprias difi culdades que 
vislumbra o constituinte para fazer cumprir os próprios postulados que reúne 
a Constituição podem encontrar resposta na sua abertura ao exterior. O arti-
go 8 da Constituição prevê distintas formas de integração das normas inter-
nacionais no ordenamento jurídico português. Duas das reformas que sofreu 
a Constituição portuguesa foram realizadas graças ao processo de integração 

justifi cou o seu voto contra, pois em sua opinião a Constituição estabelecia “uma âncora so-
cialista”, «instrumento das maiorias temporais» e no facto de que não era sufi cientemente uma 
norma de identidade coletiva de todos os portugueses. 
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europeia. Graças às mesmas, o parágrafo quatro dispõe: «as disposições dos 
Tratados europeus e as normas emanadas das suas instituições no exercício das 
respetivas competências são aplicáveis na ordem interna, nos termos defi nidos 
pelo mesmo direito da União, com respeito pelos princípios fundamentais do 
Estado de Direito democrático». A abertura da ordem constitucional portu-
guesa ao processo de construção europeu é evidente e é refletida de forma ex-
pressa na sua Constituição; algo que não se produz na ordem constitucional 
espanhola. O artigo 8 da Constituição portuguesa pode compreender-se como 
expressão do sentido vigente da constitucionalidade; incorpora ao texto cons-
titucional luso a nova realidade constitucional e  essa internacional do Estado 
constitucional da qual nos falara Häberle. 

b) O constitucionalismo português e o repto da multiculturalidade
Contudo, tínhamos observado como a globalização não só afeta as possibi-
lidades do Estado para assegurar o modelo de convivência que pretende. As 
reações sociais perante a imigração, como é conhecido, dependem de fatores 
objetivos como as características do mercado de trabalho, a existência da eco-
nomia informal, a incidência do desemprego, as condições de habitação ou 
os próprios fluxos migratórios (SOLÉ; PARELLA; ALARCÓN; BERGALLI; 
GIBERT, 132-133). As condições materiais podem gerar situações de rivalida-
de com os imigrantes, marginalização social, em suma, podem chegar a criar 
margens para identifi car imigração e insegurança cidadã e imigração e afeção 
à identidade cultural. Nesta última identifi cação, entendida como agressão aos 

“nossos costumes culturais”, a que interessa principalmente neste estudo.  Certo 
é que, como tínhamos observado anteriormente, os fluxos migratórios incidem 
no constitucionalismo vigente incorporando sociedades multiculturais nas 
quais, de novo, a clássica teoria dos direitos fundamentais e em concreto dos 
seus limites, se vê ultrapassada, para dar uma resposta adequada.

Em qualquer caso, é de considerar se isto acontece também em Portugal. 
O país luso tem sido tradicionalmente um país de emigração, as condições 
económicas levaram a sua população a emigrar para outros países mais prós-
peros economicamente; tradicionalmente só houve imigração para Portugal 
por parte das antigas colónias ou do Brasil. Precisamente a emigração lusa é 
principalmente para os Estados da Europa ocidental que depois da Segunda 
Guerra Mundial tiveram grande necessidade de mão de obra para enfrentar o 



Jorge Alguacil González-Aurioles60

processo de reconstrução económica. Esta imigração continua a aumentar até 
à crise do petróleo de 1973; porém, os problemas económicos e o incremento 
do desemprego provocam um abrandamento; sobretudo, e como grande no-
vidade, incrementam-se o controle da imigração, muitos dos imigrantes no 
norte passam a ser clandestinos e ilegais. Como consequencia deste aumento 
dos controles no norte, e coincidindo com uma melhoria da qualidade de vida 
nos países do sul a imigração muda para estes países, incluído logicamente Por-
tugal (SOLÉ; PARELLA; ALARCÓN; BERGALLI; GIBERT, 136).  

Para além disto, ou de forma paralela, houve dois fatores que produziram 
uma mudança de tendência, propiciando o aumento da imigração no país luso. 
Por um lado, a muito considerável melhoria do nível de vida produzido sobretu-
do depois da entrada deste país nas então Comunidades Europeias. Por outro, e 
como consequência da mencionada entrada no processo de integração europeu, 
o facto de converter-se num país pertencente a um espaço de paz e de prosperi-
dade como o europeu; o que provocou por sua vez que as instâncias europeias 
tenham intimidado as autoridades portuguesas a controlar os fluxos migratórios. 
Assim, como mostram, por exemplo, Hellermann e Staneck, a situação migra-
tória em Portugal mudou na última década de forma muito signifi cativa, não só 
no número de imigrantes mas também sobretudo na diversifi cação dos países de 
procedência (HELLERMAN; STANEK, 2006: 5-6) 15. Se bem que na atualidade 
continuem sendo maioria os imigrantes de Cabo Verde e Brasil, outros grupos 
implantaram signifi cativamente a sua presença, particularmente os provenien-
tes da Ucrânia.  Peixoto, Sabino e Abreu destacam quatro fases ou períodos na 
evolução da imigração em Portugal (PEIXOTO; SABINO;  ABREU, 2009: 181)16: 
a primeira compreende de 1975 a meados dos anos 80 do século passado, e 
caracteriza-se pela receção de imigrantes provenientes das antigas colónias de 
Portugal, Cabo Verde, Angola e Guiné-Bissau. A segunda fase começa em 1986 

15  Em 2006 contam estes autores como os “imigrantes de este” constituíam quase uma quar-
ta parte da população imigrante em situação regular (24, 1%). A comunidade ucraniana era a 
mais numerosa (14, 92 %, 64.821 pessoas). Outra comunidade importante era a brasileira (14, 
8%, 64.295 pessoas), a cabo-verdiana (14, 38%, 62.487 pessoas) e a angolana (7, 8%, 34.080 pes-
soas).
16  Em 2006 havia 437.126 estrangeiros a viver em Portugal, o que representa cerca de 4 % da 
população. Por outra parte, representam 5% da mão de obra em Portugal: os brasileiros são 16, 
9%, os cabo-verdianos 15, 6% e os ucranianos 9, 8% (2009: 18).
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com a entrada de Portugal nas então Comunidades Europeias e prolonga-se até 
começos da década de 90: caracteriza-se por um considerável incremento da 
imigração de países com laços culturais coloniais, as antigas colónias e o Bra-
sil, e a chegada de imigrantes de países do Este da Europa; também começam a 
chegar imigrantes procedentes de Marrocos (GOMES FARIA, 2008: 145-146)17. 
A terceira fase marca um ponto de inflexão, e desenvolve-se ao longo da década 
de 90 do século passado: caracteriza-se por uma chegada massiva de imigrantes 
carentes de relações de afi nidade cultural, histórica ou linguística com Portugal, 
imigrantes sobretudo procedentes de países do leste da Europa, ainda que também 
marroquinos (PEIXOTO; SABINO;  ABREU, 2009: 181)18. A quarta e última fase 
começa com o novo século XXI e caracteriza-se pela entrada de Portugal num 
período de recessão económica que culminou com a conhecida intervenção das 
autoridades europeias na economia lusa: caracteriza-se por uma estabilização da 
imigração e um retrocesso sobretudo da imigração procedente do leste da Eu-
ropa; a maioria destes imigrantes costumam escolher como destino a república 
Checa ou Polónia, países mais próximos, pertencentes à União Europeia e que 
estão crescendo economicamente de forma considerável19.

Por outra parte, como tínhamos observado anteriormente, desde a entrada 
do país luso nas Comunidades Europeias e assinatura do Acordo Schengen, os 
sucessivos governos portugueses viram-se cominados a regular a imigração 
em sucessivas leis. Os diferentes partidos políticos, apesar de representarem 
sensibilidades diferentes que se projetam em diversas leis de imigração20, al-

17  Como observa Gomes Faria, os primeiros marroquinos chegam a Portugal nos anos 80. O 
processo de regularização extraordinária de 1996 dá visibilidade ao fenómeno (2008: 145-146).
18  Em 1990 o número total de imigrantes era de 107.767 pessoas. Em 2000 passa a ser de 207. 
578 pessoas. Em 2006 a cifra volta praticamente a duplicar em 437.126 pessoas. Por outra parte, 
a imigração proveniente de África perde a sua supremacia ao mesmo tempo que se incremen-
ta a imigração brasileira e de países do leste da Europa; também existe uma população consi-
derável procedente de Marrocos: segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras português 
vivem no país luso 1704 pessoas de nacionalidade marroquina, 1285 homens e 419 mulheres. 
Em 2009 há 450.000 imigrantes residindo legalmente em Portugal que representam 4% da 
população total.  
19  A quantidade de ucranianos tem vindo a diminuir: em 2007 existe uma comunidade de 
somente 39.480 pessoas.
20  A primeira lei de imigração data de 1981 (nº 264-B/81, setembro 3) durante o governo do 
Partido Social Democrata (PSD); em 1993 este mesmo partido adota uma lei mais restritiva 
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cançam certo consenso sobre as linhas básicas para regular a imigração.  Por 
outra parte, em Portugal posturas xenófobas ou nacionalistas continuam sendo 
minoritárias; e o discurso anti-imigração não se estabeleceu até épocas recentes 
por causa da crise económica. Por último, Portugal é um país eminentemente 
católico e ainda que isso tenha podido incidir em certos choques em costumes 
projeta-se sobretudo na importância das instituições católicas na proteção e 
defesa dos imigrantes.  

A integração dos estrangeiros tem sido em muitos casos facilitada por 
uma língua comum (no caso dos brasileiros e dos africanos, todos falantes do 
português) e noutros por uma mesma religião (o cristianismo). Em qualquer 
caso, ainda que estas circunstâncias tenham minorado as diferenças e assim os 
possíveis conflitos, a verdade é que, quando os fi lhos destes imigrantes come-
çaram a ir às escolas lusas, a realidade multicultural impôs-se, desvanecendo-
se o mito da homogeneidade cultural (CASA-NOVA, 2004). Para além disso, 
como assinalamos anteriormente, o número de imigrantes marroquinos au-
mentou sensivelmente, e com isto o choque cultural e religioso foi mais forte; 
também se produziu um choque cultural forte com a minoria cigana existente 
já em Portugal. Outrossim, a conhecida crise económica que assola o país luso 
desde começos do século difi cultou consideravelmente as possibilidades de 
integração dos imigrantes. 

A ordem constitucional portuguesa previu desde o inicio um organismo 
público com competências específi cas para facilitar a integração, o Alto Co-
missário para a Imigração e Diálogo Intercultural. A sua missão, como nos 
diz Rodrigues Canotilho, é «criar, executar e avaliar as políticas públicas ne-
cessárias à integração dos imigrantes e minorias étnicas e promover o diálogo 
entre culturas e religiões» (RODRIGUES CANOTILHO, 2010: 18). Assumiu 
cada vez mais tarefas para fazer frente às mais variadas funções que teve que 
ir adquirindo para favorecer a integração da imigração em Portugal. 

Os problemas e conflitos multiculturais, como temos mencionado, houve 
fundamentalmente com dois grupos étnicos especialmente signifi cativos: os 
ciganos e os marroquinos. Com o resto das comunidades não houve especifi -

(59/93 março 3). Em 1995 a chegada de um governo de esquerda liderado pelo Partido So-
cialista que permanecerá no poder até 2002 promoverá uma regularização extraordinária de 
imigrantes. Em 2005 o governo de esquerda volta ao poder e promulga uma nova lei de imi-
gração (23/2007, julho, 4) que inclui mais possibilidades de regularização.
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camente problemas religiosos ou culturais. É verdade que a recusa à diferença 
levou estes grupos em muitas ocasiões a ter problemas no acesso ao trabalho ou 
à escola em igualdade de condições. Os problemas, em suma, foram puramente 
discriminatórios, e as diversas políticas desenvolvidas por este Alto Comissário 
destinaram-se a atenuar as diversas discriminações ocorridas.

O primeiro grupo étnico que teve problemas de integração foi o cigano. As 
difi culdades centraram-se na relação com a escola: esta comunidade recusou a 
formação e a instrução proporcionada pelo Estado. Os fi lhos são socializados 
no interior de uma família onde se supõe que podem aprender tudo. As crian-
ças costumam ajudar na família desde muito pequenos, pelo que o absentismo 
escolar se intensifi ca; por outro lado, os trabalhos que assumirão no futuro 
e que lhes são dados pela própria família, são de baixa qualifi cação, pelo que 
não acham necessária uma instrução elevada. Os docentes percebem na maior 
parte dos casos estes alunos como especialmente conflitivos; não só não são 
estimulados pelos seus pais nos estudos, mas também crescem com um certo 
desprezo pela escola (CASA-NOVA, 2004: 17-28). Em qualquer caso, a educa-
ção é seguramente o instrumento mais precioso do que dispõe o Estado para 
assegurar a igualdade, a coesão e assim a integração de todos os cidadãos. A 
tarefa de conseguir a incorporação das crianças ciganas nas aulas é uma tarefa 
que concerne o Alto Comissário mas em geral toda a população lusa: não pa-
rece que caiba alegar o conhecido home schooling contra o direito fundamen-
tal à educação; precisamente porque o home schooling não supõe «subtrair-se 
da educação básica em si mesma, mas dar aulas de forma puramente privada» 
(DÍEZ-PICAZO, 2008: 500)21; algo que não parece acontecer no caso cigano. 
Isto é, pode ser verdade, como observa Díez-Picazo, que «na medida em que os 
pais estejam dispostos a submeter os fi lhos ao exame público correspondente, 
não há razões de peso sufi ciente para negar-lhes a possibilidade de educar os 
seus fi lhos em casa» (501). Mas esta opção não parece dar-se no caso cigano 
que nega sem mais qualquer tipo de instrução.  

Os problemas religiosos que puderam suceder com a comunidade mar-
roquina ou com alguma outra comunidade não católica (cristãos ortodoxos 

21 «Tenha-se em conta que práticas desta índole –que iam desde as crianças de famílias ri-
cas educadas por um precetor, até às crianças de zonas rurais que se examinavam de maneira 
autónoma em centros ofi ciais – não eram raras em muitos países, inclusivamente já no inicio 
do século XX» (2008: 501-502). 
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do leste de Europa ou pertencentes a diversas seitas brasileiras ou cabo-ver-
dianas) foram menores. A regulação constitucional do fenómeno religioso foi 
favorecida pelo reduzido número de conflitos. A Constituição, na realidade, 
proclama solenemente a liberdade de culto e a separação Igreja –Estado. Em-
bora existam acordos com a Igreja Católica que contêm evidentes privilégios 
para esta confi ssão, a liberdade de culto, a tolerância estão convenientemente 
garantidos (FERNÁNDEZ-CORONADO GONZÁLEZ, 2002: 86-90). Para 
além disso, o desenvolvimento legal da Constituição diminuiu sensivelmente 
a diferença de tratamento que se continua a dar em países como Espanha ou 
Itália às confi ssões religiosas minoritárias: o modelo português, como explica 
Torres Gutiérrez, soube chegar a fórmulas muito mais integradoras. Todas as 
confi ssões religiosas gozam de um modelo de direito comum que impede que 
se fale de cidadãos de primeira e de segunda; ou seja, de cidadãos inscritos em 
confi ssões religiosas com acordos de cooperação com o Estado e os que care-
cem do mesmo (TORRES GUTIÉRREZ, 2010).  

Por outro lado, o diálogo inter-religioso foi , ainda que relativamente re-
cente, também particularmente frutífero: a partir do encontro inter-religioso 
promovido pela Comunidade de Santo Egidio (movimento da Igreja Católica 
com sede em Roma), juntamente com o Patriarcado de Lisboa e a Fundação 
Mario Soares, denominado Oceanos de Paz, foram organizadas numerosas 
iniciativas com o objetivo de favorecer o diálogo entre diferentes comuni-
dades religiosas. Certamente, a preocupação porque surgira qualquer tipo 
de violência inspirada ou relacionada com a religião levou a estes encontros 
(STILWELL). O problema da proibição do véu não ocorreu em Portugal, 
tampouco o uso deste adereço nas escolas. Em qualquer caso, o livre desen-
volvimento da personalidade parece criar limites para difi cultar a justifi cação 
constitucional da proibição do véu; unicamente razões de segurança públi-
cas muito poderosas poderiam justifi cá-lo. Na escola, em qualquer caso, pa-
rece necessário garantir sempre o direito fundamental superior à educação, 
devendo garantir em todo o caso a educação pública gratuita à menina que 
deseje levar véu para a escola.  

Conclusões
A função integradora da Constituição, como oportunamente se observou, en-
contra nos direitos fundamentais a sua projeção mais direta e efetiva. Justamente 
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porque o constituinte eleva a direitos fundamentais só aqueles que respondem 
às aspirações mais essenciais dos cidadãos. A universalização destes direitos, 
a sua efi cácia e garantia torna-se essencial para o êxito da mencionada função 
constitucional. Como é conhecido, os fenómenos migratórios impõem novos 
desafi os aos direitos fundamentais: não só projetados na sua necessária univer-
salização, mas sobretudo na sua obrigada coordenação e limitação recíprocas. A 
existência de novas pretensões projetadas em direitos torna necessário propor 
novos desafi os de coordenação, em muitos casos de difícil solução. 

O constitucionalismo português experimentou nas últimas décadas um 
aumento progressivo da imigração, o que criou limites para a formação de 
uma sociedade multicultural na qual os conflitos entre direitos não fi zeram 
mais que aflorar. Para além disso, estes conflitos emergem principalmente 
em tempos de crise económica; justamente quando os cidadãos nacionais têm 
o seu bem-estar mais ameaçado e os conflitos de convivência emergem com 
mais facilidade. A crise económica que vem sofrendo Portugal nos últimos 
anos derivou numa situação de intervenção económica do país que aumen-
ta a sua debilidade económica, pelo menos a curto prazo. E se por um lado 
esta situação travou a imigração, a verdade é que a população imigrante já 
existente apresentou alguns problemas de convivência que derivaram em 
conflitos entre direitos. A nova situação não fará mais do que incrementar 
tais problemas. 

Certamente, a discriminação e a restrição dos direitos aos imigrantes é 
um problema de integração infrutífera da diferença e costuma ser associada 
a períodos de crise económica, como o atual. A universalização dos direitos 
responde, pelo contrário, ao espírito ilustrado que deu lugar ao movimento 
constitucionalista. Contudo, o constitucionalismo, como nos diz Gomes-Ca-
notilho, é um movimento político, social e cultural que questiona os planos 
político, fi losófi co e jurídico dos esquemas tradicionais do domínio político 
(GOMES-CANOTILHO, 2011: 53); por isso instaura uma série de direito fun-
damentais limitadores do poder político e garantes da autodeterminação do 
povo. O desafi o de garantir estes postulados ilustrados nas nossas sociedades 
abertas que se tornaram multiculturais interpela-nos a todos.   
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Portugal como o país da não-inscrição 
em As Naus de António Lobo Antunes

Monika S’wida 

Universidade Jaguelónica

Resumo: A tese principal deste artigo é de que o romance As Naus de António Lobo Antunes, 

editado em 1988, é uma representação mítica da sociedade portuguesa que tem como o seu 

problema principal a não-inscrição que não deixa que Portugal evolua em direcção à moderna 

sociedade europeia. A não-inscrição é ao mesmo tempo relacionada com a condição semipe-

riférica da posição de Portugal no sistema mundial que incide no seu colonialismo, classifi ca-

do como subalterno, responsável pelo aparecimento do conceito da inter-identidade que de 

melhor maneira exprime esta especifi cidade da existência de Portugal. Todos estes elementos 

encontram-se reflectidos no romance antuniano, visto que tanto a promiscuidade espácio-

temporal, a transposição das fi guras dos heróis da época dos Descobrimentos para o papel 

do retornados, como a desconstrução fi nal do mito sebastianista são expressões simbólicas 

destas características e processos que fazem com que a renegociação do lugar para Portugal 

no imaginário europeu, seja uma questão muito mais complexa do que a simples adesão às 

estruturas politicas e económicas da comunidade europeia.

Palavras-chave: Antunes, As Naus, não-inscrição, colonialismo, sebastianismo 

A entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia, em 1986, deve 
ser considerada um acontecimento marcante não apenas por motivo das con-
sequências políticas e económicas imediatas, mas sobretudo como o ponto de 
chegada de uma série de transformações inaugurada com a Revolução de 25 de 
Abril. Os processos da democratização do país, mesmo que com um episódio 
relevante de teor comunista, da descolonização e do desenvolvimento econó-
mico, embora tardio em relação ao resto do Ocidente europeu, encontraram 
nesta data a sua expressão certa, tanto no sentido da meta de uma etapa que 
podemos designar como preparatória, como na função do momento inaugu-
ral de uma nova vida de Portugal na Europa. As repercussões deste aconteci-
mento na identidade dos portugueses são muito complexas, dependendo de 
vários factores e manifestando-se na literatura de maneiras diversas. São disso 
exemplo os romances de dois dos maiores escritores portugueses que aparece-
ram por volta dessa altura. O primeiro é A Jangada de Pedra de José Saramago, 
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publicado no ano da adesão, que no momento da reintegração de Portugal e 
Espanha na Europa traz uma proposta extremada da separação da Península 
Ibérica do continente europeu e da criação de uma nova narrativa fundacional 
de uma comunidade nómada, embora construída na base da mitologia nacional 
(ŁUKASZYK, 2005: 170 e seg.). A outra obra é um dos melhores e ao mesmo 
tempo mais singulares romances de António Lobo Antunes, publicado em 1988, 
nomeadamente As Naus. Esta é, sem dúvida, uma das mais excepcionais obras 
antunianas, manifestando-se a sua originalidade em todos os níveis: desde a 
temática (pela primeira e última vez o escritor refere-se a tantas personagens 
históricas e míticas de Portugal, utilizando-as para caracterizar a situação ac-
tual do país), pelas características formais, sendo as particularidades da técni-
ca narrativa do autor intensifi cadas neste romance, até à interpretação sim-
bólica da realidade portuguesa. Dada a afi rmação do próprio autor de que As 
Naus fazem parte e ao mesmo tempo fecham o segundo ciclo da sua escrita, 
o das epopeias, «em que o país é o personagem principal» (ANTUNES apud 
ARNAUT, 2008: 214), não estranha o facto de esta preocupação com a pátria 
coincidir com o momento crucial da história de Portugal contemporâneo, ou 
seja a adesão à União Europeia. 

Os críticos que se debruçaram sobre o texto deste romance antuniano su-
blinham as qualidades do amorfi smo e disfemismo, correlacionando-as com a 
ideia da paródia (SEIXO, 2002: 168; SEIXO, 2008: 152), assim como a irrisão, 
o cepticismo e o sarcasmo do seu olhar sobre Portugal (REIS, 2005: 305), fa-
lando da subversão da matéria heróica (ROCHA, 2003: 469) que Daniel Henri 
Pageaux chega a denominar a degradação e a profanação da história portugue-
sa (PAGEAUX, 1997: 35). Outra questão é a relação do texto antuniano com a 
narrativa mítica fundacional de Portugal, ou seja com Os Lusíadas, sem som-
bra de dúvida paródica ou até de género de pastiche (sobretudo no nível da 
representação do erotismo, precisamente na aventura amorosa de Diogo Cão 
e da sua amante dos últimos capítulos do romance); apoiando-se nestes argu-
mentos Daniel Henri Pageaux classifi ca o romance como os «anti-Lusíadas» 
(PAGEAUX, 1997: 36) e a «epopeia bufa» (42). João Medina vai até mais longe, 
designando a obra em análise como uma tragicomédia bufa (MEDINA, 1997: 
207). Contudo, parece que além da carnavalização incontestável no sentido 
bakhtiniano que é a dominante estética do romance, não é a paródia no sentido 
restrito, mas mais o jogo paródico tanto com o intertexto camoniano, como 
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com os maiores mitos nacionais e com os relatos historiográfi cos e fi ccionais 
que por meio do estabelecimento de várias linhas de ligação entre estes níveis 
visa a criação do retrato do Portugal presente. As qualidades principais desta 
visão são: o caos, a promiscuidade e o grotesco, que fazem com que o texto 
pareça um labirinto e um beco sem saída ao mesmo tempo. 

Os protagonistas do romance são os heróis do período áureo da história 
portuguesa (embora sejam mencionados também os heróis da época medieval, 
dos tempos da formação do Estado), a época dos Descobrimentos ultramarinos, 
desde os navegadores: Pedro Álvares Cabral, oriundo de Coruche, que regres-
sa de Angola com a mulata e o fi lho, tornando-se a sua mulher primeiro uma 
das prostitutas de Francisco Xavier e depois a amante de Manuel de Sousa de 
Sepúlveda; Diogo Cão, ex-navegador e ex-fi scal da Companhia das Águas em 
Angola, que após o regresso a Lisboa gasta a vida a embebedar-se e a caçar as 
ninfas do Tejo; Vasco da Gama, que após a descoberta do caminho marítimo 
para a Índia regressa a Vila Franca de Xira e depois a Lisboa para passar a vida 
a jogar às cartas, também com o rei D. Manuel, com quem cria «a dupla mítica» 
(SEIXO, 2002: 183); Infante D. Henrique o Navegador, «o monstro esquisito de 
carnavais, papagaios e cangaço» (ANTUNES, 2006: 55); reis: principalmente 
D. Manuel I que durante um dos passeios de carro ao Guincho que aos do-
mingos fazia com Vasco da Gama foi com este detido pela brigada de trânsito 
e colocado num manicómio; guerreiros, diplomatas e santos: Afonso de Albu-
querque e D. Francisco de Almeida, os clientes fi éis do bar Dona Leonor, per-
tencente a Sepúlveda, João de Castro, Nuno Álvares Pereira, o dono da boîte 
Aljubarrota e o velho que continua à espera do exército espanhol, Manuel de 
Sousa de Sepúlveda, o rei do negócio de diversão na zona de Almirante Reis 
e Martim Moniz, o ex-comerciante de diamantes de Malanje e São Francisco 
Xavier, o dono da Residencial Apóstolo das Índias, o proxeneta das mulatas e 
negociante dos bares e discotecas de Almirante Reis; poetas, escritores, pin-
tores, cientistas: Luís de Camões, o poeta de nome de Luís, o único dos pro-
tagonistas históricos que aparece no romance sem apelido, que regressa da 
África com os restos mortais do seu pai para escrever a epopeia na esplanada 
de Santa Apolónia, trava conhecimento com Garcia da Orta e no fi nal, como 
um dos internados no hospital de tuberculosos, vem à praia da Ericeira para 
esperar o regresso de D. Sebastião, Gil Vicente, o ourives, Góngora, Federico 
Garcia Lorca e Luís Buñuel, os ciganos que organizam a saída clandestina do 
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país do Pedro Álvares Cabral, Fernão Mendes Pinto, o vendedor de bíblias em 
Moçambique que depois do regresso a Portugal trabalha para Sepúlveda no 
negócio de discotecas para os africanos, Garcia da Orta, o empregado do café 
da Santa Apolónia, radioamador e criador de plantas medicinais que acabam 
por devorar a sua família, Cervantes, um maneta, ex-militar e cauteleiro em 
Moçambique, companheiro das cartas de Camões, o padre António Vieira, o 
cliente do bar Dona Leonor, Garrett, Tomás António Gonzaga, Sá de Miranda, 
António José da Silva, Fernão Lopes, Fernando Pessoa, Francisco Rodrigues 
Lobo, Vieira da Silva, para chegar à fi gura mítica por excelência, o fulcro do mais 
influente mito nacional português, ou seja D. Sebastião, caracterizado como um 
«pateta inútil de sandálias e brinco na orelha, sempre a lamber uma mortalha 
de haxixe» (ANTUNES, 2006: 141) que aparece na Rua do Carmo aquando da 
sua partida para a África, sendo lá esfaqueado no bairro de droga e esperado 
pelos tísicos na praia da Ericeira no fi nal do romance. O que liga todas estas 
fi guras é o facto de assumirem o papel dos retornados, os que depois da desco-
lonização que se seguiu à Revolução dos Cravos, optaram ou tiveram de optar 
pelo regresso à antiga metrópole. As biografi as ou fragmentos de biografi as 
atribuídas aos heróis nacionais são as histórias miseráveis, de vidas infelizes e 
incumpridas, de modo a torná-los as fi guras lastimáveis e despidas de qualquer 
noção de grandeza, antes pelo contrário, visto que os protagonistas são apre-
sentados nas situações íntimas que patenteiam a nudez da condição humana 
numa coexistência híbrida e sinérgica (SEIXO, 2002: 515). São os retornados 
que a sociedade portuguesa tem difi culdade em assimilar que encarnam nas 
fi guras míticas da história e do imaginário nacional, são os outros heteronimi-
zados, para empregar o conceito da Isabel Allegro de Magalhães (REIS, 2005: 
343). Neste sentido a narrativa antuniana, vistos os percursos deploráveis dos 
heróis do panteão nacional, pode ser de algum modo vista como uma vingança 
simbólica que consiste na inversão dos papéis: são agora os que mais contri-
buíram para a construção e desenvolvimento do império colonial que hão-de 
sofrer as consequências imediatas da descolonização, tais como as condições 
extremamente precárias e humiliantes da existência dos apátridas. Portanto, 
não é só a desmitifi cação das fi guras históricas que conta, mas a apresentação, 
através das personagens da história mítica de Portugal, neste caso como que 
vazias, investidas das biografi as distorcidas, que nada ou pouco correspondem 
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às reais ou lendárias, de um presente deformado de um país que não é capaz 
de assumir o seu passado e enfrentar a sua herança. 

Todas as personagens do romance aparecem a viver ao mesmo tempo em 
Lisboa (grafada à maneira antiga, como Lixboa) que já em si é a mistura de 
todas as épocas, visto que fi cam em vizinhança o Mosteiro dos Jerónimos em 
eterna construção, o Estádio do Restelo e a Ponte 25 de Abril, os petroleiros 
iraquianos e as coches reais, os turistas britânicos e os portugueses do século 
XVI. O estilo antuniano, sem sombra de dúvida, atinge neste romance os cumes 
da sua riqueza barroca (no sentido que a este adjectivo atribui Boaventura de 
Sousa Santos, idem, 2002: 16), sendo todavia imprescindível sublinhar um dos 
seus traços que nesta obra parece ser mais visível do que nas outras, nomeada-
mente o sincretismo resultante da promiscuidade espácio-temporal, da inter-
penetração de vários planos. A acumulação de tantos elementos provenientes 
de épocas e níveis diferentes, assim como as alterações nas biografi as das per-
sonagens consagradas da história nacional não visam só a sua ridicularização, 
sendo antes uma indicação para a necessidade da renegociação da relação de 
Portugal para com o seu passado, para a assunção de que a grande epopeia dos 
Descobrimentos tem como o seu reverso a história do colonialismo, da escra-
vatura e da guerra, colonial e civil subsequente.

A dimensão dupla da viagem no sentido de eixo ida e volta no romance an-
tuniano encontra-se ultrapassada em prol de uma dimensão múltipla (SEIXO 
2002, 171-2), de uma situação que escapa às valorizações simples, à redução à 
exposição binária em todos os níveis do universo diegético, não só na metáfora 
central da viagem. É preciso sublinhar o facto de quase todas estas persona-
gens, mesmo que historicamente ligadas a vários territórios ultramarinos, no 
romance de Antunes serem todas simbolicamente identifi cadas com a África, 
sendo a relação afectiva que a maioria deles mantém com a terra africana al-
tamente dolorosa e ao mesmo tempo inextrincável (por exemplo Francisco 
Xavier, mesmo que nascido na Índia, aparece mais vinculado à África, tanto 
pelos negócios, embora alguns apenas imaginados, como por motivo da mu-
lher que lá deixou em troca do bilhete para Portugal). Todas estas personagens 
conservam uma relação emocional muito forte com a África, que se reflecte 
frequentemente como o único elemento positivo nas suas vidas, idealizado 
nas recordações. A ligação que Camões, Diogo Cão, Alvares Cabral ou outros 
protagonistas têm para com a África evidencia a urgência de assumir a his-



74 Monika S̀wida 

tória imperial também vista do lado dos colonizados (neste sentido os heróis 
da epopeia ultramarina regressam como fantasmas, no sentido freudiano, da 
colonização). Mas o que é igualmente importante, é o facto de as recordações 
da infância das quais as fi guras principais se alimentam (todas com a excepção 
de Francisco Xavier, nascido na Índia), serem as lembranças de Portugal rural 
e eternamente perdido, visto que o país sofreu uma transformação enorme1. 
Como repara Maria Alzira Seixo, no caso de todas estas fi guras, a deslocação 
conduz à deslocalização (SEIXO, 2002: 183), ao desenraizamento e à destruição 
do sentimento de pertença, que se torna especialmente visível no caso de um 
casal anónimo dos ex-colonos de Guiné que de modo nenhum consegue alcan-
çar o sentimento de arreigamento, tendo como lema a frase da mulher «já não 
pertenço aqui» (ANTUNES, 2006: 109), que todavia traduz uma experiência 
comum de todas as entidades do romance. Todos estes procedimentos fazem 
com que a relação de Portugal com as antigas colónias se reduzisse à relação 
Portugal-África, contribuindo para a leitura do romance no quadro do (pós-)
colonialismo, mas que também indica a transferência do peso da balança da 
identidade nacional da questão do identidade dos portugueses na comunidade 
europeia para a identidade que se formula e reformula na relação Portugal-
África. A importância crucial desta problemática em As Naus no momento do 
regresso simbólico de Portugal à Europa indica a necessidade de repensar o 
problema da identidade de uma perspectiva que ultrapassa os debates europeus 
do antagonismo ou intercâmbio entre o local, nacional e comum, europeu. Esta 
óptica indica uma característica da história cultural e social portuguesa que faz 
com que a integração de Portugal na Europa e as subsequentes transformações 
da identidade, da nacional rumo à comunitária, não se possam operar através 
de um processo pacífi co e linear. A importância atribuída por Antunes à rela-
ção Portugal-África indica um outro modo do enquadramento de Portugal na 

1  Há no romance poucos vestígios da realidade presente que se limitam à uma alusão ao 
apoio fi nanceiro da União Europeia (o cheque da Bélgica que deixa ao Manuel de Sousa de 
Sepúlveda fundar o seu império de diversão) ou à menção paródica da burocracia exagerada 
caso do colono anónimo que arranjou «um emprego do desempregado» (ANTUNES, 2006: 
111), que não só passa a vida a preencher os formulários em cinco cópias e a entregá-los aos 
funcionários de múltiplas repartições, mas que é obrigado até a «entregar fotocópias de bom 
comportamento moral e cívico» (112).
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Europa que deve necessariamente passar pelo repensamento das suas relações 
com o passado, responsável pelo presente e futuro. 

 Foi Boaventura de Sousa Santos quem como primeiro classifi cou Por-
tugal como o país semiperiférico no sistema mundial, recorrendo à noção da 
semiperiferia criada por Immanuel Wallerstein em 1974, sobretudo no sentido 
de progresso económico, depois enriquecida com o conteúdo político e cultural 
(SANTOS, 1985). A noção de semiperiferia designa um país intermédio (inter-
mediário) entre os países centrais e países periféricos do sistema mundial, de 
modo que o país semiperiférico é um país central para os países periféricos (do 
terceiro mundo, neste contexto as colónias portuguesas, sobretudo na África), 
não deixando ao mesmo tempo de ser um país periférico em relação aos países 
centrais. O sociólogo utiliza no caso dos países semiperiféricos a metáfora das 
correias de transmissão que funcionam entre os países centrais e os do terceiro 
mundo, também no sentido cultural  (SANTOS, 1985: 869-870; SANTOS, 1993: 
22-23). Do ponto de vista económico, desde o fi nal do século XVIII, Portugal 
foi um país dependente da Grã-Bretanha, ainda que não deixasse de exercer as 
funções de metrópole em relação às colónias, na altura também para o Brasil. 

O mesmo sociólogo introduz uma hipótese acerca do carácter da cultura 
portuguesa, relacionado com a sua posição semiperiférica, nomeadamente Bo-
aventura de Sousa Santos constata que a cultura portuguesa não tem conteúdo, 
apresentando apenas a forma, igual à fronteira ou à zona fronteiriça (SANTOS, 
1993: 31). A responsabilidade por esta situação da cultura portuguesa cabe ao 
Estado que não desempenhou o seu papel de diferenciação em relação ao es-
trangeiro e da promoção da homogeneidade em relação ao território nacional. 
A consequência desta falta é o problema que Portugal tem em se diferenciar das 
outras culturas nacionais (o défi ce da identidade pela diferenciação), ligado à 
grande heterogeneidade interna (o défi ce pela homogeneidade). A essência da 
condição semiperiférica de Portugal no âmbito da cultura consiste, segundo 
este estudioso, na dupla imagem do país que achava os seus povos súbditos 
bárbaros, sendo igualmente ele próprio o único país europeu considerado 
selvagem pelos estados centrais. O facto de Portugal não se diferenciar visi-
velmente das suas colónias fez com que se criasse um vazio no que devia ser o 
conteúdo da cultura portuguesa, um acentrismo muito particular que, segundo 
Boaventura de Sousa Santos, se revela em relação ao exterior «na voracidade 
das apropriações e incorporações, na mimesis cultural, no sincretismo e no 
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translocalismo, isto é, na capacidade de se mover entre local e o transnacional 
sem passar pelo nacional» (SANTOS, 1993: 33). As consequências da cultura 
vazia são neste caso o cosmopolitismo, o antropofagismo (Santos acha tam-
bém que a cultura brasileira, depois de ter recebido o legado semiperiférico da 
cultura portuguesa, continua nas mesmas condições fronteiriças) e a dramati-
zação, carnavalização das formas (34-35).

Esta especifi cidade da posição de Portugal no sistema mundial resulta no 
facto de o colonialismo (e ao mesmo tempo pós-colonialismo) português ser 
diferente do anglo-saxónico, considerado normativo. Segundo o investigador, 
a interdependência, o hibridismo e a ambiguidade no caso português não são 
os traços do pós-colonialismo, mas antes do próprio colonialismo (SANTOS, 
2002: 17). Parece que este hibridismo e ambiguidade reflectem-se, de alguma 
maneira, no romance analisado, levando à representação simbólica dos re-
tornados sob os nomes dos heróis da epopeia dos Descobrimentos. No seu 
romance Antunes dá conta da particularidade do colonialismo português que 
é sempre o colonialismo semiperiférico, visto que os portugueses, apesar de 
se sentirem um povo imperial, não deixam de ser uma nação periférica em 
relação à Europa. Por isso os heróis tão facilmente se podem transformar em 
retornados, visto que no caso do colonialismo e pós-colonialismo português 
o hibridismo é muito mais complexo do que no colonialismo normativo, an-
glo-saxónico. Santos explica este fenómeno de seguinte modo, servindo-se 
de um par já emblemático de personagens shakespearianas: «The Portugue-
se Prospero is not just a Calibanized Prospero; he is a very Caliban from the 
viewpoint of the European super-Prosperos. The identity of the Portuguese 
colonizer is thus doubly double» (17). O colonialismo português, como foi 
evidenciado por Boaventura de Sousa Santos, foi um colonialismo subalterno, 
o que causou problemas no nível da autorepresentação tanto aos colonizado-
res, como aos colonizados. Esta proximidade que o Prospero português desde 
sempre manifestava em relação ao Caliban africano encontra-se na base do 
conceito da inter-identidade, a identidade fronteiriça, própria da comunidade 
semiperiférica, onde a distinção entre o colonizador e o colonizado no nível 
da autoidentifi cação é impossível. Tudo isto torna mais compreensível a re-
presentação das maiores fi guras nacionais como os retornados, não sendo a 
explicação da justifi cação pela ideia da vingança simbólica a única possível. A 
criação dos entes híbridos, através do esvaziamento mais ou menos completo, 



77PORTUGAL COMO O PAÍS DA NÃO-INSCRIÇÃO EM

da transformação das biografi as das personalidades mais relevantes na epopeia 
dos Descobrimentos foi possível graças a uma característica dos portugueses 
como uma sociedade semiperiférica, ou seja a contaminação da sua cultura com 
a cultura dos povos subjugados, a falta da diferenciação que a há-de caracte-
rizar para sempre. É no momento da entrada de Portugal na União Europeia, 
no momento do seu simbólico regresso, que António Lobo Antunes de uma 
forma grotesca lembra esta ambiguidade da identidade portuguesa, esta sua 
inter-identidade aparentemente apagada pela descolonização extremamente 
rápida que fez com que, pelo menos exteriormente, o problema colonial e a 
característica do semiperiférico deixassem de ter a ver com os portugueses. A 
qualidade da semiperiferia e o conceito da não-inscrição (analisado por José 
Gil, idem, 2007) sobrepõem-se neste momento. O que segundo Boaventura de 
Sousa Santos caracteriza a identidade portuguesa no que diz respeito ao seu 
colonialismo e pós-colonialismo, é 

this oscillation between Prospero in Caliban’s shoes and a Caliban longing 

for Prospero […] It intimates a form of identity that lives permanently in a 

turbulence of scales and perspectives, trivializes extremes, be they exalting 

or insignifi cant, and never radicalizes anything except the radical option of 

never to make radical options. The turbulence of scales and perspectives 

results in a devouring presentifi cation wherein the palimpsests that we are 

gain a disconcerting contemporaneity: everything appears as contempora-

neous with everything else (SANTOS, 2002: 35-36), 

o que podíamos identifi car como o eterno presente resultante da tendência para 
a não-inscrição. Por este motivo, o romance antuniano pode ser denominado 
como satírico, mas precisamente neste sentido: de escarnecer a impotência 
colonial portuguesa, de indicar a sua inter-identidade, a sua dupla condição 
de autoreconhecimento como o ente entre ambos os níveis. O resultado disto 
é o facto de o pós-colonialismo dos portugueses ser muito mais o anticolonia-
lismo do que qualquer outra coisa (37). Também Eduardo Lourenço em vários 
lugares chamou atenção para esta especifi cidade do colonialismo português 
(LOURENÇO, 2004: 46).

A condição semiperiférica de Portugal nunca se apagou, mesmo depois da 
descolonização, continuando marcar a sua relação com a Europa. Portugal não 
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podia ter aderido a Comunidade Económica Europeia como os outros países 
visto que a herança colonial e os traços que esta deixou na cultura portugue-
sa são demasiado fortes. É primeiro necessário senão ajustar as contas com o 
passado, pelo menos assumi-lo e o romance de Antunes é uma tentativa sim-
bólica, embora grotesca, deste acto. O que sublinha José Gil na caracterização 
da sociedade portuguesa, é a inexistência do “fora”, que a torna uma sociedade 
fechada, cercada, incapaz de produzir sentido (GIL, 2007: 38). Esta inexistên-
cia do “fora” europeu é evidente na interpretação de Portugal como um país 
semiperiférico que há-de lidar com o aparecimento do “dentro” colonial que 
na consequência da descolonização na forma da invasão de massa dos retor-
nados atinge a comunidade de nenhum modo preparada para a renegociação 
da sua posição. A inexistência deste “fora” manifesta-se no romance antuniano 
através da restrição do mundo à relação Portugal–África2. 

Segundo José Gil, o obstáculo principal da sociedade portuguesa que a 
impede de existir de modo pleno, é o problema da não-inscrição compreen-
dida como a recusa da «acção, afi rmação, decisão com as quais o indivíduo 
conquista autonomia e sentido para a sua existência» (GIL, 2007: 17). O fi ló-
sofo coloca esta característica como estorvo a uma plena existência nacional 
no inconsciente mais profundo dos portugueses. A não-inscrição refere-se em 
primeiro lugar ao período da ditadura fascista e, consequentemente, à coloni-
zação e descolonização resultante do 25 de Abril. Apesar de vários esforços que 
visavam a escrita da história que levaria à inscrição destes acontecimentos de 
modo a possibilitar o seu enfrentamento colectivo, a não-inscrição continua 
como o principal impedimento na existência nacional dos portugueses. José 
Gil introduz o conceito do nevoeiro, aproveitando-se deste vocábulo tão car-
regado dos sentidos míticos para apresentar de modo metafórico o mecanismo 
de funcionamento da não-inscrição. O nevoeiro é: 

o plano invisível de não-inscrição. Pode parecer estranho defi ni-lo como 

um plano e não como um volume, mas não se trata de conceber a melhor 

analogia de formas, mas sim de funções: o nevoeiro, ou sombra branca, não 

2  Embora outros lugares europeus também apareçam – não só Amesterdão ou Paris, mas 
também Bélgica como o lugar de origem do cheque que se torna pedra fundadora do império 
de diversão de Sepúlveda e que constitui uma alusão aos fundos comunitários que precipita-
ram de maneira visível o desenvolvimento da economia portuguesa.
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constitui, por exemplo, um <meio> ou uma atmosfera. Estas são vividas 

pelo sujeito enquanto aquele designa um estrato inconsciente que se aloja 

na consciência (na linguagem, nas margens, nos afectos, nas sensações). É 

um plano porque é um buraco, uma lacuna, um branco onde faltou uma ins-

crição na consciência e no discurso. O que provoca transformações radicais, 

no comportamento e no pensamento do sujeito (21). 

Parece que este branco psíquico não serve apenas para explicar as parti-
cularidades da vida política em Portugal, mas também identifi ca o estado da 
consciência do narrador d’As Naus. A confusão do espaço e do tempo, dos ní-
veis da realidade (os elementos mágicos e mitológicos, a presença das sereias 
e tritões), a mistura das categorias estéticas que resulta no grotesco omnipre-
sente, o sentimento da irrealidade, evidenciado não só nas consciências dos 
protagonistas, mas sobretudo nas descrições da cidade – tudo isto pode ser 
interpretado como a demonstração deste branco psíquico que traduz a não-
inscrição, a recusa de assunção do passado que continua a reaparecer no pre-
sente, minando-o e corroindo-o constantemente. 

Já Eduardo Lourenço, em vários lugares dos seus ensaios, alertava para o 
surpreendente facto da falta da reacção traumática, ou pelo menos um pouco 
dramática me consequência da dissolução do império: 

Treze anos da guerra colonial, derrocada abrupta desse império, pareciam 

acontecimentos destinados não só a criar na nossa consciência um trauma-

tismo profundo – análogo ao da perda da independência – mas a um repen-

samento em profundidade da totalidade da nossa imagem perante nós mesmo 

e no espelho do mundo. Contudo, todos nós assistimos a este espectáculo 

surpreendente: nem um nem outra coisa tiveram lugar. [...] Estamos peran-

te um caso de inocência colectiva sem paralelo nos anais de outros países 

[...], resumo de um processo histórico caracterizado por um sonambulismo 

incurável, ou perante um exemplo de sageza exemplar de adaptação realista 

e consciente aos imperativos mais fundos da consciência e interesses nacio-

nais? Na verdade, o que nos interessa neste esforço para nos aproximar da 

verdade da nossa imagem - verdade que só a história do nosso comportamento 

colectivo permite desenhar – não é tanto a solução que acabou por ser aquela 

que conhecemos, mas a maneira como ele foi traduzida para português, quer 
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dizer, integrada no nosso percurso histórico. Se a solução foi aquela que os 

determinismos e as soluções de forças nacionais e internacionais impunham 

– sem falar da equidade ou da fatal ascensão dos povos africanos à indepen-

dência – a maneira como foi vivida e deglutinada pela consciência nacional 

é simplesmente assombrosa. Ou sê-lo-ia, se a capacidade fantástica que em 

nós se tornou uma segunda natureza, de integrar sem problemas de consciên-

cia o que em geral provoca noutros povos dramas e tragédias implacáveis, 

não atingisse entre portugueses culminâncias ímpares (LOURENÇO, 2004: 

46-7; cf. também idem, 2001: 68 e seg.). 

O narrador d’As Naus apresenta uma consciência exacerbada, porém isto é 
apenas um efeito da intensifi cação exagerada das consequências da vida de uma 
nação que recusa a inscrição. Deste modo, assim como a sociedade portuguesa 
recusa julgar os Pides e repensar mais de uma década da guerra colonial após a 
revolução, nega-se a assumir a responsabilidade pela sua existência como co-
munidade. E são os heróis do panteão nacional no papel dos retornados que 
evidenciam as consequências desta denegação. O universo diegético d’As Naus 
que resume e ao mesmo tempo inverte os últimos quinhentos anos de história 
portuguesa é o mundo onde nada se inscreve, o que faz com que seja possível 
a coexistência das personagens, lugares, características de todos os tempos e 
níveis. Se nada se inscreve, nada é real – e é esta falta do sentimento da reali-
dade que é a característica principal do universo d’As Naus. Não é então assim, 
como quer Pageaux, que Antunes «recria o passado para elaborar uma História 
impossível, uma História que é apenas presente» (PAGEAUX, 1997: 39) – só 
podemos concordar com esta constatação no sentido da demonstração da re-
cusa da assunção da história que leva à sua aniquilação e à existência única no 
presente eterno, que não só não deixa aprender do passado, mas também não 
permite olhar para frente. 

A não-inscrição faz com que exista apenas o presente eterno, sendo im-
possível a criação da história que se exprima nos acontecimentos. O presente 
eterno é o tempo do mundo apresentado no romance, a mistura grotesca, mas 
que revela o fundo muito mais relevante, a consequência última da não-inscri-
ção que signifi ca a impossibilidade da história, e, ao mesmo tempo, a impossi-
bilidade do futuro – o presente eterno que resulta da não-inscrição anula ao 
mesmo tempo o passado e o porvir, visto que 
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inscrever-se signifi ca, pois, produzir real. É no real que um acto se inscreve 

porque abre o real a outro real. Não há inscrição imaginária e a inscrição 

simbólica (apesar do que pretende a psicanálise) não faz mais do que conti-

nuar a realidade já construída. (GIL, 2007: 43)

Em concordância com a ideia da não-inscrição do colonialismo exacerbado 
do salazarismo como o obstáculo principal para a e evolução da sociedade por-
tuguesa vem a denominação de Pageaux de português como «simbolicamente 
órfão da sua história, viúvo da sua história» (PAGEAUX, 1997: 43).

A ridicularização que conduz à desconstrução do antigo topos puer-senex 
é evidente na caracterização de todos os personagens masculinos, mas também 
femininos (a mulher do colono de Guiné), servindo como a indicação da infan-
tilização do discurso dos retornados, a minimalização que faz com que não pos-
sam ser levados a sério de modo nenhum. A apresentação dos heróis como os 
velhotos, não falando das condições precárias nas quais têm de viver e da falta 
de esforço para as melhorar, é reforçada pelo enfoque na fi siologia, nos compor-
tamentos biológicos mais íntimos, tais como a defecação ou os actos sexuais. As 
próprias descrições da aparência física das personagens são tão disfémicas que 
além do intencionado efeito paródico, deviam provocar a reacção abjeccionista. 
No entanto, o que acontece, é o sentimento da compaixão para com estes seres 
humanos arruinados, o compadecimento expresso no romance sobretudo atra-
vés das personagens femininas (a prostituta, amante do Diogo Cão que chegou 
a Lisboa à sua procura, as ninfas do Tejo que consolam e desculpem os homens 
gastos pela vida). Revela-se aqui, de algum modo, o gosto português pelo pequeno, 
«tamanho perfeito, adequado ao seu investimento afectivo» (GIL, 2007: 45) que 
se torna o meio de escapar à necessidade de existência, fazendo com que sejam 
desculpáveis todas as fraquezas e asneiras, dado que «o ser pequeno é a estratégia 
portuguesa de permanecer inocente, continuando criança» (46). Deste ponto de 
vista a infantilização dos protagonistas d’As Naus ganha um novo sentido, não 
servindo apenas ou tão pouco à ridicularização, mas antes estabelecendo uma 
estratégia da existência no presente eterno, não ameaçada pela necessidade da 
assunção do passado e do planeamento do porvir e sendo ao mesmo tempo um 
dos simulacros da inscrição (44).

Apesar de Portugal ter saído do salazarismo com o «medo de sair» (  112), 
tem de afi nal enfrentar a realidade que se lhe abre com a adesão à União Eu-



82 Monika S̀wida 

ropeia e submeter-se sem entraves às transformações subsequentes. José Gil 
fala da involução, o neologismo oposto à evolução, que teve lugar após o 25 
de Abril e que envolvia o movimento retrocesso que visa o restabelecimento 
da subjectividade anterior como a única referência estável (GIL, 2009: 12-13). 
Apesar disso, Portugal deve livrar-se, como o chama José Gil, deste 

trauma da não-inscrição [...], da não-inscrição que se torna trauma. Signifi ca 

isto que não é tal ou tal acontecimento que não e inscreve, mas a própria 

existência, a não-inscrição traumática impõe a não-existência real, a não-

inscrição da existência como tal (GIL, 2007: 121). 

O que resulta da não-inscrição é a incongruência espácio-temporal e a 
destruição simbólica dos heróis da história e mitologia portuguesa. Esta con-
fusão de tempo e espaço tem o estatuto do simulacro. Em consequência da 
não-inscrição e da vivência mítica da comunidade dos portugueses, da imer-
são no imaginário e simultânea recusa da inscrição, a realidade sumiu-se a 
par da temporalidade, cedendo lugar à hiperrealidade na qual é impossível 
distinguir o verdadeiro, o autêntico e o falso, o simulado (BAUDRILLARD, 
2005: 9), fazendo com que a fronteira entre o que se passa verdadeiramente 
e o que é só um fi ngimento seja indetectável. O presente que acumula em si 
todos os tempos da existência de Portugal é uma pura simulação, visto que 
parte da negação do signo como valor, anulando a referencialidade (11). Assim 
apresentado o universo do romance esconde a falta da realidade, resultante 
da não-inscrição, sendo o simulacro de si mesmo – este desaparecimento da 
realidade, proveniente da simulacrização, é uma componente essencial da vi-
são de Portugal d’As Naus. A abundância epitética e perifrástica que é uma ca-
racterística constante do estilo antuniano reflecte nesta obra (e, ao que parece, 
não só) a plenitude dos elementos que reenviam a si mesmos, escapando ao 
preconceito pré-pós-moderno da referencialidade. A não-inscrição no sentido 
de os acontecimentos não marcarem as existências pode, segundo a teoria de 
Baudrillard, levar a duas situações extremas, mas nesta lógica compatíveis: a 
falta e o excesso do sentido dos acontecimentos, o que de algum modo traduz 
a difi culdade da identifi cação das categorias do universo diegético d’As Naus.

A libertação simbólica opera-se no romance na sinédoque fi nal, na descri-
ção do regresso à casa do Diogo Cão e da sua amante. Ao longo deste percurso, 
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dada a falta de forças e a velhice de ambos, os protagonistas progressivamente 
deitam ao lixo os mapas dos continentes como se desfi zessem todas as ambi-
ções imperiais de Portugal: 

O peso das ilhas e das penínsulas de Diogo Cão, excessivo para a idade de 

ambos, obrigava-os a desembaraçarem-se uma a uma de enciclopédias in-

teiras de arquipélagos e de estreitos no trajecto [...] Assim que o poder dos 

músculos lhe diminuía impedindo-o de transportar pelas ruas de Lixboa a 

sua biblioteca de continentes, o marinheiro destapava um contentor de lixo 

e vertia-lhe dentro um feixe de rios tropicais que se enterravam com a sua 

fauna, a sua vegetação, os seus minérios, as suas peculiaridades meteorológi-

cas e a profundidade e características dos seus leitos, entre sobejos de arroz 

de grelos e embalagens de pastilhas para a tosse (ANTUNES, 2006: 179-180). 

O problema é que esta maneira de liquidar o passado não corresponde de 
modo nenhum à inscrição, parecendo mais a representação da tentativa da ani-
quilação, igual ao esquecimento, por esta razão não podendo servir de catarse. 

O romance termina com o corte operado no mito por excelência portu-
guês, que desde o século XVI, ou até antes (o sebastianismo anterior ao D. Se-
bastião, o chamado período pré-sebástico, PIRES, 1982: 31) alimenta e forma 
a vida espiritual de Portugal. A afi rmação fi nal, para além da ridicularização 
do próprio mito pela descrição dos zombies tísicos à espera do rei da lenda, 
no discurso antuniano esfaqueado nas ruelas tortas de Marrocos por causa de 
drogas, termina o tempo da espera simbólica:

Amparados uns aos outros para partilharem em conjunto do aparecimento do 

rei a cavalo, com cicatrizes de cutiladas nos ombros e no ventre, sentaram-se 

nos barcos de casco ao léu, no convés de varanda das traineiras, nos flutu-

adores de cortiça e nos caixotes esquecidos, de que se desprendiam odores 

de suicida dado às dunas pela chibata das correntes. Esperámos, a tiritar no 

ventinho da manhã, o céu de vidro das primeiras horas de luz, o nevoeiro 

cor de sarja do equinócio, os frisos de espuma que haveriam de trazer-nos, 

de mistura com os restos de feira acabada das vagas e os guinchos de bor-

rego da água no sifão das rochas, um adolescente loiro, de coroa na cabeça 

e beiços amuados, vindo de Alcácer Quibir com pulseiras de cobre traba-
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lhado dos ciganos de Carcavelos e colares baratos de Tânger ao pescoço, e 

tudo o que pudemos observar, enquanto apertávamos os termómetros nos 

sovacos e cuspíamos obedientemente o nosso sangue nos tubos do hospital, 

foi o oceano vazio até à linha do horizonte coberta a espaços de uma cros-

ta de vinagreiras, famílias de veraneantes tardios acampados na praia, e os 

mestres de pesca, de calças enroladas, que olhavam sem entender o nosso 

bando de gaivotas em roupão, empoleiradas a tossir nos lemes e nas hélices, 

aguardando, ao som de uma flauta que as vísceras do mar emudeciam, os 

relinchos de um cavalo impossível (ANTUNES, 2006: 189-190).

A mensagem é clara e patenteia a necessidade da separação do mito que 
emprisiona a comunidade não lhe deixando voltar-se para a história e para 
o porvir, cobrindo tudo de nevoeiro mítico e justifi cando a não-inscrição. A 
saída do tempo mítico há-de acabar com a atemporalidade, igual ao presente 
eterno, denotando o regresso à história. O medo português que não permite 
a inscrição e que pode ser sustentado pelas crenças míticas tem de ser ultra-
passado. O sebastianismo não é neste romance um elemento fortuito, a fazer 
parte do décor mythique do universo diegético. É antes de tudo uma expressão 
viva não só do ser português, sendo o mais importante dos mitos fundacionais 
da comunidade, mas deste presente eterno, tempo mítico que resulta da não-
inscrição. Os portugueses do romance antuniano vivem a atemporalidade ca-
racterística das comunidades primitivas, imersas no mito, que não conhecem 
história. Parece que este é o efeito secundário e ao mesmo tempo muito próxi-
mo do fulcro da cultura portuguesa das interpretações de Eduardo Lourenço 
da recusa da história. Neste sentido podemos também designar As Naus como 
o epitáfi o do sebastianismo (MEDINA, 1997: 204). 

Resumindo, a tese principal deste artigo é de que o romance As Naus de An-
tónio Lobo Antunes, editado em 1988, é uma representação mítica da sociedade 
portuguesa que tem como o seu problema principal a não-inscrição que não deixa 
que Portugal evolua em direcção à moderna sociedade europeia. A não-inscrição 
é ao mesmo tempo relacionada com a condição semiperiférica da posição de 
Portugal no sistema mundial que incide no seu colonialismo, classifi cado como 
subalterno, responsável pelo aparecimento do conceito da inter-identidade que 
de melhor maneira exprime esta especifi cidade da existência de Portugal. To-
dos estes elementos encontram-se reflectidos no romance antuniano, visto que 
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tanto a promiscuidade espácio-temporal, a transposição das fi guras dos heróis 
da época dos Descobrimentos para o papel do retornados, como a desconstru-
ção fi nal do mito sebastianista são expressões simbólicas destas características e 
processos que fazem com que a renegociação do lugar para Portugal no imagi-
nário europeu, seja uma questão muito mais complexa do que a simples adesão 
às estruturas politicas e económicas da comunidade europeia.
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Habitar no Imaginário ou o Mito do Real
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Resumo: Desde 1974 e da sua posterior adesão à União Europeia, Portugal enfrentou um 

processo de grandes mudanças estruturais com natural incidência nos processos identitários 

do país. Têm as artes plásticas um importante papel neste processo de reinvenção identitária, 

através de uma linguagem que expressa imaginários e visita mitos nacionais, contribuindo 

para a reimaginação da nação e daquilo a que se chama “ser português”. Reflecte-se assim so-

bre alguns exemplos da história da arte portuguesa ao longo do século XX e particularmente 

sobre a actualidade, através do exemplo de  algumas obras de arte contemporânea, num diá-

logo entre criação artística, imaginário e realidade.

Palavras-chave: Imaginário, Mito, Identidade, Artes Plásticas, Portugal.

Ha tão pouca gente que ame as paisagens que não existem
Fernando Pessoa

Poderíamos começar com O Desterrado (1872) do escultor Soares dos Reis, obra 
de inspiração

  Fig.1 O Desterrado (1872)
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neoclássica, de tranquila, mas angustiante nostalgia e onde Teixeira de Paco-
aes viu «verdadeira arte Lusitana» (apud FRANÇA, 1992: 68), uma espécie de 
encarnação material da saudade, ou a máxima expressão plástica deste senti-
mento. Pode este jovem nu, de expressão triste e nostálgica, sentado num ro-
chedo rodeado de mar, representar Portugal, a sua identidade? Vemos assim 
«curiosamente, uma fi gura individual a signifi car um sentimento colectivo. 
Como? Elevando-a poeticamente ao nível do mito» (GONÇALVES, 2010). 
Este texto abordará o modo como a questão da identidade portuguesa é pen-
sada,  representada e (re)inventada nas artes plásticas, sob a óptica do mito e 
do imaginário. Claro que não aspiraremos a uma abordagem exaustiva, tendo 
apenas como objectivo dar alguns exemplos e pensar nas possibilidades des-
te diálogo identidade-mito-imaginário materializado através do pensamento 
visual português ou das artes plásticas portuguesas. No entanto, uma primeira 
dúvida surge-nos- como identifi car a arte portuguesa? Que arte portuguesa? 
«A que foi realizada por portugueses onde quer que eles se encontrem? A que 
foi realizada em Portugal, ainda que por estrangeiros? E quando? No século 
passado? Na actualidade?» (GONÇALVES, 2010).  Tendo ainda como ponto 
de partida a escultura O Desterrado, preferimos centrar-nos numa espécie de 
saudade do futuro, uma saudade-desejo, que mais do que celebrar o passado se 
quer situar para alem do presente e avançar através do tempo ate a adesão de 
Portugal à Comunidade Económica Europeia, com todas as transformações e 
reconfi gurações a nível económico, social e cultural que dai advieram. Futuro 
também porque falar da adesão à Comunidade Europeia é falar do que somos 
neste momento, mas também daquilo que vamos ser, símbolo de uma clara 
opção europeia, que mesmo de forma indirecta começa com o 25 de Abril e 
a Descolonização, por sua vez, símbolo de um ciclo de todo um Império de 
Alem Mar, carregado de mitos e imaginários, que aí terminou. Em simultâneo, 
falar do presente e do futuro, enquanto membros da União Europeia e de um 
mundo em acelaradas mudanças, é tambem falar de globalização e de todos os 
desafi os que a mesma coloca, tornando-se bastante pertinente saber «(...) se as 
culturas de pequenos países, como é o caso de Portugal, poderão sobreviver e 
manter os seus traços distintivos que as consagram como tais (…)?» (MOREI-
RA, 2006: 165) num momento em que as identidades se vão alargando para 
o Universal. Que traços distintivos são esses, ou melhor como são represen-
tados esses traços distintivos nas artes plásticas,  materializando imaginários 
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poéticos através da pintura, escultura e outras manifestações da arte moderna 
e contemporânea?; Qual o papel dos artistas e das artes plásticas na criação e 
reinvenção dos processos identitários? Como se expressa a relação entre iden-
tidade e mito através do imaginário e da criação artística? 

Evocaremos a obra de alguns artistas portugueses, dos quais fazem parte 
tanto aqueles que estando em Portugal pensam o pais, explorando de forma 
mais direta ou indireta, a questão da identidade portuguesa, como pelos que 
estando fora, como é o caso de António Costa Pinheiro, continuam a pensar 
Portugal à distancia, perfeitos habitante do universo do imaginário português 
que muitas vezes é suscitado pelo sentimento da saudade. Lembre-se a série  
os Reis (1966), de Costa Pinheiro, mecanismo visual de evocação poética que 
mistura lenda, história e memória, onde num verdadeiro desfi le de símbolos 
nacionais fi guram entre outros, D. Afonso Henriques, D. Pedro I e claro, D. 
Sebastião o Desejado, personagem inspiradora de ideais, envolta em mistério 
e talvez o símbolo máximo da mitologia nacional, continuando a fazer parte 
do imaginário popular, com o qual por vezes o imaginário dos artistas coin-
cide, ampliando-o, resignifi cando-o ou simplesmente lendo-o de uma forma 
diferente daquela que é habitual.

Falar sobre o imaginário é também falar de mitologia e quando se evoca 
de forma integrada, estes dois objetos de estudo, temos obrigatoriamente de 
referir Eduardo Lourenço, considerado por alguns como o hermeneuta do ima-
ginário português, apaixonado pela relação entre mito e identidade nacional.

Deste modo, será através do Mito e do imaginário, que exploraremos a 
questão da identidade nacional e mais especifi camente, o modo como esta te-
mática é explorada nas obras de alguns artistas plásticos, destacando os casos 
de Joana Vasconcelos e Helena Almeida, no período após o 25 de Abril de 1974 
e a adesão de Portugal à U.E. Caminho bem fascinante este, o de lançar algu-
mas questões sobre a identidade portuguesa a luz da questão do imaginário 
e dos mitos desenvolvidos (e alimentados) em torno do ser português, numa 
altura em que também somos (e queremos ser) europeus, um dialogo entre a 
portugalidade e a universalidade, com tudo o que isso signifi ca em termos de 
(re)invenção da identidade.

Regressando a Eduardo Lourenço, verifi camos que a sua reflexão «sobre a 
importância da arte, do artista, do imaginário e da criação na compreensão da 
realidade inicia-se já na década de 40 começando por lançar mão de Kant e Lei-
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bniz passando por Hegel e Croce» (BATISTA, 2009: 222), começando assim a 
relacionar a imaginação poética com a criação de mitos. Imaginação poética que 
não se deve entender como apenas aquela que pertence ao domínio das letras, 
mas também a que pertence à pintura e a outras formas de arte, sendo por vezes 
a pintura (e a historia da arte tem dado, felizmente, vários exemplos) o melhor 
suporte expressivo para  se materializar o imaginário poético, aquele que é pro-
duzido através da criação artística1. O melhor exemplo desta ampla concepção 
da poesia e que pode englobar «toda a experiência metafísica que se desenrola 
no âmbito de uma luta pelo sentido do mundo e da existência, a qual tem como 
palco, cena e argumento privilegiados o próprio imaginário» (BATISTA, 2009: 
229) é o facto de o título para a sua obra O Espelho Imaginário, ter sido original-
mente Da Pintura como Questão. Ao mesmo tempo, falar de imaginário não é só 
falar de irreal. É falar de uma relação real-irreal, sobre a qual Eduardo Lourenço 
não admite nenhum tipo de disjunção2. O mito será então o mediador entre a 
imaginação e o mundo, sendo que a imaginação, nas suas palavras «não sobrevoa 
o mundo, não plana sobre ele como um véu de mágica, mas é o convívio contí-
nuo e concreto dos homens com o mundo, o contacto primitivo e original, que 
a realidade da linguagem humana encarna» (LOURENÇO, 1957: 66), concep-
ção bastante distante daquela, na qual um binómio redutor situava o imaginário 
apenas numa dimensão idílica e totalmente oposta ao conhecimento e à racio-
nalidade. Assim para o pensador português, o texto poético não é uma cópia da 
realidade, antes cria e instaura a própria realidade, sendo por isso o texto poético, 
enquanto produção do imaginário «realidade humana na sua máxima irrealidade 
ou irrealidade humana na sua máxima realidade» (LOURENÇO, 1994: 49). Ca-
racterística importante da imaginação criadora é ser um «jogo livre de possibi-
lidades, num estado de não compromisso em relação ao mundo da perceção ou 

1  No pensamento de Lourenço, a transição da poesia para a pintura não é do domínio do 
problemático nem da cisão pois que para o fi lósofo português do que se trata em pintura é, 
em ultima análise, de um mesmo imaginário que subjaz a toda a criação humana.
2  «em última análise, o imaginário de que Lourenço nos fala não permite é a disjunção real-
irreal nem o carácter exclusivo do binómio consciência realizante/consciência imaginante, 
própria da fenomenologia do imaginário de Sartre. Mais decisivo, por isso, será, no contexto 
do desenvolvimento da noção de imaginário na obra de Lourenço, o encontro da fenomeno-
logia da imaginação de Bachelard com a psicanalise colectiva de Jung e a fenomenologia da 
religião de Eliade, encontro que permitira a Durand proceder, no início dos anos 60, a elabo-
ração de uma antropologia do imaginário» (BATISTA, 2009: 224).
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da acção» (RICOUEUR, 1991: 220), o que a iliba também de preocupações com 
qualquer rigor histórico, como muito bem ilustram as palavras do pintor Costa 
Pinheiro, quando em relação à sua serie os Reis, argumenta que sendo persona-
gens imaginárias, não precisaram de nenhuma documentação histórica3, dando 
assim razão a Lourenço4.

Por isso, no pensamento de Eduardo Lourenço, o mito estático não se con-
funde com o mito que está vivo e em permanente elaboração, num precioso e 
constante diálogo com a realidade, colocando o mito em diálogo com a razão, 
um diálogo que se vai actualizando ao longo do tempo.

Ter um entendimento daquilo que fomos e somos não é então possível se 
não se levar em conta o universo do imaginário, lugar de narrativas, «memória, 
projectos, mas também e fundamentalmente espaço de uma realidade «fruto 
do sonho que a antecede e confi gura» (LOURENÇO, 1999: 87). 

A respeito do que somos, Eduardo Lourenço caracteriza-nos como um 
povo profundamente sonhador e imagético, que ao longo da sua existência 
como nação sempre teve uma difícil relação com a realidade, afi rmando que a 
identidade esta intimamente relacionada com a «memória, reatualização in-
cessante do que fomos ontem em fundão do que somos hoje ou queremos ser 
amanhã» (LOURENÇO, 1984: 9).

Pensar a identidade cultural presente e futura de Portugal é uma tarefa que 
não pode ser feita sem se incluir nessa reflexão a adesão de Portugal à União 
Europeia, que de acordo com o sociólogo Boaventura Sousa Santos, evoca na 
generalidade da população, um sentimento nacional de progresso e desenvol-
vimento (SANTOS, 1996). Talvez se possa arriscar dizer, que se por um lado a 
entrada de Portugal na U.E. estará simbolicamente relacionada com uma ideia 
de futuro e modernidade, o outro grande marco histórico que a antecedeu- 25 

3  «Não pretendi pintar retratos num sentido tradicional. As fi guras centrais tem a rigidez 
da estatuária, mas há pormenores movimentados, uma compartimentação do espaço e um 
diálogo das cores que lhes imprime um outro caráter plástico. Se quisermos chamar retratos 
a essas fi guras, não nos esqueçamos que são imaginárias e não precisaram de nenhuma docu-
mentação histórica. Isto é um privilégio do artista, cuja liberdade de imaginação coincide por 
vezes com a imaginação popular» (COSTA PINHEIRO, em entrevista, 1966).
4  Eduardo Lourenço «reconhece que a relação entre realidade histórica e mito não corres-
ponde à relação entre verdade e mentira. A verdade encontra-se em ambos mas fórmula-se 
consoante convenções de representação diferentes. Ou seja, na sua obra, não temos a ver (…) 
com uma mitologia de posse, mas com uma mitologia que visa criação» (LARSEN, 2009: 38).
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de Abril de 1974 – estará (apesar de toda a promessa de futuro que conteu) 
associado ao passado, a descolonização, também ela símbolo de um passado 
colonial, de uns país que viveu grande parte da sua história de costas voltadas 
para a Europa, mais recentemente ostentando a bandeira do „orgulhosamente 
sós”, símbolo de um Estado Novo declaradamente anti-europeu (que nos iso-
lava ainda mais em relação a Espanha, em relação a Europa e ao Mundo), cen-
tro apenas do seu império colonial. De facto, «o colapso do primeiro e último 
império colonial europeu, representou o fi m de um ciclo de cinco séculos de 
história nacional em que a expansão ultramarina representou grande parte 
do projecto nacional» (ALMEIDA, 2004: 153). Assim, «desde 1974, com o seu 
regresso a casa e à Europa (…) Portugal tem atravessado importantes mudan-
ças estruturais que tem transformado a velha sociedade tradicional e fechada 
numa sociedade pós-colonial mais moderna e mais aberta» (147). Claro que 
todas estas transformações implicaram profundas mudanças sociais, econó-
micas e culturais, podendo mesmo falar-se num processo de (re)imaginação da 
nação em simultâneo com o projecto de integração europeia, sendo talvez este 
o maior desafi o para países como Portugal, o de «gerir e conciliar a identidade 
nacional, a diversidade cultural e as identidades locais com a possibilidade de 
uma identidade europeia» (149). 

Para melhor pensarmos a questão da Europa, recorreremos novamente 
a Eduardo Lourenço, “europeísta convicto” e pensador por excelência desta 
temática. O seu pensamento sobre esta questão está inscrito numa «corrente 
que podemos apelidar de europeísta ou europeizante, que pensa e repensa a 
identidade portuguesa, a sua situação e as condições de progresso por contra 
ponto a uma dada europa e tendo esta como medida e prumo do seu estado 
de progresso, ou melhor de não progresso» (FRANCO, 2009: 316), usando na 
Europa o método de diagnóstico psicanalitico-cultural usado para o caso de 
Portugal. E parte desse diagnóstico tem revelado a fragilidade da identidade 
cultural Europeia, lamentando este autor que «quarenta anos de sonho euro-
peu não fi zeram da Europa um “mito” para a consciência do cidadão comum 
da Comunidade Europeia» (apud FRANCO, 2009: 315), sendo assim urgente 
«reinventar a Europa, agora no plano do imaginário, atribuindo a este e à sua 
intervenção e defi nição estratégica um valor decisivo» (315).  Opostamente, 
quando comparado com a identidade europeia, Portugal terá para este pensa-
dor, um excesso de imaginário mítico e de passado, o qual por vezes bloqueia 
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uma correta interpretação do presente  e uma ausência de olhar para o futuro. 
Também a arte Portuguesa, devido ao isolamento político e cultural associado 
ao Estado Novo, teve em grande parte do século XX, de habitar mais no passa-
do do que no presente, não existindo espaço para as vanguardas, normalmente 
anunciadoras de inovações e vontades de ruptura. Durante muito tempo, ex-
cluindo a primeira geração modernista, da qual fi zeram parte Amadeu de Souza 
Cardoso, Santa Rita Pintor, Almada Negreiros e Fernando Pessoa, introduzin-
do Portugal nas rotas da modernidade,  o gosto dominante esteve claramente 
associado a uma estética naturalista cujas referências se situavam no século 
XIX, da qual o pintor José Malhoa foi talvez o principal representante e o mais 
aclamado pelo público. Isto fez com que o conceito de pós-modernidade nas 
artes plásticas portuguesas tenha sempre de ser interpretado como um pro-
duto importado e não algo a que naturalmente Portugal tenha tido acesso em 
simultâneo com outros países.  

É só a partir do 25 de Abril, com a abertura do país ao exterior e posterior-
mente com a entrada na U.E. que a arte portuguesa (em simultâneo com a socie-
dade) enfrenta um dos seus maiores desafi os- abrir-se ao mundo e à linguagem 
universal da arte contemporânea continuando a ser ela própria. Antes disso, 
Só a partir dos anos 40 (com o Surrealismo, Abstracionismo e Neo-realismo) 
começam a existir verdadeiros movimentos de rutura com a estética académica 
dominante, os quais seriam determinantes para as mudanças da década de 60. 
A nível político, a ditadura do Estado novo continuava e se esta tinha mantido 
o país afastado dos horrores da 2 guerra mundial, não iria ser capaz de con-
trolar a revolta crescente vinda de alguns setores da sociedade, expressada de 
forma original por alguns artistas nesta época, contestando entre outras coisas, 
o absurdo da Guerra Colonial. Esta revolta era também alimentada pelo alhea-
mento que o Estado mantinha em relação às grandes mudanças socias e cultu-
rais que se verifi cavam a nível internacional, como por exemplo o Maio de 68.  

Não obstante tudo isto, pode-se afi rmar que a década de 60 é a década que 
marca a entrada das artes plásticas portuguesas na modernidade (no sentido de 
confluência com o que se fazia “lá fora”). Período marcado pela superação das 
correntes estéticas anteriores, é caracterizado pela vontade de ruptura com o 
passado, com os jovens artistas a já não se envolverem nas polémicas (estéticas 
e politicas) que tinham marcado esses períodos. É também nesta década que se 
pode localizar temporalmente os primeiros passos dos artistas portugueses para 
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o outro lado da fronteira, tendo como destino mais provável Paris, mas não só, 
posteriormente também Londres ou a Alemanha. Obras emblemáticas deste 
período, Salazar a Vomitar a Pátria (1961) de Paula Rego e Santa Maria (1961) de 
Joaquim Rodrigo, marcam claramente uma oposição ao regime político bem 
como uma tentativa de denúncia dos problemas que a sociedade atravessava. 

O 25 de Abril de 1974 veio inaugurar uma nova etapa nos campos da arte 
e da cultura, defi nindo novas relações entre a arte e o público. Surgiram du-
rante esta década um grande número de artistas que souberam implementar 
e dinamizar o seu trabalho e conquistar um público cada vez mais vasto. É 
a partir do 25 de Abril, com a abertura do país ao exterior e principalmente 
com a entrada na U.E., que a arte portuguesa enfrenta um dos seus maiores 
desafi os- abrir-se ao mundo, continuando a ser ela própria. Um dos melho-
res exemplos desta associação entre identidade e modernidade será a obra da 
artista plástica Joana Vasconcelos. Esta artista faz parte de uma geração que 
emergiu já depois da entrada de Portugal na União Europeia e que em certa 
medida benefi ciou de quase todas as transformações que foram operadas no 
pais e que tiveram também obviamente repercussão no campo das artes. Joa-
na Vasconcelos faz parte dos artistas da geração de 90, os quais em qualquer 
parte do mundo tem de falar a linguagem universal da arte contemporânea. 
Esta artista demonstra com o seu trabalho que «no fi m de contas, identidade 
e universalidade são complementares no plano cultural, isto é somos mais 
nós porque temos semelhanças com outros, benefi ciando da instabilidade de 
um equilíbrio entre o Eu e o Outro» (MOREIRA, 2006: 168). O mesmo autor 
continua a referir este encontro com nós próprios através do encontro com 
o Outro, ao afi rmar que ontem, o Outro foram todos os povos e civilizações 
que buscamos e com que nos cruzamos e que hoje é o confronto com a Eu-
ropa a que sempre pertencemos, em conjunto com todo o mundo que vive 
uma globalização considerada irreversível (MOREIRA, 2006). Prova disso, no 
plano cultural e artístico é  o facto de que a partir dos anos 90 torna-se qua-
se  impossível pensar na arte portuguesa sem remeter para fora do universo 
Português. Surgiram novas estruturas culturais– Centro Cultural de Belém, 
Fundação Serralves, Museu de Arte Contemporânea do Chiado (renovado), 
Sintra Museu de Arte Moderna, Culturgest, etc, as quais permitiram dinâmi-
cas de conhecimento da produção internacional mais actuais, reduzindo-se 
gradualmente o desfasamento entre Portugal e os grandes centros de arte 
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europeus. Entenda-se que estas mudanças são bastante lentas e que só atin-
gem o seu auge nos anos noventa.

Pode-se então dizer que foi graças a adesão de Portugal a Comunidade 
Económica Europeia que o  país  entrou nas rotas e na linguagem da arte con-
temporânea, criando-se a partir daqui um tecido cultural mais rico e diversifi -
cado, mesmo se ainda muito concentrado nos grandes centros, Lisboa e Porto, 
tornando também cada vez mais legítimas as aspirações de internacionalização 
dos artistas portugueses. Foi também a partir daqui que foi possível ter uma 
geração de artistas que já nasceram dentro de uma sociedade portuguesa global, 
internacional e cosmopolita, muitos expondo pela primeira vez no estrangeiro, 
o que ate a década de oitenta seria impensável. Veja-se os casos de João Onofre, 
Filipa César (vídeo) ou Jorge Queiroz. 

Antes disto, a hipótese de construir uma carreira internacional teria obri-
gatoriamente de passar pela saída de Portugal. Ao longo da história da arte 
moderna portuguesa foram vários os que o fi zeram, começando em Amadeu 
de Souza Cardoso no início do século XX (profundamente inovador mas tra-
balhando com base nas tradições portuguesas, eruditas ou populares), passando 
por Vieira da Silva ou a já citada Paula Rego. Todos eles, cada um a sua maneira, 
pensaram Portugal e reflectiram a nossa identidade na sua arte. Veja-se o caso 
da obra de Vieira da Silva, com a qual Eduardo Lourenço tem mantido um 
profícuo diálogo, e na qual vê uma portugalidade caracterizada por um «rea-
lismo lírico em ascese espacial» (LOURENÇO, 1981: 63), característica muito 
mais marcante do que a mais óbvia e estereotipada visão dos azulejos ou da 
luz de Lisboa, ou por exemplo nas palavras de José Augusto França, «Vieira 
da Silva levou para um mundo sem fronteiras, não exactamente valores, mas 
a memória de valores portugueses, um subtil material com que oniricamente 
as culturas podem comunicar na sua verdade essencial» (apud BATISTA, 2009: 
119, in PEREIRA, 1994: 14).

A obra de Vieira da Silva faz assim parte de um diálogo entre Portugal e o 
mundo, ou seja pode ambicionar abraçar o universal (como sem dúvida o faz), 
tendo como ponto de partida a identidade cultural portuguesa.

Olhemos agora a partir deste mesmo prisma – questão da identidade cul-
tural portuguesa ou da „portugalidade” de uma obra e o seu diálogo com o uni-
versal – para o trabalho de  duas artistas já mencionadas anteriormente – Joana 
Vasconcelos e Helena Almeida – e para algumas das suas obras produzidas nos 
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anos 90 e na atualidade, fonte de grande inovação para as artes plásticas portu-
guesas, reinventando e atualizando o fazer artístico português. Joana Vascon-
celos é considerada como a jovem artista mais destacada nos últimos anos em 
Portugal, fazendo parte da jovem e inovadora geração de artistas dos anos 90, 
simbolicamente representados em termos de internacionalização, mais do que 
qualquer outros, por Julião Sarmento e Pedro Cabrita Reis e posteriormente 
pelo escultor Rui Chafes. Ao contrário do que fi zeram muitos jovens artistas, 
Joana Vasconcelos mantém-se em Portugal, constituindo-se quase como a 
única exceção, talvez fi el ao que Almada Negreiros um dia disse: «A Arte não 
vive sem a Pátria do artista, aprendi eu isto para sempre no estrangeiro» (NE-
GREIROS, 1972: 64).

Joana Vasconcelos, habitando o território Duchampiano e os territórios 
de uma arte de conceção pós-modernista, com elementos neo-barrocos, tem 
como ponto de partida a própria arte e a ela é  necessário regressar se quiser-
mos compreender os seus códigos e signos, num percurso que cruza tradição 
e modernidade, inconsciente coletivo e história, simbólico e sublime, fun-
cionando como um espelho dos modos de vida da sociedade contemporânea, 
principalmente aquelas que estão mais enraizados na identidade, num estrito 
diálogo com a nacionalidade Portuguesa ou com a portugalidade. Para tal, 
serve-se das representações sociais, verdadeiros sistemas de valores, ideias e 
práticas, apropriando-se de objetos facilmente identifi cáveis (com uma forte 
carga de banalidade) na vida de todos os dias, procurando devolver-lhes um 
novo sentido, elevando-os a categoria de arte(ao mesmo tempo que é a pró-
pria obra de arte que se torna objeto) ou mostrando ao publico outros sen-
tidos que a banalidade do quotidiano muitas vezes oculta, ao mesmo tempo 
que lhes altera a sua funcionalidade. O seu discurso, que por vezes pode ser 
regional (por exemplo: Varina, 2008), tem sempre um pano de fundo interna-
cional, enquadrando-se perfeitamente na simbologia da sociedade ocidental, 
nunca perdendo como referência na maior parte dos casos, a sociedade por-
tuguesa e as suas representações sociais. Esta artista cria diálogos entre entre 
a tradição e modernidade, exemplifi cando bem o binómio pelo qual Portugal 
passou e passa, aquando da sua integração europeia. Deste modo, as sua obras 
falam-nos de um certa Portugalidade, que pode ser facilmente identifi cável 
pelo grande público, mesmo que não esteja muito habituado ao universo da 
arte contemporânea. Nesta possibilidade de comunicação com o grande pu-
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blico também é importante o facto de nas suas obras, raramente abdicar do 
sentido de belo, revelando um grande domínio da escala e da relação com 
o espaço onde determinada obra se insere. O ponto de vista pelo qual ela 
mostra esta Portugalidade é quase sempre a ironia, jogando com objetos do 
quotidiano, dando as mãos ao ready-made duchampiano, guia espiritual com 
dimensão imanente em grande parte da arte moderna e contemporânea. São 
assim algumas das suas obras mais mediáticas, algumas das quais elaboradas 
em contacto direto com comunidades tradicionais que facilmente delas se 
apropriam, através de uma ligação mais afetiva do que racional ou crítica. 
Não raras vezes, a comunidade (que participou ativamente na construção da 
peça) teima em separar-se daquele objecto, aceitando-o como parte da sua 
paisagem física e imaginária. A sua arte materializa-se através de variadas 
formas, dividindo-se em dois tipos de iconografi a – estática e cinética. Na 
primeira encontram-se objetos industriais, instalações site-specifi c, escul-
turas. Na segunda, objetos com simples sistemas mecânicos, máquinas de 
desejo. Outas vezes com um toque de glamour, como por exemplo Lilicopter 
(2012), exposto recentemente em Versailles.  

Objectos que podem habitar territórios mitopoéticos e em simul-
tâneo levar-nos para a crueza da antropologia industrial ou para uma 
certa esterilidade intelectual da sociedade de consumo, tendo também 
características polisensoriais: o tato, através de objetos sintéticos que a 
ele apelam, o olfacto, a explorar a naftalina na peça Brise, entre outros. 
Obras que remetem para a portugalidade também através dos materiais 
utilizados, pertencentes ao reportório da cultura tradicional: cerâmicas 
Bordallo Pinheiro, tapeçarias feitas pelas manufacturas de Portalegre, 
crochés típicos da ilha do Pico, etc. 

Para além disto, a linguagem (presente através dos títulos que atribui 
aos seus trabalhos) ocupa também papel central na interpretação da sua 
obra, transportando-nos para um determinado quadro cultural, no qual 
se situam as referências simbólicas associadas a determinada obra, pro-
curando obter na maior parte dos casos um significado polissémico. É o 
caso de Néctar (2007), um porte-bouteilles, quase-homenagem a Marcel 
Duchamp,
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Fig.2 Néctar (2007)

mas também revisitação-ampliação do universo ready-made. Obra que dialoga 
com o universal a partir da sua concepção original, com o título Néctar, a re-
meter para a expressão “néctar dos Deuses”, referindo-se à imanência do vinho 
na nossa sociedade, objecto presente em todas as casas, independentemente 
da condição social, e também a todas as problemáticas sociais associadas ao 
vinho. Também Costa Pinheiro, na sua série dedicada a Fernando Pessoa, rea-
lizada nos anos 80,  coloca na obra A Cadeira e a Mesa do Poeta Fernando Pessoa 
(1980), entre outros objectos do poeta (caneta, boquilha, óculos, maço de cigar-
ros, livro), pela primeira vez, uma garrafa, provavelmente de vinho, tornando 
o espaço poético de Pessoa no espaço poético Português.

Néctar paira assim no universo da identidade portuguesa através da 
evocação de um dos seus símbolos mais visíveis – o vinho – encerrando em 
si mesma a poderosa possibilidade de diálogo com outras culturas, através 
da simples troca de objectos: garrafas de vinho em Portugal, de Cerveja 
na Alemanha, de saquê no Japão, de champanhe em França. Facilidade em 
manipular os símbolos culturais e grande capacidade de diálogo através 
de códigos culturais que estão à superfície de todas as sociedades, através 
da apropriação de objectos que habitam o quotidiano de todos, mas que 
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também habitam no imaginário de cada sociedade, quando esta se pensa 
a si própria. 

Pensar Portugal através dos seus mitos leva-nos obrigatoriamente ao mar, 
o espaço poético por excelência da mitologia portuguesa, via para „dar novos 
Mundos ao Mundo”.

Joana Vasconcelos desafi a-nos para uma viajem ao passado e ao presente 
da identidade portuguesa no seu Barco da Mariquinhas (2002), uma embarca-
ção revestida por azulejos,

Fig.3 Barco da Mariquinhas (2002)

que nos fala da relação de grande proximidade entre os portugueses e o mar, 
circunstância simultaneamente geográfi ca e histórica que esta peça permite revi-
sitar, aludindo também a metáfora do mar como casa dos portugueses. Objecto 
que desta forma, cruza  memória, história e estética popular. Como reflexão 
fi ca também o facto de esta embarcação estar prostrada em terra e não no seu 

„habitat natural” – o mar, possibilidade simbólica de contraste entre o passado 
e o presente, mas também abordagem irónica do destino marítimo dos por-
tugueses presentemente suspenso, adiado ou para sempre perdido. Obra que 
aborda com paradoxal ironia a possibilidade de afi rmar a cultura portuguesa 
como «uma cultura de paisagem marítima, designação que, quanto a nós, me-
lhor traça distintivamente a nossa identidade cultural» (MOREIRA, 2006: 167).
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Não estamos portanto em presença de uma arqueologia inventada, a qual 
poderia remeter para dimensões mais profundas da nossa identidade, mas sim 
perante uma arqueologia contemporânea, centrada numa sociedade de consu-
mo repleta de objectos sintéticos, de emoções sintéticas (imagens do Portugal 
desenvolvido?), mas onde uma aparente superfi cialidade pode funcionar como 
um poderoso espelho de nós próprios, a nível individual e a nível colectivo, 
como sociedade portuguesa contemporânea, numa perfeita conjugação de 
estética, portugalidade e universalidade, conjugando cultura erudita e cultu-
ra popular, linguagem local com linguagem global. No fundo, o seu universo 
mostra talvez como nenhum outro artista da actualidade, de forma irónica e 
quase caricatural, a sociedade portuguesa contemporânea, no seu processo de 
assimilação e reinvenção, fomentado pela inserção na União Europeia e pelo 
fenómeno da globalização ao mesmo tempo que pretende ser igual a si própria, 
buscando a sua identidade original. 

Olhemos agora para outra obra completamente diferente, a obra de 
Helena Almeida. Universo artístico que não se alimenta da apropriação 
de símbolos e estereótipos situados à superfície da psique nacional, mas 
que procura e pesquisa espaços que não existem ou um território artístico 
marcado pela ausência. Também ao contrario de Joana Vasconcelos, uma 
jovem artista que iniciou a sua carreira ainda nos anos 90, Helena Almeida 
desenvolve as suas pesquisas plásticas desde os anos 60, tendo um papel 
fundamental no modernismo português e no amadurecimento da arte por-
tuguesa contemporânea. Apesar de varias gerações as separarem, o que une 
estas duas criadoras é  a grande contemporaneidade e/ou pós-modernidade 
das suas obras. 

Obra extremamente complexa e experimental, reflecte sobre o corpo, so-
bre a arte em si mesma, uma obra sobre a experiência de si, a experiência do 
mundo e a experiência da arte. O corpo da artista confunde-se com o corpo 
da arte, é também ele objecto da própria arte. O seu radicalismo experimental 
envolve pintura, desenho, fotografi a, no fundo envolvendo todos os domínios 
plásticos possíveis, através do corpo, espaço e movimento. Fronteira, absorção, 
penetração, ocultação, habitação são palavras e conceitos que estão fortemente 
associados ao seu trabalho, o qual também se pode descrever como «a-experi-
ência-do-corpo-enquanto-experiência-do-mundo-enquanto-experiência-da-
arte» (CARLOS, 2006: 8). 
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Fernando Pessoa, referindo-se entre muitas outras coisas, à necessidade 
de se criarem mundos imaginários, afi rmou haver tão pouca gente que ame 
as paisagens que não existem. Helena Almeida, pesquisadora de não-lugares 
imateriais, faz parte destes poucos. Paisagens que não existem, que nos reme-
tem para a ausência, para a constante procura de um „lugar-outro”, aquele que 
existe para lá dos suportes plásticos e aqueles que existem para lá das possi-
bilidades físicas do corpo, como por exemplo a tentativa de habitar uma tela. 
Mas esse „lugar-outro”, objecto de pesquisa de Helena Almeida, condensado 
nas „paisagens inexistentes” de Fernando Pessoa, pode estar relacionado com 
o „Portugal-Outro” da dimensão mitológica, entendimento expresso na tenta-
tiva de nos referirmos «a aproximações e distâncias que se estabelecem e que 
possibilitam colocar num mesmo contexto a obra e a obra, ou seja, esse „lugar-
outro” que interpretamos como proposto pela artista Helena Almeida e esse 

“Portugal-outro”, onde o mito exalta ou ilumina o povo» (SANTOS, 2009: 13). 
Com esta proposta, entraríamos assim através da obra de Helena Almeida 

no território do mito, mais concretamente aquele que é condensado na Men-
sagem de Fernando Pessoa,  obra poética de carácter sebastianista e regenera-
dor, aceitando uma relação da obra de Helena Almeida com o “Tudo ou Nada” 
pessoano, esse «inteiro mar ou a orla vã desfeita- o todo ou o seu nada» (SAN-
tos, 2009: 18), relação essa que estaria marcada por uma vontade de recomeço, 
«uma vontade de um grau zero cultural restruturador, onde o  „(...) inteiro mar 
ou a orla vã desfeita (…)”, de certa forma, esteja em causa e para ele a obra de 
Helena Almeida seja preponderante» (18). 

Esta obra  ao aproximar-se do indizível e do enigmático, ao ser uma obra 
que mostra tanto quanto oculta, aproxima-se também desse grau zero, dessa 
tentativa de nada, para que sobre apenas uma tela em branco (um espaço em 
branco), como lugar de todas as possibilidades do mundo, um espaço entre 
o nada e o infi nito, algo que se aproxime do absoluto, no fundo um concei-
to muito próximo da arte contemporânea, no seguimento do pensamento de 
Eduardo Lourenço5. Um dos trabalhos mais recentes de Helena Almeida tem 
como titulo Eu Estou Aqui (2005) 

5  «(...) e mesmo aqueles que sob todos os outros aspectos recusam o absoluto, a arte se re-
vela, arcanjo sobrevivente de anjos mortos, como moeda suprema» (LOURENÇO , 1981: 40).
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Fig.4 Eu Estou Aqui (2005)

e nestas obras, a relação artista-atelier ganha grande preponderância, diría-
mos quase obsessão, parecendo o atelier elevar-se a condição de obra de arte, 
através de um processo de fusão e dissolução que envolve corpo, atelier e ob-
jecto artístico: «o meu mundo é o meu corpo, e é o meu corpo dentro do meu 
atelier, e o meu corpo e o meu atelier são os meus objectos de trabalho» (AL-
MEIDA, 2000: 31). O corpo transforma-se em espaço e o espaço transforma-
se em corpo, sobrando um „eu” unifi cador. Podemos arriscar ao interpretar 
esta obsessão como uma metáfora da proposta que afi rma que «compreender 
o „ser português” exige percorrer os caminhos que vão do „Eu” ao „Outro-Eu” 
português, que só a actividade do imaginário permite recobrir» (BAPTISTA, 
2009: 117), e que uma vez alcançada essa unifi cação teríamos então descoberto 
a verdadeira identidade.

Concluindo, pode-se afi rmar, que no domínio das artes plásticas portugue-
sas há obras que são verdadeiras janelas para a identidade cultural portuguesa. 
Vimos que há em algumas destas obras uma clara relação entre mito e imagi-
nário e que é através destes conceitos que os artistas, pensam, refletem e (re)
criam a identidade portuguesa, num processo central para a sua constituição. 
Centramo-nos principalmente em obras que nos pudessem ajudar a perce-
ber a complexa actualidade, obras portanto que tivessem sido geradas depois 
da adesão de Portugal à União Europeia (histórico ponto de partida para um 
processo de reinvenção colectivo) e que em si próprias fossem reflexos (talvez 
espelhos) identitários de um pais que constantemente se buscou a si próprio. 
Constituem-se estas obras (entre muitas outras que aqui não foram abordadas) 
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como verdadeiras e amplas paisagens para onde deveremos olhar se quiser-
mos dialogar com o imaginário. Ao mesmo tempo é para elas que deveremos 
também olhar se quisermos perceber (e questionar) o real, relancionando-nos 
«com aquilo que no real se deixa simbolizar»6(BAPTISTA, 2009: 111). 

Desta forma o título Eu estou Aqui poderia também aplicar-se a Portugal 
e aos seus processos actuais de (re)invenção da identidade, símbolo de um pe-
ríodo histórico habitado pelo dilema identitário de ser igual e diferente em 
simultâneo. O espaço que Helena Almeida pesquisa na sua obra será afi nal o 
espaço último e perfeito, onde identidade, imaginário, mito e real coexistem 
em absoluto. 

No fundo, dizer Eu Estou Aqui signifi ca dizer que «chegou o tempo de 
existirmos e nos vermos tais  como somos» (LOURENÇO, 1982: 126).
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O espaço urbano como uma tela. 
O graffiti na formação da identidade portuguesa 

depois da revolução dos cravos
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Resumo: A cidade é o habitat do ser humano moderno, o seu ambiente natural. A existência 

urbana provoca uma adaptação mútua visível na topografi a urbana do graff iti e na construção 

identitária dos seus cidadãos. As mudanças da sociedade sejam políticas, sejam ideológicas mar-

cam o espaço urbano em forma de graff iti/mural que transforma paredes e muros da cidade 

numa tela em que se visualizam várias identidades e conceitos. A identidade portuguesa está 

visível nas paredes das cidades portuguesas, expressa não só através dos azulejos mas também 

através dos murais e do graff iti que corresponde mais às necessidades da modernidade a qual 

exige uma comunicação instantânea. A inovação que o graff iti traz para a análise identitária 

surge da semelhança entre a acumulação de tinta e a acumulação dos elementos que formam 

a identidade nacional e urbana como acontecimentos históricos, sociais e políticos. Todos es-

tes elementos formam camadas que às vezes fi cam cobertas com algo novo, outras, por vezes, 

são destruídas, revelando aquilo que estava debaixo das camadas novas. A redescoberta das 

paredes mostra que a cidade era e continua a ser uma testemunha ativa da história, coberta 

com os murais do PREC, graff iti dos partidos portugueses e dos artistas.

Palavras-chave: graff iti, arte urbana, identidade, revolução dos cravos, sociologia graff iti

A revolução dos cravos foi um momento marcante da história portuguesa, in-
fluenciando profundamente a construção da identidade nacional. A instauração 
do sistema democrático foi um impulso que restituiu a liberdade aos cidadãos 
dando-lhes uma nova posição na organização estatal e social. O espaço urbano 
deixou de ser uma testemunha silenciosa do Processo Revolucionário em Curso 
(PREC), tornou-se uma tela na qual os cidadãos podiam exprimir a sua opinião. 
A urbe transformou-se num espaço de livre expressão, um espaço que refletia as 
tendências sociais e como tal servia de meio de comunicação social, influenciando 
e popularizando novas ideias. A cidade começou a servir de espelho para a socie-
dade que nela podia ver a sua condição e as transformações a que estava sujeita.

A sociologia urbana é um ramo da sociologia que estuda as relações e 
interações sociais em centros urbanos. O fundador desta perspetiva, Louis 
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Wirth1 mostrou que o espaço urbano pode ser visto não só numa perspetiva 
puramente estrutural, arquitetónica mas também numa perspetiva social, 
cultural e identitária. A partir dos anos quarenta a cidade começou a ser es-
tudada como um fenómeno que não só se desenvolve fi sicamente, mudando 
o cenário em que vivem os seus cidadãos, mas como um sistema, uma ideo-
logia de futuro (NAWRATEK, 2008: 4). O espaço urbano, em paralelo com a 
identidade, não é estéril e imutável. A preocupação que o ser humano tinha 
com a atribuição de signifi cados nesta área é visível nos monumentos arqui-
tetónicos e nas diversas formas de arte com que o ser humano preencheu o 
seu habitat.

Uma das formas de arte que é considerada a primeira forma de expressão 
artística do ser humano e que continua a levantar polémica ao ser classifi cada 
como arte é o graff iti2. O termo graff iti vem do verbo italiano graffiare, que 
signifi ca riscar, a palavra resulta do plural  grafito ou grafite e é utilizada para 
designar inscrição, rabisco, letras ou desenhos feitos em paredes, chamado 
também pichação, inscrição urbana, street art ou arte urbana. Todas estas de-
nominações referem-se às várias formas de intervenção no espaço urbano que 
serão abordadas de forma mais detalhada nos parágrafos seguintes. 

As primeiras inscrições feitas pelo Homem podem ser encontradas em ca-
vernas da região mediterrânea, como Lascaux, Salève ou Altamira. As pinturas 
rupestres representam cenas de caça e animais, ou seja, elementos importantes 
na vida dos povos daquela região que além da sua função representativa têm 
também valor estético. O conceito de graff iti está relacionado com vários fe-
nómenos na história. Na antiguidade, fora uma forma secreta de comunicação 
entre os primeiros cristãos que grafavam uma cruz nas catacumbas romanas. 
Naquela época, o graff iti era uma forma clandestina de comunicação bem como 
uma maneira de identifi cação dos membros e de marcação do território, fun-
ção que continua a desempenhar ainda hoje. 

O graff iti evoluiu ao longo dos tempos aproximando-se mais ora a uma 
vertente política e socialmente empenhada, ora a uma vertente puramente es-

1  O artigo que pode ser considerado como fundador da sociologia urbana foi um artigo pu-
blicado por Wirth em 1938 em American Journal of Sociolog intitulado ‘’Urbanism as a way of life’’. 
2  Neste trabalho usar-se-á o termo graff iti assumindo a sua incorporação na língua portu-
guesa e o uso de palavra inglesa sem itálico em vários artigos científi cos. Não usaremos o ter-
mo grafi te, usado por alguns autores por ser ambíguo (refere-se também ao material plástico).
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tética ou ainda encontrando-se no limiar das duas. Esta forma de intervenção 
no espaço público urbano ressurgiu nos anos sessenta do século XX. O graff iti 
estava relacionado inicialmente com os gangues e a sua rápida evolução fez 
com que se integrasse na contracultura política, intervindo no espaço urbano 
e apoderando-se das paredes vazias com o objetivo de mobilizar e conscien-
cializar os cidadãos. O graff iti era a visualização do fermento e do protesto dos 
grupos sociais. A invasão no espaço urbano era uma maneira de introduzir 
uma ‘’revolução’’ contra o poder encontrando-se fora das formas de expres-
são politicamente corretas. Vários movimentos políticos, sociais ou artísticos 
preencheram as paredes usando-as como meio de comunicação social visível 
para todos, privado de censura e, por último, um espaço não comercializado, 
o que dava e continua a dar a voz a todos os cidadãos. O graff iti é arte pública. 
Este tipo de expressão não só escolheu como suporte as paredes e todo o tipo 
de superfícies urbanas como também se transformou num espaço livre e polé-
mico da sociedade em que para exprimir a sua opinião basta uma lata de tinta 
em spray, ou até um grafi te e uma parede. A arte urbana, por inscrever-se no 
imaginário de urbe e por intervir em questões vigentes da vida humana, tan-
to no aspeto global, como local, acaba por moldar e influenciar as identidades 
modernas no seu aspeto local, social, cultural e nacional.

O graff iti pode ser visto por alguns como vandalismo, outros percebem-no 
como uma forma de manifestação identitária, porém, o graff iti transgride as 
classifi cações acima enumeradas ganhando um aspeto híbrido e universal. Em 
paralelo com as identidades pós-modernas, o graff iti não é puro, é um espaço – 
palco em que se confrontam várias ideias, estereótipos, valores e opiniões. De 
toda a riqueza que o ser humano pode ser e que a humanidade pensa e produz, 
o ser humano escolhe constantemente elementos que melhor o preenchem 
e descrevem, construindo a sua identidade. O mesmo processo pode ser ob-
servado nas ruas – galerias de diversas formas de expressão como também de 
diversas opiniões apresentadas pelos diversos estratos sociais e subculturas. 
Todas as formas de expressão urbana, como todas as identidades em particular, 
formam um organismo maior, uma comunidade imaginada de cidadãos e de 
artistas que, por muito que os diferencie tem os elementos cruciais em comum.

Ambos os fenómenos, ou seja, o graff iti e a identidade partilham entre si a 
história, a literatura, a geografi a e o sentimento de união. Ambos os fenómenos 
são construções particulares estabelecidas à base de uma herança em comum, 
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todas estas construções são dinâmicas e híbridas e todas elas, pelo seu caráter 
transversal, são difíceis de categorizar. A polémica à volta do graff iti vem, na 
maioria das vezes, da incompreensão de vários estilos e várias funções que ele 
desempenha, dos quais alguns começaram a ser designados como arte urbana, 
enquanto outros permaneceram percebidos como atos de vandalismo privados 
de conteúdo. A incompreensão é também um dos atributos das identidades 
que tentam ser reduzidas a uma essência fácil de compreender. As identidades 
permanecem estereotipadas por corresponderem melhor ao nosso sistema de 
categorização que tende a enquadrar estes fenómenos dentro das categorias 
e defi nições existentes. 

 A intervenção urbana tem influência mútua na sociedade, transformando 
ambos os lados da “tela urbana”, mudando a conceção que elas têm de si e do 
mundo que as rodeia. A  inovação introduzida por pintores impressionistas, ou 
seja o abandono do atelier encontra a sua continuação na arte urbana usando o 
espaço urbano vulgar como suporte – tela. Por intermédio de diversas formas 
de graff iti, os grafi teiros traçam uma cartografi a urbana e identitária da cidade, 
intervindo no espaço comunitário. A sua voz encontra-se no fórum da polis, re-
alizando um dos princípios da democracia – a liberdade de expressão. As enun-
ciações dos artistas urbanos tornam o espaço, e por conseguinte, as identidades 
que nele funcionam dialógicas e abertas a novas influências, quebrando com a 
velha perceção da identidade como um atributo inato e imutável da existência 
urbana. A arte urbana, por intervir no espaço quotidiano, por ser, muitas vezes 
ilegal e polémica, faz parte da contracultura. A partir desta reviravolta, a arte ur-
bana em suas diversas formas (graff iti, land art, instalações) ganha uma dimensão 
metaartística refletindo não só sobre os problemas de natureza social e política 
como também sobre o papel da arte no mundo contemporâneo, redefi nido cons-
tantemente o conceito de arte e transformando e influenciando as identidades. 
A multiplicação de quadros de referências fez com que o sujeito perdesse o seu 
centro identitário e, por conseguinte, a sua orientação. 

Segundo Stuart Hall as identidades entraram em crise por causa do des-
centramento do sujeito que deixou de ter fronteiras defi nidas e que começou 
a existir no espaço globalizado governado por informações. As identidades 
flutuam no espaço da aldeia global entre as múltiplas categorias que aparecem 
com o desenvolvimento social, político e civilizacional. As mudanças entre a 
topografi a identitária são visíveis também no espaço urbano que depois do 
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século XIX tornou-se uniforme e impessoal. Hoje em dia o espaço começa a 
ganhar cada vez mais traços locais. Assim como as identidades traçam possíveis 
construções estabelecendo marcadores identitários como nome, nacionalida-
de, idade, religião ou estado civil a cidade é um dos espaços em que estas áreas 
identitárias se manifestam. As etiquetas identitárias, assim como as etiquetas 
de estatuto social permaneceram até hoje sob uma forma modifi cada, pois já 
não existe uma fronteira defi nida entre o popular e o culto. A transversalidade 
da realidade em que vivemos tem como consequência a fusão de elementos 
que eram tradicionalmente contrapostos como a arte e a rua.

Existem vários tipos de intervenções urbanas das quais se destacam as que 
ocupam mais espaço e são mais trabalhadas ao nível da forma e da cor e outras 
que são monocromáticas e conceptuais, permitindo a rapidez de produção, um 
fator importante na sua disseminação. É difícil estabelecer uma classifi cação em 
disciplinas transversais e pluridimensionais como as artes plásticas, porém, exis-
tem algumas características e divisões que facilitam o estudo do graff iti, forne-
cendo um guia para a tela urbana. Na curta apresentação de estilos emblemáticos 
que se seguirá, caracterizaremos alguns dos estilos mais comuns classifi cando-os 
conforme os seguintes critérios: tamanho, complexidade/uso de cor, conteúdo/
mensagem, tempo de realização e estatuto legal. Temos de ter em conta o facto 
de o graff iti ser uma criação dinâmica e híbrida cuja nomeação se desdobra in-
ventando novos nomes conforme o seu preenchimento ou grau de difi culdade 
(o lettering mais arredondado chama-se bubble-style enquanto o que usa setas, 
o mais popular nos anos setenta, é conhecido como o wildstyle). Como afi rma 
Campos, o graff iti é efémero, híbrido e caótico, vivendo de múltiplos campos e 
diferentes inputs, com um carácter global e uma disseminação geral (2007: 477). 
Nos parágrafos que se seguirão, abordaremos somente as intervenções urbanas 
que usam como material tinta nas suas diversas formas, como spray ou marcado-
res. Não nos debruçaremos sobre formas de arte urbana como land art, cartazes, 
instalações, performance ou autocolantes.

Começaremos pela manifestação mais pequena e rápida de todas – o tag, no 
Brasil chamado pichação3. Esta inscrição está relacionada com a marcação de 
território pelos gangs e é a menos aceite de todas as formas de arte urbana. O ob-
jetivo, ou seja a mensagem que a pichação traz é muito simples: é a marcação de 

3  Neste artigo usar-se-ão ambas as denominações com preferência para termo em português.
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território que ora pela sua repetição ora pela alta qualidade de lettering traz fama 
ao writer ou crew. A pichação é uma forma rápida, feita com uso de marcadores 
ou sprays com pino mais fi no. Muitas das vezes os writers amadores ou jovens 
rebeldes fazem inscrições grosseiras ou de caráter amoroso. Os tags podem ter 
também carácter político ou de intervenção social, porém as pichações dão à ci-
dade aspeto ‘’sujo’’ e não são, para a maioria do público, dotados de grande valor 
estético. Como afi rma Ramos, na pichação não há nenhuma preocupação estética, 
qualitativa obrigatória, nem quanto à forma  nem quanto ao conteúdo. Segundo 
o estudioso, o processo é aleatório e anárquico, permite que qualquer um possa 
expressar-se usando diversos materiais (giz, carvão, caneta, corretivo, tinta) e téc-
nicas escrevendo, desenhando, pintando ou rabiscando (1994: 47).

Fig. 1. Trecho do Poema 14 de Paulo Neruda 

A forma mais trabalhada que se desenvolveu a base de tag e que é a mais 
reconhecida das formas de graff iti é o graf chamado também throw-up ou bom-
bing, dependendo do grau da sua complexidade. Os grafs relacionam-se com a 
cultura hip-hop e break dance. Representam nomes dos writers ou crews que 
têm um lettering mais trabalhado, são a cores com elementos gráfi cos (bonecos) 
integrados. A criação de um graf leva mais tempo e precisa de trabalho no nível 
da forma e cor. Os grafs são pintados com o uso de sprays o que requer não só 
experiência mas também perícia no uso deste material para conseguir produzir 
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traços fi nos. O throw-up é o tag realizado em dimensão maior, na maioria dos 
casos a duas cores contrastantes com lettering bastante simples sem inserção 
de elementos gráfi cos integrados. O bombing é a expressão mais colorida com 
forma complexa que muitas das vezes integra elementos gráfi cos.

Fig. 2. Throw-ups em Lisboa

Fig. 3. O Bombing de LegCrew e Sugar em Amoreiras Hall of Fame4, Lisboa. 2007  

4  Hall of Fame- parede destinada pelas autoridades para os graff iteiros ou parede/galeria em 
que se encontram vários graff itis dos writers/artistas de boa qualidade pintados ilegalmente.
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Outra forma de expressão urbana é o color piece que ocupa um espaço maior 
que o bombing e que é um gráfi co integrando esporadicamente mensagens textuais. 
O color piece representa várias qualidades técnicas e artísticas do graff iteiro como 
o uso de cor, forma, composição e integração no espaço. Existem alguns sítios 
em que se pode pintar legalmente o que não signifi ca que os artistas não execu-
tem a sua atividade na cidade. Este tipo de graff iti espalha-se na cidade ocupando 
não só paredes e muros como também carros, comboios ou contentores. Muitas 
das vezes o color piece é integrado em projetos de colaboração entre as câmaras 
municipais e os artistas. Ultimamente o graff iti tem vindo a ser uma das atrações 
turísticas das cidades o que levou muitas cidades a disponibilizar paredes de edi-
fícios abandonados para artistas famosos como Os Gémeos, Blue ou Chazme.

 
Fig. 4. Color piece de Odeith 

O stencil é uma das formas de graff iti que ainda não veio a ser apoiada 
pelas autoridades o que pode ser um dos efeitos da atividade de um dos mais 
conhecidos artistas urbanos Banksy. O stencil é uma estampa cortada com 
bisturi que se coloca na parede e cobre com tinta, depois de retirar a estampa 
a parede fi ca decorada com um stencil. Esta técnica é muito flexível, permite 
uma execução rápida e com várias dimensões, também não requisita muitas 
qualidades técnicas, ou seja é acessível aos amadores. A sua complexidade como 
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também a integração no espaço e o seu conceito elevam o stencil ao nível de 
arte conceptual que entra em diálogo tanto com o espaço como também com 
os acontecimentos recentes, como os últimos trabalhos de Banksy relacionados 
com os Jogos Olímpicos. A estampa veio a ser uma das meios de campanhas 
publicitárias e políticas pela sua universalidade e fácil disseminação.

Fig. 5. A estampa de Banksy

Fig. 6. Mural de Fernando Pessoa feito em Lisboa por Charquipunk
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O último dos estilos por nós caracterizados é o mural. Esta forma de interven-
ção urbana veio para a Europa da América Latina onde foram criados os primeiros, 
ainda politicamente empenhados, murais. O mural é uma das formas de graff iti que 
se encontra patrocinada pelas câmaras municipais que a percebem como uma forma 
de promoção e que ao mesmo tempo melhora a perceção visual da cidade. Os murais 
muitas das vezes fazem parte de comemorações de personagens e de acontecimentos 
importantes para a cidade ou para a nação. Em Portugal pode-se encontrar vários 
murais dedicados ao Fernando Pessoa, como o apresentado  anteriormente, mural 
da autoria de Charquipunk. Outros tipos de murais que cumprem uma função social 
são os murais políticos usados ainda hoje como uma forma de consciencialização e 
publicidade, e que são uma continuação das tradições do PREC.

Fig. 7. Mural executado em Lisboa em 1975

Fig. 8. Mural publicitário durante as eleições de 2011
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Com a rutura pós-moderna os estilos de graff iti tornaram-se híbridos, 
muitas das vezes desfrutando das oportunidades da posição fronteiriça, não 
só na dimensão conceptual e técnica, como também no seu aspeto fi losófi co 
e social. Um dos artistas que representa esta faceta é Alexandre Farto, conhe-
cido mundialmente sob a alcunha VHILS. O jovem artista português foi ins-
pirado pela acumulação de camadas de tinta nas paredes de Lisboa e decidiu 
começar uma redescoberta daquilo que se foi acumulando desde a revolução 
de abril até hoje em dia. O artista inspirou-se pelas paredes murchas e racha-
das de Lisboa que revelavam os seus mistérios e que foram um palco em que 
se misturava e em que entrava num diálogo entre o passado e o presente, for-
mando uma mistura única. 

O trabalho de VHILS além do aspeto artístico tem também o seu lado so-
ciológico, já que as paredes eram a tela em que se manifestavam as mudanças 
identitárias e o processo da sua formação. A obra de VHILS acentua o aspeto 
sociológico da cidade, é uma tentativa de encontrar o equilíbrio entre a visibili-
dade das celebridades e dos cidadãos no espaço urbano. Como foi anteriormente 
dito, a falta da presença de cidadãos no espaço urbano aumenta o sentimento 
de estranhamento e isolamento no espaço que é de e para os cidadãos. O espaço 
que era e que continua a ser o palco de mudanças e cujo motor principal são os 
cidadãos, invisíveis em comparação com as facetas “que vendem”. 

Lisboa, capital de Portugal estava no centro dos acontecimentos do 25 de 
Abril de 1974 que começaram o PREC e que tiveram as suas repercussões no ce-
nário urbano. O descontentamento social, resultado da guerra colonial e da situ-
ação social e económica do país, chegou ao ponto em que os cidadãos saíram às 
ruas para exprimir o seu protesto. As paredes da cidade foram escolhidas como 
campo para realizar o seu protesto, tendo sido preenchidas com murais e outras 
formas de graff iti. As paredes foram cobertas com tinta, criando um videoclipe 
que refletia as mudanças sociais e políticas pelas quais passava Portugal. Desta 
forma, o graff iti tornou-se um elemento integrado na identidade urbana encar-
nando várias facetas. A transição por que passou esta forma de expressão mos-
tra a evolução que levou a que uma forma de vandalismo e oposição contra o 
regime ganhasse forma de arte e entrasse para as galerias. 

O graff iti politicamente empenhado do PREC ajudou na formação da 
identidade nacional, cívica e urbana dos portugueses e desta forma preparou 
o terreno para os continuadores da intervenção urbana, estendendo as áreas 
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da sua intervenção para publicidade, política, civismo, arte e muitas outras 
elaborando vários estilos e formas estéticas. A transição do graff iti de gangues 
para o graff iti ‘’com objetivo’’, ou seja, uma forma de arte e/ou comunicação e 
não puro ato de vandalismo fez com que as pessoas mudassem a sua atitude 
perante o graff iti. A divulgação de vários estilos durante festivais e eventos 
subsidiados pelas câmaras municipais fez com que o graff iti se tornasse melhor 
compreendido e por conseguinte aceite e apreciado pelos cidadãos.

A abertura para esta nova forma de arte é uma prova da continuidade do 
processo identitário que absorveu o graff iti como uma forma de manifestação, 
como uma forma de reconhecimento, identifi cação simbólica e emblemática que 
um dia poderá a ser igual à identifi cação que os portugueses têm com o azulejo. 
O graff iti, graças à sua posição fronteiriça e à multiplicidade de possibilidades 
do seu uso, alcança vários grupos sociais, cria comunidades imaginadas, forma 
uma mitologia urbana cujos troféus são paredes preenchidas com todo o tipo de 
mensagens, imagens, instalações, esculturas e relevo. As paredes inscrevem-se na 
topografi a urbana do graff iti, a qual atravessa fronteiras entre o real e o mítico, 
moldando o espaço simbólico por formar mitos urbanos à volta do graff iti, mitos 
estes que são uma forma moderna de lendas e contos que antigamente forneciam 
o sentimento de união, herança e continuidade.

O artista que inspirou a minha reflexão – Alexandre Farto – pertence à 
corrente pós-moderna. A sua obra pode ser defi nida como relevo, pintura, ou 
até gravura. Esta pluralidade é visível também no material/suporte que varia 
entre a madeira e o cimento/parede. Como refere o próprio artista

My work comes from what happened in Portugal after a revolution that en-

ded a dictatorship [the Estado Novo regime]. First there was a big muralist 

movement, mostly left wing anarchists’ political messages that were passed 

on to people through public space. But in the beginning of the ’90s, Portugal 

joined the European Union and with that arrived a big boom in advertising 

and consumerism. On the same street you’d see these old crumbling mural 

dreams, utopias for the common good and consumer goods promising quick 

satisfaction (GASKIM, 2012).

A viagem que o artista nos propõe é fascinante, é uma viagem ao exterior 
e ao interior. O público viaja pela cidade e pela sua história descobrindo a face 
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humana e particular da urbe, que se constrói na base da acumulação de cama-
das de tinta, cimento e outros materiais. Ao mesmo tempo o espetador está in-
centivado a uma viagem interior entre o passado e o presente, viagem esta que 
ativa, através de memórias e associações, vários aspetos da identidade. A arte 
urbana levanta a questão de como o espaço determina o cidadão oferecendo 
perspetivas de mudanças identitárias. Existem vários projetos fundados nesta 
fi losofi a, há planos de revitalização de bairros desprivilegiados, constroem-se 
centros culturais e parques, pois a verdade é que consumimos e percebemos o 
mundo cada vez mais através da visão. 

A recuperação da presença dos cidadãos no espaço urbano é um passo 
importante na construção identitária, passo que visualiza a necessidade de hu-
manização da cidade e da reelaboração do imaginário urbano. O graff iti que 
estava relacionado com os indivíduos que estavam em conflito com a lei e com 
as autoridades, o graff iti como protesto, afi nal sempre teve um valor identitário 
e comunitário. A marcação do território influenciava também o sentimento 
de pertença e comunhão, bases da identidade do ser humano. Esta forma de 
expressão, característica dos jovens rebeldes entrou para o circuito urbano e 
começou a ser aceite por outros grupos sociais. 

Hoje em dia o graff iti faz parte da imagem urbana e defi ne o sentimento de 
pertença de vários grupos sociais, entre os quais se podem encontrar subcultu-
ras, partidos políticos, associações e organizações. O graff iti deixou de ser uma 
simples imagem, é uma mensagem e fi losofi a que vai para além do seu aspeto 
estético. O graff iti está cada vez mais relacionado com o mundo em que vive-
mos incentivando a reflexão sobre o capitalismo, o consumismo, a guerra e a 
insensibilidade para com o outro. O suporte para estas manifestações é público, 
visível para todos, o que faz do graff iti um meio de comunicação comparável 
aos billboards publicitários. 

No caso português, o graff iti acompanhou as mudanças políticas e sociais, 
sendo usado desde a revolução dos cravos. Os murais do PREC desempenha-
vam uma função que se estendia para além do iconográfi co e informativo, era 
também a função unifi cadora que preparou a sociedade para uma nova realida-
de. A mesma função do graff iti era visível antes da adesão de Portugal à União 
Europeia e em relação aos outros momentos signifi cantes para os cidadãos que 
não podiam expressar as suas opiniões em meios públicos e que recorreram ao 
espaço urbano. O graff iti era e continua a ser usado durante várias campanhas 
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públicas e sociais como método efi caz, barato e bem recebido pelo público, já 
que o graff iti entrou para o cânone pós-moderno e começou a entrar nas galerias.

Em Portugal, além do aspeto social e político, o graff iti é uma forma mui-
to próxima da  cultura juvenil, da contracultura e dos movimentos rebeldes. A 
liberdade de expressão, falta de censura ou qualquer limitação das autorida-
des fazem com que o graff iti seja usado para expressar emoções negativas ou 
politicamente incorretas. A possibilidade de expressão, visualização de alguns 
aspetos da vida social faz com que os cidadãos possam sentir que têm a sua voz. 
O graff iti é uma forma de exprimir o amor-ódio que os cidadãos têm para com 
a realidade em que vivem. O trabalho de VHILS é interessante porque, para 
construir, ele destrói; para criar algo novo, ele recorre àquilo que está encober-
to, àquilo que representa o passado. O processo criativo de Alexandre Farto é 
parecido com o processo de elaboração de identidades. O artista tenta analisar 
a relação entre a cidade e os seus cidadãos, pegando na imagem de um cidadão 
comum, do everyday hero, e dar-lhe espaço numa cidade, criar uma metáfora 
sobre o quanto uma pessoa pode cravar uma cidade, como a cidade a crava a ela. 

O graff iti, tal como a literatura, é uma forma que por um lado influencia 
as mudanças indentitárias, por outro lado se encontra sob a influência dos 
processos sociais, políticos e culturais pelos quais a sociedade passa. Tal como 
a literatura o graff iti não é heterogéneo, tem a sua própria dinâmica, que cor-
responde a vários tipos de necessidades. Existe o graff iti publicitário, existem 
também obras que são puramente estéticas, há também pinturas que têm ideo-
logia por detrás. Não obstante o tipo de graff iti, o seu impacto na formação da 
identidade urbana, no sentimento de pertença a uma cidade é inquestionável. 
VHILS além dos projetos de graff iti realizou também uma instalação Arte em 
movimento que consistia de um elétrico coberto com uma folha-espelho, pro-
jeto este que procurou demonstrar o que a cidade reflete e como os cidadãos 
estão visíveis no espaço urbano.
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O 25 da Banda Desenhada portuguesa: como falar 
sobre a história recente em banda desenhada? 

Três abordagens diferentes – leituras da história reescrita

Jakub Jankowski
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Resumo: O presente artigo pretende analisar três obras da banda desenhada portuguesa his-

tórica que abordam o tema da Revolução dos Cravos e do fi m do Estado Novo: A revolução 

interior: à procura do 25 de Abril (Fernandes/Ramalho Santos/Lameiras), Salazar: agora, na hora 

da sua morte (Cotrim/Rocha) e Wanya: escala em Orongo (Dias/Mota). O que interessa não são 

simples narrativas sobre os factos vastamente conhecidos, mas sim, análises, reinterpretações 

e olhares que propõem uma abordagem nova e surpreendente tanto ao nível ideológico como 

ao nível  narrativo. Os livros discutidos neste artigo são diferentes em todos os aspetos e de 

um certo modo são o 25 da BD portuguesa.

Palavras-chave: Revolução dos Cravos, Banda Desenhada, história, Salazar

A BD histórica é um dos géneros de BD que não pode ser ignorado e que na 
verdade não passa despercebido do público. Há várias obras dentro do género 
em Portugal que falam sobre a história do país de modos diferenciados e que 
exercem funções educativas, mas também ideológicas no sentido da reinter-
pretação dos fatos. O presente artigo pretende analisar três obras da banda 
desenhada portuguesa histórica que abordam o tema da Revolução dos Cra-
vos e do fi m do Estado Novo. O que é interessante nas obras escolhidas não 
é uma simples narrativa sobre os fatos vastamente conhecidos, mas sim, uma 
análise, uma reinterpretação e um olhar que propõem uma abordagem nova 
e surpreendente tanto a nível ideológico como a nível narrativo. A mensagem 
ideológica provém ao mesmo tempo da discussão em curso, isto é, de uma viva 
experiência do 25 de Abril, e do meio narrativo em si. A banda desenhada gos-
ta dos temas históricos em todas as latitudes geográfi cas. Os livros discutidos 
neste artigo são diferentes em muitos aspetos, mas todos estão ligados ao 25 
de Abril. De um certo modo são o 25 da BD portuguesa. 

Entre BD históricas podemos encontrar realizações que de um modo muito 
fi el, quase passo a passo, tentam apresentar o desenvolvimento dos aconteci-
mentos. Parece-me que este não é o caminho certo para a BD histórica, pois 
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no sentido educativo a BD exerce melhor e mais efi cazmente uma função com-
plementar. Ou seja, a BD não funciona bem como um manual, mas sim como 
uma ferramenta adicional.   

As realizações no estilo „manual ilustrado”, ou „encomendados” por uma 
instituição x, aparecem na BD portuguesa. Os autores quiçá mais importantes 
que trabalharam ou continuam a trabalhar neste estilo vagamente obsoleto 
(que compreende: acontecimentos apenas ilustrados, não narrados por meio 
de palavras e desenhos; domínio da palavra, isto é, longos parágrafos de texto) 
com o maior número de publicações, são José Garcês, Vitor Péon e José Ruy. 
Tendo em conta os critérios de qualidade não se podem ler todos os livros deles 
da mesma forma. Entre obras tipicamente “institucionais”, podemos encontrar 
também realizações bem pensadas e efetuadas de um modo interessante para 
leitores e dentro dos padrões da BD par excellence (o que compreende: imagem e 
palavra em função complementar, balanço entre texto e imagem). Por exemplo 
o livro História de Portugal em BD (4 volumes) de José Garcês António do Car-
mo Reis revelou-se um sucesso de vendas. As aventuras do navegador fi ctício 
Porto Bomvento de José Ruy são uma narrativa dinâmica sobre um marinheiro 
português. Uma iniciativa que chamou a atenção da crítica portuguesa foi a 
publicação do livro História de Lisboa de A.H. de Oliveira Marques (historiador, 
responsável pelo argumento) e Filipe Abranches (desenhador). Os dois contam 
episódios da vida lisboeta desde o aparecimento dos imigrantes no séc. I até ao 
ano de 1974. O nível meritório de alto grau é garantido por Oliveira Marques. 
A narrativa em quadradinhos cabe a um autor jovem, mas com experiência 
sufi ciente para ilustrar o argumento nesta linguagem. Saltos na cronologia e 
falta de fluência fazem com que a leitura seja difícil, mas ao mesmo tempo atra-
ente. Exige do leitor alguma preparação prévia, ou seja, pelo menos o conhe-
cimento da história geral de Portugal. Esta lacuna narrativa propositada está 
preenchida por um truque: no fi m de cada volume aparecem dois corvos que 
num diálogo explicam algumas nuances históricas. A escolha dos corvos não 
é, obviamente, casual, pois os dois animaisitos aparecem no brasão de Lisboa 
o que tem a ver com a lenda de S. Vicente, padroeiro de Lisboa.  Dois corvos 
acompanharam o transporte do corpo de S. Vicente executado por navio. Um 
sentado na proa, outro na popa. E assim é o brasão da cidade - dois corvos 
sentados no navio. Por acaso existe uma curta e excecional BD que narra esta 
lenda: A carga de Susa Monteiro.
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O parágrafo anterior é apenas uma curta mostra das possibilidades e dos 
títulos que existem no mercado português da BD histórica. É bem visível a 
tendência de exigir do leitor cada vez mais conhecimentos que o ajudam a 
entender a obra cheia de „atalhos”. Este conhecimento exigido é uma faca de 
dois gumes, pois os autores podem falar mais livremente e interpretar em vez 
de ensinar sob a forma de uma palestra, em vez de começar tudo do início. A 
força destas BD reside num modo criativo de abordar o tema escolhido ou em 
fazer de um grande acontecimento apenas o fundo para outra história1. Outro 
meio para tais fi ns pode ser a metáfora. Isto pode ser crucial quando se quer 
falar sobre o 25 de Abril, ou qualquer que seja o acontecimento bem conhe-
cido e até batido no discurso público. E neste contexto venho falar sobre três 
representantes da BD portuguesa que fazem referências à Revolução dos Cra-
vos e ao Estado Novo. 

O livro de Nelson Dias (desenho) e Augusto Mota (texto), Wanya: escala 
em Orongo (1973)2, é neste padrão um livro excecional, pois foi criado um ano 
antes de um dos pontos de viragem na história de Portugal, ainda nos tempos 
da ditadura (não nas mãos de Salazar que tinha caído da cadeira no dia 6 de 
setembro de 1968, acabando por morrer no dia 27 de julho de 1970). Sendo 
assim não podia ter criticado abertamente a situação política no país. Fá-lo 
antes sob uma metáfora e dum modo bem conseguido antecipa o 25 de Abril, 
como se o tivesse previsto. Uma leitura dentro dessas linhas de interpretação 
é válida tanto na ordem sincrónica (Salazar já tinha morrido, já tinha havido a 
Primavera Marcelista, era de prever na altura que acontecesse uma mudança 
radical no país o que, por sua vez, dava para imaginar uma revolução) como na 
ordem diacrónica dos acontecimentos (neste caso podemos procurar parale-
lismos certos e bem justifi cados aos acontecimentos que conhecemos).

O livro A revolução interior: à procura do 25 de Abril (2000), de José Carlos 
Fernandes (desenho), João Ramalho Santos e João Miguel Lameiras (texto) nas-
ceu já numa época diferente, de livre expressão, então não traz consigo nenhuns 
limites quanto ao conteúdo, ou seja, não precisa de metáforas nenhumas. Os 
autores optam por criar a tensão narrativa através da confrontação das atitu-

1  Nesta linha trabalham por exemplo autores espanhóis Alfonso Zapico (veja: Café Buda-
peszt ou La guerre du professeur Bertenev) e Paco Roca (El Farol). 
2  Para este artigo recorro à edição de 2008 (Gradiva, Lisboa). 
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des dos jovens com as dos participantes do 25 de Abril. A conclusão do livro 
mostra como é que uma lição sobre o 25 de Abril pode ser aprendida. De um 
lado é uma palestra histórica, do outro uma palestra personifi cada (pelo facto 
de ser contada pelo pai ao fi lho) com consequências imediatas.

O livro Salazar: agora, na hora da sua morte (2007), de Miguel Rocha (dese-
nho) e João Paulo Cotrim (texto), é por sua vez uma abordagem irónica, mas por 
isso não destituída completamente de simpatia perante o ditador António Oli-
veira de Salazar. Aqui os autores ousam não tanto criticar o ditador e o regime, 
mas antes mostrar a sequência dos acontecimentos absurdos que acabaram com 
o Estado Novo. Não foi nenhum processo violento, mas uma simples queda de 
uma cadeira que precipitou as mudanças políticas no país. E a cadeira é usada 
como um adereço-elemento recorrente na narrativa o que constrói a mensagem 
semi-irónica do discurso. Tal como o livro A revolução interior: à procura do 25 
de Abril esta narrativa também fala abertamente sobre a história recente, mas ao 
mesmo tempo recorre a uma metáfora do processo transformativo ao nível dos 
mais ínfi mos detalhes que o podem pôr em movimento ou acelerar.

O conteúdo dos livros referidos é uma tentativa ousada de um olhar fresco so-
bre os temas batidos, uma confrontação com um acontecimento que tem influência 
na construção da memória e da identidade da nação. É também uma reinvenção 
desta identidade, um vento fresco de popa. As transformações trazidas por 74 são 
abordadas pelas forças unidas da geração do 25 de Abril que ora conscientemente 
e na altura fazem referência à governação de Salazar e à Revolução [Nelson Dias 
e Augusto Mota, autores de Wanya: escala em Orongo, em 1974 tinham respetiva-
mente 34 e 38 anos], ora a fazem com uma distância temporal [desenhador de A 
revolução interior: à procura do 25 de Abril José Carlos Fernandes nasceu em 1964; 
autores de Salazar: agora, na hora da sua morte Miguel Rocha em 1968 e João Pau-
lo Cotrim em 1965]. Os livros deles mostram como é que a história recente pode 
ser abordada sem empobrecer e/ou distorcer os factos. Eis uma história reescri-
ta dentro dos padrões duma linguagem nova e dentro duma retórica atualizada. 

Um facto que não é político e que é importantíssimo no que diz respeito a 
Wanya: escala em Orongo3 é a sua publicação nos tempos da mudança do perfi l 
do leitor em Portugal:

3  No título o nome da heroína principal segue escrito como Wanya, mas no corpo do texto 
como Vânia. Irei usar esta dupla grafi a ao longo deste artigo. A ortografi a diferente foi explicada 
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(...) a noção de leitor adulto no último quartel do nosso século (séc. XX – JJ) é 

uma reintrodução importante de um modelo de leitor potencial de BD que 

tinha sido de algum modo obliterado, pelo menos no espaço europeu. As 

publicações de BD eram, na quase totalidade, dedicadas a um público que 

se pressupunha infantojuvenil. O slogan de Tintin, “a revista para jovens dos 

7 aos 77 anos” é já uma grande inovação, embora continue a fazer apelo a 

esse lugar da leveza de espírito que é a juventude. Isto signifi ca que Wanya é 

escrito e publicado na própria época em que o leitor modelo adulto (+adulto, 

+urbano, +erudito) começa a ser (re)construído (ZINK, 1999: 153).

Vânia, heroína principal, percorre o espaço em busca de novos mundos e 
experiências. Aterra no planeta Orongo onde é atacada por aves de rapina. É 
salva pelo humanoide Uhr (de alemão: hora, relógio; alguns estudiosos veem 
nele a possível personifi cação do tempo), mas ao mesmo tempo Vânia fi ca pri-
sioneira dele. Uhr até tenta violá-la, Vânia defende-se, mas cede ao ver como 
Uhr rejuvenesce. Depois Uhr conta-lhe a história do seu povo que quase foi 
aniquilado devido a uma guerra. No poder está Izar que criou e mantém uma 
civilização subterrânea cruel e fria, estéril. A chegada de Vânia traz consigo a 
esperança de mudanças, de renascimento do povo de Orongo.  Izar pede-lhe 
para contar a história da terra que é uma epopeia cheia de guerras e conflitos, 
mas com um fi nal feliz. Segundo o discurso de Vânia os homens aprenderam a 
lição e conseguiram criar uma sociedade pacífi ca. A história contada por Vânia 
tem a função duma parábola (ou mito) e o povo de Orongo sente-se encoraja-
do para sair da cidade Citânia. Vânia torna-se numa mensageira que põe em 
movimento mudanças. 

Sobre a heroína escreve Rui Zink:

Vânia é uma jovem bonita, independente. Uma “mulher livre”, que assume a 

sua sexualidade, para recorrermos a um topos – “de forma desinibida”. Tem 

afi nidades evidentes com algumas heroínas surgidas nos anos 60, como Bar-

barella (Forest, 1962) ou Valentina (Crepax, 1965). Não estamos no entanto 

perante um texto erótico, apesar do sugestivo de algumas cenas – nomea-

pelos autores como a tentativa de dar mais cunho exótico à história, já que na altura as letras  „W” 
e „Y”  não eram vastamente usadas e conhecidas (iremos lá pôr ao lado o grau do analfabetismo...). 
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damente a de “violação” [18-21] -, algumas poses da heroína e a sua predile-

ção pela minissaia, talvez o elemento da indumentária mais marcado com a 

época em que o texto foi feito (ZINK, 1999: 155)

As afi nidades com heroínas de BD é uma referência, mas outra, também 
tentadora, tem cariz sincrónico com a época e faz com que possamos “ler” a 
personagem no contexto da situação social da mulher neste período. Nos 
tempos do Estado Novo o papel da mulher era restrito às tarefas domésticas. 
O padrão da família era paternalista, o pai da família era o mais importante4. 
Vânia, nesta leitura sincrónica, quebra o esquema como uma fi gura livre, auto-
sufi ciente, mesmo que no ato sexual com Uhr possamos ver uma tentativa de 
a subjugar, de a sujeitar ao homem.  Porém, Vânia exerce no mundo diegético 
sobretudo o papel da mensageira e não dum objeto sexual. Ela tem de fazer 
acordar o povo de Orongo. No entanto, é uma personagem ativa, ao contrário 
do papel que tinha a mulher na época. Neste aspeto do livro podemos ver uma 
antecipação da necessidade da libertação da mulher e da mudança das relações 
sociais que o 25 de Abril inicia5. 

No que diz respeito aos factos históricos, uma personagem importan-
tíssima é Izar, retratado como um cérebro gigante com olhos, imperador su-
premo em carne e osso. Quando ele comunica, a voz dele ouve-se dentro das 
cabeças do povo. É tentador sugerir que esta voz funciona como consciência 
de todos os cidadãos da Citânia. A força desta interpretação vem sublinhada 
pela materialização do emissor sob a forma do cérebro com olhos. Izar, para 
defender o seu povo, isolou-o numa cidade subterrânea o que proporcionou 
aos habitantes uma calma relativa, mas ao mesmo tempo privou-o das pos-
sibilidades de desenvolvimento. Isto relembra a situação de Portugal que 
sob o governo de Salazar permaneceu isolado durante longos anos. O país 

4  Este modelo familiar foi retratado dum modo bem conseguido no fi lme Brandos Costu-
mes (1974) de Alberto Seixas Santos. O fi lme espelha a governação paternalista e patológica de 
Salazar numa família prtuguesa. O título é uma referência óbvia à descrição dos portugueses 
como povo de brandos costumes. 
5  A demanda de libertação e de mudança das relações familiares podem ser encontrados 
também no fi lme de Maria de Medeiros Capitães de abril (2000). O fi lme narra o desenvolvi-
mento da Revolução dos Cravos e nas cenas duma adesão espontânea do povo às forças revo-
lucionárias, podem-se ouvir ou ver lemas como „homens na cozinha ou “liberdade sexual”.  
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conseguiu evitar grandes conflitos mundiais, mas pagou caro – num atra-
so económico considerável. A Revolução dos Cravos iniciou o processo de 
modernização e democratização que aceleraria a partir do ano 1986 quando 
Portugal aderiu à CEE. 

As datas marcantes nos inícios da carreira política de Salazar são o ano 1928 
quando assume o cargo de ministro das fi nanças, o ano 1932 quando assume 
cargo de primeiro-ministro e o dia 19 de março de 1933 quando foi proclama-
da a nova constituição e quando começa efetivamente o Estado Novo. Nesta 
altura o futuro de Portugal parece estar bem encaminhado à construção dum 
país com um líder forte. Salazar continua a ser comparado a outros líderes da 
época, como Hitler ou Mussolini, mas esta comparação não é necessariamente 
feliz. Há muitas diferenças, algumas semelhanças, porém, Salazar nunca aderiu 
abertamente a nenhum lado da Segunda Grande Guerra.  Salazar, tal como Izar, 
defendia o povo da guerra – esta analogia à BD é mais do que óbvia. Portugal 
declarou neutralidade no conflito no dia 4 de setembro de 1939, mas Salazar 
tentou aproveitar-se da situação e obter ganhos económicos e, possivelmente 
(uma vez a Guerra acabada), políticos: Portugal vendia volfrâmio à Alemanha 
(até 5 de junho de 1944), e aos Britânicos permitiu-lhes em 1943 usar aeropor-
tos nos Açores. Na política externa mostrou-se então um político esperto e 
consciente, mas na política interna não conseguiu evitar a repetição dos erros 
de cada tirano: foi criada a PIDE e uma forte censura. Também o poder efe-
tivo estava nas mãos de Salazar apesar dele nunca ter sido presidente do país. 
O isolamento na arena internacional destruiu a indústria portuguesa e a falta 
de liberdade de expressão começou a ser demasiado limitadora para o povo 
cada vez mais oprimido. A solução era uma mudança que se deu de um modo 
pacífi co no dia 25 de Abril. 

A situação de Portugal salazarista está explicitamente refletida no livro 
Wanya: escala em Orongo. Izar pode ser ligado ao Salazar tanto no que diz res-
peito à semelhança fonética, como no que respeita às escolhas feitas por um 
grande líder. Pode ser assim, mas a mim parece-me que é mais legítimo iden-
tifi car Izar não diretamente com Salazar, mas antes com todo o Estado Novo. 
A ideia da cidade subterrânea Citânia pode ser ligada ao Portugal da época. O 
próprio nome Citânia faz uma referência aberta à Lusitânia, então uma das 
províncias romanas na Península Ibérica. As aves de rapina personifi cam todos 
os perigos externos dos quais Izar queria defender o seu povo. 
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Na BD Wanya: escala em Orongo os paralelismos sugeridos acima não es-
gotam as analogias à realidade, mas são sufi cientes para falar desta BD, na or-
dem sincrónica, como do livro político, e, no olhar diacrónico, tratá-lo como 
um documentário metafórico. Eis um documento precioso e um exemplo de 
criatividade com uma forte mensagem política nos tempos da censura. 

O livro A revolução interior: à procura do 25 de Abril foi criado já numa época 
totalmente diferente, de livre expressão geral e por isso não lhe pesam nenhuns 
limites do conteúdo. Os autores decidiram criar uma tensão narrativa em vol-
ta da confrontação das atitudes dos jovens e dos participantes no 25 de Abril. 
A conclusão mostra como é que os jovens realizam a lição recém-aprendida. 

A história começa com uma cena na qual podemos ver um rapaz skatebo-
arder que vagueia pela cidade e para surpreendido em frente do tanque que 
segue para o desfi le do 25 de Abril. Neste momento o pai do rapaz tira-lhe uma 
foto. O pai pertence à geração que viveu o 25 de Abril na rua e que sofreu du-
rante o regime. Depois conta ao fi lho, pela primeira vez, as experiências daque-
le tempo. O fi lho dele tem uma t-shirt vermelha com uma estrela o que pode 
fazer uma referência à simbologia revolucionária propagada p. ex. pela banda 
norteamericana Rage Against the Machine (R.A.T.M.). Este elemento revolu-
cionário condiz com a própria Revolução dos Cravos que é o tema principal 
do álbum. A estética revolucionária entre os jovens é normalmente bastante 
superfi cial e continua a ser usada sem conhecimento de alguns símbolos. Os 
membros dos R.A.T.M. são efetivamente ativistas, enquanto para os fãs deles 
basta a mudança do modo de pensar, a mudança de consciência, o que já é 
muito. Neste sentido a revolução superfi cial e passiva pode ser confrontada 
com a revolução verdadeira que (como compreendemos da mensagem do li-
vro) continua e compreende mudanças profundas em vez da simbologia vazia. 

O pai fala com o fi lho sobre os acontecimentos que levaram à Revolução, 
sobre greves estudantis, sobre a Primavera Marcelista, sobre a PIDE, sobre o 
assassinato de Humberto Delgado etc. O rapaz sabe pouco ou nada sobre estes 
acontecimentos todos, ele nunca falou sobre isto com o pai. O pai mostra-lhe 
o 25 de Abril como um momento de justiça na história do país e como ponto 
de viragem para o futuro de Portugal. Todo o discurso parece ser uma palestra, 
salpicada de datas e factos. Do ponto de vista narratológico eis um truque mui-
to simples, o de o pai contar ao fi lho a história, a ensiná-lo, mas de um modo 
jeitoso liga as celebrações do dia com as verdadeiras razões pelas quais a data 
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deveria ser celebrada. Todos os acontecimentos que levaram à Revolução são 
apresentados numa sequência lógica tipo causa-efeito. Deste modo a Revolução 
parece uma consequência óbvia da situação do país da época, uma conclusão 
aberta para o futuro. Esta conclusão parece ser dupla, pois de um lado mostra 
a Revolução como um facto histórico (já foi), algo que tinha de acontecer, e 
de outro lado sublinha o caráter duradouro e influência da própria Revolução. 
Quando o nosso skateboarder no caminho para casa encontra os amigos (um 
deles está vestido com uma t-shirt dos R.A.T.M. com Che Guevara) que estão 
a grafi tar um muro. O lema que ele resolve pintar é “25 de Abril – a revolução 
segue dentro de momentos”. Esta frase parece ser o efeito da “palestra” do pai 
e da avaliação dos acontecimentos que ele fez para o seu fi lho. O lema exprime 
a convicção de que a Revolução continua, que uma vez iniciada, tem de durar 
para sempre. Por outro lado pode ser também a manifestação de que nem tudo 
na Revolução foram rosas. O autor recorre a um truque simples que faz d’A 
revolução interior: à procura do 25 de Abril uma abordagem não típica. A mensa-
gem é para todos que não têm noção da importância do 25, mas também para 
todos que já se esqueceram do verdadeiro caráter que uma revolução deveria 
assumir. A verdadeira revolução tem de acontecer dentro de cada um dos par-
ticipantes e não ser apenas uma mudança política superfi cial. 

A última BD de que queria falar no contexto de reinterpretação da retó-
rica histórica que reinventa a identidade portuguesa, é o livro Salazar: agora, 
na hora da sua morte de Miguel Rocha (desenho) e João Paulo Cotrima (texto). 

Este álbum é uma abordagem irónica, como já assinalei no início, da que-
da (literal) de Salazar. A construção da narrativa parece ser cortada, mas é 
um efeito pretendido pelos autores. Eles não queriam escrever uma biografi a 
linear e completa de Salazar, mas antes, queriam escolher alguns elementos 
da vida dele para criar a tensão narratológica. Fugiram de repetir tudo o que 
se pode encontrar em manuais de história para mudar o modo de falar sobre 
ele e daí vir com uma nova interpretação ideológica. Os autores revelam que 
atrás de grandes acontecimentos históricos, podem estar escondidos aconte-
cimentos aparentemente ínfi mos e inofensivos. Uma simples queda da cadei-
ra acaba (ou pelo menos inicia o processo, é o início do fi m) com um regime 
ditatorial e a imagem recorrente das cadeiras fi ca para o leitor a interpretar. 
Podemos ler a tensão criada pela repetição de imagens de cadeiras como um 
comentário malicioso por parte dos autores ou como sugerido antes, como 



130 Jakub Jankowski

a admiração de como é que coisas tão insignifi cantes podem mudar o rumo 
do mundo (bem, pelo menos dum país bastante pequeno...). A imagem de 
cadeiras aparece várias vezes nas páginas chamadas splash-page que na BD 
norte-americana (sobretudo na variante de super-heróis) tradicionalmente 
servem para destacar um acontecimento dinâmico, um ponto de culmina-
ção ou outro destaque no decorrer da narrativa. No livro de Rocha e Cotrim 
splash-page é passivo, é uma imagem parada. Os autores reinventam este meio 
narrativo para destacar e parar. Refletem quiçá o sossego do país ou o pavor 
da situação? Objetos aparentemente inofensivos têm para o leitor conscien-
te (isto é, este que conhece o verdadeiro decorrer dos acontecimentos) uma 
carga emocional muito forte.

Mas as imagens recorrentes de cadeiras são apenas um dos elementos na 
construção da narrativa dos quais os autores se aproveitam. O livro começa 
com a cena da queda de Salazar e depois numa série de analepses deslocamo-
nos pela vida da personagem principal. Os saltos na cronologia e cortes da nar-
rativa justifi cam-se por a história ser um registo de pensamentos que passam 
pela cabeça dum homem gravemente lesionado. Nós podemos ouvir a voz dele 
e ver como é que está a ser retratado pelo desenhador – em criança está de-
senhado com a cabeça dum velho, do momento do acidente. A camada visual 
pode ser interpretada como as recordações, de como o próprio Salazar se vê. 
Por outro lado, nos anos quando Salazar reforçava o seu poder, está mostrado 
como um homem jovem, sem a cara de velho. É tentador ver nesta aparente 
discrepância, ou inconsequência, a esperança que em jovem dava o novo líder, 
e que logo foi corrompida. Só depois a cara dele mudou sob o peso de todos 
os pecados assumidos como o chefe de Estado Novo. A parte da infância, com 
a cara do velho, pode ser ligada com a transferência imediata da personagem 
depois do acidente – nós simultaneamente, junto à personagem, experiencia-
mos o passado e o presente, esta “hora da morte” do título.

Os autores decidem mostrar Salazar como um líder, mas também como 
um homem cheio de receios e dúvidas quando assume o cargo de ministro das 
fi nanças e um homem verdadeiramente cansado de ser o pai da nação. Este re-
trato está longe de ser uma biografi a simples, mas Rocha e Cotrim também não 
escondem nada e com uma consequência férrea esticam o “agora” da morte para 
todo o álbum. Onde normalmente a história cala a boca, os autores abrem-na 
para falar sobre um momento triste e íntimo. Por um lado a morte parece ser 
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igual ao regresso ao passado, por outro, é uma recordação permanente, mas 
não cronológica, da vida dum homem e da época inteira na história do país.

As três obras podem ser lidas no aspeto narrativo-ideológico de como é que o 
contexto temporal implica o modo de falar sobre um acontecimento, aqui, sobre 
as mudanças ligadas ao 25 de Abril. A distância temporal perante o 25 de Abril não 
apenas possibilita falar abertamente sobre o assunto, mas ainda força a necessi-
dade de reinterpretação tanto da linguagem como dos acontecimentos referidos 
e implica outros aspetos de interesse a serem abordados. O que muda e evolui 
não é um facto histórico, mas o ponto de vista e o espectro das possibilidades 
formais e interpretativas que podem ser empregues para falar sobre o respetivo. 
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ANEXO
I. FERNANDES, José Carlos (des.), RAMALHO SANTOS, João (arg.) e LAMEIRAS, João Mi-
guel (arg.). A revolução interior: à procura do 25 de Abril, Porto: Afrontamento/Centro de Do-
cumentação de 25 de Abril da Universidade de Coimbra,  2000. 
Fig. 1. 25 de Abril – capa.
Fig. 2. 25 de Abril – greves de operários e agricultores.

II. COTRIM, João Paulo (arg.) e ROCHA, Miguel (des.). Salazar: agora, na hora da sua morte, 
Lisboa: A.M. Pereira Lisboa Editora, 2007.
Fig. 3. Salazar – capa e primeira página.
Fig. 4. Salazar – discurso.
Fig. 5. Salazara – cadeira. 

III. DIAS, Nelson (des.) e MOTA, Augusto. (arg.). Wanya: escala em Orongo, Lisboa: Gradiva, 2008. 
Fig. 6. Wanya – capa. 
Fig. 7. Wanya – passeio pelo Orongo. 
Fig. 8. Wanya – trecho do capítulo sobre a história da terra. 
Fig. 9. Wanya – aves de rapina. 
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo principal determinar a identidade linguística no 

espaço cibernético e ver como evolui este meio de comunicação específi co. Tentamos respon-

der à pergunta qual é o estatuto da Internet na formação da identidade da perspetiva histórica 

e comunicativa. Consideramos o aparecimento da Internet como momento marcante, sobre-

tudo aos traços tais como p.ex. sobreposição da fala e da escrita, interatividade, acessibilidade 

ativa e passiva aos recursos da rede. Tendo em consideração os socioletos formados na rede, 

pretendemos perceber em que pontos os usuários se identifi cam com a linguagem que eles 

próprios tinham criado no ciberespaço. Como identidade percebemos os comportamentos 

linguísticos dos usuários da Internet e as relações resultantes dos contactos linguísticos entre 

eles. O fenómeno da rede consiste em reunir as pessoas que partilham os interesses, as opi-

niões, trocar informações, por fi m, construir uma comunidade. Sublinhemos que as pessoas 

procuram a identidade no espaço cibernético, revelando os seus pensamentos e identifi cando-

se com os grupos através de uma linguagem característica e original.

Palavras-chave: identidade, ciberespaço, português, Internet, linguística.

[…]É evidente que uma forte tendência da arte de hoje, do homem 

actual, apela para a comunicabilidade, para uma fraternidade, e não 

para um estéril isolamento. Mas acontece que nesse apelo muitas 

vezes se esquece o que há aí de mecânico, de superfi cial, de relações 

externas, imediatas, provisórias, que nos não satisfaz inteiramente. 

O homem que aí fala é o que se ensurdece a si próprio, às suas vozes 

profundas, aos avisos que se anunciam desde o limiar da solidão. 

Vergílio Ferreira, Espaço do Invisível I (Do Homem e do Indivíduo)

Que a tua identidade seja a tua religião.

Lady Gaga

skreveria td dec jeit,p ekonomiza spaco 

ou pq eh + prtico msm!

Internetês
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Introdução
O presente estudo, de caráter sociolinguístico, tem como objetivo principal 
tentar determinar a identidade linguística no espaço cibernético e verifi car as 
opiniões sobre a peculiaridade deste meio de comunicação específi co. Coloca-
mo-nos a pergunta qual é o estatuto da rede da perspetiva histórica e comuni-
cativa. Revisando o conceito de comunicação linguística, podemos considerar 
o aparecimento da Internet como momento marcante, sobretudo graças aos 
traços seguintes deste novo meio: sobreposição de dois componentes básicos 

– a fala e a escrita; interatividade praticamente ilimitada na formação do pro-
cesso de comunicação; acessibilidade ativa e passiva aos recursos da rede. To-
maremos em consideração os socioletos formados na rede e veremos em que 
pontos os usuários se identifi cam com a linguagem que eles próprios tinham 
criado no espaço virtual. Como identidade, percebemos os comportamentos 
linguísticos dos usuários da Internet e as relações resultantes dos contactos 
linguísticos entre os internautas. O fenómeno de cada grupo consiste em reu-
nir as pessoas que partilham os interesses, as opiniões, pretendem conhecer 
outras pessoas, trocar informações, por fi m, construir uma comunidade está-
vel que irá evoluindo com o progresso técnico cada vez mais rápido. É preciso 
ter em conta que no século XXI, as pessoas procuram a identidade no espaço 
cibernético, revelando os seus pensamentos, identifi cando-se com os grupos 
através de uma linguagem característica e original.

Sem dúvida, a história da civilização humana pode ser dividida em dife-
rentes etapas, marcadas pelo aparecimento da escrita, da impressão e dos meios 
de comunicação eletrónicos. Podemos considerar que a invenção da impressão 
no século XV e o nascimento da Internet no século XX são dois momentos 
cruciais que têm um papel decisivo na formação da língua, como é no caso do 
invento de Gutenberg, e na acessibilidade ao texto escrito, como é no caso da 
Internet, porque podemos chegar a todo o tipo de informações sem sairmos de 
casa, o que era impossível antes da época de comunicação eletrónica. Portanto, 
alguns pesquisadores veem nisso o lado negativo: a rede tornou-se o espaço 
onde a língua-padrão sofre enfraquecimento muito grave. Começando por um 
simples erro de digitação, através dos erros ortográfi cos, gramaticais, estilísti-
cos e lexicais, chegamos às situações muito estranhas, quando não sabemos se 
os internautas não estão conscientes da sua ignorância ou é a intenção deles 
difi cultar a compreensão do texto ou despertar emoções fortes na rede, ou até 
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afi nal acabamos por obter o resultado fi nal com a criação espontânea de um 
novo socioleto, como p. ex. no caso do „miguxês”, que vamos ter em conside-
ração neste estudo. De qualquer maneira, estas duas invenções são revolucio-
nárias no processo de comunicação.

Graças ao aparecimento da Internet, o acervo lexical da língua portuguesa 
enriqueceu-se com novos lexemas, relacionados sobretudo com os fenómenos 
ligados com a comunicação eletrónica, que denominam as funções exercidas na 
rede, como p. ex. e-mail, blog, netiqueta. A entrada destas palavras no português 
não é, porém, surpreendente, resulta da necessidade humana de nomear novos 
objetos ou fenómenos e o inglês atualmente é uma língua global. Com certeza, 
o português durante séculos tinha de lidar com a influência de outras línguas, 
como o espanhol no século XVII ou o francês no século XVIII1. As influências 
estrangeiras no português eram tratadas muitas vezes como fenómeno negati-
vo, portanto, na nossa época, este problema parece ser de menor importância 
e não é valorizado completamente negativamente.

Outro domínio próprio da rede é o emprego dos acrónimos e das formas 
específi cas, denominadas como „emoticons” ou „smileys”, estudados como 
exemplos de visualização do discurso na Internet (LOEWE, 2006: 96)2, por 
isso tratados como elementos determinantes da especifi cidade da linguagem 
da Internet.

A Internet parece ser uma fonte riquíssima das inovações na área genoló-
gica. Segundo vários investigadores, novos géneros do discurso apareceram 
na rede para satisfazer as necessidades comunicativas dos usuários, p.ex. blog, 
chat, e-mail, fórum. Reparemos, no entanto, que são os géneros secundários, 
uma espécie de modifi cações dos géneros tais como p. ex. a carta, o diário, en-
tão, em geral podemos considerá-los como a etapa seguinte da sua evolução.

Quanto ao conceito de identidade, nas nossas considerações gostávamos de 
abordar algumas questões relevantes para a temática deste estudo, quer dizer, 
citaremos alguns princípios da teoria de E. Erikson (2004), que trata dos pro-

1  Não nos esqueçamos que se trata das influências diferentes porque no caso do espanhol, es-
tamos perante a situação do bilinguismo em Portugal (TEYSSIER, 1982: 58), enquanto a presença 
do francês no século seguinte resulta antes de uma moda, uma obrigação nos ambientes nobres.
2  Todas as traduções das publicações escritas em polaco foram feitas pela autora do artigo.
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blemas dos jovens3. De acordo com Erikson, a adolescência é uma das etapas 
mais difíceis da vida humana. A crise que então geralmente atinge uma pessoa 
jovem, muitas vezes acaba por ultrapassar as suas forças. O período da adoles-
cência é um momento de crise de identidade e como tal é também um tempo 
de tentativas, por vezes dramáticas, para construir a sua própria identidade 
de novo. Erikson também acredita que a evolução da identidade é baseada na 
necessidade humana intrínseca de sentir que se pertence a um grupo especí-
fi co ou “especial” de pessoas. Por exemplo, alguém pode precisar de saber que 
pertence a um determinado grupo étnico ou religioso e pode participar nos 
seus rituais e costumes, e professar a sua ideologia, o outro p. ex. vai partici-
par no movimento, cujo objetivo é mudar o sistema social. Assim, a identidade 
de um jovem decide sobre o seu ambiente. Devemos também ter em conta o 
conceito de identidade social, dado que na rede se formam comunidades espe-
cífi cas. Como identidade social, percebemos a identifi cação de um indivíduo, 
com uma comunidade ou grupo social, através do qual ele se estabelece na re-
alidade social. A identidade social é percebida como adesão a grupos sociais, 
determinada pelo sexo, idade, nacionalidade, fi liação política, religião. A iden-
tidade social é um conjunto de identifi cação social, o que signifi ca o processo 
de colocação e autodefi nição em várias categorias sociais. A identidade pessoal 
e a identidade social são dependentes uma da outra. Acontece frequentemente 
que os indivíduos pertencentes a um determinado grupo social reivindicam as 
qualidades que caracterizam a comunidade ou grupo social, e vice-versa. Se-
gundo M. Argyle (2001), a autoestima do indivíduo, e a imagem que ele tem de 
si próprio, em certa medida dependem do sucesso alcançado pelo grupo cujo 
membro constitui. Em outras palavras, existe uma espécie de conexão entre 
a identidade de um ego e a identidade social, que consiste no vínculo que une 
um grupo com um indivíduo. Tendo em consideração a identidade social, que 
o indivíduo adquire na rede, temos como resultado de interações que ocorrem 
entre os membros do grupo, o desenvolvimento de uma coesão e dos laços es-
pecífi cos. O indivíduo identifi ca-se com a imagem do grupo e o seu lugar nele 
muito mais do que com as suas próprias características individuais4.

3  Esta escolha parece-nos justifi cada, por a rede ser um ambiente das pessoas jovens, o que 
também provam as pesquisas realizadas para determinar o perfi l do internauta português.
4  M. Castells explica assim o conceito de identidade: «In a world of global flows of wealth, 
power, and images, the search for identity, collective or individual, ascribed or constructed, 
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Para que o nosso estudo seja mais completo e para podermos determinar a 
identidade dos usuários da rede, decidimos apresentar o perfi l dos internautas 
portugueses elaborado com base nas pesquisas realizadas em diferentes anos 
por diferentes empresas. Esta pesquisa permitiu-nos descobrir que, em Por-
tugal, entre os usuários da rede domina o sexo masculino e o uso da Internet 
cresceu consideravelmente entre os anos 2006-2007, baixando em 2011. A se-
guir, examinaremos o papel das redes sociais na construção da identidade no 
ciberespaço e afi nal, tentaremos descrever as novas linguagens formadas na 
Internet com as quais se identifi cam os usuários.

1. Perfil dos usuários da Internet em Portugal 
e a sua característica social

Como identidade da Internet, percebemos a identidade social estabelecida pelos 
usuários da rede, entendidos como membros da comunidade virtual5 ativos em 
diferentes sites. A formação da comunidade na rede resulta do uso da rede para 
formar o espaço onde as pessoas têm a oportunidade de expressar e revelar a 
sua própria identidade no contexto social, através do perfi l numa rede social 
ou redigindo um blogue, ou participando nas discussões nos fóruns. Antes de 
determinarmos como os internautas estabelecem a sua identidade, vamos ver 
qual é o perfi l dos usuários em Portugal.

Segundo o serviço Netpanel, «os utilizadores de internet portugueses são 
sobretudo homens, indivíduos com idades entre os 15 e os 44 anos, residentes 
na região da Grande Lisboa, da classe social alta e média alta». Nos quadros 
abaixo, apresentamos os dados relativos aos usos da Internet em Portugal.

becomes the fundamental source of social meaning. This is not a new trend, since identity, and 
particularly religious and ethnic identity, have been at the roots of meaning since the dawn 
of human society. Yet identity is becoming the main, and sometimes the only, source of me-
aning in a historical period characterized by widespread destructuring of organizations, de-
legitimation of institutions, fading away of major social movements, and ephemeral cultural 
expressions» (1996: 3).
5  Como comunidade virtual, entendemos uma comunidade que estabelece relações num 
espaço virtual através dos meios de comunicação eletrónicos, um grupo de indivíduos com 
interesses comuns, que partilham entre si as experiências e as informações.
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Fonte: http://www.marktest.com/wap/i/private/images/
34Janeiro-Perfi lInternautas-B.gif.mrkf

Para completar a imagem dos internautas portugueses, propomos outro 
quadro no qual é observável a vacilação do número de usuários a partir do 
ano 2003 em que foram registados 4 400 000 pessoas com o resultado fi nal 
consideravelmente maior em 2011, com 5 168 000 usuários.

Ano Número de usuários
 do Internet

Posição Mudança Porcentual Data da Informação
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���� �.���.��� �� �,��% ����

���� �.���.��� �� -��,��% ����

���� �.���.��� �� �,��% ����

���� �.���.��� �� ��,��% ����

���� �.���.��� �� ��,��% ����  
Fonte: http://www.indexmundi.com/pt/portugal/numero_de_usuarios_do_internet.html
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Os domínios mais procurados pelos usuários foram o Google, o Facebook 
e o YouTube: 

Milhares de utilizadores únicos – 25 a 31 Jul 2011Ju

Fonte: Marktest, Netpanel

O último estudo divulgado pelo „Marketing Portugal”, faz referência a que 
a Internet já estava em 63% dos lares do continente. Portanto, um estudo de 
Bruxelas, publicado pelo Diário Económico, revela que

seis em cada dez agregados familiares portugueses não têm ligação à Inter-

net e isto faz com que Portugal seja o quinto país europeu com menos lares 

com Internet, uma valor que apenas é superado na Roménia (69%), Bulgá-

ria (65%) e Grécia (61%), e que fi ca muito acima da média da UE, de 43%. A 

principal razão apresentada pelos portugueses para não terem internet em 

casa é simplesmente a falta de interesse (61%), seguida da justifi cação de 

que “não sabem exactamente” o que é a Internet (14 %), e só de seguida 

vêm razões de ordem fi nanceira, quer relacionadas com os custos de um 

computador pessoal e de um modem (7%), quer com os custos de um con-

trato mensal (8%) 6. 

Segundo os especialistas de „Marketing Portugal”, a falta de interesse pela 
Internet resulta do envelhecimento da população portuguesa. O estudo rea-
lizado por eles demonstra que os jovens constituem o grupo mais numeroso 
dos usuários, o que ilustra o quadro apresentado abaixo:

6  http://marketingonline.pt/marketing/e-life-determina-perfi l-do-internauta-que-fala-
sobre-marcas-produtos-e-servicos-no-facebook/ (Acesso em: 12.08.2011).
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Fonte: http://marketingonline.pt/marketing/e-life-determina-perfi l-do
-internauta-que-fala-sobre-marcas-produtos-e-servicos-no-facebook/ 

A conclusão que podemos tirar dos dados citados acima é a seguinte: re-
para-se na falta de interesse pela Internet entre os portugueses mais idosos; é 
o domínio das pessoas jovens (os que têm entre 15-24 anos formam os grupos 
mais numerosos); cada vez mais cresce o número dos usuários das redes so-
ciais. A faixa etária constitui uma indicação determinante porque, como vere-
mos, o espaço virtual é dominado pelos usuários jovens que procuram criar a 
sua identidade através das redes sociais e dos blogues, formando os socioletos.

2. Influência das redes sociais na criação 
de identidade no ciberespaço

Não podemos negar o papel das redes sociais na vida contemporânea. O estu-
do Power to the People realizado em Portugal revela que «57% dos internautas 
portugueses criaram ou geriram um perfi l numa rede social online, 54% dei-
xaram comentários em sites ou blogues e 55% partilharam fi cheiros de música 
com os amigos»7. Entre os internautas portugueses, 

43% confi am na opinião dos bloggers sobre produtos e serviços (a nível glo-

bal o valor é de 33%). Mas há mais: 65% consideram-se opinion makers junto 

7  http://www.meiosepublicidade.pt/2010/01/18/estudo-57-dos-internautas-portugueses-
activos-em-redes-sociais/  (Acesso em: 11.08.2011).
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dos amigos no que se refere à compra de produtos. Procuram informação 

junto dos seus pares, aquando da compra de produtos como hardware (19%), 

produtos fi nanceiros (17%), serviços de saúde e automóveis (16%), tecnologia 

doméstica (15%) e bens de grande consumo (14%) 8.

Segundo este estudo, 22% de internautas afi rmam já ter colocado postagens 
online, 17% referiram já terem iniciado um blogue e 16% já fi zeram comentários 
de notícias. A E.life desenvolveu um estudo com o objetivo de perceber qual 
o utilizador-tipo que fala sobre as marcas, produtos e serviços no Facebook, 
baseado em análise de depoimentos e comentários feitos durante um mês na 
rede social. A conclusão fi nal foi que os utilizadores-tipo «são os homens de 
um estrato social médio-alto, adeptos das mais recentes tecnologias optando 
por telemóveis Nokia ou iPhone e que usam iPad. Estes internautas conduzem 
carros BMW ou Mercedes, bebem Café Delta, são do Benfi ca e têm conta na 
Caixa Geral de Depósitos ou no BES»9. Este perfi l tinha sido realizado através 
da análise a mais de 77 mil comentários e 136 marcas. Uma outra conclusão 
que se apresenta é que o sexo feminino participa menos do que o masculino 
nas atividades na rede.

As redes sociais fornecem as ferramentas que os usuários usam sobretudo 
para trocar informações. Reunidos através dos blogues, dos chats e das comu-
nidades, eles formam um grupo com objetivos comuns. A rede proporciona-
lhes o espaço onde podem criar a sua linguagem própria. Neste espaço, eles 
podem criar uma identidade, juntar-se ao grupo com o qual se identifi cam, que 
lhes parece mais próximo. Os grupos reunidos na rede começaram a criar uma 
linguagem específi ca, capaz de não ser compreensível aos outros internautas 
estranhos ao grupo. É possível determinar alguns recursos usados pelo grupo. 
Já o aspeto da página e o uso de uma linguagem determinada atraem o usuário 
adequado, por isso parece-nos justifi cado dizer que os futuros adeptos tentam 
determinar a sua identidade através do espaço cibernético e é importante para 
eles tornar-se parte de uma comunidade, sentir-se membro de um grupo.

8  Ibidem.
9 http://marketingonline.pt/marketing/e-life-determina-perfi l-do-internauta-que-fala-
sobre-marcas-produtos-e-servicos-no-facebook/ (Acesso em: 12.08.2011).
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Muitos dos traços da linguagem da rede social são comuns com o chama-
do „internetês” ou o „miguxês”, que vamos apresentar na parte seguinte deste 
estudo, quer dizer, omissão dos acentos, grande número de abreviaturas, uso 
comum dos emoticons. Os grupos sociais costumam variar os símbolos e criar 
novos recursos para se identifi carem entre eles com mais facilidade, para que 
os outros usuários possam reconhecer da maneira adequada a identidade de 
um grupo determinado. É uma linguagem sempre em vias de desenvolvimento, 
por isso ainda parece difícil determinar as regras, dado que existem numero-
síssimos grupos e as alterações da linguagem são muito subtis. 

A linguagem das redes sociais começa a ultrapassar as fronteiras do mundo 
virtual e entra na língua coloquial, sobretudo dos jovens que são usuários prin-
cipais da rede. Desta maneira, eles podem manter a sua identidade e protegê-la. 
O aspeto positivo é que, graças às redes, os jovens escrevem muito mais do que 
antigamente, foi o que tinha sido descoberto durante o debate “A língua pra-
ticada nas redes sociais e a construção de identidade”, realizado na 21a Bienal 
Internacional do Livro de São Paulo em 14.08.2010: 

Com as redes sociais, o jovem pode se expressar de maneira a afi rmar me-

lhor sua identidade, já que não é obrigado a produzir apenas o que o profes-

sor determina em sala de aula. “O fato de escrever mais é importante para 

percebermos a identidade do jovem, o que está pensando”, […] “A língua é 

parte constitutiva da identidade. Um blog tem características de um diário 

pessoal, mas não é para fi car na gaveta. […] “Ouvimos que o português vai 

muito mal, que está em decadência, e que o internetês  é a prova disso. Mas 

antigamente escrevia-se em um pergaminho de couro. Como era caro, para 

aproveitar aquele espaço pequeno, eram utilizados vários sinais. Na Internet, 

o espaço também é pequeno. As abreviações e símbolos voltaram”, analisou 

o linguista Ataliba Castilho10.

A globalização e a omnipresença da Internet com certeza têm uma gran-
de influência na língua. Colocando informações no seu perfi l no Facebook, os 
usuários tentam ser concisos ao escreverem, ao mesmo tempo comunicando 

10  http://www.ofi cinadanet.com.br/artigo/midias_sociais/redes_sociais_fazem_jovens_es-
creverem_mais (Acesso em: 13.08.2011).
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com os outros membros da comunidade virtual: apresentam-se a si próprios 
e as suas famílias, colocam fotografi as, mandam e-mails. Contudo, a sua lin-
guagem no Facebook é mais rebuscada porque cuidam mais da sua imagem, 
conscientes que muitos amigos e conhecidos vão visitar o seu perfi l. 

Estudando os fenómenos na rede, descobrimos as transformações sociais, 
relacionadas também com a língua, «a língua de uma comunidade humana de-
terminada, criada por ela, a ferramenta que serve para pensar e comunicar-se, 
organiza a maneira de ver o mundo e formá-lo» (GRABIAS, 2003: 47).

3. Formação da identidade no espaço virtual 
através da linguagem 

Nesta parte gostávamos de analisar alguns fenómenos graças aos quais os inter-
nautas podem comunicar-se e reconhecer os outros participantes no processo 
de comunicação. Quem não dominar estas linguagens, não pode ser conside-
rado „verdadeiro internauta”. A comunicação é um processo regularizado pela 

„netiqueta”, que constitui uma espécie de regulamento, um conjunto de regras 
e normas graças às quais os usuários se identifi cam e podem ser identifi cados. 
Vejamos quais são as inovações linguísticas introduzidas pelos internautas.

Trata-se do caso do „internetês”, que determina a linguagem utilizada no 
mundo virtual, em que «as palavras foram abreviadas até o ponto de se trans-
formarem em uma única expressão, duas ou no máximo cinco letras», onde 
há «um desmoronamento da pontuação e da acentuação», pelo uso da fonética 
em detrimento da etimologia, com uso restrito de carateres e desrespeito às 
normas gramaticais11. Já foram publicados vários estudos sobre as alterações 
na língua, que ocorrem da maneira regular, existem numerosos dicionários 
de Internetês on-line. Cada usuário sabe perfeitamente distinguir o interne-
tês da língua-padrão, mas na rede forma-se uma comunidade unida que tem 
como objetivo principal ganhar o tempo sem pensar nas normas gramaticais e 
ortográfi cas. O internetês atualmente é usado sobretudo na troca de fi cheiros, 
nas conversas em grupo ou privadas, é utilizado em mensageiros instantâneos. 
Nesta linguagem, as emoções humanas são na sua maioria expressas pelos já 

11  http://homepage.esoterica.pt/~amcf/internetes.html , http://pt.wikipedia.org/wiki/
Internet%C3%AAs (Acesso em: 13.08.2011).
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mencionados emoticons. Estes símbolos escritos também são chamados smileys 
(em inglês, sorrisos), são substituídos pelos internautas por pequenos desenhos. 

Outro socioleto que serve para identifi car os usuários na rede, chamado 
„miguxês”, também conhecido em Portugal e no Brasil como pita talk ou pita 
script, é o nome popular da linguagem utilizada por adolescentes brasileiros 
e portugueses na Internet. O seu nome deriva de miguxo, palavra derivada de 
amiguxo, um termo que signifi ca “amiguinho”. Este socioleto é típico dos ado-
lescentes. Desta maneira, eles podem comunicar entre si e construir uma co-
munidade onde os adultos não têm acesso. Nesta linguagem, há determinadas 
características usadas muito frequentemente, como p. ex. fenómeno de subs-
tituição de s e c por x: você, vocês> vuxeh vuxeix; omissão de diacríticos, ou a 
sua substituição pela letra h (acento agudo) ou n/m (til): será, árvore, não> serah, 
harvore, nawn/naum e muitos outros12.

Outro fenómeno característico para o mundo virtual foi o aparecimento 
do leet,  «uma forma de se escrever o alfabeto latino usando outros símbolos 
em lugar das letras, como números por exemplo. A própria palavra leet admite 
muitas variações, como l33t ou l337. O uso do leet reflete uma subcultura rela-
cionada ao mundo dos jogos de computador e Internet, sendo muito usada para 
confundir os iniciantes e afi rmar-se como parte de um grupo»13. Supostamente 
a palavra leet provém da palavra inglesa elite, no sentido de que o usuário que 
escreve em leet faz parte de uma elite dentro da comunidade. O leet  difere do 
internetês pelo «uso de símbolos e números no lugar das letras para contornar 
os mecanismos de autocensura desses grupos, que proibiam o uso de palavras 
de baixo calão ou que pudessem estar contidas em mensagens ilegais» Atual-
mente, é um meio de expressão dos jovens que pretendem ser diferentes dos 
outros usuários da rede, e também dos usuários de jogos online14.

Muitas línguas passaram a adotar o leet, entre elas o espanhol, o francês, 
o polaco e o português. Dessa forma, o leet deve ser entendido não como uma 
língua nova, mas uma forma de reescrever uma língua, ou ainda como um mé-
todo de criptografi a. «O nível mais básico do leet é a substituição de letras por 
números, sendo possível escrever mensagens cifradas com pouca difi culdade 

12  http://pt.wikipedia.org/wiki/Migux%C3%AAs (Acesso em: 13.08.2011).
13  http://pt.wikipedia.org/wiki/Leet (Acesso em: 13.08.2011).
14  Ibidem.
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dessa maneira»15. Muitos escrevem alternando letras maiúsculas e minúsculas 
de maneira aleatória, ou ainda alteram letras por outras com um som pareci-
do (como f por ph e s por z). Um nível adicional de complexidade ocorre com 
a substituição de letras por símbolos ou composições de símbolos, que se pa-
reçam com as letras do alfabeto. Um exemplo comum é a substituição de N 
por |\|, que são parecidos grafi camente. O usuário possui um grande grau de 
liberdade na escolha dessas substituições, sendo que a mesma letra pode ser 
escrita de maneiras diferentes no mesmo texto. 

Uma característica comum no leet é o número bastante elevado de excla-
mações. Como, na maioria dos teclados, o ponto de exclamação é digitado pela 
combinação de teclas Shift + 1, alguns desses pontos são ocasionalmente subs-
tituídos pelo numeral 1. Para dar um efeito cómico, é possível que ao invés de 
utilizar a cifra 1, seja utilizada a palavra one, ou talvez shiftplusone, ou mesmo 
shiftone (Shift e Um, exclamação), apesar de ser menos comum16.

Assim, podemos ver que a linguagem com a qual se identifi cam os usuários 
da rede é muito diferenciada e está sempre em vias de desenvolvimento, está a 
evoluir com cada novidade tecnológica relacionada com a Internet.

Considerações finais
Na citação que colocamos no início deste estudo, V. Ferreira fala do homem atual, 
o homem que quer sentir-se parte de uma comunidade. No espaço virtual, não 
faltam outras pessoas, mas na realidade, não se sente à vezes que é um espaço 
mecânico, de superfi cial, de relações externas, imediatas, provisórias, que não 
nos satisfaz inteiramente? A identidade que os usuários criam na rede pode 
ser tratada sempre como fi ável? Como vai evoluir? São as perguntas sempre 
atuais, tendo em conta a dinâmica do desenvolvimento da Internet. Na rede, 
as pessoas identifi cam-se até ao escolherem o „nick”, o pseudónimo usado nos 
contactos virtuais17. Para muitas pessoas, o anonimato e a mudança de identida-
de são lados mais atraentes da rede. É o espaço onde o cobarde se pode sentir 
herói, o pobre – rico, feio – bonito. A rede dá-nos a oportunidade de escolher 
as máscaras, escolher a identidade. Dá-nos a possibilidade de mentir, enganar 

15  Ibidem
16  Ibidem.
17  Apenas 8 % usaram o seu nome, outros escolhem p. ex. profi ssões ou adjetivos que con-
sideram relacionados com eles (piloto, tímido) (WALLACE, 2001: 43).
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e embelezar a realidade. Isto traz também muitos perigos porque na rede faze-
mos frente a numerosas vigarices, porque, como diz P. Wallace, «a ocasião de 
experimentar as identidades alternativas, sobretudo aquelas que na vida real 
seriam impossíveis, é demasiado tentadora para não a aproveitar» (2001: 43).

O ciberespaço já se tornou uma parte íntegra da nossa vida quotidiana, 
quando lemos o correio eletrónico ou fazemos as compras on-line. Podemos 
discutir com os outros, conhecer amigos com os quais nunca vamos encon-
trar-nos no mundo real. Mas, ao mesmo tempo, é o espaço onde as pessoas 
se tornam agressivas e a linguagem serve para ofender e ferir os outros usuá-
rios. Parece que os internautas, experimentando com a sua própria identida-
de através da interpretação dos papéis mais ou menos diferenciados do seu 
próprio “ego,” sentem-se inseguros (BRANICKI, 2009: 222). Das análises de S. 
Turkle (2007) conclui-se que os internautas não deixam de se fazer perguntas: 
Quem sou? Qual é a minha identidade verdadeira? A linguagem que utilizam 
na rede permite-nos ver quanto são criativos, formando as linguagens capa-
zes de ultrapassar os limites impostos pelo meio de comunicação escrita. M. 
H. M. Mateus diz que «o termo <Português>, que cobre variedades socioletais, 
dialetais, nacionais que convivem em Portugal e no Brasil, deve ser entendido 
como importante instrumento de coesão entre povos e como afi rmação polí-
tica económica num contexto envolvente transnacional» (2002: 279). Parece-
nos justo acrescentar o espaço virtual, que nos nossos tempos ganha cada vez 
mais importância e onde os milhões de internautas portugueses e brasileiros 
criam e recriam a sua própria identidade.
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Identidades perturbadas num distúrbio pós-moderno:
Estorvo de Chico Buarque
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Resumo: O presente artigo visa discutir o caráter particular da pós-modernidade brasileira, 

cuja introdução coincide com o período da redemocratização do país na época pós-ditatorial, 

apontando para seu efeito pluralizante sobre as identidades reconfi guradas num espaço urbano 

que metaforiza os impasses da vida social e, em consequência, o fracasso de qualquer tentativa 

de construir uma identidade una e global. As transformações sociais, fi losófi cas e artísticas do 

período encontram seu reflexo no romance Estorvo, de Chico Buarque, aproveitado como um 

exemplo de uma complexa narrativa urbana. 

Palavras-chave: identidade, literatura brasileira, pós-modernidade, cidade, Chico Buarque.

Ficção só existe quando há conflito, quando forças dife-

rentes digladiam-se no interior do livro e no processo de 

sua circulação pela sociedade. Encontrar no romance o 

que já se espera encontrar, o que já se sabe, é o triste ca-

minho de uma arte fascista, onde até mesmo os meandros 

e os labirintos da imaginação são programados para que 

não haja a dissidência de pensamento. A arte fascista é 

«realista», no mau sentido da palavra. Não percebe que o 

seu «real» é apenas a forma consentida para representar 

a complexidade do cotidiano (SANTIAGO apud MIRAN-

DA, 1999: 428).

Discutindo o processo de produção do sujeito pós-moderno, Stuart Hall aponta 
para três dimensões principais da transformação que o gera: ao nível individual, 
ele «está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias 
identidades, algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas» (HALL, 2003: 12); 
ao nível social, ele presencia o colapso da rede de referência para sua autoa-
fi rmação; fi nalmente, já no interior do próprio processo de identifi cação, ele 
está exposto a uma precariedade e uma complexidade inéditas (12). Com isto, 
parece imprescindível que uma análise das reconfi gurações das identidades 
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no período da redemocratização no Brasil, que coincide com a introdução da 
problemática da pós-modernidade no país, implique, antes que se focalizar em 
identidades particulares, procurar questionar os próprios processos de repre-
sentação, através dos quais o indivíduo se insere em seu meio social e realiza 
sua própria autofi guração.

O objetivo do presente trabalho é portanto esboçar as condições de assi-
milação do conceito da pós-modernidade no Brasil na década de 80, com suas 
peculiaridades, decorrentes da situação de um país periférico, pós-colonial e 
pós-ditatorial, a fi m de discutir as transformações das identidades numa nova 
confi guração sociopolítica do país, representada metaforicamente pelo espaço 
urbano. Para evidenciar alguns dos assuntos discutidos, será também retrata-
da a díade identidade-identificação presente em Estorvo, o primeiro romance de 
Chico Buarque, publicado logo no início da década seguinte (1991) e conside-
rado um bom exemplo da transição realizada nos anos 80.

* * *

Embora não caiba aqui discutir o processo da abertura do ponto de vista histó-
rico, político ou social, convém sublinhar pelo menos uma de suas particulari-
dades, a que diz respeito às tensões sociais internas, presentes no país devido 
a um estigma de desigualdade, parcialmente decorrente de sua condição pós-
colonial. Como afi rma Boris Fausto, a transição política que se deu na segunda 
metade dos anos 80 no Brasil não pôs em questão os graves problemas sociais 
que transcendiam as garantias de direitos políticos à população, e que a ator-
mentavam havia tempo, como a desigualdade de oportunidades ou a ausência 
de instituições do Estado confi áveis e abertas aos cidadãos (FAUSTO, 1995: 
526-527). «Desse modo, o fi m do autoritarismo levou o país mais a uma «situ-
ação democrática» do que a um regime democrático consolidado» (526-527), 
arremata o historiador. Os impasses da vida social brasileira, que remetiam 
no mínimo aos tempos da Primeira República, continuaram vigentes, o que 
impediu, em conjunto com o clima de resistência aos discursos globalizantes, 
qualquer tentativa de construir uma identidade nacional una, total e coerente. 
Fosse qual fosse sua orientação ideológica, qualquer representação do povo 
brasileiro na época pós-ditatorial assentava irremediavelmente em contradi-
ções que a tornavam inviável. No entanto, as mudanças políticas pós-85 exerce-
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ram uma influência bem inteligível sobre a crítica social e a produção artística, 
dando lugar a novas confi gurações de identidade que procuravam retratar a 
complexidade e as contradições evidentes na realidade nacional, e abriam mão 
de pretensões universalizantes ou ideologias com um forte traço hegemônico.

A fi cção brasileira na época pós-ditatorial reflete portanto as transformações 
sociopolíticas através de um gradativo abandono da orientação “esquerdista” 
e do tom da resistência ideológica, evidentes na década anterior, marcada por 
uma proliferação de relatos de feição autobiográfi ca, em que os antigos mili-
tantes da oposição, revolucionários e exilados usavam da subjetividade e da 
memória individual como pontos de partida para análises críticas do ambiente 
político no Brasil (MIRANDA, 1999: 429). 

Uma vez que depois da abertura «não se trata mais de “resistir à ditadura 
militar”, mas de resistir a uma hierarquia ancestral em que predomina o dis-
curso branco, masculino e cristão» (PELLEGRINI, 2001: 60), a fi cção focada 
no relato da experiência pessoal torna-se palco «[da] emergência de subjeti-
vidades marginalizadas pelo autoritarismo [que] contribui para a afi rmação 
democrática da diferença» (MIRANDA, 1999: 432). Desse modo, para além da 
crítica e da produção literária feminista1, a literatura dos anos 80 se impregna 
de discursos dos afrodescendentes, homossexuais, ameríndios, imigrantes, dos 
intelectuais e escritores oprimidos. Os grupos silenciados, expulsos da esfera 
pública por não corresponderem ao discurso totalizante, procuravam reivindi-
car seus direitos a uma identidade fundamentada e discutida que se traduzisse 
numa presença explícita na nova realidade social. Pretendiam também fazer 
releituras de suas representações estereotipadas que circulavam em forma 
petrifi cada na produção artística anterior. Como observa Regina Zilberman, 
«característico da representação do que chamamos a voz do oprimido é a in-
trodução na literatura de personagens oriundos de grupos — não mais classes 

1  O primeiro grupo de pesquisa feminista no Brasil foi constituído em 1985 na Universida-
de Federal de Santa Catarina. No ano seguinte funda-se o Grupo de Trabalho “Mulher na Li-
teratura” na Associação Nacional de Pós-Graduação em Linguística e Literatura. Entre 1986 e 
1991, 10,23% dos trabalhos apresentados nos Encontros da ANPOLL e 24% dos apresentados 
nos encontros da Associação Brasileira de Literatura Comparada discutiram a questão femi-
nina. Sobre o panorama da crítica feminista no Brasil veja HOLLANDA, 2003.
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sociais — até então ausentes dela, pelo menos na situação de protagonistas, e 
encaradas de maneira crítica ou problemática» (1991: 581)2. 

Deste modo, conjugadas com a problemática dos grandes centros urba-
nos (resultados da urbanização massifi cada nas últimas décadas do século), as 
reconfi gurações visíveis no panorama da fi cção brasileira na segunda metade 
da década de 80 revelam uma crise dos sistemas ideológicos hegemônicos e 
das interpretações totalizantes, acompanhada pela introdução e revisão de 
posicionamentos identitários, tanto suprimidos (como dos grupos margina-
lizados) como sintomáticos da nova realidade nacional (como da população 
multicultural urbana). As novas subjetividades, enquanto perspectivas críticas, 
viabilizavam múltiplos questionamentos a respeito da nova realidade política 
e social, bem como releituras e reescritas do passado em busca de uma identi-
dade silenciada pelo discurso hegemônico.

O momento da redemocratização do país coincide, portanto, numa perspec-
tiva mais ampla, com o clima da carência fi losófi ca devido ao fi m das “grandes 
narrativas” que, para além de legitimar o poder, serviam de quadros de refe-
rência para construção das identidades individuais e coletivas. Discernindo a 
situação no Brasil dos países do dito “Ocidente”, Bobby J. Chamberlain realça 
que, devido à experiência da ditadura, uma das formas mais extremas da im-
posição ideológica totalizante, 

o ceticismo brasileiro para com os discursos ofi ciais e autoritários não preci-

sava de um Derrida ou de um Foucault para tomar forma. Bastavam as inú-

meras repressões e ofuscações perpetradas pelo regime militar pós-1964 para 

que o brasileiro se tornasse, nesse sentido, um ser pós-moderno (1993: 602).

Assim sendo, não surpreende que a ideia da «incredulidade em relação aos 
metarrelatos» lyotardiana (que põe em questão qualquer discurso fi losófi co 
com pretensões à atemporalidade ou à universalidade; LYOTARD, 1988: 16), foi 
uma das primeiras e mais difundidas apreensões teóricas da pós-modernidade 

2  A estudiosa comenta, entre outras, as novas apreensões da fi gura do índio, que de um 
“bom selvagem” idealizado (veja os personagens indígenas em O Guarani e Iracema de José de 
Alencar), passou a ser um personagem problematizado, com uma identidade bem traçada e 
uma perspectiva capaz de organizar a representação fi ccional, como em Maíra de Darcy Ri-
beiro (ZILBERMAN, 1991: 581).
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assimiladas no Brasil no período da «descompressão política» (PELLEGRINI, 
2001: 55-56). À medida que foram surgindo as interpretações já clássicas da 
pós-modernidade (feitas por Jean-François Lyotard, Jürgen Habermas, Frederic 
Jameson ou Linda Hutcheon), traduzidas logo para o português, o fenômeno ia 
ganhando uma certa projeção nos meios acadêmicos no país, com um impor-
tante marco na publicação de um número especial da Revista do Brasil, de 1986, 
com importantes ensaios de José Guilherme Merquior, Sérgio Paulo Rouanet, 
Silviano Santiago e Flora Sussekind. 

Simplifi cando ao extremo, a discussão sobre a pós-modernidade nos anos 
80 no Brasil, levando em conta as contribuições acabadas de mencionar, sa-
lientou, para além da crise epistemológica já referida, aspectos como: o cres-
cente papel da mídia (a linguagem dos meios da comunicação de massa, o novo 
paradigma visual em contraste com o verbal modernista, o problema de re-
ferencialidade e de simulacros), o aparecimento da indústria cultural baseada 
na lógica do mercado (a inserção do escritor nos leis do mercado, a influência 
da linguagem jornalística sobre a escrita romanesca, o papel da publicidade), 
o ecletismo (que é o “grau zero da cultura geral contemporânea”; LYOTARD, 
1998: 53), a descontinuidade e a fusão da chamada cultura popular com o ele-
mento erudito, entre outros3. 

No entanto, importa logo sublinhar em que a pós-modernidade brasilei-
ra, entendida como uma modalidade particular do pensamento pós-moderno 
acomodada à (nova) realidade nacional, difere do complexo teórico importado 
de outras confi gurações sociais. Bobby J. Chamberlain alega que ela 

reflete muitas das características, conflitos e frustrações da situação política 

pela qual o país passou durante o período em questão [anos 70 e 80], ao mes-

mo tempo destacando a condição periférica e dependente do Brasil na arena 

internacional, assim como a sua postura perante a própria pós-modernidade 

enquanto ideologia vinda de fora (1993: 600).

3  Para sínteses mais detalhadas, veja PELLEGRINI, 2001; ZILBERMAN, 1991; CHAMBER-
LAIN, 1993.
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Convém evocar a opinião de Tânia Pellegrini que converge com a do pes-
quisador norte-americano, mas realça ainda uma outra dimensão, relativa ao 
processo da globalização:  

O pós-moderno brasileiro vai corresponder às especifi cidades dos movi-

mentos formadores da nossa economia e sociedade, que, se não são outros, 

em relação àqueles do chamado Primeiro Mundo, pelo menos funcionam 

de forma diferente, com dinâmica e tempos diversos, visto estarmos sabida-

mente na periferia. A despeito de hoje fazermos parte de uma comunidade 

cultural planetária [...] ainda se observa aqui um grande descompasso, em 

todos os níveis, devido à convivência de atraso e progresso, de miséria e so-

fi sticação tecnológica (2001: 59).

O que sobressalta nos dois comentários referidos acima é a relação entre 
os processos sociopolíticos internos do país, a globalização e o ideário pós-
moderno exógeno que impulsa os questionamentos críticos de feição reivin-
dicadora. Como se vê, a pós-modernidade no Brasil, embora sendo um fenô-
meno importado, possui “uma identidade” própria e parece capaz de produzir 
e reconfi gurar identidades que correspondam às condições específi cas no país 
nas últimas décadas.

Portanto, no estatuto pós-moderno parece encontrar-se uma oportunidade 
de refletir a complexidade da realidade social e cultural brasileira, marcada por 
conflitos internos, desigualdades e descontinuidades, permitindo «rediscutir 
os espaços, os tempos, a história, e as subjetividades» (PELLEGRINI, 2001: 60). 
O pós-modernismo, enquanto um movimento artístico, é desse modo uma 
modalidade de expressão capaz de problematizar esteticamente os impasses 
da vida social no Brasil, devido à sua propensão para a ambiguidade e para re-
jeição de qualquer discurso autoritário4.

* * *

4  É interessante observar que segundo Eva Paulinho Bueno os primeiros a reparar nas con-
tradições da sociedade brasileira, inclusive na situação da mulher, do negro e do homossexual, 
foram já os escritores naturalistas há mais de um século. Vale a pena mencionar, porém, que 
a pesquisadora apresenta sua interpretação no início da década de 90, ou seja, na época das 
discussões sobre a pós-modernidade. Veja BUENO, 1992.
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Se concordarmos com Regina Zilberman, que vê na modernização conserva-
dora um programa dos grupos dominantes (ou seja, dos militares responsáveis 
pelo golpe, com um considerável apoio dos elementos da burguesia industrial 
e fi nanceira, e das classes médias urbanas), verifi ca-se que o processo que de-
ságua na crise da modernidade tardia levou paradoxalmente certos setores da 
população do país (aqueles que não participavam do poder) a um atraso irre-
mediável que não apresentava quaisquer soluções (1991: 578). Tendo em vista 
que um dos traços mais marcantes da modernização no Brasil foi a urbaniza-
ção massiva, acredita-se que a cidade — sendo um espaço construído à base de 
uma promessa moderna de signifi cações totalizantes, mas transformado depois 
num espectro de descontinuidades e de paradoxos da pós-modernidade — é 
um cenário que melhor representa os impasses da vida social no Brasil das úl-
timas décadas (GOMES, 2000). 

Assim, os grandes centros urbanos, onde depois da abertura política veio 
se concentrando uma maioria esmagadora da população do país (a despeito do 
enorme território nacional não utilizado) passaram a ser apreendidas, nos anos 
80, como moradas incertas e instáveis, marcadas por conflitos e precariedade; 
já na década seguinte, a cidade se transfi gura numa metáfora do Brasil na época 
do fracasso do projeto moderno (GOMES, 2000: 68). A problemática urbana, 
presente na literatura brasileira desde o século XIX, ganha novos contornos. 
Como observa Tânia Pellegrini, 

hoje, a fi cção urbana faz com que as cidades ultrapassem seus horizontes 

originais de representação, desde que ela funciona como tradução [de uma] 

espécie de lugar de opressão, nos seus múltiplos níveis [isto é, social, político, 

ideológico e estético]. [...] O espaço urbano fi ccionalizado passa, gradativa-

mente, a abrigar signifi cados novos, ampliando o seu espectro simbólico 

[e] se transformando numa possibilidade de representação dos problemas 

sociais, até se metamorfosear num complexo corpo vivo, de que habitantes 

são apenas parte, a parte mais frágil, admitamos, cujas vozes são as menos 

audíveis na turbulência das ruas (2002: 369, grifo original).

Assim sendo, evidencia-se que, a partir dos anos 70, a cidade enquanto uma 
entidade imaginada se converte numa metáfora do complexo organismo social 

— heterogêneo, desarticulado, doentio e incoerente —, que suprime qualquer 
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pretensão a uma identidade individual para impor um papel insignifi cante e 
descartável a seus habitantes.

O espaço urbano ganhava cada vez mais importância no âmbito dos de-
bates sobre os modos de representação simbólica da população brasileira, até 
o ponto em que a cidade multicultural substituiu o conceito da nação no cen-
tro das discussões sobre a identidade no Brasil, como sugere Heloísa Buarque 
de Hollanda  (apud NOGUEIRA, 2005: 63; SCHØLLHAMMER, 2009: 21-23). 
Ao apontar para o encerramento do ciclo nacional na literatura brasileira, que 
procurava construir uma identidade una e persistente da população, a estudiosa 
explica que os centros urbanos apresentavam uma multiplicidade de identida-
des que melhor correspondia às novas e plurais subjetividades pós-modernas. 

Em síntese, a introdução do pensamento pós-moderno, com seu efeito 
pluralizante sobre as identidades, conjugada com fatores sociopolíticos rela-
tivos à urbanização exacerbada e à redemocratização pós-ditatorial, fi zeram 
com que a cidade se tornasse uma representação metafórica mais adequada 
para a nova realidade social.

* * *

Reconhecendo que, como sustenta Stuart Hall, as identidades (sejam culturais, 
nacionais, individuais etc.) não passam de metáforas produzidas no processo 
de representação e interiorizadas como se fi zessem parte da natureza essencial 
(HALL, 2003: 47-48), ou que a identidade (principalmente a nacional) não é 
mais que uma fi cção, embora solidifi cada por força num fato (BAUMAN, 2005: 
26), uma das maneiras mais frutíferas de discutir as construções identitárias, 
já que não possuem referentes no universo extraliterário, é através de análises 
de suas realizações simbólcias na fi cção literária. 

Como observa Wander Melo Miranda, quando se trata de um ambiente 
marcado pelo fi m dos metarrelatos hegemônicos, é necessário descartar qualquer 
pretensão de síntese totalizadora, e abrir a uma prática descentrada e multidi-
recional (2000: 421). Porém, esboçar ao menos um panorama da fi cção urbana 
da época, sem contemplar outras vertentes da produção literária, já ultrapas-
saria o tamanho deste trabalho. Assim sendo, embora o mais citado autor de 
romances urbanos no Brasil seja obviamente Rubem Fonseca (ao lado de João 
Gilberto Noll, Dalton Trevisan, Antônio Torres, Patrícia Melo e tantos, tantos 
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outros), opta-se aqui por lançar uma nova luz ao primeiro romance de Chico 
Buarque, considerado «mais profundo e vivo que as facilidades policialescas 
do Rubem Fonseca [na época]» (SOUZA, 1991: 95)5. Assim, espera-se conseguir 
que mais desdobramentos analíticos se tornem evidentes.

Essencialmente, o enredo desta narrativa assenta numa fuga constante. 
Despertado por vários toques de campainha, o protagonista (na condição do 
narrador do romance privado de um nome próprio) espreita através do olho 
mágico e não reconhece um estranho que bate a sua porta. Sem uma razão 
aparente, resolve fugir de seu próprio apartamento. Visita sua irmã, casada 
com um milionário, para pedir pinheiro, e vai ao antigo sítio da família fora 
da cidade. Não sabe, porém, que durante cinco anos de sua ausência, no local 
se instalaram marginais, bandidos e plantadores de maconha. Expulso dali, ele 
volta à cidade, visita sua ex-mulher, vai de novo à casa da irmã e (outra vez sem 
um motivo perceptível) rouba-lhe as joias que depois acaba negociando com os 
marginais do sítio por uma mala cheia de drogas. Sem saber o que fazer com 
ela, abandona-a num prédio. Retorna à casa da irmã e acaba sabendo que ela 
foi estuprada quando não conseguia encontrar as joias durante um assalto. O 
protagonista vai com um delegado de polícia, persuadido pelo cunhado, ao sí-
tio, onde presencia a execução dos marginais. O narrador foge do lugar e num 
ponto de ônibus pretende abraçar um desconhecido, mas este se defende com 
uma faca. Na cena fi nal, o protagonista ferido sobe num ônibus de volta à cidade.

Como se vê, o enredo do romance não apresenta muita complexidade. No 
entanto, para além da presença explícita do cenário urbano6, da violência, do 
tráfi co de drogas e da marginalidade contrastada com o mundo das elites (e 
ainda da homossexualidade insinuada, do desejo incestuoso e do preconceito 
racial), o livro, sendo «uma resposta estética a uma crise real» (SOUZA, 1991: 
95), retrata o desequilíbrio identitário próprio do período da redemocrati-

5  Como explica Augusto Massi — apontando também para os mecanismos da indústria 
cultural, na fase ainda emergente nos anos 80 —, ao passo que o autor de Caso Morel «teve de 
fazer concessões que comprometeram visivelmente seu projeto literário» (1991: 194), o com-
positor carismático, já possuindo o apelo necessário, não teve que ser tão transigente para al-
cançar um público mais amplo.
6  Mesmo que o nome da cidade não apareça no romance (como os nomes dos personagens), 
há premissas que deixam a identifi car como o Rio de Janeiro.
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zação do país na época pós-moderna, ou até do processo histórico-nacional 
brasileiro em geral.

Enquanto uma obra de transição, publicada pouco tempo depois da discus-
são emergente sobre o pós-modernismo no Brasil, Estorvo podia ser repensado 
como um «texto-limite» em termos de Brian McHale, ou seja, um texto com 
um estatuto incerto entre a dominante epistemológica e ontológica (1998: 354-
355). Conforme o crítico, uma das maneiras de conceituar o pós-modernismo 
em oposição ao modernismo — já que ambos os fenômenos não passam de 
fi cções histórico-literárias e podem ser construídas de várias maneiras —, é 
tentar identifi car um suprassistema que condiciona as propriedades das obras, 
isto é, “a dominante”. Visto que uma obra pode abrigar várias dominantes que 
se evidenciariam conforme a perspectiva da análise, a busca da dominante con-
siste principalmente no reconhecimento dos aspectos e das implicações mais 
urgentes de uma obra, das questões mais empolgantes, mas sem pretensões à 
exclusividade. McHale alega que a dominante modernista é epistemológica, 
já que coloca questões do tipo: “como devo interpretar o mundo?”, “quem é o 
sujeito da cognição?”, “como os outros apreendem o mundo?”, “como se trans-
mite o conhecimento?”, “quais os limites da cognição?” etc. A dominante pós-
modernista, por sua vez, é ontológica, questionando assuntos como: “o que é o 
mundo e como é construído?”, “quais são os mundos possíveis?”, “como existe 
um texto e o mundo nele construído?”. Os dois campos não delimitam domí-
nios impenetráveis, porque levados até um certo ponto, as questões epistemo-
lógicas se confundem com as ontológicas e vice-versa, numa interdependência 
reversível (MCHALE, 1998). 

É neste eixo que McHale situa «os textos de limite», obras liminares que 
colocam ambos os tipos de questões ao mesmo tempo e convidam a leituras 
das duas perspectivas. O romance em questão, cujo foco principal está no pro-
blema de identidade e identificação, parece pertencer a este grupo7. Enquanto 

7  Vale a pena acrescentar que uma das obras-primas do modernismo brasileiro, Macunaí-
ma, de Mário de Andrade, comparada também com Estorvo devido a seu questionamento da 
identidade nacional (MOISÉS, 2000), parece abrigar, antes que uma dominante epistemoló-
gica modernista, uma dominante ontológica. Aliás, dado que um dos objetivos do programa 
modernista no Brasil foi (re)discutir a identidade cultural e o conceito de nação brasileira, as 
implicações ontológicas da literatura modernista brasileira parecem instigantes mesmo em 
textos que abrigam uma dominante epistemológica. Este exemplo parece confi rmar que a li-
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uma obra com feição modernista, Estorvo possui uma aura indissolúvel da 
incapacidade epistemológica e hermenêutica de produzir conhecimento, da 
identifi cação e da interpretação de pessoas, fatos, gestos, aparências, até de si 
mesmo. Começa, como se disse, com uma cena de fuga por causa de «alguém 
conhecido mas muito difícil de reconhecer» (BUARQUE, 1991: 11)8 que «não é 
o que pretende aparentar» (12). O narrador tenta examinar o invasor, “analisa-
o” no sentido restrito da palavra: separa as partes componentes do semblante 
do desconhecido levando a uma gradativa desagregação da percepção visual: 
«pode ser que eu já tenha visto aquele rosto sem barba, mas a barba é tão sólida 
e rigorosa que parece anterior ao rosto» (11)9. Afi nal, «identifi c[a-o] com toda a 
evidência, voltando a esquecê-lo imediatamente» (11), afi rmando sua incapaci-
dade de reconhecer a pessoa. 

Em outras passagens do livro, o narrador tenta interpretar os gestos de 
outros personagens, como de sua irmã quando esta lhe dá dinheiro: 

A assinatura negligente, junto com o sorriso que não posso ver, quer dizer 

que aquele dinheiro não lhe fará falta. O ruído ríspido do cheque destacado 

de um só golpe pode querer dizer que esta é a última vez. Mas a maneira de 

encobrir e pousar o cheque [...] signifi ca que poderei contar com ela sempre 

que precisar (18). 

Muitas vezes sai fracassado destas tentativas, visto que não consegue atri-
buir sentido aos sinais superfi ciais, como quando o antigo caseiro no sítio da 
família lhe fi ta «com um ar interrogativo que não cons[egue] interpretar» (26). 
Finalmente, o protagonista também se torna vítima desta incompreensibili-

teratura latino-americana leva por vezes ao questionamento de modelos teóricos importados, 
como notou Eduardo F. Coutinho (1996), embora não implique sua inutilidade analítica, des-
de que gerem interpretações coerentes. 
8  As citações da edição do romance indicada na bibliografi a fi nal com número da página 
em parêntesis. 
9  Veja também outras passagens em que se realiza a desagregação dos corpos no ato de per-
cepção, p.ex. a cena num shopping: «Invejo um pouco as cabeças que despontam no vão, que 
sobem curiosas uma atrás da outra na escada rolante, cabeças que esticam o pescoço e vão 
criando corpo, e criam pés que saltam na sobreloja, e viram pessoas que agitam cabeças que 
falam, piscam, riem e mastigam triângulos de pizza por ali» (37).
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dade, quando o homem no ponto de ônibus «[lhe] interpreta mal» (135) e puxa 
uma faca para se defender10. 

A cena inicial aponta também para um certo clima do «onirismo desperto» 
(SILVA, 2004: 119) que paira sobre o romance, pois, ao chegar à porta e esprei-
tar através do olho mágico, o narrador não tem certeza se continua sonhando 
ou se está acordado; há também relativamente muitos momentos em que ele 
está dormindo ou semidormindo, sem que se realize qualquer divisão precisa 
entre os estados. A incerteza consequente parece impregnar o resto do relato. 
A imprecisão epistemológica deriva, portanto, de uma combinação entre «o 
máximo do realismo com uma sensação intensa de delírio, com se observação 
fosse uma faculdade imaginativa», como o defi niu o autor, embora falando do 
seu segundo romance, Benjamim11 (BUARQUE apud SILVA, 2004: 118). Desse 
jeito, como observa Roberto Schwarz na resenha do livro, o estatuto das ocor-
rências na narrativa nunca se assere, é sempre ambíguo e dúbio, visto que «a 
interpenetração de realidade e imaginações [...] torna os fatos porosos: esta 
cara é feita de outras caras, esta barba eu conheço de outro queixo, o presente 
é composto de outros momentos» (SCHWARZ 1991: 98).  

O campo de percepção do narrador é portanto reduzido em dois sentidos. 
Em termos espaciais (visuais), ele possui limites bem traçados e permite focalizar 
detalhes, mas não deixa se aproximar do objeto e confere ao narrador apenas 
um conhecimento superfi cial12. As limitações cognitivas do narrador dizem 
respeito também a sua apreensão do tempo. Quase todo o romance é relatado 
no tempo verbal presente, com poucos recursos à memória (mas lembre-se que 
o ato de se recordar, embora se refi ra à experiência passada, é uma ação pre-
sente por excelência) e várias conjeturas apresentadas no tempo verbal futuro, 

10  «De olhar fi xo e leve animosidade no grotesco dos outros, que de fato é extremo, o na-
rrador não nota a crosta de sujeita, hematomas, feridas e cacos de vidro — sem mencionar a 
confusão moral — que acumulou e o deve estar desfi gurando» (SCHWARZ 1991: 99). De fato, 
o protagonista não reflete sobre sua própria imagem (para além de pensar quase obsessiva-
mente em seus pés) e, deformado, inspira medo no desconhecido no ponto de ônibus. 
11  Note-se que, empregando a classifi cação de McHale, no segundo romance de Chico Buar-
que prevalece a dominante epistemológica, uma vez que em Benjamim a trama se constrói a 
partir de um delirante jogo de aparências, mas sem pretensões — tão salientes em Estorvo  — 
ao questionamento de identidades.
12  Nesse contexto, para Augusto Massi, o “emblema visual” do romance, que o organiza sim-
bolicamente, é o olho mágico, com o qual começa a cena inicial (1991: 195).
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mas sem uma demarcação precisa entre a experiência e a projeção. Assim, o 
narrador está suspenso numa relação imediatista com fragmentos acidentais 
da realidade, à maneira da mídia de massa (embora com um efeito diferente13), 
ou como se a percepção mimetizasse o zapping televisivo14. Não consegue es-
boçar qualquer perspectiva temporal mais ampla de suas ações (à exceção do 
tempo «cinco anos atrás», quando deixou o sítio), o que abre portas a repe-
tições e reaparições devido a sua «consciência atomizada» (OTSUKA, 2001: 
166). Dado que a organização da memória desconexa em enredos signifi cativos, 
antes de ser uma mera função, é uma condição indispensável da construção de 
si, o protagonista, ao se revelar incapaz de elaborar sua experiência subjetiva 
e de arquitetar uma autonarrativa coerente, entra num colapso de identidade.

As implicações epistemológicas em Estorvo parecem portanto inextrinca-
velmente relacionadas com as questões ontológicas, já que a onipresente difi -
culdade de reconhecimento, como diz Edu Teruki Otsuka, é uma consequência 
da instabilidade das identidades (2001: 149). As identidades dos personagens 
nunca se cristalizam: não se conhecem seus nomes, suas verdadeiras intenções, 
seu estatuto. A percepção estilhaçada do narrador não permite nenhuma afi r-
mação a respeito do caráter e da natureza das coisas. É um mundo de “fatos 
porosos” e ontologia fraca, onde as mais básicas perguntas existenciais podem 
criar confusão. Desse modo, por exemplo, quando o protagonista chega ao an-
tigo sítio da família e um os marginais que ocupam o local pergunta quem é e o 
que faz naquela propriedade, o antigo dono «não encontr[a] uma boa resposta» 
(BUARQUE, 1991: 31). Assim, se Zygmunt Bauman diz que «perguntar «quem 
você é» só faz sentido se você acredita que possa ser outra coisa além de você 
mesmo; só se você tem uma escolha, e só se o que você escolhe depende de 
você mesmo» (2005: 25), no mundo de Estorvo a pergunta é irrespondível ou 
até inviável, porque o protagonista se sente incapaz tanto de afi rmar efetiva-

13  Edu Teruki Otsuka em sua excelente análise do romance realça que enquanto a repre-
sentação imediata na mídia serve  para reforçar o discurso pela reprodução de signifi cados 
cristalizados, em Estorvo ela leva a uma destabilização de signifi cações que impedem qualquer 
construção de signifi cado. Veja OTSUKA, 2001: 172-173.
14  Como diz Alexandre Faria: «a imagem do vídeo, vertiginosa em seus cortes e superposições 
de cenas é análoga ao olhar do narrador, que pinça fragmentos da cena urbana como num proces-
so de zapping – a prática de trocar os canais de uma TV através do controle remoto, que acentua 
a desagregação da continuidade da programação» (apud NOGUEIRA, 2005: 63).
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mente “quem é”, como de assumir uma outra identidade qualquer. Preso num 
universo confuso de aparências e simulações, ele acaba duvidando da existên-
cia de uma identidade por trás de rostos irreconhecíveis, gestos estudados15 e 
confusos16, ou até ”pessoas-cópias”17. 

Atormentado por uma profunda crise de identifi cação e, em consequência, 
de identidade, o protagonista perde sua integridade, tanto física quanto men-
tal. Não exerce controle sobre suas ações e passa a atribuí-las a outros agentes, 
ou até questiona o próprio estatuto ontológico de ocorrências. Por exemplo, 
quando rouba as joias da irmã, diz que é «um ato tão silencioso e obscuro que 
nem [ele] mesmo testemunh[a]. Um ato impensado, um ato tão manual que pode 
se esquecer. Que pode se negar, um ato que pode não ter sido» (BUARQUE, 
1991: 60). Ele perde a sensação de seu corpo com um todo, como na cena no 
banheiro, quando não consegue urinar apesar da bexiga repleta:

Algo me inibe. É como se a mão que segura o pau não me pertencesse. Vem-

me a sensação de ter ao lado alguém invisível segurando o meu pau. Agito 

aquela mão, articulo os dedos, altero a empunhadura, tomo consciência da 

minha mão, mas agora é como se eu manipulasse o pau de um estranho à 

minha frente (121).18

15  Note-se «o jeito de dar meia-volta», que o narrador aprende com a irmã e tenta simular 
mais tade.
16  Como no caso da irmã e da sobrinha: «Elas colam perfi l contra perfi l e quedam horas as-
sim, uma querendo ser a cara da outra» (17), ou dos dois gêmeos que «discutem com vozes tão 
idênticas que parecem vozes de um só homem em contradição» (69).
17  Pretendendo visitar um amigo de outros tempos, o narrador receia que aquele não tenha 
mudado durante cinco anos e, em consequência, ele não sabe lidar com a ideia de invariabi-
lidade: «No caso de ele abrir a porta, talvez eu me surpreenda por encontrá-lo igualzinho a 
cinco anos atrás. [...] E eu não saberei lidar com alguém que me dará a impressão de ser uma 
cópia do meu amigo. Que passará a mão nos cabelos como ele passava, o que me enervará, 
pois quanto mais perfeita for a cópia, maior será a sensação do logro» (42). A reflexão torna-
se inteligível desde que se leve em conta a incapacidade de o protagonista fi xar sua identidade, 
pois sem uma (auto)fi guração estabelecida, qualquer alteração da identidade no tempo passa 
a ser inviável por não possuir um fundamento.
18  É interessante lembrar, a propósito desta passagem, mas também da referida questão da 
desagregação do corpo no ato de percepção, a cena no sítio: «Vejo o velho e a menina da ca-
beleira sentados frente a frente, ela no tamborete e ele num monte de estopas. O velho está 
com o pau duro na mão. A neta sorri para o pau duro na mão do avô. É um pau íntegro, ro-
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A experiência da desagregação corporal e mental reflete a incapacidade de 
entrelaçar os pedaços estilhaçados de uma subjetividade despojada de referen-
tes e impedida de fi xar qualquer resposta a uma das questões ontológicas mais 
básicas: “quem sou eu?”, isto é, “qual é a minha identidade?”.

Em suma, sendo uma obra que se situa na fronteira entre o modernismo 
e o pós-modernismo, Estorvo evidencia um importante momento de transição 
que se deu principalmente na década de 80 e que diz respeito à introdução de 
novos códigos de produção literária.

* * *

A crise de identifi cação exposta tem uma dimensão que importa ainda subli-
nhar. Como sustenta Edu Teruki Otsuka:

A indefi nição das identidades dos personagens não é apenas efeito da visão 

do narrador, refratada por sua mente confusa; confi gura também a indefi -

nição social real que atinge todos os personagens, envolvidos como estão 

numa promiscuidade de relações incertas, que cruzam as esferas do crime 

e da legalidade, tornando-as quase indistinguíveis (2001: 169).

O pesquisador remata ainda que

a oscilação dos signifi cados e a destabilização de identidades e referenciais 

indiciam a amplitude da desintegração social contemporânea, que o romance 

formaliza captando-a em uma estrutura (2001: 179).

Torna-se visível, através destas afi rmações, que o conceito da identida-
de individual no romance mantém uma relação de correspondência com 
o meio social (enquanto conglomerado de identidades que condicionam 
o sujeito) representado pelo espaço urbano metafórico. O protagonista do 
romance, perambulando pela cidade numa fuga constante — numa fuite en 
avant que metaforiza a falta de um projeto que leva o Brasil ao desastre, diz 

sado, luzidio, que me parece incompatível com aquela mão toda venosa. Não parece o pau do 
velho, é mais o pau do blusão de nylon cheio de logótipos que o velho veste» (81).
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Leyla Perrone-Moisés (2002: 252) — é uma reinvenção pós-moderna da 
fi gura do flâneur boudlairiano: um observador que se desvia de um perigo 
insinuado e apenas pressentido, um vagabundo que escapa da incapacidade 
de traduzir sua experiência em ciência e que faz leituras imperfeitas de um 
ambivalente universo urbano. Como afi rma Zygmunt Bauman, «em nossa 
época líquido-moderna, em que o indivíduo livremente flutuante, desimpe-
dido, é o herói popular, “estar fi xo”  — ser “identifi cado” de modo inflexível e 
sem alternativa — é algo cada vez mais malvisto» (2005: 35). O narrador de 
Estorvo representa em si, portanto, o próprio princípio da construção iden-
titária na contemporaneidade, rejeitando qualquer tipo de compromisso19, 
mesmo a preço da imposibilidade de uma identifi cação e, por extensão, de 
uma identidade fi xa. É um homo ambulator (PEREIRA, 2009: 113). Ele va-
gueia pela cidade, que é um espaço heterogêneo e precário, multicultural e 
contraditório, marcado pelos rastros do projeto moderno fracassado, pelas 
ambivalências e ambiguidades em escala massifi cada, sem conseguir qual-
quer identifi cação com a coletividade. «Vejo a multidão fechando todos os 
meus caminhos, mas a realidade é que sou eu o incômodo no caminho da 
multidão» (BUARQUE, 1991: 106), diz o protagonista, considerando-se uma 
peça descartável dentro de uma máquina social em que não sabe se engre-
nar. Ele não sabe construir uma identidade que seja viável e conveniente em 
seu meio social, é um pária, pois «não pertencendo a nenhum setor da so-
ciedade [ele] é defi nido existencialmente e socialmente: ele é um bosta, um 
estorvo» (MASSI, 1991: 197). 

* * *

Por trás de um «intrincado quebra-cabeça [...] que pode expressar os descami-
nhos de uma cidade, o Rio de Janeiro, e de um país, o Brasil» (RIBEIRO, 2009: 
63), ou de um retrato do Brasil transformado em simulacro, «num reflexo 

19  Veja uma das cenas da perambulação noturna com uma mala que o compromete: «É noite 
e faz um calor abafado. A mala até que está leve, mas carregá-la é incômodo, chama a atenção. 
[...] Dobro a esquina e tomo uma rua sem movimento; talvez um assaltante me livre da mala. 
Com o sono em dia e de banho tomado, poderia andar por aí até amanhã, sem compromisso. 
Mas um homem sem compromisso, com uma mala na mão, está comprometido com o desti-
no da mala. Ela me obriga a andar torto e depressa» (53).
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distorcido de si mesmo» (63), onde outros críticos veem «o desencanto dos 
brasileiros diante dos governantes que se sucedem, a sensação de empareda-
mento frente à vida econômica do país, a perplexidade diante da mixórdia que 
se tornaram as relação entre a lei estabelecida e a bandidagem» (SOUZA, 1991: 
95), ou ainda, numa perspectiva mais ampla, «um vazio, cujo preenchimento 
é diferido, e isso é a pós-modernidade, não apenas brasileira mas mundial» 
(MOISÉS, 2000: 253), esconde-se um grave problema identitário que o país 
precisava enfrentar no período pós-ditatorial e que teve sua projeção na pro-
dução artística da época. O efeito pluralizante que a abertura e a pós-moder-
nidade tiveram sobre as identidades levou a uma profunda crise decorrente 
da incapacidade de identifi cação, representada na narrativa urbana, da qual 
Estorvo é um bom exemplo, tanto ao nível formal, quanto numa apreensão in-
terpretativa, retratando as identidades perturbadas numa turba urbana e num 
turbilhão de signifi cados.  
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Escritoras de uma época incômoda: 
Uma amostra da ficção feminina 

brasileira contemporânea

Regina Przybycien’
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Resumo: Este trabalho realiza uma leitura da fi cção produzida por escritoras brasileiras con-

temporâneas sob a perspectiva dos estudos de gênero. O foco da análise é a coletânea organi-

zada por Luiz Ruff ato, 25 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira (Rio de Janeiro: 

Record, 2004), na qual estão representadas algumas tendências da nova literatura feminina. 

Destacam-se, na forma, o uso da metafi cção e da narração em primeira pessoa que põem em 

relevo o ato de escrever. Na linguagem e nos temas, revela-se uma nova postura feminina, di-

reta e agressiva, confi gurando as profundas mudanças de papéis de gênero que estão aconte-

cendo nas sociedades contemporâneas. 

Palavras-chave: contos brasileiros contemporâneos, fi cção de mulheres, estudos de gênero, 

representações do feminino, metafi cção.

Ao me propor analisar a literatura de escritoras brasileiras contemporâneas, 
deparo-me desde logo com vários desafi os. Primeiramente há o problema 
sempre candente de defi nir a especifi cidade de uma literatura de mulheres 
e precisar como se distingue da literatura escrita pelos homens. O segundo 
desafi o é delimitar o alcance do termo “contemporâneo”, que pode abranger 
o agora imediato, alguns anos ou mesmo algumas décadas. Outra difi culdade 
não menos desprezível é a ausência de bibliografi a crítica sobre obras recente-
mente publicadas. Se essa ausência por um lado dá ao crítico maior liberdade 
de interpretação, por outro, tira-lhe a possibilidade de dialogar com diferentes 
estudos e perspectivas críticas. 

Correndo o risco de simplifi car um quadro extremamente complexo, pro-
ponho-me a examinar uma amostra da produção contemporânea recente, pu-
blicada na coletânea 25 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira 
(RUFFATO, 2004). Nela estão reunidos contos de escritoras que estão des-
pontando, ou já despontaram, no cenário brasileiro, algumas delas com vários 
títulos publicados, outras com uma produção ainda incipiente, mas que chama 
a atenção pela temática e/ou pelos recursos estilísticos. A amostragem, natu-
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ralmente, não é signifi cativa do ponto de vista quantitativo. Para um estudo em 
profundidade da produção de escritoras brasileiras recentes seria necessária 
uma pesquisa ampla que foge aos objetivos deste ensaio crítico. Pretendo ape-
nas apontar algumas tendências identifi cadas na fi cção dessas novas escritoras.

Primeiramente, um breve comentário sobre os debates teóricos em torno 
da fi cção escrita por mulheres levados a efeito pela crítica feminista e de gênero. 

Desde a década de setenta do século passado a crítica feminista tem se 
debruçado sobre a questão da existência ou não de marcas que caracterizem 
a literatura escrita por mulheres recorrendo a teorias de diversos campos do 
conhecimento como a biologia, a psicanálise, a antropologia, a linguística, o 
materialismo histórico, a crítica cultural, na tentativa de encontrar modelos 
explicativos para a especifi cidade da produção literária feminina1. A crítica mais 
radical postula a existência de uma escrita feminina revolucionária que rompe 
com a racionalidade, realizando um trabalho de guerrilha dentro da língua. Essa 
estratégia desafi a a linguagem patriarcal, sobre a qual escreve Monique Witting: 

As mulheres dizem: a linguagem que você fala envenena sua glote, língua, 

palato, lábios. Elas dizem: a linguagem que você fala é formada por palavras 

que o matam. Dizem: a linguagem que você fala é formada por signos que, 

apropriadamente falando, designam o que os homens apropriaram (WIT-

TING apud SHOWALTER, 1994: 35).

A linguagem patriarcal que ordena o mundo e as ideias necessita ser minada 
por dentro, daí a metáfora da guerrilha utilizada pelas feministas. Uma escrita 
feminina seria então uma estratégia política, um modo de desafi ar as estruturas 
lógico-racionais que moldam a linguagem e o pensamento ocidental. A proposi-
ção é tentadora, mas como defi nir essa outra linguagem? Helène Cixous afi rma: 
«É impossível defi nir uma prática de escrita feminina, pois a prática nunca será 
teorizada, inclusa, codifi cada - o que não implica sua inexistência» (CIXOUS apud 
SHOWALTER, 1994: 29). A declaração de Cixous é condizente com a radicalidade 
de sua teorização feminista. Para ela a escrita feminina não pode ser defi nida, pois 

1 Um estudo didático e abrangente das principais tendências teóricas e dos debates em tor-
no delas é o da crítica americana Elaine Showalter, (SHOWALTER, 1994: 23-57). Também Jane 
Flax fornece uma visão panorâmica interessante desses debates (FLAX,1992: 217-250).
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qualquer tentativa de defi nição equivaleria a conter essa linguagem dentro das 
estruturas patriarcais que ela desafi a. Entretanto, como observou Cíntia Schwan-
tes (2003), essa proposição é problemática, pois técnicas como fragmentação e 
descontinuidade da linguagem, frequentemente associadas à escrita feminina, não 
são característica exclusiva da literatura de mulheres, tendo sido praticadas pelas 
vanguardas do início do século XX. Na época esse rompimento com a lineari-
dade representou uma grande revolução estética. Hoje ele constitui uma prática 
comum, da qual lançam mão escritores de ambos os sexos. Acrescentaria ainda 
outro problema nessa proposição de uma escrita feminina: ao associá-la ao rom-
pimento das estruturas do discurso lógico-racional, não estaríamos reforçando 
antigos estereótipos do feminino, tradicionalmente associado ao instinto e à irra-
cionalidade? Em síntese, a tese de que as mulheres praticam uma escrita distinta, 
identifi cável nos textos, parece-me difícil de sustentar. As adeptas dessa corrente 
teórica geralmente respondem que se trata de um posicionamento político, uma 
estratégia deliberada de subversão das estruturas de pensamento dominantes no 
Ocidente desde a Antiguidade Clássica. Esse argumento as aproxima dos fi lósofos 
pós-estruturalistas como Foucault e Derrida, cujas obras escrutinam e descons-
troem as bases do arcabouço fi losófi co ocidental, mas não tocam em questões de 
gênero. Vemos que a teorização feminista inevitavelmente tem que se valer de 
teorias e conceitos das áreas de conhecimento mainstream. 

A dicotomia masculino versus feminino que caracterizou grande parte dos 
debates teóricos das primeiras décadas do feminismo acabava reduzindo essas 
categorias à sua dimensão biológica. Para tentar escapar desse determinismo, 
foi pensada a categoria “gênero”, assim defi nida por Guacira Lopes Louro: 

Ao utilizar gênero, deixava-se de fazer uma história, uma psicologia ou uma 

literatura de mulheres, sobre as mulheres, e passava-se a analisar a construção 

social e cultural do feminino e do masculino, atentando para as formas pe-

las quais os sujeitos se constituíam e eram construídos, em meio a relações 

sociais de poder. O impacto dessa nova categoria analítica foi tão intenso 

que, mais uma vez, motivou veementes discussões e mesmo algumas fratu-

ras internas. Também as relações de gênero passaram a ser compreendidas e 

interpretadas de muitas e distintas formas, ajustando-se (a) ou interpelando 

referenciais marxistas, psicanalíticos, lacanianos, foucaultianos, pós-estru-

turalistas... (LOURO, 2002: 15) 
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Como se pode perceber pelas observações de Louro, a categoria de gênero 
não resolveu os problemas teóricos com que se debatem a(o)s pesquisadora(e)
s que se debruçam sobre a produção literária dos mulheres. As polêmicas in-
ternas continuam, para não mencionar as resistências dos que se ocupam das 
teorias mainstream, que vêem os estudos de gênero como uma ocupação pouco 
séria, carecendo de rigor analítico. 

Entretanto, resistências e polêmicas à parte, o gênero é um conceito im-
portante para se pensar a construção da subjetividade e as suas confi gurações 
sociais, históricas e culturais. A concepção pós-moderna do sujeito coloca-o 
como um ser fluido, ocupando várias posições simultâneas (de classe social, 
gênero, faixa etária, raça, etnia, nacionalidade, etc.). Essa concepção é muito 
diferente do sujeito do Iluminismo, visto como tendo uma identidade fi xa, de 
um ser pensante e consciente, centrado na racionalidade (o “penso, logo exis-
to” de Descartes)2.

Segundo Teresa de Lauretis, o gênero é um dos elementos constituintes 
da subjetividade, mas é também a construção de uma relação social baseada na 
oposição estrutural dos dois sexos biológicos, que cientistas sociais feministas 
denominaram de “sistema sexo-gênero”. Segundo Lauretis, 

as concepções culturais de masculino e feminino como duas categorias 

complementares mas que se excluem mutuamente, nas quais todos os seres 

humanos são classifi cados formam, dentro de cada cultura, um sistema de 

gênero, um sistema simbólico ou um sistema de signifi cações que relacio-

na sexo a conteúdos culturais de acordo com valores e hierarquias sociais. 

[...] O sistema de sexo-gênero é tanto uma construção sociocultural quanto 

uma aparato semiótico, um sistema de representação que atribui signifi cado 

(identidade, valor, prestígio, posição de parentesco, status dentro da hierar-

quia social etc.) a indivíduos dentro da sociedade (LAURETIS, 1994: 211-212).

Lauretis apropria o conceito foucaultiano de tecnologia sexual, com o qual 
o fi lósofo descreve a construção da sexualidade. Tecnologia sexual, para ele, 

2  Stuart Hall analisa as construções históricas do sujeito e defi ne três momentos na cons-
trução da subjetividade: O sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e a virada epistemo-
lógica que deu origem ao sujeito pós-moderno. Para Hall o feminismo representou um dos 
grandes descentramentos do sujeito na pós-modernidade (HALL, 2006).
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é «o conjunto de efeitos produzidos em corpos, comportamentos e relações 
sociais» pelo desdobramento de «uma complexa tecnologia política» (FOU-
CAULT apud SHOWALTER, 1994: 208). Foucault está interessado na relação 
entre conhecimento, discurso e poder e em como esse poder, produzido pe-
los discursos e disseminado em todas as esferas, inclui e exclui, determina o 
que está dentro e o que está fora, constrói os sujeitos e as relações entre eles. 
O fi lósofo, entretanto, não toca na questão de gênero na sua história da sexu-
alidade. Lauretis propõe pensar o gênero como produto de certas tecnologias 
sociais, como, por exemplo, o cinema ou a publicidade (e eu acrescentaria a 
internet, essa poderosa tecnologia da contemporaneidade, equivalente, quiçá, 
à invenção de Gutenberg). 

Do extenso corpus de teorização sobre o gênero produzido nas últimas 
quatro décadas - impossível de resumir num breve trabalho cuja natureza não 
é teórica - podemos extrair algumas conclusões que podem servir para a lei-
tura da produção literária que me propus analisar. Primeiro, as tecnologias de 
gênero interpelam os sujeitos e produzem efeito sobre seus corpos, sua sexu-
alidade, seu lugar no mundo. Segundo, os sujeitos são construídos em relação 
e/ou em oposição a outros sujeitos (por exemplo, na relação/oposição entre o 
masculino e o feminino). Terceiro, essa construção é histórica: muda conforme 
mudam as sociedades. Estas, por sua vez, se transformam em função de várias 
contingências, entre elas, não menos importantes são as tecnologias que con-
fi guram novas maneiras de viver e se relacionar com o outro. 

Mary Wollstonecraft (1979), uma das primeiras feministas da história, fi -
lha do século das Luzes, ripostou Rousseau por ele crer na natureza fraca das 
mulheres e afi rmar que a maior virtude feminina é a obediência. A autora 
acreditava ser a falta de uma educação adequada o grande mal que condena as 
mulheres à superfi cialidade e à infantilização. Intelectual iluminista, Wollsto-
necraft assentava na razão a liberdade tanto dos homens como das mulheres. 
Afi rmou que se as mulheres recebessem a mesma educação reservada aos ho-
mens, também elas seriam capazes de grandes feitos.

No fi nal da década de 1920 Virginia Woolf (1985) declarou que, para serem 
boas escritoras, as mulheres precisam ter um quarto próprio e dinheiro sufi -
ciente para não ter que se preocupar com questões comezinhas. Lamentava que 
romancistas do século XIX do porte de Jane Austen e Charlotte Brönte não te-
nham tido privacidade para se dedicar mais à literatura, escrevendo, muitas vezes 
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culposamente, na sala de jantar, cercadas de familiares e dividindo-se entre as 
letras e as tarefas femininas. Que escritoras não seriam as mulheres - especula 
Woolf - se tivessem tido a chance que tinham os homens de viajar, expandir 
horizontes, conhecer o vasto mundo para além do limitado espaço doméstico. 

Até mais ou menos a metade do século XX as mulheres pareciam escre-
ver com o olho da censura sobre elas. A maioria dos temas girava em torno 
da relação amorosa heterossexual, casamento, fi lhos e a busca de sentido e 
transcendência para a vida restrita e frustrante de dona-de-casa. Havia as que 
ousavam desafi ar as convenções e sair do espaço reservado à bem comporta-
da literatura “feminina”, abordando temas considerados tabus ou utilizando 
uma linguagem obscena, mas pagavam um preço por isso, sofrendo censura 
ou mesmo ostracismo. 

O cenário mudou bastante nos últimos cinquenta anos. Acompanhando 
as transformações sociais - a revolução sexual, a inserção da mulher no espaço 
público, a redefi nição dos papéis de gênero - a literatura contemporânea de 
mulheres nada tem de comportada, como parecem indicar os 25 contos bra-
sileiros que escolhi analisar. 

Antes de proceder aos comentários sobre os contos, apresentarei um breve 
perfi l das escritoras, baseado nos dados biográfi cos que aparecem no livro. Das 
25 contistas, 13 nasceram a partir de 1970, portanto, são relativamente jovens. 
Praticamente todas são urbanas: 22 moram em grandes cidades, das quais 13 
em São Paulo e no Rio de Janeiro. Quanto à educação, 23 têm curso universi-
tário e 8 possuem mestrado ou doutorado. As profi ssões se dividem assim: sete 
jornalistas, três publicitárias, duas professoras universitárias, duas roteiristas, 
uma socióloga, uma psicanalista, uma funcionária pública, uma pedagoga, uma 
tradutora, três que se identifi cam como escritoras profi ssionais e três que, na 
época da publicação, eram estudantes. Esse levantamento nos dá algumas in-
dicações. Atualmente as mulheres brasileiras de classe média estudam bastante 
(em algumas universidades elas já constituem a maioria do total de alunos); to-
das as escritoras da coletânea têm formação humanística; pouquíssimas podem 
se dar ao luxo de viver de literatura. No passado, para sobreviver, a maioria 
dos escritores brasileiros era funcionário público ou colaborava com jornais e 
revistas como freelancer. Hoje uma parte signifi cativa é jornalista profi ssional. 
Assim, se antes o literato escrevia no jornal, hoje são os jornalistas que viram 
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literatos. É possível que a obrigação de escrever diariamente lhes dê a prática 
da escrita, fundamental para o desenvolvimento da criação literária. 

Quanto aos critérios de escolha das contistas, o organizador da coletânea, 
Luiz Ruff ato, afi rma: 

Sobre as mulheres enfeixadas nesta antologia, algumas palavras. Como em 

tudo há que estabelecer parâmetros, eis o deste livro: todas que aqui estão 

começaram a publicar prosa de fi cção a partir de 1990. Não houve limite 

de idade, tema, ideologia, estilo ou extensão do trabalho, apenas exigiu-se 

ineditismo dos textos (2004: 15)3.

Vemos que as únicas exigências foram a contemporaneidade (lembremos 
que o livro foi publicado em 2004) e o ineditismo dos textos. Nenhuma das 
autoras faz parte ainda do cânon da literatura brasileira.

Quanto às características gerais dos contos, chama a atenção o fato de que 
vinte das vinte e cinco histórias são narradas em primeira pessoa. Poder-se-
ia aventar várias hipóteses sobre esse fenômeno. Há um traço decididamente 
narcísico nessas narrações em que a narradora-personagem embarca numa 
 busca não sabe bem de quê no anonimato da grande cidade. «Eu era uma es-
critora bêbada, perdida em uma cidade enorme e sem nenhum lugar decente» 
(23) - assim começa o conto “Psycho” de Clarah Averbuck. «Sei que já há al-
gumas horas que estou caminhando pela avenida Brasil e também sei que este 
é o nome desta estrada frenética» (311) - diz a narradora-personagem desme-
moriada do conto “A um passo” de Rosa Amanda Strausz. O narcisismo, a ob-
sessão com as próprias sensações, a perscrutação incessante do eu constituem 
um traço das sociedades pós-modernas. O discurso dominante afi rma que é 
preciso estar bem consigo mesma, buscar a satisfação física imediata, prezar 
acima de tudo a auto-realização. A relação com o outro é sempre agônica, diz 
o psicanalista Jurandir Freire Costa, porém no mundo contemporâneo ela se 
caracteriza por uma enorme indiferença ou descaso para com o outro (COSTA, 
2000). A busca de satisfação e a impossibilidade de realizá-la gera a angústia e 

3  Nas citações dos contos da coletânea o número da página está indicado no corpo do texto 
logo após a citação.
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o vazio, condição em que as personagens de vários contos estão mergulhadas. 
Este é um aspecto existencial da questão. 

No entanto, existe também uma dimensão social que parece caracterizar a 
narrativa brasileira. Por que uma grande quantidade de obras - algumas confi -
gurando grandes clássicos da fi cção - é narrada em primeira pessoa? Vejamos 
apenas alguns exemplos canônicos: Memórias póstumas de Brás Cubas e Dom 
Casmurro de Machado de Assis; São Bernardo de Graciliano Ramos, Grande 
sertão, veredas de Guimarães Rosa, A paixão segundo G.H. de Clarice Lispector 
são todos romances narrados em primeira pessoa. Uma hipótese é que o brasi-
leiro tem difi culdade de lidar com a objetividade e a impessoalidade. Histórias 
com um narrador distanciado que apresente visões do contexto social amplo 
são menos comuns na literatura brasileira. 

Nos anos 1930 Sergio Buarque de Holanda (1995) escreveu sobre a difi -
culdade do brasileiro de separar o espaço público do privado. O historiador 
atribui ao passado colonial do Brasil, com seu sistema de grandes engenhos 
rurais, onde se desenvolviam extensos laços de parentesco e apadrinhamento 
que eram transferidos para a política, a origem da necessidade brasileira de es-
tabelecer laços pessoais no espaço público. Segundo Holanda, mais tarde essa 
característica se transfere para toda a sociedade brasileira. Assim, na cultura 
brasileira há uma predileção pelo viés subjetivo na interpretação dos aconte-
cimentos, pela memória ao invés da História4.

O discurso literário, é preciso frisar, não possui nenhum compromisso com 
o contexto social ou com a história, entretanto, ele não acontece no vazio: tem 
sempre um pé nas confi gurações sociais que o cercam, mesmo quando parece 
inteiramente invenção. Se as escritoras contemporâneas parecem abusar da nar-
rativa em primeira pessoa, elas não estão sozinhas. Fazem parte de uma longa 
tradição na qual se inserem alguns dos grandes mestres da literatura brasilei-
ra. Questões cruciais da sociedade e da história do país são escrutinados pelo 
olhar do narrador, que nos dá a sua versão dos acontecimentos, muitas v ezes 
fi ltrados pela memória. Como a narrativa em primeira pessoa, por ser subjeti-
va, coloca as motivações e justifi cativas do narrador sob suspeita, pode ser um 
recurso efi caz para criticar indiretamente a sociedade. É o caso de Memórias 

4  Gabriel Borowski (2012) comenta brevemente essa tendência do romance brasileiro em 
sua tese de mestrado especifi camente em relação à autonarrativa de feição memorialística. 
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póstumas de Brás Cubas, no qual Machado de Assis expõe as mazelas da vida 
social burguesa do fi nal do Segundo Império sem incorrer numa crítica direta 
que o indisporia, talvez, com a sociedade do seu tempo. No caso das escritoras 
aqui analisadas, a narrativa em primeira pessoa é sobretudo narcísica, trata de 
sentimentos e conflitos pessoais. Ela se torna irônica quando adicionalmente 
a autora recorre à metafi cção. 

Cinco dos contos da coletânea utilizam a técnica da metafi cção, sendo que 
dois deles se constroem inteiramente com esse recurso: “No céu com diaman-
tes” de Luci Collin e “Glória” de Guiomar de Grammont. Luci Collin, ademais, 
utiliza uma narrativa fragmentada, constituída de takes, como num cine-jornal, 
e notas de pé de página parodiando o discurso acadêmico. O efeito geral não é 
apenas a autoironia do narrador-escritor, mas também uma sátira da crítica lite-
rária, principalmente daquela publicada na imprensa. Vejamos o início do conto: 

TUDO ESTÁ ENTRE PARÊNTESES: Sim, tem caráter autobiográfi co. É 

um texto com mau caráter.2 A personagem principal é severamente mío-

pe. A personagem principal sempre escreve atraso com “z”. A personagem 

principal pensa que é a protagonista e que, no correr da pena, um intrincado 

enredo se apresentará, mas nada de importante, nada mesmo, acontecerá 

neste parágrafo. Nem nos outros. 

2Em 25 de maio passado nossa emérita crítica Annamaria Polli-Sanson pu-

blicou artigo (pequeno, quase uma notinha, alegando “desnecessariedade 

em tomar o tempo dos leitores”) n’A Tribuna de Curitiba atentando para o 

“caráter degenerativo da produção pretensamente literária” do autor deste 

conto. Contatos com Polli-Sanson (palestras, manhãs de autógrafos, entre-

vistas, chás) pelo e-mail annitta@rapidinha.com.br (69)

Na nota de rodapé, destaque-se a ironia que recai sobre a crítica. A afi rma-
ção de que não quer “tomar o tempo dos leitores” se parece com a proverbial 
atitude cultural do brasileiro médio, que vê a literatura (e a crítica literária) 
como lazer, algo pouco sério. Já no século XIX José de Alencar no prefácio do 
romance Iracema, imaginava um leitor deitado na rede, na hora mais quente 
da tarde, e lhe sugeria pegar o livrinho do autor «para desenfastiar o espírito» 
(ALENCAR, 1991). Outro dado cultural que Collin ironiza é a mania dos brasi-
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leiros, principalmente das classes mais baixas, de atribuir nomes estrangeiros 
aos fi lhos ou nomes com consoantes duplas para lhes dar um ar estrangeirado. 

O conto de Guiomar de Grammont também é construído metafi ccional-
mente, na consciência de um narrador masculino que viaja de trem com outros 
doze escritores, cada um deles encarregado de escrever um conto. Todos os 
outros escritores já haviam entregado a encomenda, menos o narrador, cuja 
mente divaga em reminiscências da primeira viagem de trem com a avó e se 
debate testando enredos que descarta por considerá-los inadequados: 

Nesse momento parei. Era um conto de terror o que estava tentando fazer? 

Talvez uma metáfora do que eu pensava de mim mesmo. [...] Um pouco de 

suspense, quem sabe? Ando mesmo vendo fi lmes em excesso e, afi nal de 

contas, nós, escritores dessa época incômoda, sempre achamos que preci-

samos colocar em nossos livros umas pitadinhas de esoterismo ou literatura 

policial para sermos lidos. Quem vai se importar em ler qualquer coisa que 

tenha uma mensagem mais profunda? E o que são mensagens “profundas”? 

Profundas para quem? (152).

A história é toda construída nessa espécie de monólogo interior do per-
sonagem-narrador que no processo revela o mal estar do escritor contempo-
râneo: escrever sobre o quê quando tudo parece já ter sido dito, quando ao 
leitor médio interessam apenas temas ligeiros, sexo ou auto-ajuda? Por outro 
lado, o conto satiriza a mistifi cação que caracteriza a fi gura do escritor maldito 
encenada pelo narrador:

Publiquei há dez anos um livrinho cheio de mentiras e, por incrível que pa-

reça, comecei a ser chamado para jantares e lançamentos de livros. Compa-

recia sempre com uma capa de chuva cinza à Humphrey Bogart, os cabelos 

em desalinho, um ar de drogado no rosto. Respondia com monossílabos a 

tudo que me perguntavam e ... pronto. Eis aí, num passe de mágica, um es-

critor. Comecei a cultivar o mito de que havia abandonado a literatura. Era 

eu o novo Rimbaud. Todos me achavam o máximo (153). 

Na caracterização do narrador-autor, está implícita uma crítica de gênero à 
impostura da fi gura do escritor (masculino). Na sua autodepreciação, ele revela 
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fragilidade interior, dúvidas sobre o próprio talento, mas assume a encenação 
pública do criador genial e incompreendido, herança romântica cultivada por 
certos escritores. 

As outras três contistas que recorrem à metafi cção o fazem de maneira 
mais circunstancial. Falam de sua escrita, mas não dramatizam o ato de escre-
ver na construção da história. A personagem-narradora do conto “Bondade” 
de Simone Campos inicia a narração com uma declaração de princípios sobre 
o ato de escrever: «Sempre quis escrever alguma coisa. Não precisava ser li-
vro, conto estava bom. Mas só escrevo em primeira pessoa. Não sai nada se eu 
imaginar um personagem; ele não me diz coisa alguma. Também preciso me 
inspirar em fatos reais» (29). A história que se segue é convencional na forma, 
embora não no tema (sobre os temas falarei adiante). As referências e situações 
remetem à subcultura dos jovens urbanos: rock, histórias em quadrinhos, sho-
pping centers, internet. Simone Campos é a mais jovem contista da coletânea 
(tinha 21 anos à época da publicação). 

O conto de Adriana Lunardi, que tem um fi nal surpreendente, também 
começa com uma declaração do narrador (somente mais tarde percebemos que 
se trata de um homem) sobre o ato de escrever: «É sempre difícil encontrar o 
momento inicial, o quê deflagrador de uma história cuja importância só será 
conhecida em um longínquo depois, já instalado no campo linear de nossas 
biografi as»(237). A história se desenvolve como o roteiro de um fi lme, o que 
não é de surpreender já que a autora é roteirista de televisão. 

“Silver tape” de Mara Coradello apresenta uma narradora-personagem de-
pressiva e obsessiva que revela em flashes detalhes de sua vida. Logo no início, 
uma epígrafe de Ana Cristina Cesar, poeta suicida da contracultura dos anos 
setenta, explicita a intertextualidade do texto de Coradello. A linguagem des-
contínua, fragmentada lembra o estilo de Ana C. – como a poeta era referida 

- embora seja também devedora da linguagem publicitária e da internet. A nar-
radora perscruta obsessivamente sua psique, seu corpo, o sexo, as relações com 
os homens. A revelação de que é escritora se dá, não no início do conto, como 
nos demais, mas no meio de outras observações e por uma negação: «EU NÃO 
VOU MAIS ESCREVER. Ela olhou para os livros na estante e decidiu. Ao lado da 
estante disfarçado em moldura de quadro, um espelho. Uma pintura falsamente 
naïf» (80). As letras maiúsculas dramatizam a resolução e o espelho é metáfora 
do narcisismo que demanda a perscrutação incessante de si. 
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A metafi cção não constitui novidade na literatura brasileira. Foi um recurso 
utilizado por Machado de Assis, Graciliano Ramos, Clarice Lispector e outros 
grandes escritores. O que salta aos olhos é a quantidade de poetas, romancistas, 
contistas que se valem do recurso na contemporaneidade. A autoreferencia-
lidade é uma das marcas da literatura pós-moderna. Dir-se-ia que, esgotada a 
possibilidade de criar o novo, exigência sine qua non do modernismo (“make it 
new” – era o slogan famoso de Ezra Pound), a literatura se volta sobre si mesma, 
desnudando de várias maneiras o processo de sua construção. 

Se não há mudanças radicais na forma dos contos da coletânea organizada 
por Luiz Ruff ato (embora as escritoras visivelmente incorporem as novas tec-
nologias no modo de narrar) o mesmo não pode ser dito do tipo de linguagem 
utilizada e dos temas desenvolvidos. 

Quanto à linguagem, verifi ca-se que estamos a anos-luz da literatura fe-
minina disciplinada, culta e bem comportada praticada pelas escritoras do 
passado. É na linguagem irreverente ou vulgar de alguns contos (nove ao todo) 
que se verifi ca mais claramente a transgressão dos modelos tidos tradicional-
mente como femininos. A fala de algumas personagens, erótica ou obscena, é 
agressiva, sem censura, rompe os limites do que era considerado apropriado 
para uma mulher. 

Analisando os contos eróticos de Hilda Hilst, Eliane Robert Moraes obser-
va que o erotismo e a linguagem obscena sempre existiram na literatura, mas a 
eles estava reservado um lugar próprio. Confi guravam uma espécie de gênero 
menor, sem pretensões literárias, cujo intuito era excitar o leitor. «O escânda-
lo acontece, pois», conclui Moraes, «quando os temas obscenos abandonam 
o gueto onde se confi nam os gêneros inferiores e se associam às expressões 
legitimadas como superiores» (MORAES, 2008: 13-14). Embora nenhum dos 
contos da coletânea aqui analisada transgridam tão radicalmente como a prosa 
escandalosa de Hilda Hilst, parece-me que na literatura contemporânea o alto 
e o baixo se aproximam sem causar grande espanto ou rejeição. 

Quanto aos temas, são bastante variados. A frustração, principalmente a 
sexual, aparece com frequência. O sexo aparece em onze contos, mas a novi-
dade é que em três deles não está focado na relação homem-mulher. Em dois 
o homossexualismo masculino ou feminino é abordado naturalmente, como 
condição existencial, sem constituir necessariamente o foco central do dra-
ma que se desenrola nas histórias. No conto “Bondade” de Simone Campos, a 
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protagonista-narradora jovem, provavelmente adolescente, se declara lésbica. 
O enredo se desenvolve em torno da atração por uma colega e repulsão pelos 
jogos de sedução com que esta personagem vivencia seus relacionamentos 
com os outros. 

No conto “Considerações sobre o tempo” de Adriana Lunardi um nar-
rador masculino, que se encontra na casa que dividia com seu companheiro, 
fi xa a atenção nos convidados que chegam à casa, na empregada, no cão que 
partilhou suas vidas durante doze anos, nos móveis, nos quadros, ao mesmo 
tempo que rememora momentos signifi cativos do passado dos dois. Somente 
na última frase da história nos damos conta de que ele está morto e os amigos 
se reúnem na casa de seu companheiro para uma cerimônia na qual suas cinzas 
são espalhadas no jardim. A narração tem um lirismo melancólico e a morte, 
tema central, (embora só nos apercebamos disso no fi nal) se apresenta como 
perda defi nitiva do amor, da vida partilhada. 

Já o conto “Madrugada” de Heloísa Seixas explora o tema de uma relação 
lésbica problemática em que o sexo é descrito como uma possessão vampi-
resca. A narradora insone, sentada sozinha no apartamento, no meio da noite, 
depois de ter voltado aparentemente de um lugar de cura, e temporariamente 
livre da dependência de drogas e sexo, teme a noite que pode trazer de volta 
o “vampiro”. Alerta, fi xa a porta e espera. A técnica do suspense que cresce ao 
longo da narrativa até o clímax fi nal lembra os contos de Edgar Allan Poe, com 
a diferença que a linguagem do autor americano é ascética ao passo que a de 
Seixas é carregada de erotismo. 

A representação do masculino se dá de várias formas. O conto de Livia 
Garcia-Roza “Minha flor” é um diálogo, ou mais bem um monólogo, de um 
marido que humilha e maltrata a mulher. O personagem é uma caricatura 
do macho que utiliza a força física e o sexo para exercer o poder. Em com-
paração, no conto “Um elefante” de Állex Leilla, o narrador-personagem 
masculino é frágil e indeciso. Incapaz de se relacionar com mulheres de 
verdade, ele fantasia sobre a mulher ideal. Voyer na cidade anônima, se-
gue e observa de longe uma jovem, encetando diálogos imaginários com 
ela. Quando fi nalmente um amigo força um encontro, ele diz à moça que a 
ama e pede para se case com ele, ao que ela retruca: «como pode me amar 
se nem me conhece cara?» (209). O realismo da mulher contrasta com o 
romantismo do personagem, ironizado por meio de vários índices na his-
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tória (referências a músicas, clichês) que fazem parte do repertório que os 
brasileiros chamam de brega5.

“Uma alegria” de Claudia Lage descreve a descoberta do sexo na velhice na 
fi gura de uma mulher que experimenta a masturbação e goza pela primeira vez. 
Surpreendida pelo marido no gozo solitário, volta a despertar nele o interesse 
pelo seu corpo e pelo sexo. 

Vemos, portanto, a enorme importância atribuída ao sexo nas histó rias 
e as diferentes maneiras como ele é vivido, em relações hetero ou homosse-
xuais, como denúncia do machismo ou como descoberta na idade madura, 
como satisfação ou, mais frequentemente, como frustração. Estamos longe 
do lirismo amoroso velado ou apenas sugerido da fi cção feminina de déca-
das passadas. Para as escritoras contemporâneas, o sexo não é tabu: a libido 
feminina, o gozo, a masturbação, tudo é explorado e grafi camente descrito. 
A relação com o outro é agônica; importa a satisfação do desejo, ainda que 
para isso o outro seja só um instrumento; ou seja, a atitude de algumas per-
sonagens femininas se aproxima do modo tradicionalmente masculino de 
agir e pensar. Estariam esses contos indicando uma inversão dos papéis de 
gênero na contemporaneidade? 

Sexo e solidão, busca e frustração parecem ser os motes dessas histórias 
urbanas de personagens que vivem em velocidade de megabytes, ao som de 
música eletrônica, em meio a um caos de referências: literárias, pop e trash. É 
inegável o enorme impacto das tecnologias recentes, sobretudo da internet, no 
fazer literário das novas escritoras. 

Na coletânea aqui analisada, duas autoras fogem desse padrão urbano pós-
moderno. Augusta Faro, de Goiás, e Leticia Wierzchowski, do Rio Grande do 
Sul. Essa referência geográfi ca não é casual. Os estados de Goiás e Rio Grande 
do Sul (e também Minas Gerais) possuem uma forte identidade regional que 
se manifesta no ritmo da fala, no uso de expressões típicas e, principalmente, 
na tradição da oralidade popular. Os contadores de histórias (contadores de 

“causos”, como dizem os mineiros) recorrem à inventividade e à fantasia tecendo 
enredos fantásticos. É preciso lembrar o quanto Guimarães Rosa bebeu dessa 

5  Brega: adjetivo de dois gêneros; Regionalismo: Brasil. Uso: informal, pejorativo. De mau 
gosto, sem refi namento, segundo o ponto de vista de quem julga. Dicionário eletrônico Houaiss 
da Língua Portuguesa. 
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fonte para criar a sua obra Grande sertão, veredas, inspirando-se em persona-
gens do sertão de Minas Gerais.

Augusta Faro segue essa tradição dos contadores de casos na história “Ger-
trudes e seu homem”. A personagem Gertrudes, uma costureira, se estabelece na 
cidade e conta a todos que seu marido é caixeiro viajante. De tempos em tem-
pos Gertrudes anuncia que ele chegou e dorme, cansado da viagem. Ninguém 
jamais o viu, mas Gertrudes, apaixonada, prepara-lhe mil agrados, desvela-se 
em atenções e conta maravilhas sobre o seu homem, deixando as mulheres da 
cidade loucas de inveja. Somente Gertrudes parece ter encontrado o homem 
perfeito na terra. Até que um dia, tendo a costureira saído, algumas mulheres 
entram sorrateiramente na casa e vão espiar o misterioso marido adormeci-
do. Para seu espanto, descobrem que o homem perfeito é um boneco de louça. 

De todas as escritoras da coletânea, apenas Leticia Wierzchowski, gaúcha 
descendente de poloneses, dedica-se à fi cção regionalista e étnica, ambientando 
suas histórias no Rio Grande do Sul e também escrevendo romances inspirados 
na história dos seus ancestrais. Ficou famosa quando a Rede Globo de Televisão 
adaptou seu romance A casa das sete mulheres (2002) transformando-o num 
dos seriados mais famosos da televisão brasileira. A história é ambientada no 
tempo da Revolução Farroupilha (1835-1845) que proclamou a independência 
do Rio Grande do Sul, criando a República Piratini. Depois de muitas lutas 
sangrentas, os revoltosos foram derrotados pelas tropas do governo imperial. 
As protagonistas de Wierszchowski são as mulheres da casa do líder da re-
volução, Bento Gonçalves. A história gira em torno de seus dramas pessoais, 
dos perigos constantes a que estavam sujeitas (porque os homens lutavam na 
guerra) e de sua enorme coragem. A escritora publicou também os romances 
Uma ponte para Terebin e Cristal polonês inspirados em histórias dos imigrantes 
poloneses no Rio Grande do Sul. 

No conto de Wierzchowski “O morro da chuva e da bruma”, a protagonista 
narra sua história desde o momento em que, ainda bebê, foi abandonada pela 
mãe à beira da estrada e encontrada por um pescador que a criou e ensinou a 
ler cartas e prever o futuro. A narração percorre vários momentos da vida da 
personagem e descreve o encontro com um poeta nunca nomeado, que lhe dá 
de presente um poema, fator que desencadeará nela o desejo de saber ler e co-
nhecer o mundo existente para além da praia onde passou sua vida. Quando 
o velho pescador morre, ela pega a estrada em direção às grandes cidades do 
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norte, à procura do Poeta. De todas as histórias da coletânea, é a que mais se 
aproxima da imagem tradicionalmente associada ao feminino: a mulher cigana, 
feiticeira, vidente, detentora do mistério, de forças instintivas. Se pensarmos 
no Poeta do conto como uma metáfora do poético, podemos dizer que a nar-
radora busca a dimensão poética da vida. 

Essa dimensão tem a ver com a criatividade e o lúdico, com a capacidade 
de ver o mundo com um olhar sempre novo, sem as amarras do hábito e das 
convenções, quando então a linguagem adquire liberdade e voo. Talvez Moni-
que Witting e Helène Cixous tivessem em mente o poético quando falaram da 
linguagem feminina livre das amarras do discurso patriarcal, mas nesse caso, 
essa linguagem “feminina” não seria privilégio da escrita das mulheres - pode 
ser praticada igualmente pelos homens. O poético, entretanto, permanece no 
horizonte do possível, mais como utopia do que como realidade, porque a lin-
guagem que utilizamos tem uma longa história de formas de nomear que visam 
o poder sobre as coisas e aprisionam o ser e o mundo.

Os contos da coletânea de Ruff ato dão uma amostragem da produção 
literária recente das mulheres no Brasil. Várias das histórias tem um tom 
duro, sem lirismo, sem poesia. Estará faltando o poético no mundo contem-
porâneo? Ou as mulheres cansaram de desempenhar os papéis de gênero a 
elas destinados? Parece-me que ambas as perguntas podem ser respondidas 
afi rmativamente. 
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Dilma Rousseff: Da guerrilha ao Palácio do Planalto
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Resumo: No artigo apresenta-se a trajetória política, pessoal e familiar da atu-

al Presidente do Brasil, os seus primeiros anos e compromisso em prol da re-

cuperação democrática do seu país, fase que terminou com a sua detenção.

Posterioramente, aborda-se a sua interessante trajetória no serviço público e a relação com 

Luiz Inácio “Lula” da Silva, quem a catapulta para a Primeira Magistratura.

Palavras-chave: América Latina, Brasil, Democracia, Partido dos Trabalhadores, Dilma 

Rousseff .

Introdução
A partir de 1 de janeiro de 2011, Dilma Rousseff , assumiu a presidência do Brasil 
das mãos de Lula da Silva, este colocou-a no poder como se se tratasse do seu 
alter ego aplicando uma espécie de “plano Pigmalião”. Pela primeira vez uma 
mulher chega ao poder no maior país da América Latina. Ela, a candidata do 
Partido dos Trabalhadores (PT), obteve nas urnas 56% dos votos validamente 
emitidos, superando amplamente o candidato social-democrata José Serra. A 
sua eleição foi um marco na chefi a do Estado que foi ocupada por 39 homens 
desde a implantação da República em 1889. Na montra de presidentes brasi-
leiros abundam os advogados (19), militares (15), um médico, um jornalista, um 
engenheiro, um sociólogo e um metalúrgico, e agora com Rousseff  também 
uma economista. Ela é a primeira presidente nos 121 anos de história republi-
cana do gigante sul-americano.

Recebe um país num momento perfeito. Nos últimos oito anos o Brasil 
converteu-se na nona economia do mundo, tirou da pobreza mais de 20 mi-
lhões dos seus habitantes, reduziu o desemprego a níveis históricos com 5,7%, 
consolidou-se como um ator importante na sociedade internacional, manteve 
controlada a inflação enquanto o país crescia com taxas de 7%.

Este mostra um crescimento económico de 7% anual, com o Produto 
Interno Bruto (PIB) mais alto dos últimos 25 anos, com uma população de 
28 milhões de pessoas que saiu da pobreza e um bom número que ingres-
sou no ensino superior. O Brasil representa uma das economias mais fortes 
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que chama a atenção dos mercados internacionais e é o quinto país maior 
do mundo.

Contudo, é bom precisar que a inflação fechou o ano 2010 acima do pre-
visto que era 4,5% e que 2011 a tendência é a subida. Por outra parte, metade da 
população continua sem acesso à saúde e o analfabetismo está perto dos 10%.

Tem uma oportunidade perfeita para converter o Brasil de incipiente po-
der emergente a potência robusta.

A coligação vencedora obteve 76% do senado e 60% da câmara de deputa-
dos, para além de 17 governadores de 27 em disputa.

Infância e primeiros anos na guerrilha
Nasceu em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, a 14 de dezem-
bro de 1947. Filha da professora brasileira Dilma Jane da Silva e do comunista 
judeu-búlgaro, engenheiro e poeta exilado Pedro Rousseff , cujo nome eslavo 
original é Pétar Russév. Este tinha emigrado em 1929 para França por razões 
políticas e depois mudou-se para a Argentina (Buenos Aires) e, por último, para 
o Brasil. Quando chegou a este país nos fi nais dos anos trinta, já tinha enviu-
vado deixando um fi lho na sua terra chamado Luben que morreu em 2007.

Fez carreira profi ssional primeiro em São Paulo para depois mudar-se 
para Belo Horizonte, onde trabalhou para a Companhia Siderúrgica Mannes-
mann ao mesmo tempo que investia no mercado imobiliário. Foram os anos 
em que Pétar Russév mudou o sue nome para Pedro e afrancesou o seu apeli-
do para Rousseff .

Pedro Rousseff  era um homem que gostava dos prazeres da vida, fumava 
muito, gostava de beber whisky, jogava às cartas e era habitual servir abundan-
tes banquetes aos convidados na sua grande casa.

Como pai esforçou-se por dar aos seus fi lhos – Dilma, Igor, nascido em 
1947, e Zana Lucia, nascida em 1951 e falecida em 1977 –, uma educação de classe 
média europeia. Dilma primeiro estudou no Colégio Isabela Hendrix para de-
pois entrar num dos estabelecimentos mais tradicionais para meninas do Brasil, 
uma escola católica francófona chamada Nossa Senhora de Sion. Completou a 
escola secundária no Colégio Estatal Central, hoje Escola Estatal Governador 
Milton Campos, escola pública mas de grande renome. 

Assim passaram os primeiros anos na acomodada vida de uma família 
burguesa onde os pais não pouparam no gosto pela música – havia um piano 
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em casa e tinham aulas-, a dança, a leitura dos grandes clássicos da literatura 
universal e o estudo da língua francesa para o qual contavam com uma profes-
sora particular que ia uma vez por semana a sua casa, madame Vicent. Fruto 
daquela educação é que ela fala espanhol, francês e inglês e gosta de pintura, 
especialmente, Caravaggio, Matisse, e da mexicana Remedios Varo. Aos 14 anos, 
em setembro de 1962, viverá um forte impacto quando morre Pedro Rousseff 1.

Aos 16 anos Dilma inscreve-se numa escola pública, o Colégio Estadual 
Central, época escolar em que começa a simpatizar com organizações revolu-
cionárias marxistas. A Escola era um centro de agitação política que se vinha 
radicalizando depois do golpe militar de 1964 que derrubou o Governo tra-
balhista de João Goulart e terminou com a democrática República Nova, fun-
dada em 1945.

Desde muito jovem lhe interessou a política e já aos 17 anos, como mui-
tos da sua geração, apostou pela via armada como caminho para combater a 
ditadura que violou os direitos constitucionais do povo brasileiro (1964-1985). 
Assim integrou-se primeiro em organizações clandestinas e terroristas de es-
querda, como a Política Operária (POLOP), organização de extrema esquerda 
originada nas enormes dissidências que se deram entre o Partido Comunista 
(PCB), Socialista (PSB), e Trabalhador (PTB) do Brasil. O grupo era contrário 
à linha do PCB, e era formada por estudantes simpatizantes do pensamento 
de Rosa Luxemburgo e de León Trostki. A POLOP teve um período de turbu-
lência teórica, cuja raiz era a discussão sobre qual era o melhor método para 
derrubar a ditadura e avançar na luta pelo socialismo. Dilma rendeu-se ao Co-
mando de Liberação Nacional (COLINA) que defendia a luta armada e ainda 
que ela não tenha participado diretamente nos atentados destacou-se no plano 
político devido à sua liderança e intensa personalidade. Desempenhou tarefas 
como instrutora ideológica e foi editora do jornal clandestino O Piquete. São 
os anos em que se declara pró-soviética e marxista.

1  «A noite em que o papá morreu foi dramática –recorda Igor- ele tinha ido jogar ao Club 
Campestre. Voltou por volta das 11 da noite e de repente se sentiu-se mal e começou a respi-
rar com difi culdade. Estávamos todos em casa. Um médico foi para lá, mas não serviu de nada. 
Morreu em casa e foi velado em casa, donde saiu para o seu enterro» em El Mercurio, Santia-
go de Chile, terça-feira 9-XI 2010.
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Foi nessa mesma época que conheceu Claudio Galeno Linhares, de 24 anos. 
Casaram-se pelo civil em 1966 e tiveram una pequena festa em casa de um dos 
militantes do movimento. 

As coisas complicaram-se em 14 de janeiro de 1969 depois do assalto ao 
Banco de Lavoura de Sabrá, alguns guerrilheiros foram presos e na ação mor-
reram dois polícias e outro fi cou ferido. Com os ânimos agitados ao extremo 
Dilma e Claudio Galeno tiveram que passar à clandestinidade. O casal pro-
curou refúgio no Rio de Janeiro mas as exigências e pressões da vida fugitiva 
desgastaram a relação pelo que decidiram separar-se amistosamente.

Quando o COLINA se fundiu com a Vanguarda Popular Revolucionaria 
(VPR), converteu-se na Vanguarda Armada Revolucionaria Palmares (VAR 
Palmares)2. Dilma formou parte de um dos principais grupos guerrilheiros da 
década de sessenta, segundo regista a fi cha policial de São Paulo, no DOI-CODI. 
Ela sempre negou ter empunhado uma arma ou que sequer tenha participado 
em algumas das ações mais violentas desses grupos.

Foi o período em que adotou os nomes de Luiza, Wanda e Estela para en-
ganar as autoridades e manter-se na clandestinidade. 

Durante esses anos de luta subversiva conheceu também o comandante da 
guerrilha urbana de VAR-Palmares, Carlos Franklin Paixão de Araújo, o amor 
da sua vida e pai de Paula a sua única fi lha nascida em 1976, e estabeleceu-se 
no Rio Grande do Sul. Com Araújo viveu quase trinta anos, até que decidiu 
terminar a relação. Estes grupos que procuravam o assalto violento ao poder 
inspiraram-se na Revolução Cubana assim como noutros grupos insurgentes 
do continente, tais como as FARC.

Foi nessa militância que se envolveu na planifi cação mas não na execução 
do maior assalto da guerrilha em junho de 1969, que obteve um saque de 2,5 
milhões de dólares da mansão do governador de São Paulo3.

2  Contava nos seus inícios com 312 militantes, 94 fuzis, 18 metralhadoras INA, duas Thomp-
son, 4 pistolas 45, 53 FAL, para além de explosivos e carros roubados. El Mercurio, Santiago 
de Chile, terça-feira, 9-XI 2010.
3  Um dos relatórios do processo assinala que: «(…) manipula grandes quantidades da VAR-
Palmares, que é uma antiga militante de movimentos subversivo-terroristas. Também, depois 
de um interrogatório, se pôde verifi car que é uma das peças chave e cérebros das ações revo-
lucionárias postas em prática pelas esquerdas radicais. Trata-se de uma pessoa com aptidões 
intelectuais bastante apreciáveis». Depois da cisão da VAR-Palmares, Dilma foi enviada a São 
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Posteriormente no inicio de 1970, quando a desarticulação do movimento 
já era evidente devido à morte ou captura dos seus líderes, Dilma cai numa 
cilada num bar de São Paulo, é capturada e submetida a torturas4. Segundo 
os documentos da inteligência militar na declaração diante da justiça militar 
posterior à sua captura ela declarou-se «marxista-leninista». Era a época em 
que segundo esta fonte Dilma era uma «fi gura feminina de expressão triste-
mente notável», mas com uma «dotação intelectual apreciável»5. A fonte é 
uma declaração que prestou a 26 de fevereiro de 1970 “sob tortura”, poste-
riormente assinalaria que mentira nessa oportunidade «Orgulho-me de ter 
mentido, porque mentir sob tortura não é fácil», e «dizer a verdade podia 
comprometer a vida de muitas pessoas», que «teriam sido assassinadas pela 
ditadura», assegurou Rousseff . 

Acusada de subversão pela ditadura militar de direita foi condenada por 
um tribunal militar e de 1970 a 1973 esteve na prisão. Uma das suas companhei-
ras de estrada, a socióloga Lenira Machado que esteve com Dilma no centro 
de detenção feminino chamado “Torre das Donzelas”, explicita que «Eu e ela 
concordávamos com a luta armada, embasada na formação de quadros. Não 
para ser uma simples aventura»6.

Depois de cumprida a sua pena e com a saúde diminuída, a sua mãe e ir-
mãos levaram-na uma temporada para Minas Gerais para que recuperasse, 
pesava 57 quilos, tamanho 42, e tinha só 25 anos. Depois mudou-se para Por-
to Alegre fundamentalmente porque Araújo cumpria pena no presídio da ilha 
de Pedras Brancas.

Depois da sua libertação em 1972, o governo militar proibiu-a de parti-
cipar em atividades políticas por isso regressou aos estudos superiores. Em 

Paulo com a missão de esconder várias armas. Como ela mesma relata: «Envolvemos as armas 
num cobertor. Levámos tudo para a pensão e pusemos debaixo da cama. Havia tantas coisas, 
que até a cama fi cou levantada. Era complicado dormir ai juntas. E era muito incómodo. Os 
fuzis automáticos ligeiros que nos sobraram estavam todos ai. Havia metralhadoras, bombas 
plásticas. Quando conto isto, hoje em dia, tenho a impressão de que nem sequer era eu quem 
esteve ali», El Mercurio, 9-XI 2010.
4  Isto aconteceu sob a denominada Operação Bandeirante (OBAN), centro de informação e 
interrogatório estruturado pela inteligência militar e policial para fazer frente à insurgência 
a ao terrorismo.
5  El País, 19-11-2010.
6  O Globo, 29-12-2010.
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2006 recebeu uma indemnização da Comissão de Reparação da Secretaria de 
Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro.

Essa intensa experiência juvenil na guerrilha foi-lhe censurada em mais 
de uma ocasião. Sendo ministra de Luiz Inácio “Lula” da Silva no Congresso 
declarou que «eu tinha 19 anos, passei 3 anos na prisão. Fui barbaramente tor-
turada (…) sinto imenso orgulho»7. Dessa época relatou que como prisioneira 
frequentemente era atada ao “pau de arara”, um método de tortura utilizado 
pela polícia militar brasileira em que o prisioneiro é suspendido entre duas 
plataformas metálicas.

Segundo documentos dados a conhecer em novembro de 2010 pelo Minis-
tério da Defesa, a inteligência militar nunca pode estabelecer nem comprovar 
a participação de Rousseff  em alguma ação armada, embora ela assessorasse a 
guerrilha na preparação de assaltos a bancos e na organização de greves. 

Inícios da sua vida política
Em 1973 foi viver para Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande Do Sul, 
onde terminou os seus estudos de Economia na Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) em 1977. Conciliou os seus deveres como estudante 
universitária com o trabalho na Fundação de Economia e Estatísticas (FEE), 
órgão público do Estado cujo objetivo era a elaboração de inquéritos, estudos 
socioeconómicos e que dependia do governo do estado. 

É conveniente aclarar que entre 1978 e 1983 Dilma frequentou estudos 
de pós-graduação na Universidade Estatal de Campinas, mas não os concluiu. 
Isto é relevante já que segundo o sitio ofi cial da Casa Civil, ela é «mestre em 
teoria económica pela Universidade de Campinas, Unicamp, e doutora em 
economia monetária e fi nanceira pela mesma universidade». Contudo, a pró-
pria desmentiu tudo isto referindo que se fez um curso de mestrado não o 
concluiu nem sequer fez a tese fi nal. Também confi rmou que não terminou o 
doutoramento uma vez que foi nomeada ministra, o que tornou muito difícil 
concluir essa pós-graduação.

Na década de setenta, e dentro dos espaços políticos que abriu o regime 
militar no Brasil, participou no Movimento Democrático Brasileiro (MDB). 
Em fi nais de 1977 uma investigação revelou o passado subversivo de Dilma o 

7  El Mercurio, Cuenca, Ecuador, 6 de abril de 2011.
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que signifi cou o seu despedimento da FEE, mas também a intensifi cação do 
seu compromisso com a amnistía para muitos brasileiros que tinham perdido 
os seus direitos civis e políticos por se oporem à ditadura8.

Em junho de 1980 participou com o seu antigo companheiro na guerrilha, 
Carlos Franklin Paixão de Araújo na fundação do Partido dos Trabalhadores 
(PDT) de orientação social-democrata sob a orientação do experimentado 
político Leonel Brizola, que tinha sido governador do estado pelo PTB. Com 
esta plataforma Dilma converteu-se numa ativista em prol da recuperação de-
mocrática do Brasil onde obteve um destaque que a levaria à primeira linha da 
política ativa. Nesse ambiente político foi protagonista do denominado movi-
mento Diretas Já, a maior mobilização civil da história recente brasileira que 
terminou com o regresso à democracia no Brasil.

Na realidade, na primeira metade dos nos oitenta trabalhou como assessora 
de bancada do PDT na Assembleia Legislativa. Em 1986 Alceu Collares (PDT), 
presidente da câmara eleito de Porto Alegre, nomeou-a Secretária Municipal 
das Finanças, naquele que seria o seu primeiro cargo público. 

Em 1989 foi nomeada Diretora Geral da Câmara Municipal de Porto Ale-
gre e graças ao triunfo de Alceu Collares na eleição de 3 de outubro de 1990 
para a governação do estado (1991-1995) converteu-se em Presidente da FEE 
(1991-1993), de onde tinha sido expulsa há mais de uma década devido à sua 
passagem pela guerrilha.

Posteriormente em 1993 teria outra promoção, desta vez como Secretária 
da Energia, Minas e Comunicações do Estado do Rio Grande do Sul9. Tornou-

8  Foi-lhe concedida pelo presidente militar João Batista Figueiredo em agosto de 1979.
9  No governo do Rio Grande do Sul, criou um programa de obras de emergência, que in-
cluiu a implantação de 984 km de linhas de transmissão, construção de centrais hidroelétricas 
e termoelétricas e implantou a energia eólica. Além disso, mobilizou o setor público e privado 
por meio de um amplo esforço em prol da redução do consumo, sem prejudicar a produção 
nem o bem-estar da população. Entre 2003 e 2005, comandou uma reformulação profunda 
no setor elétrico brasileiro. As medidas que adotou foram fundamentais para evitar o racio-
namento ou as interrupções no fornecimento de energia que poderiam ter prejudicado o des-
envolvimento do Brasil. Atraíram-se investimentos privados para a construção de centrais hi-
droelétricas, termoelétricas e eólicas. A investigação e a produção de biodiesel receberam um 
forte estímulo. Ampliou-se a capacidade de produção e de transmissão de energia. Foi criado 
o programa Luz para Todos, que já brindou com energia elétrica mais de 11 milhões de brasi-
leiros das zonas rurais e nas zonas periféricas das grandes cidades. Na área ambiental houve 
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se muito conhecida pela forma como tratou do maior apagão do Brasil e por 
transformar o estado com um plano de ação para fazer do país uma potência 
energética10.

Entre 1995-1999 Dilma voltou à FEE sendo editora da revista Indicadores 
Económicos. Voltaria à vida pública em 1999.

Ao encontro do PT e de Lula
Em 1998, Olivio Dutra, membro do PT, ganhou as eleições estatais com o apoio 
do PDT o que permitiu o regresso de Dilma à Secretaria da Energia. A partir do 
seu cargo impulsionou um audaz plano de obras públicas, que incluía capitais 
privados e cujo objetivo era expandir a produção e a distribuição energética 
no estado mais meridional do país, uma vez que este tinha sérios problemas de 
abastecimento elétrico pela falta de investimentos e infraestrutura.

Em 1999 a coligação terminou e o PDT solicitou aos seus militantes que 
deixassem os seus cargos, foi então que Dilma rompeu com o partido e inte-
gra as fi leiras do PT em 2001, onde coordenou a equipa de Infraestrutura do 
Governo de transição entre o último mandato de Fernando Enrique Cardoso 
e o primeiro de Luiz Inácio “Lula” da Silva. Pouco tempo depois, ao ser este 
eleito presidente e impressionado pelo conhecimento e experiência de Dilma 
nos temas energéticos nomeou-a membro do seu gabinete ministerial.

Com efeito, a sua fi gura tinha chamado a atenção da equipa de campanha 
de Lula e recrutaram-na para que redigisse o programa energético deste na 
sua quarta tentativa presidencial em 2002.

O próprio ex-presidente Lula relatou o seu primeiro encontro com Dilma 
de maneira muito detalhada11.

uma variedade de avanços. A área desflorestada na Amazónia diminuiu 74%; houve um in-
cremento das fontes renováveis e limpas na matriz energética.
10  O histórico apagão que deixou às escuras 18 dos 27 Estados do Brasil e o Paraguai a 11 de 
novembro de 2009. 70 milhões de brasileiros fi caram sem energia durante pelo menos 5 ho-
ras. O apagão foi o pior em 10 anos nesse país.
11  «Eu sabia que ela era secretária de Olivio Dutra, mas não tinha muito contacto, porque 
ela era do PDT. Nós tínhamos cada ano, três, quatro reuniões com vários engenheiros do se-
tor energético. Em 2002 apareceu uma companheira com um computadorzito na mão. Co-
meçamos a discutir e percebi que ela era diferente dos demais que estavam ali porque ela vinha 
com a prática do exercício da Secretaria de Minas e Energia do Rio Grande do Sul. Aí fi quei 
pensando: creio que já encontrei a minha ministra aqui. Ela sobressaiu numa reunião onde 
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Em 27 de outubro de 2002, Lula obteve o triunfo eleitoral que lhe fugia há 
tanto tempo e Rousseff  é chamada para que forme parte das equipas de tran-
sição entre governos.

A 1 de janeiro de 2003 foi nomeada Ministra da Energia devido à sua visão 
pragmática e à sua capacidade para conjugar a sua tendência esquerdista com 
a posição dos grupos capitalistas. Durante a sua gestão terminou com o défi -
cit crónico de energia elétrica, com o racionamento e corte de abastecimento 
que terminava por ter impacto na economia do Brasil. Realizou uma colabo-
ração entre empresas privadas e o setor público o que permitiu a construção 
de centrais hidroelétricas, parques eólicos e centrais térmicas no Brasil. Todo 
isto foi possível graças à diminuição do peso do Estado no setor que se abriu 
aos capitais privados.

Para além disso cumpriu com os contratos do governo anterior, evitou 
outro apagão como o de 1999 (onde 10 estados tinham sofrido um gigantesco 
corte de energia) e construiu um modelo para o setor elétrico menos estati-
zante dando espaço à iniciativa privada. A gestão foi boa porque se centrou 
num modelo competitivo.

Talvez por isso tenha recebido todo o crédito pela democratização do aces-
so à energia no Brasil através do Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e uso de Energia Elétrica, mais conhecido como Luz para Todos. Tinha 
como objetivo fornecer eletricidade aos agricultores pobres, às famílias com 
rendimentos mais baixos e às zonas com um baixo índice de desenvolvimento 
humano. Gestora, ademais, do “Programa de Aceleração do Crescimento” (PAC), 
um ambicioso plano de investimentos em infraestruturas, casas, transportes, 
recursos hídricos, etc.. O que não era mais que a execução e coordenação dos 
programas de desenvolvimento do Governo de Lula. Por seu lado, a iniciati-
va “Minha casa, minha vida” foi o maior plano de casas lançadas na história 
do Brasil, com projeção de cerca de um milhão de domicílios novos. Também 
se preocupou com o desenvolvimento da TV Digital e da implementação da 
banda larga de Internet nas escolas públicas.

Impulsionou também a produção de combustíveis obtidos de biomassa 
para ser usado nos automóveis através do Programa Nacional de Produção e 

havia 15 pessoas. Pela objetividade e pelo alto grau de conhecimento do setor. Foi assim que 
ela apareceu no meu governo», em El Mercurio, 9-XI 2010.
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Uso do Biodiesel (PNPB), apresentado pelo seu ministério em 2004. O obje-
tivo era tornar-se independente dos combustíveis fósseis e contribuir na luta 
pelo meio ambiente.

Também foi presidenta do conselho de diretores da empresa petrolífera 
estatal PETROBRAS, e durante o seu mandato o Brasil alcançou a autossufi -
ciência na produção de crude.

É precisamente neste período que o Brasil cresce, distribui dinheiro e luta 
contra a injustiça social. Deste modo, 14 milhões de brasileiros conseguiram 
um emprego, 24 milhões conseguiram sair do círculo da pobreza extrema e 31 
milhões passaram a fazer parte da classe média. Foi incluída também a reno-
vação das cadeias de produção na indústria mecânica, metalúrgica, siderúrgica, 
química e de engenharia de precisão. À beira de realizar dois eventos despor-
tivos de alto nível – o Mundial de Futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos em 
2016- incorporaram-se no PAC a ligação de portos e aeroportos.

Todos estes projetos e iniciativas implicaram que durante este período 
houvesse uma explosão do setor da educação porque era necessário formar 
profi ssionais e técnicos que se necessitavam, foi assim que se chegaram a abrir 
14 universidades.

A série de projetos e iniciativas desenvolvidos contribuíram para fortalecer 
a matriz energética brasileira e deram-lhe um amplo reconhecimento o que lhe 
permitiu depois assumir em 2005 como Chefe de Gabinete, sendo a primeira 
mulher a assumir um cargo que implicava coordenar o trabalho ministerial.

Em 21 de junho de 2005, ante a surpresa de próprios e estranhos, assume 
a sua nova e alta tarefa no governo. O posto implicava um repertório de res-
ponsabilidades de alto nível tanto com o presidente, com os ministérios e com 
o Congresso. Desde essa vitrina e com o apoio e a confi ança de Lula, Dilma 
converteu-se na máxima organizadora e gestora do PAC com o objetivo de 
atingir um desenvolvimento social inclusivo que pusesse fi m às desigualdades, 
à pobreza e criasse maiores e melhores oportunidades. Neste cenário, o Estado 
seria responsável pelas obras públicas e favoreceria o investimento de capital, 
daria facilidades de crédito, incentivos tributários e fi scais, etc.

Como presidente do Conselho de Administração da Petrobras, teve o pra-
zer de anunciar em 8 de novembro de 2007 o descobrimento de uma enorme 
jazida de petróleo de alta qualidade o que permitiria ao Brasil incrementar a 
sua produção em 50% e assim garantir a autossufi ciência nesta área.
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Dilma, presidenta de Brasil. Desafios de futuro
No seu primeiro discurso ao país cerrou fi leiras com a obra de Lula quando 
disse que ele tinha levado o gigante latino-americano «ao outro lado da histó-
ria» e comprometia-se a «consagrar a sua obra transformadora».

Referiu ainda que: «Vivemos numa época de crescimento, milhões de em-
pregos estão sendo criados, encerramos um período de dependência do Fundo 
Monetário Internacional e resgatamos milhões de brasileiros da miséria e do 
atraso. Mas devemos ser ambiciosos, devemos querer mais»12.

De alguma maneira o resultado eleitoral expressou o desejo de continui-
dade com a obra de Lula, de confi ança a uma ideia e prática de governo que 
se tinha provado e degustado por dois períodos consecutivos. Quer dizer, a 
maioria dos eleitores escolheu não mudar o projeto político, ainda que agora 
tivesse “perfume de mulher”, preservando para o Brasil uma identidade que se 
tinha vindo trabalhando durante a época de Lula.

Para atingir o necessário equilíbrio entre continuidade política e toque pes-
soal na sua gestão, Dilma tanto na seleção do seu gabinete como no discurso de 
tomada de posse estabeleceu essa tendência13. Com efeito, 16 dos novos ministros 
trabalharam com o seu antecessor, na economia seguem-se as linhas das políticas 
públicas pragmáticas implementadas no período de Lula conjurando os fantas-
mas de uma possível viragem à esquerda em matéria económica, acalmando assim 
os investidores e a banca estrangeira, e dando um sinal em prol da estabilidade. 

Tudo isto ocorre ainda quando muda o presidente do Banco Central, orga-
nismo que decide a política monetária, Henrique Meirelles, funcionário efi caz 
mas muito questionado pelo PT, e nomeia o economista Alexandre Tombini, 
de quem se espera que possa administrar algumas transformações na política 
cambial que urge para deter a falta de competitividade da indústria brasileira 
em vários setores. Para um país cuja projeção de crescimento para 2011 é de 7% 
o tema da valorização da sua moeda (o real) em relação ao dólar é importante 

12 Discurso na Explanada dos Ministerios, 01-01-2011.
13  No seu gabinete assomam-se nove mulheres em ministérios chave: Para o ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, designou Miriam Belchior; o da Cultura será ocupado 
por Ana de Hollanda, fi lha de um dos maiores intelectuais brasileiros, Sergio Buarque de Ho-
llanda, e irmã do cantor e escritor Chico Buarque de Hollanda. As pastas das Pescas, Direitos 
Humanos, Promoção da Igualdade Racial, Meio Ambiente, Políticas Femininas, Comunicação 
e Desenvolvimento Social também são ocupadas por mulheres.
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já que tem impacto direto nas contas externas da nação e inquieta os empre-
sários ao reduzir a competitividade das suas exportações.

Na sua chegada ao poder, a presidente estabeleceu como um objetivo social 
fundamental o combate à pobreza extrema que ainda atinge 22 milhões de bra-
sileiros, e assinalou que realizará uma “luta obstinada” contra a pobreza, algo 
que já vinha do período anterior. O outro eixo é a necessidade de consolidar 
a classe média, trave mestra se o Brasil deseja passar rapidamente à condição 
de potência mundial. E para isso melhorar a educação dos setores médios e 
pobres converte-se num dos temas estratégicos da sua administração, área que 
não condiz com as perspetivas favoráveis que mostra a sua economia.

Considerada mais discreta e pragmática que o seu predecessor e facto-
tum, Rousseff  formou o seu primeiro gabinete como um de continuidade com 
a gestão anterior. A primeira presidente mulher do Brasil mostrava nos seus 
primeiros 100 dias no governo 73% de apoio, desenvolvendo durante os pri-
meiros meses uma liderança forte mas menos exuberante que do seu antecessor, 
destacando-se pelo sua chancela técnico-administrativa efi ciente. Isto deveria 
traduzir-se num ajuste da administração dado que muitos dos desequilíbrios 
devem-se à sobrelotação de pastas ministeriais, restrição da despesa pública, 
evitar pressões inflacionárias, e preparar-se para a eventualidade de uma crise 
fi nanceira internacional, cenário que não é de todo descartável.

Dentro destes primeiros meses teve que lutar sem ceder à pressão da co-
ligação governante integrada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e Partido 
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), que lhe assegura o controle do 
poder Executivo e Legislativo com 70% de ambas as câmaras. Recebe, para além 
disso , um país sem angústias económicas e que conta com importantes ativos 
graças ao descobrimento e exploração de vastas jazidas de petróleo. Isto per-
mite a oportunidade histórica de converter o Brasil numa potência petrolífera 
graças às mega-reservas que se encontram debaixo da camada pré-sal do leito 
submarino continental e ser exploradas pela estatal PETROBRAS, empresa na 
qual Rousseff  teve um importante cargo diretivo. 

Além disso, fi el à sua decisão de reduzir o défi cit das contas públicas do 
Brasil manteve-se fi rme frente às demandas das centrais sindicais que procu-
ravam um aumento maior do salário mínimo. 

Anunciou também um ajuste fi scal destinado a reduzir o pressuposto em 
30 000 milhões de dólares e congelou as contratações no setor público. 
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No campo social, atuou de maneira rápida e efi caz durante as inundações e 
deslizamentos de terra na zona serrana do estado de Rio de Janeiro e mostrou-
se muito afetada pelo massacre escolar no Rio em abril deste ano, mostrando 
com isso uma grande empatia com os cariocas.

A sua posição política moveu-se para o centro, defendendo uma esquerda 
mais moderada e pragmática do que ela mesma declarou antes. 

Na política interna, deve assumir o desafi o de criar uma Comissão da Ver-
dade para investigar as violações dos direitos humanos durante a ditadura, e 
em matéria económica o panorama complica-se por um leve mas sustentado 
aumento da inflação e a incessante valorização do real em relação ao dólar, que 
torna os produtos brasileiros menos competitivos perante o grande fluxo de 
importações e provoca sérios danos à industria local. 

Quanto à política exterior, o sistema internacional revela uma conjuntura 
inédita em que os grandes atores parecem não ter mais remédio que aceitar 
a existência de um Sul economicamente muito dinâmico e diplomaticamente 
assertivo. Neste cenário de redistribuição do poder mundial o Brasil será um 
ator importante nesse reajuste de forças14.

É possível que se mantenha uma continuidade graças ao alto grau de pro-
fi ssionalização de Itamaraty (a Chancelaria brasileira) e a permanência de 
muitos ideólogos do período anterior como Celso Amorim e Antonio Patrio-
ta, entre outros.

A mandatária propôs o Brasil como um dos pólos económicos e políticos 
dentro de um sistema multipolar e considera necessário fortalecer as relações 
com a região dando uma «consistência cada vez maior à Mercosur» e que 
«estenderá os braços para aproximar-se das economias emergentes de África 
e Ásia» (UNASUR, BRICS, entre outros). Sobre o tema disse no seu primeiro 
discurso que: «continuaremos empenhados em aprofundar a integração com 
os nossos irmãos latino-americanos» e que buscará «associar o seu desenvol-
vimento económico e político ao nosso continente»15.

Deu ênfase à reforma dos organismos internacionais como a ONU e o seu 
Conselho de Segurança, e também a necessidade de estreitar laços com a UE.

14  Cervo, Amado Luiz: “Brazil´s rise on the International scene: Brazil and the World”, Rev. 
Bras. Poli. Int. , 53, (special edition): 7-32, 2010. 
15  Discurso no Congresso de Brasil. Cerimônia de posse de Presidente do Brasil.1-01-2011.
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O Brasil procura então um crescente protagonismo internacional tanto na 
política como nos espaços económicos. E é evidente que a sua posição no âmbito 
internacional estará sujeita à consolidação da influência global do Brasil.

Um feito interessante é o seu distanciamento em relação ao Irão e ao seu 
presidente Mahmoud Ahmadinejad já que ela defende uma agenda interna-
cional a favor dos Direitos Humanos, tema delicado para o governo de Teerão. 
Recordemos que esteve em desacordo com a decisão que tomou o governo do 
Brasil em novembro de 2010 de abster-se de votar uma resolução condenatória 
contra o Irão pelas suas práticas desumanas contra as mulheres. 

Apesar de ter manifestado o seu desejo de aprofundar os laços de Brasília 
com Washington atuou com reservas nessa frente. Isto explica-se devido aos 
entraves comerciais estadunidenses aos produtos brasileiros e pela questão da 
guerra na Líbia. Temos que ver como reagirá o Brasil ante os abusos contra 
os direitos humanos em Cuba ou na China, este último que se converteu num 
importante aliado brasileiro16.

Dilma Rousseff  conseguiu converter-se numa fi gura pragmática de impor-
tância central quando Lula foi presidente do Brasil. Vencedora nos comícios de 
2010 vence com 56,05% dos votos ao candidato José Serra que obtém somente 
43,95% convertendo-se assim na primeira mulher que dirige os destinos do gi-
gante amazónico e da maior democracia da América do Sul. 

Além disso, a sua capacidade de administração será posta à prova já que 
deverá efetuar melhorias importantes nas infraestruturas físicas e humanas 
para enfrentar dois eventos desportivos de importância planetária como são 
o Campeonato do Mundo de Futebol de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Sem 
dúvida que estes eventos de caráter planetário implicarão um elevado e rápido 

16  A 14 de abril de 2010, Dilma Rousseff  assistiu à cimeira dos BRICS, na cidade meridional 
de Sanya na China. Este é um grupo que reúne as principais economias em desenvolvimento 
a nível mundial: Rússia, China, Índia, África do Sul e Brasil. O grupo conta com 40% da popu-
lação mundial, 18% do comércio global, e 45% do crescimento atual, o que lhes outorga uma 
grande influência no momento de dialogar com as economias desenvolvidas. O grupo repre-
sentará 61% do crescimento do planeta em 2014. 
As economias do BRICS representam em conjunto aproximadamente 12 bilhões de dólares, 
enquanto que os EUA representam 15 bilhões. Espera-se que para 2020 as economias supe-
rem os EUA. O BRICS começou em 2001 como um termo económico usado para descrever 
as quatro grandes crescentes economias, até que em 2009, os seus membros deram maior sig-
nifi cado a essa designação com a sua primeira reunião.
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investimento nas vias de comunicação e de transporte do Brasil, assim como 
um alto orçamento destinado à segurança dos mesmos e dos que assistam.

Por outro lado se o Brasil continuar a crescer rapidamente poderia ver-se 
enfrentado sérios problemas de infraestruturas em portos, aeroportos e difi -
culdades na produção de energia elétrica, áreas que devem ser abordadas pela 
nova administração. Muitos dos problemas levantados serão abordados numa 
segunda versão do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), tema que ela 
conhece de sobra desde o seu papel de coordenadora do mesmo durante o go-
verno anterior e requerer, como é natural, a entrada de capitais estrangeiros o 
que provocará mudanças a nível macroeconómico. 

Para além disso, deverá continuar e intensifi car a pressão sobre o narcotrá-
fi co nas favelas, ofensiva que começou nos últimos meses do governo de Lula 
e que tem por fi nalidade recuperar a cidade de Rio de Janeiro para os cariocas 
e tirá-la dessa inclinação estrutural para onde se vinha deslocando desde há 
várias décadas.

De guerrilheira nos anos sessenta e setenta a membro da administração 
pública em diferentes governos nas décadas posteriores, a presidente terá a 
opção pouco usual de poder cristalizar alguns dos seus sonhos juvenis e re-
volucionários.
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Demografia e Família: 
as novas situações na velha Europa e no Brasil1

Maria Crespo Garrido
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Resumo: O envelhecimento demográfi co é uma realidade em todas as sociedades atuais, sen-

do a diminuição da fecundidade a causa mais problemática, ainda que não seja a única desta 

realidade. Assim sendo os poderes públicos acharam necessário implementar políticas de 

estímulo demográfi co que permitam alterar o futuro a curto prazo. A realidade latino-ame-

ricana parece apresentar uma situação diferente, ainda que se preveja para os próximos anos 

que a tendência venha a ser semelhante à europeia, mas algo diferente da situação africana. 

   As políticas demográfi cas e familiares, se consolidadas a tempo, têm impacto no crescimen-

to vegetativo sempre que as medidas não estagnem na legislatura do governo que as imple-

mentou, como mostra a experiência de alguns países europeus. Por outro lado, as políticas de 

não discriminação e igualdade entre homens e mulheres são efetivas tanto na ótica laboral 

como do ponto de vista social, sendo cada vez menores as diferenças entre países de latitudes 

muito diferentes.

Palavras-chave: Demografi a, fecundidade, fertilidade, crescimento económico, igualdade 

de oportunidades.

Introdução
As alterações demográfi cas vividas por alguns países situam-nos na chamada 
“transição demográfi ca”2, descrita como um processo de longa duração, que 
ocorre entre situações ou regimes extremos, nos quais um deles se caracte-
riza por um baixo crescimento demográfi co com taxas altas de mortalidade 
e fecundidade, e um período fi nal com taxas baixas de crescimento, mas com 
níveis baixos tanto de natalidade como de mortalidade.

Os últimos prognósticos da ONU preveem quais as nações que serão 
dominantes, posicionando-se a Índia, acima da China, como o país mais po-
voado em 2025. Estas previsões também indicam que em 2100 todos os paí-

1  Agradeço aos avaliadores anónimos as sugestões efetuadas sobre o artigo, que tanto o en-
riqueceram.
2  Termo que começou a ser utilizado para explicar as alterações demográfi cas do século 
XVII e a sua utilização prolongou-se até aos nossos dias.
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ses irão atingir a taxa de substituição geracional, de 2,1 fi lhos por mulher em 
idade fértil. Não obstante, o modelo empregue pelo organismo internacional 
no cálculo das projeções demográfi cas recebeu várias críticas por insolvência, 
e como se verá, no mundo atual todos os países analisados mostram taxas de 
crescimento negativo.

No entanto, a América Latina, que engloba a América do Sul, América 
Central e o Caribe, é a única região do mundo onde a taxa de fecundidade 
continua a crescer desde os últimos trinta anos, mas o caso brasileiro contra-
ria esta tendência.

A realidade sociodemográfica mostra que são dois os fatores que 
condicionam a evolução demográfica de qualquer sociedade, e em con-
creto, das quatro economias analisadas, Portugal, Brasil, Angola e Mo-
çambique, todas estão a passar por uma considerável queda das taxas 
brutas de natalidade e as circunstâncias económicas são muito diferen-
tes em todas elas.

1. Crescimento vegetativo e desenvolvimento 
económico

Independentemente do país tido em conta como referência, o que é certo é que 
demografi a e crescimento económico encontram-se estreitamente ligados e 
não são poucos os fatores que influenciam, tanto o primeiro como o segundo, 
ainda que seja difícil determinar qual a causa e o efeito.

Segundo López López (2011) as variáveis que intervêm na fecundidade 
podem sintetizar-se nos dois seguintes grupos:

I. Variáveis intermédias. São aquelas que intervêm na fecundidade limitando 
a exposição ao risco de uma conceção, regulando o sucesso de uma conce-
ção e alargando ou encurtando o período que ocorreu entre uma conceção 
e outra. Podem ser de três tipos:

a. Biológicas: Duração da vida fértil, esterilidade natural ou incapacidade 
para procriar um fi lho, mortalidade intrauterina, mortalidade entre 
potenciais mães.  

b. Sociais: Nupcialidade, intensidade e frequência.
c. Mistas: Lactância e fecundabilidade.

II. Variáveis explicativas: São aquelas que se referem a outros fatores de 
natureza mais remota que incindem, em maior ou menor medida, na ação 
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das variáveis intermédias. Trata-se de elementos que têm uma incidência 
menos precisa e defi nida.

a. Económicas: Nível de vida, local de residência (rural ou urbano), pro-
fi ssão do pai e da mãe.

b. Socioculturais: a consideração social do papel da mulher, as 
crenças religiosas, os tabus sexuais, a norma legal sobre o aborto e 
anticoncetivos, as campanhas institucionais contra ou a favor da fe-
cundidade.

Provavelmente, por tudo isto e devido à sua transcendência social, a ma-
ternidade é um direito reconhecido tanto na legislação internacional3 como 
nas normas nacionais, e sendo uma decisão privada, a transcendência social 
assim como as economias à escala que geram, justifi cam sobejamente a prote-
ção jurídica, social e económica por parte dos poderes públicos.

Muitos são os aspetos que incidem no crescimento vegetativo e, sendo o 
desenvolvimento económico um dos fatores chave do mesmo, não se apresen-
ta como o único. O recente estudo publicado El dividendo demográfico (2011) 
inverte os fatores e situa o aumento da fertilidade como um elemento básico 
potenciador do crescimento económico e afi rma que tanto aquela como o 
matrimónio jogam um papel preponderante para a sustentabilidade do cresci-
mento económico a longo prazo, as razões apresentadas são as seguintes (2011):

3  Como mostra López (2011), a Comissão Europeia analisa os conflitos entre o direito à 
igualdade e os direitos fundamentais, o Parlamento Europeu reconhece que o exercício da 
maternidade e da paternidade devem ser reconhecidos como direitos fundamentais, a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União Europeia reconhece explicitamente a igualdade entre ho-
mens e mulheres, o Roteiro para a Igualdade entre homens e mulheres 2006-2010 (COM 2006) 
reconhece a maternidade como um valor a proteger, não como um direito básico a exercer 
senão pelas consequências, que em matéria de igualdade de tratamento e de mercado de tra-
balho derivam das mesmas. A Resolução do Parlamento Europeu de 15 de janeiro de 2009, so-
bre transposição e aplicação da Diretiva 2002/73/CE chama a atenção sobre o possível trata-
mento menos favorável que é dado a uma mulher por estar grávida ou licença de parto, o que 
constitui uma discriminação e contribui para que alguns estados membros não reconheçam 
explicitamente o direito à reintegração no seu posto de trabalho ou equivalente, depois da li-
cença de maternidade. Quanto ao âmbito interno espanhol, tanto o artigo 14 da Constituição 
espanhola, como a Lei Orgânica 3/2007, de 22 de março reconhecem o direito à igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres.
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1. As nações que queiram desfrutar de um robusto crescimento económico 
a longo prazo e viabilidade do bem-estar estatal devem manter as taxas de 
fertilidade sustentável de pelo menos dois fi lhos por mulher. 

2. Os homens e mulheres que se casam e têm fi lhos apresentam maior pro-
babilidade de adquirir produtos e serviços dos setores chave da economia 
moderna - desde produtos para o lar até um seguro de alimentos.

3. As crianças que crescem em famílias estáveis adquirem com maior facili-
dade o capital social e humano de que necessitam.

4. Os homens que permanecem casados trabalham melhor, e apresentam 
níveis de vida mais altos do que aqueles que se divorciam, dado que esta 
situação dá origem a deseconomias de escala.
Por conseguinte, sendo a demografi a um elemento essencial do motor eco-

nómico dos países, e sendo a decisão de ter fi lhos, uma opção privada e pessoal, 
está plenamente justifi cada a intervenção pública no terreno demográfi co, visto 
que uma incorreta política demográfi ca origina problemas económicos difíceis 
de ultrapassar a médio prazo, e cuja resolução compete aos poderes públicos.

2. Da explosão demográfica ao crescimento zero: 
o inverno demográfico: os casos do Brasil, 
Portugal, Angola e Moçambique

O Brasil é um país onde, segundo os dados do Banco Mundial corresponden-
tes a 2010, o Produto Interno Bruto atingiu os 2.087.889.553.822$, com uma 
população total de 194.946.4704. Este país apresentava até 2008 uma esperan-
ça de vida5 de 72 anos, que a partir de 2009 aumentou para 73 anos. Por outro 
lado, as taxas de crescimento da população mostram uma tendência descen-
dente desde 20066. Os dados apresentados pelo Banco Mundial revelam que 
o Brasil juntou-se ao clube dos países de crescimento demográfi co zero, pois 
a taxa de fecundidade caiu para 1,9 fi lhos por mulher em idade fértil em 2007, 
e praticamente não recuperou. Nesse ano a taxa de fecundidade era inferior à 

4  No Anexo I podemos ver as taxas de crescimento da população de 4 economias analisa-
das entre 2006 e 2010.
5  Recentemente a Organização Mundial da Saúde calculou como medida alternativa a es-
perança de vida saudável (EVS), que reduz visivelmente o valor do indicador, visto que consi-
dera a esperança de vida antes de sofrer algum tipo de enfermidade e/ou incapacidade.
6  No anexo I apresentam-se as taxas de crescimento da população do Brasil e de Espanha.
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de países como os Estados Unidos, que mostrava taxas de 2,1 fi lhos por mulher 
ou da França que alcançava os 2 fi lhos por mulher em idade fértil. No entanto, 
as previsões não são muito favoráveis e a maioria dos demógrafos estimam 
que a taxa de natalidade do país mais povoado7 da América Latina continue a 
decrescer. Por esta razão, a diminuição das taxas de fecundidade caíram de 5,3 
fi lhos por mulher em 1970 para 2,8 em 1990.
Segundo o Population Reference Bureau, esta forte queda tem implicações im-
portantes para a dimensão da população da região no futuro, e dá sinais de 
envelhecimento da população. Prevê-se que a população8 do Brasil, de quase 
190 milhões em 2008, chegue a 216.4 milhões em 2030, e rapidamente desça 
para 215.3 milhões em 2050. Enquanto o total da população diminuirá ligei-
ramente entre 2030 e 2050, o número de brasileiros maiores de 65 anos au-
mentará 70 por cento.
A evolução da população está em consonância com a tendência seguida pela 
taxa de de fertilidade do país, que se pode observar na tabela que se segue:

Taxas de fertilidade 
(número de nascimentos por mulher em idade fértil)

Tabela I
País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Brasil 2,364 2,319 2,264 2,203 2,136 2,068 2,002 1,944 1,895 1,857

Portugal 1,55 1,45 1,47 1,44 1,4 1,4 1,36 1,33 1,37 1,32

Angola 6,826 6,751 6,654 6,533 6,391 6,233 6,066 5,898 5,736 5,584

Moçambique 5,693 5,625 5,554 5,479 5,402 5,322 5,24 5,157 5,075 4,993

Fonte: Estatísticas do Banco Mundial (2011)

Ao defendermos a taxa de fertilidade como a variável média de fi lhos/as 
nascidos/as por mulher em idade fértil, este indicador mostra a mudança de-
mográfi ca que o Brasil está a viver. Ao sabermos que uma média superior a dois 
fi lhos por mulher garante a substituição geracional, assegurando desta maneira 
a taxa de estabilidade populacional, observa-se que desde 2004 a substituição 
não é fi rme no Brasil, ao iniciar-se um leve crescimento a partir de 2008. Estas 

7  O Brasil tem 203.429.733 habitantes em 2011 segundo os E.U.A. Census Bureau. 
8  O Brasil carece de um registo de nascimentos desde 1996.
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taxas inferiores a 2,1 fi lhos por mulher indicam uma diminuição do tamanho 
da população paralelamente a um envelhecimento da população. 

O inverno demográfi co também se reflete nos números da fertilidade 
portuguesa. Nenhum dos anos analisados garante a substituição geracional 
neste país. Como mais adiante poderemos verifi car, na Europa a diminuição 
das taxas de fecundidade foram uma constante desde há quase duas décadas.

No extremo oposto encontram-se os países africanos, de Angola e Mo-
çambique que apresentam números de fecundidade que duplicam os das taxas 
de substituição geracional, ainda que em ambos os países também tenha caído 
para quase dois fi lhos por mulher nos dez anos analisados.

De acordo com os números anteriores, as taxas de natalidade no país se-
guem a mesma evolução que o número de fi lhos/as por mulher fértil, como é 
apresentado na seguinte tabela:

Taxas brutas de natalidade (Nascimentos por cada 1000 mulheres)
Tabela II

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Brasil 18.84 18.45 18.08 17.67 17.25 16.83 16.56 16.3 18.72 18.43 18.11 17.79

Portugal 11.49 11.51 11.5 11.45 10.82 10.82 10.72 10.59 10.45 10.29 10.12 9.94

Angola 46.89 46.54 46.18 45.57 44.64 45.63 45.11 44.51 44.09 43.69 43.33 42.91

Moçambique 37.99 37.2 36.41 38.2 35.79 35.79 35.18 38.54 38.21 37.98 37.2 39.62

Fonte: Estatísticas do Banco Mundial (2011)

Ao defi nirmos a taxa de natalidade como a média anual de nascimentos por 
cada 1.000 habitantes, esta deve ser o fator decisivo para determinar o cresci-
mento populacional, visto que depende tanto da taxa de fertilidade como da 
estrutura de idades da população.

Como se observa, tanto nas taxas de natalidade como nas de fertilidade, 
existem dois anos nos quais as pautas de comportamento da demografi a bra-
sileira se alteram. Por um lado, 2002 é o ano em que a taxa bruta de natalidade 
caiu, recuperando-se ao mesmo tempo que a da fertilidade a partir de 2008. 
Não obstante, os números apresentados parecem mostrar que 2011 é o ano 
em que a tendência demográfi ca começa a cair, e estando ainda por confi rmar, 
podemos estar a assistir a um novo declive demográfi co no país mais povoado 
da América Latina. 
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A queda das taxas de natalidade tem sido uma constante nos últimos dez 
anos em todos os países analisados. Não obstante, Portugal, com uma população 
de 10.760.305 habitantes (U.S. Census Bureau, 2011) sofreu a maior quebra de 
todos, ao ver a sua natalidade descer 13,49% entre 2000 e 2011. No continente 
americano, o Brasil, com uma população de 203.429.773 habitantes em 2011, 
viveu durante estes anos, como objeto de estudo, uma queda de 5,57% nas taxas 
de natalidade, abaixo da situação angolana, onde a queda da natalidade foi de 
8,48%, um país com 17.544.728 habitantes. A tónica dominante da diminuição 
da população também aconteceu em Moçambique com 4,29%, sendo que a 
população total é de 22.948.858 habitantes. 

Por outro lado, um dos aspetos mais polémicos sobre as taxas de fecundi-
dade em toda a região da América Latina é a que se refere à gravidez entre ado-
lescentes. Segundo o relatório da Organização Ibero-Americana da Juventude 
(Hopenhayn, 2004), uma em cada mil gravidezes registadas na região 73,1 são 
gravidezes de adolescentes entre os 15 e os 19 anos, uma taxa que triplica a taxa 
de fecundidade europeia. As taxas mais altas pertencem ao Brasil e à Colômbia, 
tanto pela sua evolução demográfi ca como pelo seu comportamento sexual, 
provavelmente devido aos baixos níveis de educação e de rendimento per capita.

3. A realidade europeia com especial 
incidência no caso português 

A situação europeia é muito semelhante, tanto no que se refere à queda das 
taxas de natalidade, como na recuperação.

Taxa bruta de natalidade
(Número de nascimentos por cada mil habitantes)

Tabela III

 1975 1980 1990 2000 2003 2004 2007 2008 2009

EU 27 10,9 10,7 10,9

EU 25 14,4 13,8 12,3 10,6 10,4 10,5 10,6 10,9 10,7

EU 15 13,6 13,0 12,0 10,8 10,6 10,7 10,4 10,5    --

Novos Estados-Membros 18,5 17,4 13,9 9,7 9,2 9,4 -- -- --

Fonte: EUROSTAT (2010).
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Com o objetivo de fazer uma pequena estimativa da evolução da fecun-
didade nos próximos anos, podemos prever que, à semelhança do que está a 
acontecer hoje, a taxa de fecundidade vai continuar a descer, como se vê no 
quadro anterior, nas idades inferiores a 30 anos, mas no entanto manter-se-á 
e até os índices de fecundidade das mulheres entre 31 e 40 anos vão aumentar.

Na Europa reconhece-se que as mulheres adiam veementemente a mater-
nidade, e atrasam ainda mais a idade da primeira maternidade, para além dos 
trinta anos, o que inevitavelmente implica uma enorme queda da fertilidade. 
Obviamente que mães mais velhas têm menos fi lhos. A questão a deslindar é 
porque é que as mulheres europeias são mães pela primeira vez tão tarde, ao 
ponto da idade da primeira maternidade ter aumentado quase três anos nas úl-
timas três décadas. Provavelmente o nível académico, as difi culdades no acesso 
à primeira habitação, e consequentemente o atraso na independentização em 
relação à casa dos pais, assim como outras condicionantes, como a falta de uma 
politica familiar solvente, tiveram algo a ver com este fenómeno.

Um documento recente publicado pela Rand Corporation (HOORENS, 
2011) assinala que em alguns países europeus as taxas de fecundidade aumenta-
ram, e apesar de não ter alcançado a substituição geracional, proporcionou um 
grande avanço para a resolução dos problemas de envelhecimento populacional.

Analisando os casos da Alemanha, Polónia, Espanha, Reino Unido e Sué-
cia, também adverte que 14 dos 27 países da UE estão abaixo dos 1,5 fi lhos por 
mulher, e é considerada preocupante a situação da zona de língua alemã, as-
sim como os países do sul e este europeu. No extremo oposto encontram-se 
os países do norte que parecem estar a recuperar, contradizendo o temor de 
que, para uma população maior menor desenvolvimento económico, pois os 
países com maior potencial na sua economia tiveram de aumentar de forma 
signifi cativa o número de fi lhos por mulher.

A recuperação demográfi ca do Reino Unido é especialmente signifi cativa, 
passou de uma taxa de fecundidade de1,64 em 200 para 1,97 em 2008, e per-
mitiu que alguns falassem de um novo baby boom, apesar de ainda ter taxas de 
natalidade de 12,8, ainda longínquas dos 13,9 de 1990. Alguns especialistas acre-
ditam que não se deve ao peso da imigração, entre outras coisas, pois o com-
portamento reprodutivo das mulheres imigrantes tende a assemelhar-se, com 
o passar do tempo, ao das nativas. Além disso, grande parte dos imigrantes que 
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chegaram nesses anos procede da Europa de leste, onde a fecundidade caiu a 
pique no mesmo período.  Os investigadores, depois de reverem outros fatores 
(entre os quais se encontram o trabalho feminino, o adiamento do casamento, 
a descida da nupcialidade, etc.), chegaram à conclusão de que o aumento das 
taxas de fecundidade foi o resultado da política familiar levada a cabo durante 
o mandato de Tony Blair. Segundo o relatório, o programa que determinou 
a recuperação demográfi ca foi aquele que apostou na redução da pobreza in-
fantil, ao assegurar o emprego dos progenitores, estabelecendo isenções fi scais, 
e pelo favorecimento da reincorporação laboral da mãe e a flexibilização das 
licenças de maternidade ou paternidade.

O caso britânico é um claro exemplo, a confi rmar-se a tendência, da efe-
tividade das políticas públicas e de os programas do governo que afetam as 
decisões de uma família ter, ou não, fi lhos. 

4. A situação das mulheres em diferentes latitudes
As taxas de fecundidade e de natalidade estão diretamente relacionadas com 
a situação legal, laboral e económica na qual as mulheres em idade fértil se 
encontram. Por isso adquirem especial relevância as políticas de igualdade de 
tratamento postas em ação em cada um dos países. 

Nos últimos anos os diferentes Estados estabeleceram compromissos cla-
ros no que diz respeito à igualdade de tratamento entre homens e mulheres, 
no entanto, isto não é óbice para que seja imprescindível continuar a avançar 
na consolidação das políticas de igualdade9.

Apesar dos esforços dos diferentes governos para alcançar a igualdade, as 
diferentes formas de discriminação indireta, estão presentes tanto no acesso 
das mulheres aos postos representativos de responsabilidade, como na con-
secução da igualdade retributiva. Na opinião de Meil (2007) os motivos que 
levam a uma segregação ocupacional e a uma discriminação entre homens e 
mulheres podem concretizar-se nas seguintes ideias:

a. As leis são insufi cientes, se não há colaboração por parte dos empresários.

9  É importante assinalar que a necessidade de reivindicar políticas de igualdade de trata-
mento, no que se refere a direitos e obrigações civis, não pode implicar que as realidades bio-
lógicas, interesses pessoais e comportamentos sociais sejam idênticos entre todos os homens 
e mulheres.
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b. A sociedade está impregnada de divisões de papéis e de trabalho por 
género.

c. A segregação ocupacional encontra-se em quase todas as empresas.
d. A dedicação a tempo inteiro continua ser considerada prova de dedi-

cação e compromisso.
e. Podemos constatar que cada vez há mais mulheres em todos os setores, 

incluindo os tradicionalmente masculinos.
f. O discurso das direções expressa uma mudança, as trabalhadoras são agora 

vistas como mão de obra competente, responsável e empenhada.

A. Políticas de igualdade de tratamento entre homens e mulheres
Fertilidade, crescimento económico e igualdade de tratamento são por isso 
três variáveis indissociáveis, nas páginas que se seguem faz-se referência ao 
tratamento que as diferentes legislações de referência levam a cabo. O acesso 
ao mundo laboral em condições de igualdade é um pré-requisito básico para 
garantir uma evolução do mercado laboral coerente e solvente. 

No seguinte quadro mostram-se alguns dos direitos recolhidos nas legis-
lações correspondentes, e referem-se à igualdade de tratamento entre homens 
e mulheres, assim como às melhorias referidas ao cuidado e à atenção aos me-
nores. De acordo com o que foi exposto neste artigo, compara-se a situação 
brasileira e a realidade portuguesa, angolana e moçambicana.

Políticas de Igualdade em perspetiva comparada: Brasil, Portugal
Tabela V

Países Brasil Portugal Angola Moçambique

Nível de rendimento Acima da média Alto Médio-baixo Baixo
População feminina 98.327,796. 5.483.693. 9.379.419. 11.759.717.

Participação feminina no tra-

balho
64% 69% 76% 86%

Cobertura das licenças parentais

M H Parental M H M H

Sim Sim Sim* Sim Não Sim Sim

Minimo legal de cobertura de 

licença parental (em dias)

M H Parental M H M H

120 5 120 84 0 60 1

Percentagem do salário recebido 

durante a licença
100% 100% 100% 100% 0% 100% 100%
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Quem paga as licenças? Governo Empregador Governo Governo - Governo Governo

Existem leis que obriguem o 

empregador a restituir ao/à 

empregado/a o mesmo posto de 

trabalho?

Sim Sim
Sim

Não - Não -

Idade da reforma no setor pri-

vado

M H M H M H M H

60 65 65 65 60 60 55 60

Idade minima da reforma no se-

tor privado 

M H M H M H M H

48 53 65 65 60 60 55 60

Existem leis ou mandatos cons-

titucionais sobre a igualdade de 

salário ou igualdade de emprego?

Sim Sim Sim Sim

Existem leis de proteção sobre o 

assédio sexual no trabalho?
Não Sim Não Não

Os/as empregados/as com fi lhos 

menores têm direitos laborais 

adicionais, como horários flexí-

veis ou jornadas continuas?

Não Sim Sim Não

É ilegal fazer perguntas sobre as 

perspetivas familiares durante 

uma entrevista de trabalho?

Não Sim Não Não

Imposto sobre o Rendimento:

Dedução por custódia de fi lhos
Sim Sim Não Não

Fonte: Elaboração sobre os dados do Banco Mundial (2001)
* Em Portugal as licenças de maternidade e paternidade não existem de forma indi-

vidual, mas sim uma licença paternal de 120 dias paga a 100% pelo governo. E quando 
o empregado ou empregada volta ao seu posto de trabalho existe uma obrigação legal de 
lhe restituir o posto de trabalho anterior ou um com características semelhantes

No quadro anterior escolheram-se algumas das medidas analisadas pelo 
Banco Mundial, no que se refere à igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres no acesso ao emprego aquando do nascimento de um fi lho.

Se classifi carmos os países referidos pelo nível de rendimento, surge em 
primeiro lugar Portugal, seguido do Brasil, Angola e Moçambique. No entan-
to, a classifi cação é inversa se tivermos em conta a participação da mulher no 
trabalho em Moçambique, país onde 86% das mulheres participam na força 
laboral, seguido de Angola (76%), Portugal (69%) e Brasil (64%).
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Com estes dados, podemos comparar os direitos reconhecidos nas diferen-
tes legislações de referência. Neste sentido, em todos os países atribui-se uma 
licença de maternidade no momento do parto, mas nem todos concedem esse 
direito aos pais. Brasil, Moçambique e Portugal reconhecem-no e a legislação 
portuguesa atribui uma licença parental, ainda que não seja de forma indivi-
dualizada para homens e mulheres. No entanto, a legislação angolana apenas 
reconhece uma licença parental à mulher e não ao homem. Em relação aos di-
reitos reconhecidos por essas legislações; Brasil e Portugal atribuem 120 dias às 
mulheres que desfrutam destas licenças, remuneradas a 100% pelos governos, 
enquanto em Angola reduz-se a 84 dias, e Moçambique a 60 dias. As maiores 
diferenças encontram-se nas licenças atribuídas aos pais, visto que no Brasil 
reconhece-se uma cobertura de 5 dias para o pai, Moçambique apenas um dia 
e em Angola nenhum. No caso de Portugal, atribuem-se 120 dias de licença 
remunerada, e além disso, é permitida, sob a denominação de licença parental, 
uma licença minima de 48 dias, que a mãe deve desfrutar enquanto pai pode 
desfrutar durante 10 dias.

Em relação aos direitos laborais, só em Portugal e no Brasil é que existem 
leis que obrigam o/a empregador/a a restituir o mesmo posto de trabalho a 
quem tenha desfrutado de uma licença parental. No âmbito laboral, apenas 
em Portugal e em Angola, os/as empregados/as com fi lhos/as menores têm 
direitos laborais adicionais tais como horários flexíveis ou jornadas continu-
as. E apenas em Portugal é ilegal fazer perguntas sobre perspetivas familiares 
durante uma entrevista de trabalho, ao mesmo tempo que apenas aqui existem 
deduções pela custódia de fi lhos no Imposto sobre o Rendimento.

É irrefutável que a desigualdade no acesso ao emprego influencia ne-
gativamente as taxas de natalidade, por isso foram escolhidos alguns dos 
direitos laborais vigentes nas diferentes legislações. No estrito âmbito da 
igualdade de oportunidades, a respeito da idade de reforma, apenas no Brasil 
e em Moçambique, existem diferenças entre homens e mulheres, podendo 
estas reformar-se antes dos homens, da mesma maneira que se apresentam 
diferenças na idade minima de reforma no setor privado. Em todos os países 
analisados existem leis e mandatos que obrigam à tributação igualitária para 
homens e mulheres mas apenas em Portugal estão em vigência leis contra o 
assédio sexual laboral.
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Conclusões
O envelhecimento da população mundial é evidente tanto nos países ociden-
tais como em algumas economias em vias de desenvolvimento americanas e 
africanas. Sendo a decisão de ter fi lhos/as algo que afeta a intimidade das pes-
soas, e portanto, uma opção individual e particular, os poderes públicos devem 
arbitrar medidas que facilitem esta decisão, visto que a queda da natalidade 
tem efeitos socialmente perversos com consequências lesivas para as gerações 
futuras. Está provado que nos países onde a queda da natalidade se perpetuou 
no tempo, o envelhecimento da população provocou graves quebras econó-
micas difíceis de solucionar a curto prazo.

Por outro lado, há que dizer que tanto Portugal como o Brasil não apre-
sentam grandes diferenças, no que diz respeito à igualdade de tratamento en-
tre homens e mulheres, pois a análise elaborada pelo Banco Mundial, apesar 
de conter algumas diferenças, estas não são especialmente notáveis, podendo 
garantir-se a igualdade em ambos os países, o que não é um impedimento para 
que se continue a avançar neste aspeto.  

É importante evocar uma melhoria nas perspetivas de igualdade de opor-
tunidades entre homens e mulheres tanto em Angola como em Moçambique, 
pois são países onde a participação feminina no trabalho é muito alta e no en-
tanto ainda há direitos por reconhecer. 

Fundamentalmente são recomendadas medidas que facilitem o acesso 
ao emprego às trabalhadoras que tenham responsabilidades familiares, assim 
como são especialmente dignas de reivindicação as normas e as medidas legais 
que penalizem o assédio sexual laboral.

Tanto as melhorias nas condições de igualdade laboral entre homens e 
mulheres como as medidas que contribuam para uma estabilidade da natali-
dade a médio prazo têm um efeito positivo sobre o crescimento económico, 
por isso é especialmente recomendado que se inste a sua implementação nos 
países que apresentam certas carências nestes aspetos.
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ANEXOS
ANEXO I

Taxa de crescimento da população 

2006 2007 2008 2009 2010

Brasil 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9

Angola 3.1 3.0 2.9 2.8 2.8

Moçambique 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3

Portugal 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1

Fonte: Estatísticas do Banco Mundial (2011)
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Resumo: Desde os anos noventa o país tem sabido entender a importância da formação dos 

seus cidadãos e empresas em competências informacionais que nos dias de hoje são imprescin-

díveis para fazer da sua economia uma das mais importantes do mundo. O Brasil converteu-

se numa das principais referências, tanto na América latina como a nível mundial, de como 

um país pode descolar e desenvolver-se social e empresarialmente graças a políticas baseadas 

na expansão do uso das TIC e ao esforço de inserção da informação na sociedade. Estas são 

algumas das conclusões que se podem tirar deste artigo, o qual analisa o impacto das TIC na 

sociedade brasileira desde o campo do trabalho social, a autoridade social, os serviços sociais 

em linha, os movimentos sociais, as TIC como ferramenta de inclusão social e a penetração 

das redes sociais na sua sociedade.
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1. O papel estratégico brasileiro nas TIC 
aplicadas ao campo social

Desde meados da década de noventa, o Brasil, através do seu Conselho Nacional 
da Ciência e Tecnologia criou e desenvolveu uma política de Estado destinada 
a obter a adesão plena do país à sociedade da informação e do conhecimento.

A primeira tradução dessa política de inserção do país nas novas TIC foi 
o Programa para a Sociedade de Informação, uma iniciativa que formulou os 
princípios estratégicos nacionais sobre os quais posteriormente se implan-
tariam os serviços mais avançados de computadores, comunicação e infor-
mação com as suas respetivas aplicações na sociedade. A iniciativa política 
contemplava o estabelecimento de uma plataforma de telecomunicações que 
teoricamente provocaria una implicação social generalizada no progresso do 
país em todas as áreas: a educação, a saúde, o meio ambiente, a agricultura, a 
indústria e comércio.

O papel brasileiro na aplicação das novas TIC às políticas públicas, e con-
cretamente ao campo social, deve ser analisado no contexto geral que pro-
porciona o paradigma da sociedade de informação. O Brasil fundamenta a 
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sua atuação num axioma defi nido pela CEPAL (Comissão Económica para a 
América Latina e o Caribe)1 como:

· A informação e o conhecimento tornaram-se bens estratégicos para a ino-
vação, o melhoramento da gestão, a realização do desenvolvimento eco-
nómico sustentável, a construção da coesão social, e o aperfeiçoamento 
da democracia.
No campo das políticas públicas com incidência no âmbito social, a posição 

brasileira pode-se caracterizar como vanguardista na região, assume um mar-
co estratégico e operativo onde os conceitos do trabalho em rede e da gestão 
baseada no conhecimento (PACKER, 2005) ocupam uma posição de privilégio.

As políticas públicas brasileiras basearam as suas atuações em princípios 
de desenvolvimento económico e coesão social, que se inserem num paradig-
ma tecnológico dirigido a um incremento substancial dos meios digitais. Esta 
tarefa exigiu às instituições brasileiras a implementação de novas formas de 
coordenação e organização que permitem a introdução e a utilização com su-
cesso das TIC (CEPAL, 2003).

O Brasil revelou-se como um ator principal no palco regional latino-ame-
ricano. Comprovado justifi cadamente pela sua posição geoestratégica, a sua 
dimensão territorial, massa demográfi ca, recursos, produtividade, potencial de 
consumo, a sua influência internacional reveladora de aspirações de exercício 
de uma liderança multilateral global.

O papel brasileiro no processo de implementação e extensão do acesso e 
o uso generalizado das TIC incorpora-se nas ambições gerais do progresso do 
país, e portanto, assume que a informação e o conhecimento constituem um 
requisito inevitável. Este tem sido um compromisso político favorável para a 
formação de infraestruturas de acesso à tecnologia, a segurança jurídica para 
garantir a permanência dos investidores e desenvolvimento do capital humano 
no que respeita à utilização de novas tecnologias para a política social.

O país desenvolveu o seu potencial a um ritmo sem precedentes. O perí-
odo de progresso económico e social vivido durante as presidências de Lula 
Da Silva e Dilma Rousseff  converte o Brasil num referente regional e global na 
confi guração de uma política social adaptada às exigências da revolução tec-
nológica. Uma proporção signifi cativa dos princípios estratégicos e operativos 

1 http://www.eclac.cl/
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das políticas públicas vai mais além do objetivo de uma distribuição territorial 
e demográfi ca generalizada em relação ao acesso e uso das TIC. A fi nalidade 
política parece estar na pretensão de construir uma cidadania digital garante 
do progresso económico e social e da própria democracia brasileira.  

O Brasil, no cenário latino-americano das Políticas Sociais e das TIC é um 
país que ostenta uma liderança emergente. O desempenho de um papel prota-
gonista na região permite chegar a esta conclusão, concretamente nos âmbitos 
das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) aplicadas às experiên-
cias de institucionalização da política social e da autoridade social.

A Comissão Económica da CEPAL levou a cabo um estudo no âmbito do 
projeto RISALC (Rede em linha de instituições sociais da América Latina e 
do Caribe) que avalizam e caracterizam como objetivas as nossas afi rmações 
anteriores (CEPAL).

O acesso à informação e conhecimento constitui uma ferramenta fun-
damental para superar a pobreza, tanto para as instituições que projetam e 
executam a política social como para os mais pobres. O caso brasileiro revela 
benefícios potenciais do uso das novas TIC:

· A melhoria dos sistemas de informação sobre serviços sociais oferecidos 
pelas instituições.

· A maximização dos intercâmbios de informação experiências entre pares 
institucionais otimizando os processos de toma de decisões.

· A prestação de serviços públicos com maior efi ciência, que melhoram o 
rendimento e a produtividade da política social.

· O incremento da transparência da política social.
No contexto da América Latina, o Brasil tem-se destacado no desenvol-

vimento de programas de modernização da gestão pública e do fortalecimen-
to das modalidades de governo eletrónico (e-government2). No conjunto de 
intervenções destacam-se os avanços alcançados na educação e formação em 
linha (e-learning3), administração pública, o comércio e a saúde.

As iniciativas brasileiras têm sido um modelo de boas práticas no que se 
refere ao processo de implementação e extensão do uso das TIC. As experiên-

2 http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_electr%C3%B3nico
3 http://en.wikipedia.org/wiki/E-learning
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cias discutidas no âmbito da RISALC4, da BVS5 (Biblioteca Virtual em Saúde) 
e a Escola Virtual de Governabilidade, constituem exemplos de uma correta 
aplicação das TIC na criação de espaços virtuais que se orientam para o forta-
lecimento da institucionalidade da área social brasileira, suscetíveis de extra-
polar a outros países da região.

O Brasil junto com outros países latino-americanos como a Argentina e 
o Uruguai assumem um conceito de institucionalidade social defi nido como 
o conjunto de organismos estatais encarregados da projeção, da coordenação, 
da execução e do fi nanciamento das políticas sociais (SUNKEL, 2006).

As iniciativas brasileiras formaram espaços de aprendizagem em linha e 
instancias que exigiram três requisitos prévios para as respetivas implantações:

· Estabelecimento de plataformas tecnológicas.
· Defi nição de uma metodologia de trabalho de acordo com os requerimen-

tos da mudança tecnológica.
· Estabelecimento de mecanismos ou protocolos de gestão do espaço virtual, 

sobretudo na vertente da dinamização do uso.
Nos contextos da RISALC, da BVS e da Escola Virtual de Governabilidade, 

as experiências brasileiras, constituíram instancias que facilitaram uma comu-
nicação constante e permitiram gerar novos conhecimentos, novos insumos 
importantes para a tomada de decisões. (CEPAL, 2004).

Os especialistas e as autoridades governamentais discutiram sobre os be-
nefícios que resultam dos produtos e serviços que proporciona este processo 
de adaptação da política social à mudança tecnológica, assim como recolheram 
perguntas colocadas para otimizar o funcionamento.

De acordo com A. Palma (2004), a iniciativa RISALC recolhe adequa-
damente as tarefas de produção de informação útil e do emprego dos dados 
disponíveis, que se impõem ao conjunto da institucionalidade social. O Brasil, 
país participante na RISALC, reconheceu o componente tecnológico como 
uma estratégia chave aplicada ao campo social, e assim impulsionou a criação 
de um diretório regional de instituições sociais e o trabalho em rede articulado 
numa plataforma tecnológica que conjuga bases de dados relativas a:

4 http://www.risalc.org/portal/
5 http://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=es



BRASIL: POLÍTICAS SOCIAIS E AS TIC 227

· Programas sociais nacionais sobre pobreza e desenvolvimento económico, 
social e setorial.

· Estratégias nacionais e setoriais de desenvolvimento, indicadores e textos 
metodológicos sobre avaliação e planifi cação de programas sociais.

· Especialistas vinculados às instituições e programas sociais da região.
· Redes temáticas setoriais.
· Intercâmbio de boas práticas de intervenção social.

2. O exemplo da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS)
O Brasil adotou o modelo da BVS que funciona sob a premissa: a gestão da 
informação e do conhecimento são fundamentais para a melhoria da institu-
cionalidade das políticas sociais e da autoridade social.

Desde o ponto de vista tecnológico, esta experiência sustenta-se na re-
estruturação dos fluxos de informação gerados pelo surgimento da Internet.

Segundo os relatórios da CEPAL, o Brasil conseguiu uma implementação 
e utilização da BVS que permitiu integrar e operar com três tipos de conhe-
cimentos:

· Informação científi ca.
· Técnicas, manuais ou guias de procedimentos.
· Dados gerados pelos atores nos eventos e projetos.

Os resultados convertem a experiência brasileira em aplicável à região lati-
no-americana, concretamente no âmbito da implantação do modelo BVS, que 
foi essencial na tomada de decisões, individuais ou coletivas no setor da saúde. 
O setor sanitário brasileiro viu-se favorecido pela transparência do governo e 
das instituições vinculadas e promoveu a inclusão dos atores.

O êxito mais destacado do Brasil no cenário latino-americano deve-se a 
uma boa gestão, todavia perfetível, de uma rede de pessoas, instituições e fontes 
de informação em saúde, como um espaço público que reúne o capital social, 
político, tecnológico e cultural dos seus participantes.

O desempenho brasileiro nos espaços virtuais como BVS, baseou-se numa 
maximização das inovações e das decisões baseadas nas melhores práticas veri-
fi cadas, tanto próprias, como de outros países, incluindo os latino-americanos. 
O aperfeiçoamento afetou todos os setores implicados no âmbito das TIC:

· Intercâmbio de informação e conhecimento entre os atores.
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· Acesso às redes de fontes de informação registadas como as bibliotecas 
digitais.
A experiência caracterizou-se por sistematizar as difi culdades e vantagens 

que os gestores enfrentaram na elaboração e execução de um plano estratégico 
dirigido à aplicação das TIC nos seus governos locais.

Uma das principais aprendizagens obtidas foi a comprovação de que a 
aptidão em linha requer mecanismos que permitam aos participantes osten-
tar o papel de geradores e não só recetores de informação e conhecimento. A 
experiência brasileira parece indicar que as novas TIC podem ter uma função 
estratégica no apoio à gestão da institucionalidade social.

3. Os dispositivos tecnológicos no campo 
da autoridade social

No campo da autoridade social, os dispositivos tecnológicos de informação 
podem ajudar a identifi car os tomadores de decisões, os especialistas e atores 
chave das organizações. A capacidade e a competência tecnológicas instaladas 
são suportes de apoio às instituições na determinação das estratégias e políticas 
que devem ser implementadas. Também são imprescindíveis na defi nição das 
metodologias mais apropriadas da planifi cação, implementação, acompanha-
mento e avaliação das políticas, programas e projetos sociais.

No plano operativo, desenvolvem-se ações orientadas a uma difusão da 
informação, caracterizada pela disponibilidade de todos os grupos sociais. A 
universalização do acesso não é um objetivo fácil de atingir num país com as 
dimensões territoriais e demográfi cas do Brasil. A estas variáveis deve-se adi-
cionar outras de caráter político, devidas à requerida redistribuição de quotas 
de poder. Neste último aspeto, as iniciativas brasileiras que fomentam a demo-
cratização do acesso à informação parecem dissuadir as resistências derivadas 
da cultura organizativa tradicional (UNESCO, 2003).

O conjunto de políticas públicas brasileiras desde 1996 confi gura uma 
política informativa nacional que permite tornar disponíveis os fluxos infor-
mativos atualizados gerados pelas instituições. As chaves desta mudança so-
ciotecnológica estrutural foram:

· Fortalecer os mecanismos de comunicação entre as instituições e atores.
· Organizar a informação produzida pelas instituições para torná-la dispo-

nível e permitir o seu acesso.
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· Assegurar a integridade e veracidade da informação disponível, dado que 
constitui um insumo para a tomada de decisão.

· Relacionar dados e informação dispersa para acelerar o acesso.
· Acordar normas comuns que assegurem os mesmos níveis de qualidade da 

informação, por exemplo vocabulários e sistemas de informação comuns.
· Utilizar plataformas tecnológicas compatíveis entre si propensas a parti-

lhar a informação.
O reforço dos programas de habilitação no uso das TIC recebeu um apoio 

político dirigido à modernização na gestão. A democratização dos fluxos im-
plicou um processo de reconversão que está a repor o modelo tradicional de 
comunicação e que supõe o declive e desaparecimento defi nitivo da informa-
ção unidirecional a curto prazo.

O modelo brasileiro das boas práticas de implementação e acesso ao uso 
das TIC desenvolveu fluxos locais de informação e parece tender a uma pau-
latina transformação  modernização do Estado. Os avanços registam-se nas 
interações positivas ou sinergias entre os programas de modernização da gestão 
pública e os esforços de incorporacão das TIC, especialmente no âmbito social.

4. Serviços sociais em linha
A evolução do modelo brasileiro orienta-se para a promoção da expansão da 
oferta de serviços sociais em linha, a qual idealmente deveria operar com flu-
xos locais de informação (MARTÍN VICENTE, 2002):

· Habilitação nas novas TIC para a gestão pública.
· Fortalecimento dos mecanismos de comunicação e coordenação, utilizan-

do a informação e o conhecimento disponível.
· Melhoria do funcionamento e da integração dos sistemas públicos de in-

formação social.
O papel desempenhado nos âmbitos das tecnologias da informação e co-

municação (TIC) aplicados a uma institucionalização da política social carac-
teriza-se por estabelecer mecanismos de articulação informal que contribuem 
para o fortalecimento da institucionalidade social da região, e que potencia a 
recuperação, intercâmbio e réplica das melhores práticas em políticas e progra-
mas sociais, facilitando assim a criação de processos coletivos de aprendizagem 
entre os atores institucionais da América Latina e do Caribe.
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Cabe destacar que o Brasil aspira a que a Rede Virtual em políticas sociais, 
pobreza e equidade se centre em que as novas TIC fortaleçam a instituciona-
lidade social da região, e por isso, propõe a realização de estudos, a recopila-
ção digitalizada de informação e o intercâmbio de experiências referentes a:

· Mecanismos digitais mais efetivos para o melhoramento da instituciona-
lidade das políticas sociais.

· Impactos institucionais gerados pela instalação das TIC e pelo incremento 
no acesso à informação.

· Procedimentos efi cientes de adaptação das tecnologias às necessidades 
locais.

· Efeitos do uso das novas TIC no aprofundamento da democracia e no 
exercício da cidadania.

5. A incidência tecnológica nos movimentos sociais
A política brasileira de plena pertença à sociedade da informação provocou 
um impacto nos movimentos sociais do país. O estabelecimento das condi-
ções objetivas para a vigência efetiva e generalizada das TIC permitiu aos mo-
vimentos sociais brasileiros realizar uma ampliação das opções de ação, atra-
vés de atuações e inter-relações produzidas nos espaços das redes telemáticas 
(MACHADO, 2004).

Os traços constitutivos que garantem a adaptação dos movimentos sociais 
brasileiros à mudança imposta pela revolução tecnológica são os seguintes:

· O incremento de movimentos e coletivos sociais.
· O caráter horizontal e flexível das redes.
· As organizações tendem à horizontalidade.
· A tendência a formar coligações entre as organizações inter-relacionadas 

em redes.
· O estabelecimento de dinâmicas influenciadas ou determinadas pelos fac-

tos.
· A simplifi cação física da organização. A sede física é irrelevante, o subs-

tantivo é internet.
· A ação baseia-se em ideais que podem ser universalistas e particularistas.
· As estratégias no espaço virtual são deslocalizadas e pretendem ligar iden-

tidades, objetivos, ideologias e visões do mundo partilhadas.
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· A multiplicidade de identidades permite a circulação dos participantes em 
diferentes organizações e redes. Um mesmo cidadão pode participar em 
diversas causas e interagir com múltiplos atores e coletivos.

6. Os resultados da socialização nas TIC 
no acesso e uso

O acesso à internet encontra-se fortemente associado ao nível dos salários dos 
lares. Contudo, dentro do contexto latino-americano, o Brasil é um dos paí-
ses com maior acesso à internet a nível de lares ostentando uma  percentagem 
aproximada dos 50 %.

Se revirmos a penetração da internet na sociedade brasileira, veremos como, 
especialmente nos últimos anos, se converteu numa das principais garantias 
das políticas e expectativas presentes e futuras que comentamos até agora.

Segundo podemos apreciar no estudo levado a cabo pela companhia ComS-
core6, no Brasil encontramos os melhores números tanto de penetração em 
lares e empresas, como de número de horas dedicadas, de toda a América La-
tina: 24.3 horas mensais são dedicadas em média entre os seus 40 milhões de 
internautas, posição que podemos observar no seguinte gráfi co:

Fig. 1. g.

Fonte de dados: The Brazilian Online Audience, February 2011. 
ComScore e elaboração própria.

6 http://www.comscore.com/
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Com estes números não é de estranhar que o seu total de população com 
acesso à Internet seja similar ao de países como França ou Índia (Ibid.:19), dos 
países com maior número de internautas a nível mundial. Um dato chamativo 
sobre os seus internautas: 63% dos usuários pertencem à faixa de 15 a 35 anos, 
enquanto, a nível mundial, a sua presença é de 53%. (Ibid.:20)

No momento de poder comparar o Brasil com o resto do mundo quanto 
ao calado e uso de serviços de internet, deparamos que, na maioria dos itens, 
está acima da média mundial, tal como mostra o seguinte gráfi co:

Fig. 2

Fonte de dados: The Brazilian Online Audience, February 2011. 
ComScore e elaboração própria.
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Segundo um antigo estudo do Banco Mundial (WORLD BANK, 1998), o 
Brasil desenvolveu já diversas estratégias que deram lugar a uma variedade de 
projetos de pequena escala que utilizam tecnologia para dar resposta a neces-
sidades locais ou regionais, e que tendem a ser independentes uns de outros.

As iniciativas incidiram na substituição do uso de tecnologias de emissão 
unidirecionais como a radio e a televisão, pelas redes telemáticas para desen-
volver o acesso a conteúdos educativos, especialmente destinado a alunos de 
áreas geográfi cas  remotas. 

Os programas de informática educativa desenvolvidos por outros orga-
nismos também foram rentabilizados socialmente pelo Brasil. Um exemplo é 
a iniciativa ProInfo7, que começou como um programa do Instituto do Banco 
Mundial, para logo se converter numa ONG presente em 35 países.

Nos programas de informática educativa o Brasil é um país pioneiro e de 
referência na região. A iniciativa ProInfo começou em 1997, embora a infor-
mática educativa vinha introduzindo-se desde anos anteriores.

Dado que o programa se converteu em referência para a criação de novos 
programas a seguir são examinadas três características da estratégia desen-
volvida:

· Os projetos surgiram a partir de uma política de estado que procurava 
aproximar as TIC aos docentes e alunos.

· O desenvolvimento de uma cultura informática educativa no Brasil teve 
inicio na década de oitenta através do projeto EDUCOM, uma iniciativa 
orientada para a criação de núcleos interdisciplinares de investigação e 
formação de recursos humanos.

· O Programa de Ação Imediata em Educação destinado a habilitar profes-
sores e a instalar infraestruturas de apoio nas secretarias estatais de edu-
cação, escolas técnicas federais e universidades.

7. A penetração dos meios sociais no Brasil
Na mesma linha de penetração e boa saúde que goza a penetração da Internet 
entre a população e empresas brasileiras, vemos que também podemos falar 

7 A iniciativa ‘ProInfo’, promovida pelo Ministério de Educação brasileiro, prevê a instalação 
de mais de 356.000 estações de trabalho em escolas públicas de todo o país carioca, incluindo 
uns 5.000 municípios.
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de um país pioneiro, cuja sociedade abraçou sem reticências os serviços de 
internet mais solicitados nestes momentos: os meios sociais.

Como observamos no seguinte gráfi co, o Brasil ocupa o 25º lugar dos 
principais mercados mundiais em função das horas de dedicação por usuário 
(COMSCORE, 2011). 

Em junho de 2011 o Brasil contava com 43,9 milhões de usuários de meios 
sociais, o que supõe 90,8% da totalidade dos internautas. Com valores de con-
sumo contundentes: 12,5 mil milhões de minutos foram consumidos em meios 
sociais somente durante o mês de junho em sítios de redes sociais, registando 
18,3% de todos os minutos online durante o mês. (Ibid.:12).

No que diz respeito aos meios sociais preferidos pelos brasileiros e brasi-
leiras, chama a atenção o dado de que o Brasil é sede de um dos poucos mer-
cados onde o Facebook.com não lidera a categoria de Redes Sociais, tal como 
vemos no seguinte gráfi co:

Fig. 3.

Fonte de dados: The Brazilian Online Audience, February 2011. 

ComScore e elaboração própria.
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O Orkut conta com 35,7 milhões de visitantes, o que supõe um incremen-
to de 20% desde junho de 2010, enquanto que o Facebook.com, apesar de ter 
aumentado durante o mesmo período de tempo o seu número de usuários em 
192%, conta com 24,5 milhões. (Ibid.:3).

Por seu lado o Twitter tem no Brasil a maior presença de toda a Améri-
ca Latina, com mais de quatro milhões de usuários (EQUALINKBLOG, 2011), 
enquanto o LinkedIn conta com 3,6 milhões, convertendo-se no 5º país do 
mundo em número de usuários, só atrás dos EUA, Índia, Reino Unido e Ca-
nadá. (LINKEDIN, 2011).

Outro dado que mostra a grande presença que têm os meios sociais na 
sociedade brasileira é nos oferecido pelos blogs. Em junho de 2011, cerca de 
85,2% da audiência brasileira acedeu a algum deles, investindo uma média de 
32,5 minutos por mês. Dados que superam a média da região, que conta com 
75% de audiência e uma média de 22,7 minutos mensais. O Brasil foi de longe 
o mercado mais prolífi co para Blogs com 85,2% da sua audiência visitando a 
categoria com uma média de 32,5 minutos por visitante em junho (COMS-
CORE 2011).

Conclusões
O Brasil pertence à sociedade de informação em sentido pleno. Os resultados 
das políticas públicas podem ser medidos em função do dinamismo e nível de 
participação nas redes sociais que, como fi cou patente, gozam de uma saúde e 
potencialidade de desenvolvimento positivos.

A maior conclusão que se pode obter, depois dos dados competitivos anali-
sados, é que desde as instancias políticas e económicas se captou a importância 
do equipamento informacional (CASTELL, M. 2000, 2002, 2006, 2008) tanto 
na empresa e seus equipamentos físicos, como na formação dos trabalhadores.

O que se assume com difi culdade desde o etnocentrismo europeu, tem sido 
captado com coerência (falta percorrer muito caminho) pelo Brasil. Aquelas 
empresas que não entendam que as novas tecnologias não são um símbolo de 
excelência mas sim de sobrevivência terão difi culdades imediatas.

Assim uma antecipação preventiva da política social passa por preservar o 
emprego e a competitividade das empresas, tentando evitar a exclusão social 
que produz o desemprego e o encerramento de empresas.
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As transformaçõs da comunidade polônica 
e o seu papel nas relações polono-brasileiras
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Resumo: O Brasil foi o primeiro país da América Latina que em 1918 reconheceu a Polônia 

independente. No entanto o relacionamento entre as duas nações possui uma história bem 

mais longa do que as relações diplomáticas. Individualmente, alguns poloneses foram ao Bra-

sil já no período colonial mas somente após o ano de 1869 a emigração assumiu um caráter 

organizado e maciço. O elemento principal dessa emigração era sobretudo a população aldeã: 

camponeses donos de minifúndios ou sem terra, trabalhadores rurais, artesãos do interior, etc. 

Na nova realidade, os emigrantes poloneses foram capazes de aclimatizar-se, ao mesmo tempo 

em que a promoção social generalizada era acompanhada pela assimilação e pela aculturação. 

Sem romper os laços com o seu país de origem, eles assumiram igualmente elementos da cul-

tura do país em que se estabeleceram. Graças a isso, tornaram-se um elemento importante 

nas relações políticas, econômicas e culturais entre o Brasil e a Polônia. 

Palavras-chaves: Polônia, Brasil, comunidade polônica, relações diplomáticas, história

Pensa-se em geral que, em razão da origem camponesa e da natureza social da 
imigração polonesa no Brasil, a diáspora polonesa nesse país dispunha de re-
duzido potencial criativo e intelectual. No entanto esse patrimônio – disperso 
por grandes áreas e espaços do Brasil – é bastante signifi cativo, tanto no sen-
tido da sua importância como das suas dimensões. Naturalmente, na análise 
do processo da assimilação dos camponeses poloneses à sociedade brasileira 
é preciso recordar que ele não ocorreu sem problemas. Os contatos com a po-
pulação local eram esporádicos e – um dado essencial – os centros de cultura 
brasileira estavam muito distantes. Esse isolamento das colônias polonesas 
fez com que os imigrantes da Polônia não se envolvessem em grau sufi ciente 
no processo de construção do “novo Brasil”, moderno, industrializado e ur-
banizado, que se iniciou no fi nal do século XIX. Desde essa época, porém, a 
comunidade polônica brasileira sofreu grandes transformações internas, mu-
dou a sua posição na sociedade brasileira multiétnica e multicultural e os seus 
representantes – provenientes das camadas sociais mais baixas – alcançaram 
posições elevadas.
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A emigração das terras polonesas ao Brasil foi – como sabemos – o elemen-
to de um processo migratório maior da Europa para a América ainda que – o 
que deve ser claramente assinalado – os poloneses não tenham sido o elemen-
to mais importante desse processo, fi cando numericamente abaixo daqueles 
da Itália, da Espanha, de Portugal, do Japão ou da Alemanha. Apesar disso, as 
motivações para a emigração eram semelhantes em todos esses países: a mi-
séria, o superpovoamento das aldeias, o frágil desenvolvimento industrial. No 
caso da Polônia, a emigração foi adicionalmente influenciada pela emaranha-
da e trágica história do país: as partilhas – que apagaram a Polônia dos mapas 
da Europa por 123 anos - os sucessivos levantes, as repressões por parte das 
potências ocupantes e posteriormente as guerras mundiais. 

Alguns poloneses tiveram contato com a terra brasileira já no período colo-
nial. Individualmente, poloneses viajaram ao país durante todo o século XIX e 
XX. Seria difícil enumerar todos os militares, engenheiros, médicos ou artistas 
que desempenharam um importante papel em diversas áreas da vida brasileira. 
Entretanto os emigrantes individuais rapidamente mergulhavam no ambiente 
local, sem criar núcleos compactos que depois tivessem continuidade. O início 
de uma coletividade permanente surgiu apenas com os camponeses poloneses. 
Em agosto de 1869 chegaram ao Porto de Itajaí, no litoral de Santa Catarina, as 
primeiras dezesseis famílias que deram início à emigração maciça das terras 
polonesas ao Brasil, um fenômeno que perdurou ininterrupto praticamente até 
a eclosão da II Guerra Mundial. Conforme estimativas, durante esse período 
chegaram ao Brasil cerca de 200 mil emigrantes poloneses (KULA, 2012: 51-57). 

A inexistência de um Estado polonês até o ano de 1918 fazia com que esses 
emigrantes não tivessem proteção nem ajuda consular. Nos primeiros anos da 
formação da comunidade polônica, principalmente no período das primeiras 

“febres brasileiras”, os únicos intelectuais entre os colonos poloneses eram os 
padres. Stanisław Kłobukowski (1854-1917) assim descreve a situação dos po-
loneses:

Desconhecendo o estandarte com a Águia Branca e o Cavaleiro a galope 

acorrem os nossos às bandeiras de Nossa Senhora. O dilacerado Estado 

polonês não lhes fornece – como o recém-edifi cado Estado italiano aos 

colonos italianos – ajuda ofi cial através dos seus legados, cônsules e emis-

sários consulares. Por isso acorrem ao padre, que é entre eles o símbolo da 
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concentração social. Sentem que sem essa concentração serão desprezados 

pelos estrangeiros como algo impotente e frágil  (KŁOBUKOWSKI, 1898: 182).

A luta pela independência, empreendida por sucessivas gerações de polone-
ses, provocou reações de simpatia de muitas sociedades, inclusive da brasileira. 
O Imperador do Brasil, D. Pedro I, durante um espetáculo em Paris apresen-
tado em prol dos participantes do Levante de Novembro (de 1831), exclamou: 
«Vive la Pologne!» Seu sucessor, D. Pedro II, aceitou tornar-se membro de uma 
associação patriótica polonesa no exterior, com sede em Rapperswil, na Suíça, 
o que pode ser comprovado por um diploma conferido pela Société Nationale 
Polonaise et des Amis de la Pologne. Em 1907, na II Conferência Internacional 
da Paz em Haia, o representante do Brasil, Rui Barbosa, eminente jurista e po-
lítico, em seus inflamados pronunciamentos diversas vezes afi rmou o direito 
da Polônia à volta da soberania nacional.

Por isso, não admira o fato de ter sido o Brasil o primeiro país da América 
Latina a proclamar que «reconhece o surgimento de uma Polônia unifi cada e 
independente». A declaração acima foi apresentada no dia 17 de agosto de 1918, 
numa nota do ministro das relações exteriores Nilo Peçanha ao legado francês 
no Rio de Janeiro, Paul Claudel. O documento também encerra a afi rmação 
de que o Brasil reconhece «juntamente com os demais países aliados, como o 
seu [isto é, da nação polonesa – JM] órgão legal, o Comitê Nacional em Paris. 
Confere ao Comitê Central no Brasil, escolhido pelos poloneses em eleição li-
vre, a plenipotência para se apresentar em nome da nação polonesa e expedir 
certifi cados de nacionalidade» (MAZUREK, 2001: 61). 

Em consequência, no dia 16 de abril de 1919 o Brasil reconheceu o go-
verno de Ignacy J. Paderewski (1860-1941). Ofi cialmente, o estabelecimento 
das relações diplomáticas entre o Brasil e a Polônia ocorreu um pouco mais 
tarde. A primeira legação da República da Polônia veio ao Rio de Janeiro no 
dia 27 de abril de 1920. A entrega solene das credenciais ao presidente dos 
Estados Unidos do Brasil, Epitácio Pessoa (1865-1942), ocorreu no dia 27 de 
maio de 1920. As credenciais do primeiro legado extraordinário e ministro 
plenipotenciário dos Estados Unidos do Brasil, Rinaldo de Lima e Silva, fo-
ram aceitas por sua vez pelo chefe de Estado Józef Piłsudski (1867-1935), no 
dia 3 de junho de 1921. Na primeira dessas solenidades assim discursou Ksa-
wery Orłowski (1862-1926):
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Ao acreditar o Legado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário o go-

verno da República da Polônia deseja enfatizar quanto lhe é importante o 

estabelecimento das relações ofi ciais entre os dois países – relações que de 

facto existem entre os nossos países há mais de meio século. Há 52 anos, da 

Polônia – riscada do mapa político da Europa – pela primeira vez partiram 

fi lhos seus para no Brasil buscar um céu mais sereno e uma sorte melhor do 

que aquela que lhes era oferecida pelo jugo do invasor. A Polônia não deixou 

de se interessar por seus fi lhos forçados à emigração, que com a etiqueta 

de russos ou alemães trabalharam para o desenvolvimento da riqueza do 

vosso maravilhoso país, tendo encontrado aqui o pão e uma segunda Pátria 

(ORŁOWSKI apud MAZUREK, 2001: 63).

O surgimento de uma Polônia independente foi um acontecimento de peso 
para a colônia polonesa no Brasil. Despertou um extraordinário entusiasmo 
nos emigrados e contribuiu para a intensifi cação da atividade sociocultural 
nas colônias polonesas. Ninguém mais podia atribuir ao colono polonês o in-
jurioso epíteto “polaco sem bandeira”, o que atingia dolorosamente os emigra-
dos da Polônia. Ao mesmo tempo muitas pessoas tinham a esperança de que 
o renascimento da Polônia signifi caria o fi m da vida deles como emigrados. A 
redação de O polonês no Brasil enchia-se de cartas de emigrados que pergunta-
vam quando a Polônia independente «enviaria os seus navios para buscá-los».

A alegria pela recuperação da independência da Pátria distante não afas-
tava, entretanto, os emigrantes poloneses do seu país de residência – o Brasil. 
Em fevereiro de 1922, em Curitiba, capital do Estado do Paraná, por ocasião 
do centenário da independência do Brasil, a coletividade polonesa local fi nan-
ciou o monumento “O Semeador”, de autoria de um fi lho de emigrados, Jan 
Żak ( João Zaco Paraná). A existência de uma numerosa coletividade polonesa 
serviu de motivação para que cientistas, viajantes e escritores poloneses abor-
dassem uma temática brasileira. O resultado é um grande número de trabalhos 
científi cos, reportagens, diários, contos e romances que descrevem não apenas 
as condições de vida dos colonos poloneses, mas também o exotismo, a beleza 
e as riquezas da natureza brasileira.

O professor Marcin Kula diversas vezes chamou a atenção para as extra-
ordinárias semelhanças entre a Polônia e o Brasil – especialmente no que diz 
respeito ao desenvolvimento econômico. Elas são mais visíveis nos séculos 
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XVI-XVIII, embora não faltem também em relação aos séculos XIX e XX. No 
período entreguerras ambos os países tiveram de enfrentar problemas sociais 
e um modelo feudal de sociedade. A indústria era incapaz de modernizar os 
países e a sua estrutura social, na qual predominava o modelo imposto pela 
nobreza aristocrática. Tanto na Polônia como no Brasil, o exército estava de-
cepcionado com o estado de coisas no país, do que resultou, na Polônia, o golpe 
de estado de 1926, e no Brasil, as revoltas dos tenentes, que culminaram na re-
volução de 1930. Os principais líderes desses golpes, Getúlio Vargas (1882-1954) 
e Józef Piłsudski (1867-1935), imprimiram uma marca indelével na história do 
século XX. No exercício do poder ambos recorriam a uma postura populista 
e autoritária (KULA, 2012: 17-23).

O clima de simpatia e amizade, visível na correspondência entre os po-
líticos dos dois países, predominava também durante as visitas mútuas, que 
eram acompanhadas de um imponente cerimonial diplomático. À legação da 
República da Polônia no Rio de Janeiro estava subordinado o consulado-geral 
em Curitiba, aberto já em 1919, bem como os vice-consulados (que atuaram ini-
cialmente como agências consulares) em Porto Alegre e São Paulo. À legação do 
Brasil em Varsóvia estavam subordinados os consulados em Varsóvia e Gdynia. 
As representações diplomáticas eram generosamente apoiadas por iniciativas 
sociais, que se propunham como objetivo a popularização do conhecimento 
sobre ambos os países, a sua cultura e as relações mútuas. Em 1929 surgiu no 
Rio de Janeiro a Sociedade Cultural e Econômica Brasil-Polônia, sob a direção 
do vice-presidente do Brasil – Fernando de Mello Viana (1878-1954). Naquele 
mesmo ano, por iniciativa do prof. Juliusz Szymański (1878-1954) – presidente 
do Senado da Polônia nos anos 1928-1930 – foi instituída em Varsóvia a Socie-
dade Polono-Brasileira Rui Barbosa, a qual existe até hoje. 

O fi nal da década de 20 e o início da década de 30 marcam o período dos 
primeiros acordos e contratos comerciais entre os dois países. O mais impor-
tante deles foi o acordo sobre taxas alfandegárias, assinado no dia 22 de agosto 
de 1929 (e que entrou em vigor no dia 4.3.1932). Naquele tempo a Polônia ex-
portava ao Brasil principalmente carvão, cimento, tubulações, trilhos e zinco. 

Diante da alta taxa de desemprego nas cidades e do superpovoamento das 
aldeias polonesas, o governo polonês apoiava a emigração ao Brasil. Serviu a 
esse objetivo também o Acordo sobre imigração, assinado no dia 19 de fevereiro 
de 1927 entre o Departamento de Emigração em Varsóvia e o Departamento do 
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Trabalho do Estado de São Paulo. No período 1919-1939 emigrou da Polônia ao 
Brasil um total de mais de 41 mil pessoas. Os emigrantes eram transportados 
por uma sociedade anônima polono-dinamarquesa, a Linhas Marítimas Gdy-
nia-América (GAL), que possuía a sua representação também no Rio de Janeiro.

Entretanto, apesar dos acordos assinados, o intercâmbio comercial entre 
os dois países não era muito grande. Por isso, era principalmente a comuni-
dade polônica que constituía a ponte que aproximava as sociedades polonesa 
e brasileira. E aproximava, ao que parece, de forma bastante efi ciente – o que 
pode ser comprovado pela postura da sociedade brasileira diante da invasão 
alemã da Polônia em 1939. O legado polonês Tadeusz Skowroński (1896-1986) 
relata o encontro que, na ocasião, teve com as autoridades brasileiras:

Na ausência do ministro Aranha, que estava participando de uma reunião 

do conselho de ministros, fui recebido pelo secretário de Estado, o ministro 

Macedo Soares. Entreguei a ele a nota. O ministro Soares apertou cordial-

mente a minha mão e declarou que, apesar da neutralidade que seria procla-

mada pelo Brasil, todas as suas simpatias e as de toda a nação encontram-se 

do lado da Polônia (SKOWROŃSKI, 1980: 9). 

O Brasil realmente proclamou a sua neutralidade – o que ocorreu no dia 
4 de setembro – ainda que por vários meses a administração brasileira inter-
pretasse a fórmula da neutralidade, aliás muito rigorosa, preferencialmente a 
favor da Alemanha. Entretanto a postura da sociedade brasileira, com a ex-
ceção – evidentemente – do grupo de origem alemã, não deixava dúvidas a 
respeito do lado do conflito com que simpatizava. Apesar da severa censura 
imposta à imprensa brasileira pelo Governo Vargas, esta fornecia informa-
ções detalhadas a respeito dos acontecimentos na Polônia, pronunciando-se 
a seu favor. As próprias manchetes já testemunhavam com quem a opinião 
brasileira simpatizava: Agressão inominável; A Polônia defende a liberdade e a 
honra; Bárbaro bombardeio da Lourdes Polonesa – Czestochowa –, eis apenas 
algumas manchetes de setembro de 1939. Infelizmente, com o passar dos dias, 
quando as notícias das frentes de batalha mostravam claramente quem se-
ria o vencedor nesse conflito, a posição da Polônia tornava-se cada vez mais 
difícil. Sobretudo na área da propaganda levava vantagem a Alemanha que 
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culpava a Polônia pela eclosão da guerra e pela interrupção das exportações 
brasileiras àquele país.

Após o desastre de setembro – no dia 5 de outubro de 1939 – o Brasil reco-
nheceu imediatamente o governo polonês em Paris e encaminhou para lá o seu 
representante a fi m de continuar a missão diplomática. Alguns dias depois o 
presidente do Brasil – Getúlio Vargas – recebeu o legado polonês Skowroński. 
Este diplomata assim registrou as suas impressões do encontro: 

O presidente me tratou com muita amabilidade, mas também com certa 

reserva ditada pela vontade de preservar a máxima neutralidade. Pelas per-

guntas que me fez pude sentir que lhe é difícil compreender o abandono do 

exército combatente pelo Chefe Supremo; tinha também grandes restrições 

quanto à sua capacidade e formação profi ssional (SKOWROŃSKI, 1980: 29). 

A derrota da Polônia na guerra com a Alemanha foi também um grande 
choque para a colônia polonesa no Brasil.

Estou tentando superar o ambiente derrotista na colônia – escrevia 

Skowroński – sobretudo envolvendo todos no trabalho, mas isso não é 

uma tarefa fácil, visto que a colônia aos poucos está começando a sentir-se 

como emigrada, isto é, como consciência da nação à qual não cabe qualquer 

responsabilidade pelo que aconteceu e, por consequência, como uma insti-

tuição à qual cabe o direito de crítica (SKOWROŃSKI, 1980: 65). 

Percebe-se, na citação acima, quanto havia mudado a postura da comu-
nidade polonesa no Brasil em relação ao seu país de origem. Infelizmente, a 
melhoria da vida dos colonos poloneses no Brasil não mudou o fato de que a 
sua economia era – para o que diversas vezes chamou a atenção Marcin Kula 

– relativamente primitiva em comparação com grupos imigratórios como o 
italiano, o alemão ou o japonês (cf. p. ex. 2012: 71). As diferenças culturais e a 
baixa mobilidade espacial não facilitavam a integração com a população local. 
No entanto, ao se analisar esse processo, é preciso lembrar que a base da imi-
gração polonesa era constituída por camponeses, que provinham das camadas 
mais pobres e menos instruídas da sociedade polonesa. Algumas vezes eles não 
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eram capazes de se reencontrar no novo ambiente, de reclamar os seus direitos, 
de se defender da exploração. 

Nesse período, um grande sucesso da legação da Polônia foi a organização 
do Comitê de Ajuda às Vítimas da Guerra na Polônia, em cuja composição en-
traram simpatizantes da causa polonesa que se recrutavam tanto da socieda-
de brasileira, como da comunidade polônica. Esse Comitê funcionou até 1945 
e recolheu cerca de 4 milhões de cruzeiros, recursos que foram destinados a 
prisioneiros de guerra, à ajuda da população civil na Polônia, às vítimas de de-
portações à Rússia e às crianças que se haviam refugiado na África ou em ou-
tras partes do mundo. Além da ajuda fi nanceira, o Comitê enviou igualmente 
muitas toneladas de alimentos, vestuário e remédios.

O Brasil acolheu também refugiados de guerra poloneses, cujo número 
estimado é de 2 a 3 mil. Nesse grupo encontramos representantes do exército, 
da aristocracia, dos antigos quadros governamentais ou ainda abastados comer-
ciantes judeus. Deste último ambiente provinha Stanisław Fishlowitz (1900-
1976), descendente de uma família judia que se estabeleceu na Polônia ainda 
no tempo dos Jaguelões. A bordo do navio “Angola”, que zarpou no dia 27 de 
julho de 1940 de Lisboa para o Rio, encontravam-se representantes das mais 
eminentes famílias polonesas, tais como Roman Sanguszko; Carolina, Olgierd 
e Konstanty Czartoryski; Jolanta Radziwiłł; Dolly Krasicka; Elżbieta, Izabela 
e August Zamoyski; Helena, Maria e Andrzej Tarnowski. Geralmente esses 
emigrantes se concentravam em volta da legação ou permaneciam no círculo 
de Stefania Płaskowiecka-Nodari (1892-1973), uma grande fi lantropa polonesa, 
que deixou à disposição dos refugiados poloneses a sua casa em Niterói.

Entre os refugiados políticos que no dia 5 de agosto de 1940 vieram a 
bordo do navio “Angola” ao Rio de Janeiro, havia também grandes fi guras 
da cultura polonesa: os poetas Julian Tuwim (1894-1953) e Jan Lechoń (1899-
1956) e a atriz Irena Eichler (1908-1990). Eles encontraram ali antigos amigos 
e eminentes artistas poloneses que haviam vindo anteriormente, tais como Jan 
Kiepura (1902-1966), Witold Małcużyński (1914-1977), Kazimierz Wierzyński 
(1894-1969) e August Zamoyski (1893-1970). 

Para muitos deles a estada no Brasil não foi um episódio feliz, mas antes 
uma etapa passageira da viagem, repleta de saudade, e um período de espera 
pelo visto para os Estados Unidos ou o Canadá. Ecos da estada de Tuwim no 
Rio podem ser encontrados no poema Flores polonesas (Kwiaty polskie):



AS TRANSFORMAÇÕS DA COMUNIDADE POLÔNICA 247

Hoje no Rio o dia chuvoso polonês

e as nuvens polonesas cobrem o céu.

Feito o navio-fantasma, navio-sombra

hoje Łódź desembarcou no Rio.

Como sempre, a chuva me leva

a passear... pela Avenida? Não.

Nas ruas Krótka e Nawrot. Depois,

cem vezes de ida e volta

(...)

My country is my home. Minha Pátria,

e os outros países são hotéis (Tuwim, 1955: 55, 99)

trad. Henryk Siewierski

Ao contrário de Tuwim, outro eminente poeta polonês, Jan Lechoń, sentia-
se bem no Brasil – nas palavras de Tuwim: «Cheio de vigor biológico, consome 
grandes quantidades de doces e sorvetes, após o que vai tomar o café da ma-
nhã e em tempo recorde engole grandes porções» (DOROSZ, 2004: 34). Mas 
o mais importante é que Lechoń superou uma impotência criativa que durava 
anos e escreveu um magnífi co poema – Cantiga sobre Stefan Starzyński. Em ou-
tra composição, intitulada Rio de Janeiro, escrita provavelmente já nos Estados 
Unidos, predomina o enlevo diante da natureza brasileira, embora com uma 
ponta de tristeza. Apesar da amável recepção no Brasil, no fi nal do verão de 
1941, após grandes esforços – e sofrendo de dolorosa solidão, principalmente 
porque Tuwim, Wierzyński e Czermański já haviam partido para Nova York 

– Jan Lechoń desembarcou naquela cidade.
Muitos errantes da guerra vincularam-se com o Brasil defi nitivamente. 

Zbigniew Ziembiński (1908-1978), conhecido ator dos palcos poloneses, esta-
beleceu-se no Rio de Janeiro em 1941 e dois anos mais tarde dirigiu, no Teatro 
Municipal do Rio de Janeiro, a peça de Nélson Rodrigues Vestido de noiva, que 
deu início a uma revolução teatral no Brasil (BAJOR-CICILIATI, 2007: 55-59). 
Após a II Guerra Mundial foi ator, diretor de espetáculos teatrais e televisivos, 
tendo educado ainda toda uma geração de atores e diretores brasileiros. Mo-
dernizando o teatro, popularizando peças de autores brasileiros e lutando para 
que o público de todas as classes sociais tivesse acesso à arte teatral, deixou uma 
marca indelével na moderna cultura brasileira. O Rio de Janeiro concedeu-lhe 
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o título de cidadão honorário, e após a sua morte conferiu o seu nome a uma 
praça e um teatro. 

Um pequeno número de poloneses estabelecidos no Brasil reforçou as fi -
leiras das Forças Armadas Polonesas e participou das lutas nas frentes da Eu-
ropa Ocidental. O recrutamento em território brasileiro foi iniciado em julho 
de 1940. Até o fi nal de 1943, foi transportado à Grã-Bretanha um total de 371 
voluntários (SMOLIŃSKI, 1998: 124).

De formas diversas transcorreu o destino dos voluntários do Brasil que se 

juntaram ao Exército Polonês na Inglaterra – escreve nos anos 80 do sécu-

lo XX Jan Krawczyk (1916-1996). – O meu irmão mais velho Félix passou 

a guerra toda na Escócia, onde “conquistou” uma esposa escocesa; ambos 

emigraram para a Austrália, de alguma forma organizaram ali a sua vida 

e vão chegando ao fi nal dos seus dias. Meu outro irmão, Boleslau, foi sol-

dado da divisão de blindados do General Maczek e participou da invasão 

da Normandia. Após a desmobilização, voltou à esposa e à fi lha em Porto 

Alegre. Tomás Kasprzyk, que foi muito ferido em Chambois, também vol-

tou ao seio da família. Despediu-se da vida há alguns anos. Os cinco irmãos 

Puton – um dos quais fi cou ferido – voltaram sãos e salvos ao seu lar. Em 

geral todos os que permaneceram com vida voltaram para casa no Brasil 

(KRAWCZYK, 1988: 253-254). 

Nesse ínterim – no dia 22 de agosto de 1942 – o Brasil encontrou-se em 
estado de guerra com a Alemanha e a Itália, o que decididamente mudou a po-
sição da Polônia. O Brasil foi o único país da América Latina a enviar tropas à 
Europa envolvida pela guerra. No Corpo Expedicionário Brasileiro, que con-
tou 25 mil soldados, não faltaram brasileiros de origem polonesa. No outono 
de 1944 eles travaram pesadas lutas no norte da Itália, entre Pisa e Bolonha. 
Apesar das grandes perdas sofridas, deram conta das tarefas que lhes haviam 
sido confi adas – conquistaram Monte Castello, um importante foco de defesa 
alemã na Península Apenina (FAUSTO, 2002: 382). 

Nos anos 1944-1989 a Polônia se encontrou na zona de influência soviética 
e portanto era um país com soberania limitada, condenado ao sistema comu-
nista, o que teve reflexo nas relações internacionais. No dia 12 de setembro de 
1945 o Brasil retirou o seu apoio ao governo da República da Polônia no exílio, 
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em Londres, e reconheceu o Governo Provisório da Unidade Nacional em Var-
sóvia. Alguns dias depois os governos de ambos os países estabeleceram que 
as relações entre a Polônia e o Brasil permaneceriam no mesmo nível de antes 
da guerra, isto é, em nível de legações. Consequentemente, a legação da Polô-
nia no Rio de Janeiro reiniciou o seu trabalho no verão de 1946, e a legação do 
Brasil, somente um ano depois. A partir de 1948 as representações diplomáti-
cas polonesas cuidavam dos interesses da União Soviética, com a qual o Brasil 
havia rompido relações diplomáticas em outubro de 1947. 

A situação se mostrava um pouco melhor na área da economia e do comér-
cio. O Brasil, que buscava mercados de consumo para a estratégia de desenvol-
vimento que estava realizando, não opôs resistência à assinatura de uma série 
de tratados e acordos com a Polônia comunista. Esses acordos introduziam o 
sistema de clearing no acerto de contas, isto é, baseado no equilíbrio de forne-
cimentos mútuos, sem o engajamento de recursos em moeda forte. No início 
dos anos 60 do século passado o pacote de acordos econômicos foi amplia-
do para um Acordo de cooperação científica e técnica (25.5.1961 e 9.8.1963) e um 
acordo cultural, que foi assinado no dia 19 de outubro de 1961, por ocasião da 
visita ofi cial feita ao Brasil pelo ministro das relações exteriores da República 
Popular da Polônia Adam Rapacki. Antes disso, no dia 18 de janeiro de 1961, as 
relações entre a Polônia e o Brasil haviam sido elevadas ao nível de embaixadas.

Após o término da II Guerra Mundial, veio ao Brasil uma nova onda emi-
gratória. Calcula-se que vieram então de 10 a 20 mil poloneses. Esses imigrantes 

– na sua maioria intelectuais – estabeleceram-se nas cidades, principalmente 
no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eram geralmente pessoas com instrução 
superior, que se distinguiam por maiores aspirações na vida. Um deles foi 
Alfred Jurzykowski (1899-1966), que trabalhou no Brasil nos anos 1950-1960, 
tornando-se um pioneiro da indústria automobilística brasileira. No dia 28 de 
setembro de 1956, em cooperação com a fi rma Mercedes Benz, abriu na perife-
ria de São Paulo a fábrica de ônibus e caminhões Mercedes Benz do Brasil. Da 
solenidade de abertura participou o presidente do Brasil Juscelino Kubitschek. 
Em 1960 foi instituída por Jurzykowski uma fundação em Nova York, tendo 
por objetivo apoiar cientistas e artistas da Polônia e do Brasil. 

Enquanto isso, para a antiga comunidade polônica o período posterior à 
II Guerra Mundial marcou o início de um complicado processo de assimilação 
e de construção da sua própria posição dentro da sociedade brasileira. Anali-
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sando-se esse processo, convém lembrar que a base fundamental dos emigra-
dos poloneses era constituída de camponeses, provenientes das mais pobres e 
menos instruídas camadas da sociedade polonesa, o que levou à construção de 
um estereótipo negativo do polonês aos olhos dos brasileiros (IANNI, 2004: 
167-195). Apesar disso, o processo de assimilação continuava. O padre Jan Pitoń 
escrevia em 1968 ao cardeal Władysław Rubin, delegado do Primaz da Polônia 
para Assuntos da Pastoral da Emigração Polonesa:

O processo da desnacionalização prossegue, cresce a facilidade de utilizar-se 

da língua local, os velhos continuam a operar em língua polonesa, a geração 

jovem “resmunga” de alguma forma, mas já se afasta e tende para o lado da 

sua pátria adotiva ou real [...]. Se não fornecermos rapidamente aos núcleos 

polônicos uma rede de escolas de fi m de semana e não tomarmos a iniciati-

va em nossas próprias mãos, o segundo Milênio signifi cará a liquidação da 

Igreja Polonesa (MIŚ, 1982: 9).

Esse dramático apelo a favor da permanência da língua polonesa não 
permaneceu sem eco. Mesmo que praticamente com a onda da emigração do 
pós-guerra se tenha encerrado o processo da afluência de poloneses ao Brasil, 
a partir dos anos 80 do século passado pode ser observado o fenômeno de um 
renascimento do espírito polonês entre os descendentes dos imigrantes. Isso 
se tornou especialmente visível após a eleição do cardeal Karol Wojtyła como 
papa, e sobretudo graças à sua visita ao Brasil e ao encontro com a comuni-
dade polônica no dia 5 de julho de 1980. A origem polonesa tornou-se motivo 
de um inegável orgulho.

Como um símbolo desse renascimento e do crescente signifi cado da po-
sição dos descendentes dos emigrados poloneses na sociedade brasileira pode 
servir a biografi a de Paulo Leminski (1944-1989), fi lho de um polonês e uma 
negra, que compôs letras de músicas para cantores tão conhecidos no Brasil 
como Caetano Velloso, Ney Matogrosso, Paulinho Boca de Cantor, Guilherme 
Arantes ou o conjunto Os Titãs. «O Rimbaud curitibano com fi sionomia de ju-
doca», como escreveu a respeito dele Haroldo de Campos, esteve vinculado com 
o movimento concretista e escreveu poemas experimentais. Em 1976 publicou 
o romance experimental Catatau, considerado como uma obra importante da 
moderna literatura brasileira, sobre o qual escreve Marcelo Paiva de Souza:
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Partindo da suposição de que René Descartes veio ao Brasil juntamente com 

Maurício de Nassau, Leminski tece uma narrativa que é uma torrente de 

informações, poderíamos dizer psicodélica, do grande fi lósofo europeu em 

confronto com a realidade tropical do Novo Mundo. No fi nal surge Cristó-

vão Arciszewski, a quem Descartes espera para lhe revelar os dilemas que o 

afligem (SOUZA, 1997: 44).

Leminski fazia alusão ao estereótipo negativo do polonês brasileiro, fa-
zendo gracejos sobre ele. Mas em alguns de seus versos alude com seriedade 
à sua genealogia polonesa: 

Meu coração de polaco voltou

coração que meu avô

trouxe de longe para mim

um coração esmagado

um coração pisoteado

um coração de poeta. (LEMINSKI, 1985:55)

Uma mosca pouse no mapa

e me pouse em Narajów

a aldeia donde veio

o pai do meu pai,

o que veio fazer a América,

o que veio fazer o contrário,

a Polônia na memória,

o Atlântico na frente,

o Vístula na veia. (LEMINSKI, 1999:84)

Também na década de 1980 ocorreram reformas internas em ambos os pa-
íses, bem como um reaquecimento das relações polono-brasileiras. No dia 17 
de janeiro de 1981 aconteceu em Roma o primeiro encontro dos líderes traba-
lhistas de ambos os países, envolvidos no processo de democratização – Lech 
Wałęsa (n. 1943) e Luiz Inácio Lula da Silva (n. 1945). Circula o boato de que os 
participantes principais do encontro, que com o tempo se tornaram presidentes 
dos seus países, não simpatizaram um com o outro. Certamente contribuíam 
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para isso as características pessoais dos participantes do encontro, bem como 
a rivalidade pelo reconhecimento no mundo sindical internacional. 

Apesar da semelhança das biografi as e das situações – escreve um jornalista 

– que os elevaram ao papel de líderes trabalhistas, eles percebiam de forma 

diferente as reformas em seus países. Wałęsa, que se posicionava contra o 

sistema comunista, na busca de um ideal de modelo econômico olhava para 

a Europa Ocidental e os Estados Unidos. Lula queria caminhar no sentido 

contrário. Ele se revoltava contra a ditadura brasileira de direita apoiada 

pelos Estados Unidos (BARAŃSKI, 2011: 26). 

Em 1989 ocorreu a mudança do regime na Polônia. Um pouco antes, o 
Brasil havia alcançado a democracia plena, cujo coroamento foi a Constituição 
de 1988. A Polônia, após livrar-se do comunismo, empreendeu ações integra-
doras no âmbito das estruturas atlânticas e europeias. Desde 1999 é membro 
da OTAN, e desde 2004 – da União Europeia. Pela primeira vez há séculos 
não ameaçada por guerras ou partilhas, empreendeu uma corajosa tentativa 
de reformas, procurando compensar o atraso civilizacional.

A presença da Polônia na União Europeia tem favorecido a importação de 
produtos brasileiros (por meio de taxas mais baixas aplicadas na área da UE). 
Também as mercadorias polonesas tiveram um acesso mais fácil ao mercado 
brasileiro graças aos resultados da II Cúpula UE-Brasil no Rio de Janeiro, em 
dezembro de 2008. Naquele mesmo ano as trocas comerciais entre os dois 
países atingiram cerca de 1.100 milhões de dólares, tendo as exportações po-
lonesas chegado a 440 milhões, e as importações do Brasil – a 660 milhões 
de dólares. O item mais importante nas importações polonesas do Brasil nos 
últimos anos foram os aviões comerciais da Embraer, adquiridos pelas Linhas 
Aéreas Polonesas LOT (MAZUREK, 2010: 17). 

Mas um elo de união dos mais importantes nas relações polono-brasileiras, 
especialmente culturais, continuam sendo os brasileiros de origem polonesa. 
A intensifi cação da vida cultural dos descendentes dos imigrantes poloneses 
no Brasil e a cooperação com instituições polonesas têm-se fortalecido a par-
tir dos anos 90 do século passado. Em 1990 foram fundadas duas novas orga-
nizações – a POLBRAS (Federação das Associações Polonesas no Brasil) e a 
BRASPOL (Representação Central da Comunidade Brasileiro-Polonesa), das 
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quais apenas a segunda perdura até hoje. A BRASPOL congrega atualmente 
mais de 350 núcleos polônicos espalhados por todo o país, contribuindo para 
a aproximação desses núcleos e para a intensifi cação da sua atividade. Extre-
mamente importante para a preservação da identidade é também o papel do 
clero polonês e das numerosas congregações religiosas que exercem o ministé-
rio religioso em meio à comunidade polônica. Nos núcleos brasileiros de ori-
gem polonesa desenvolve-se uma rica atividade cultural e social: cultivam-se 
as tradições e os costumes poloneses, organizam-se cursos de língua polonesa, 
comemoram-se festas nacionais e eclesiásticas. Graças ao deputado estadual 
Sérgio Stasinski, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou em 
2004 uma lei que declara o dia 3 de maio como o Dia do Imigrante Polonês 
naquele Estado. Em 2009 – 140 anos após a chegada dos primeiros imigran-
tes – foi criado na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, o primeiro e 
único curso de Filologia Polonesa da América Latina. 

As autoridades brasileiras valorizam a contribuição dos brasileiros de ori-
gem polonesa para a cultura do seu país e expressam isso em diversas ocasiões. 
O presidente Fernando Henrique Cardoso, durante a sua visita à Polônia em 
fevereiro de 2002, por ocasião do jantar oferecido em sua honra pelo presi-
dente Aleksander Kwasniewski, assim se pronunciou:

Há muito tempo admiro o espírito fraternal e sincero dos poloneses. Du-

rante as minhas visitas ao Sul do Brasil, especialmente aos estados do Para-

ná e do Rio Grande do Sul, fascina-me a nobreza dos poloneses e dos seus 

descendentes que ali residem. [...] Do teatro às belas artes, da agricultura à 

indústria, sem falar da educação e da ciência, a participação da coletividade 

polonesa é muito signifi cativa na vida do Brasil. Por isso vim à Polônia com 

a sensação de que estou retornando a uma importante matriz do mosaico 

étnico que é o Brasil (CARDOSO, 2002: 2-3).

Alguns meses mais tarde, no dia 7 de abril de 2002, durante a sua visita 
ofi cial ao Brasil, Aleksander Kwaśniewski valorizou o papel e o signifi cado da 
comunidade polônica brasileira para as relações polono-brasileiras. Durante 
um encontro com o presidente Fernando Henrique Cardoso, falou:
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Hoje a coletividade polonesa no Brasil cria uma ponte entre os nossos países. 

As pessoas que aqui residem e trabalham, que são devotados cidadãos bra-

sileiros – preservam ao mesmo tempo o vínculo com a antiga pátria, com a 

cultura e a tradição polonesas. Quanto bem e quanta beleza disso resulta eu 

tive a ocasião de ver durante o encontro de ontem com os meus compatriotas. 

Eles sempre serão importantes participantes do diálogo polono-brasileiro: 

serão para nós os guias, os mestres e os intérpretes de duas fascinantes cul-

turas (KWAŚNIEWSKI, 2002). 

Ao que parece, esse papel de ponte a comunidade polônica do Brasil de-
verá cumprir também no futuro. Apesar do crescente intercâmbio comercial, 
das boas relações políticas e econômicas, é ela que vai constituir o fundamento 
para as relações entre os dois países. 
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Implantação da língua portuguesa em África e formação 
da realidade linguística da Guiné-Bissau

Natalia Czopek
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Resumo: Na primeira parte do presente trabalho analisa-se o processo de implantação da 

língua portuguesa em vários países africanos realçando factores de natureza histórica e socio-

linguística. A seguir, passa-se à análise das etapas da formação das línguas crioulas incluindo 

o chamado ciclo vital pidgin-crioulo. A última parte do texto contém uma descrição da situa-

ção linguística da Guiné-Bissau e uma análise das características do crioulo guineense de base 

portuguesa. Enumeram-se os traços mais importantes, tanto fonológicos como morfológicos, 

sintácticos e léxicos do kriol. Todas as características analisadas ilustram-se com exemplos 

encontrados num fragmento de uma das histórias contadas pelo narrador Laorindo António 

Medina titulada Gatu cu ratu. 

Palavras-chave: Guiné-Bissau, crioulo, kriol, pidgin, português em África

Ao longo da história das Grandes Descobertas, quatro países da Europa Oci-
dental foram fundadores de outros impérios, no seio dos quais se criaram novos 
povos, hoje independentes, unidos por laços linguísticos, culturais e espirituais. 
Três destes impérios eram latinos e partilhavam quase em igualdade mais de 
um quarto do território mundial onde habita hoje mais de 16% da população 
do mundo. Não se pode ignorar que Portugal foi o mais pequeno e o menos 
povoado dos países que naquela altura chegaram a ser potências internacionais. 
Apesar da relativa fraqueza de meios materiais, os portugueses criaram um 
conjunto cem vezes mais vasto e vinte vezes mais povoado do que a Lusitânia. 
Desde o  século XVI até ao século XVIII o português foi, em versões mais ou 
menos diversifi cadas, língua internacional no Oriente, nas costas de África, ou 
pelo menos na sua costa ocidental, e nas principais rotas marítimas. Aprende-
ram-no franceses, holandeses e ingleses para poderem penetrar nas terras por-
tuguesas1. Mesmo quando outras línguas europeias começaram a predominar 

1  Cf. M. F. Valkhoff  citado por Matthias Perl (1982: 7) ao fazer referência à situação da lin-
gual portuguesa nos séculos XVI e XVII: «Practically there were three types of Portuguese in 
use in most of the countries. First literary or High Portuguese, which was of course the mo-
ther tongue of the Portuguese off icials, soldiers, merchants and sailors. It was the written lan-
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no ultramar, as variedades do português continuaram a ser faladas. Hoje em 
dia existe, como consequência, uma realidade mundial que podemos designar 
como a comunidade internacional dos lusófonos (TEYSSIER, 1985: 45) e que se 
funda tanto na consciência de um passado histórico quanto na posse de certos 
valores de civilização dos quais os seus membros são herdeiros comuns.  É de 
admirar que nesta realidade tão diversifi cada do lusomundialismo, os povos 
consigam manter uma relativa unidade linguística e, ao mesmo tempo, salva-
guardar a personalidade de cada uma das nações, com escrupuloso respeito 
pela pluralidade das culturas.  

África constitui, no conjunto dos territórios lusófonos, um caso particular. 
A dispersão da língua portuguesa pelo mundo começou com a conquista de 
Ceuta em 1415, seguida da colonização da Madeira e logo, um século depois, 
da abertura da rota do Cabo para o Índico, descoberta do Brasil e povoação 
das ilhas atlânticas, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Congo, Angola e Mo-
çambique. Em 1441, Nuno Tristão chegou ao Cabo Branco, alcançando a Se-
negâmbia em 1445. Nesse mesmo ano, Dinis Dias explorou a costa africana até 
Cabo Verde. Em 1470, foram descobertas as ilhas de Ano Bom e São Tomé e 
Príncipe. Diogo Cão, no mesmo ano, colocou o primeiro padrão na foz do rio 
Zaire. Doze anos mais tarde, fundou-se o Castelo da Mina na Costa do Mar-
fi m. Em 1488, João Afonso de Aveiro chegou às terras de Benim e, no mesmo 
ano, Bartolomeu Dias dobrou o Cabo das Tormentas a que se pôs o nome de 
Cabo da Boa Esperança. Só em 1576 se fundou Luanda, «a mais antiga cida-
de de estilo europeu na África Negra» (LOURENÇO, 1992: 41). Em 1587-88 
construiu-se Cacheu que era um posto comercial para transacções com o in-
terior da Guiné-Bissau. O segundo forte foi construído em Bissau só em 1766. 
Portugal  partia da Europa rumo ao desconhecido, ultrapassando o oceano, 
contactando as costas africanas, tentando prolongar o olhar mais para o Sul e 
a forma de comunicar – a língua.  

guage par excellence, and even Danish Protestant missionaries (e.g. in Tranquebar) and Dutch 
ones (e.g. in Ceylon and at Batavia) had to translate parts of the Bible and other religious texts 
into that language. Between the correct usage of Portuguese off icials or traders and the pure 
Creole of St. Thomas Island, for instance, which has become a diff erent language, we fi nd a 
gradation of varieties of more or less broken Portuguese. Accordingly, we encounter a certain 
number of references to Semi-Creole, a type of language intermediate between pure Creole 
and High Portuguese». 
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África conheceu várias colonizações antes da europeia. Até os africanos 
praticaram-na entre si, desde a expansão dos nomadas e caravaneiros até ao 
movimento, para o Sul, dos povos hoje considerados bantu por terem a mesma 
raiz linguística. Quando os portugueses contornaram o continente africano, 
encontraram uma grande diversidade de tipos humanos de fundo étnico bas-
tante variado. Ao longo da costa africana estabeleceram-se povoações e feito-
rias. Os primeiros contactos comerciais, que se denominaram por comércio 
silencioso, baseavam-se na linguagem gestual. Assim se explica que, cedo, os 
portugueses começaram a cativar africanos a quem ensinavam a sua língua e 
que, mais tarde, serviam como intérpretes. Deste modo a língua portuguesa 
difundiu-se principalmente pelo litoral. 

Caso excepcional desta difusão foi o Reino do Congo, para onde o rei por-
tuguês D. Manuel mandou mestres de ler e escrever e onde, como resultado, 
nasceu correspondência entre os chefes congoleses e os portugueses, na qual 
se tratavam de irmãos, o que coincidiu com a concessão de títulos de nobreza 
aos mais notáveis das cortes de Manicongo e Manisonho. Em 1504, seguiram 
para o Congo muitos «mestres de ler e escrever» para aí abrirem «escolas onde 
instruissem meninos» e levaram consigo «muitos livros de doutrina cristã» 
(MORAIS BARBOSA, 1967: 108)2.

Em 1551 Windham, um inglês que esteve na Guiné afi rmou que «o rei de 
Benim falou em Português aos Ingleses, língua que ele tinha aprendido desde a 
infância» (in: LOURENÇO, 1992:45). Serafi m Silva Neto refere que, sete anos 
depois, um navio inglês encontrou em Comertin grande número de africanos 
que falavam um bom português3.

2  Mais surpreendentes ainda são as revelações dum capitão crioulo Álvares de Almada duma 
zona da Guiné: «Está nesta aldeia uma povoação de negros Sapes... Entre estes negros andam 
muitos que sabem a nossa língua portuguesa e andam vestidos ao nosso modo....O Rei que 
hoje reina; chama-se Ventura Sequeira; sabe ler e  escrever por  se criar na  Ilha de  Santiago. 
Os mais dos negros  da sua aldeia são cristãos; os meninos que nela nascem a  todos manda 
baptizar e todas as noites se ensina a doutrina cristã em sua  aldeia em voz alta, onde também 
acodem alguns fi lhos que alguns negros ladinos da terra, posto que não sejam cristãos [...] os 
negros desta aldeia são muito entendidos e práticos na nossa língua» (in: NETO, 1957: 131).
3  O mesmo autor, referindo-se à Guiné, salienta que por volta de 1600 o padre Fernão Gue-
rreiro afi rmava: «Entre a gente da terra que se acha a estas pregações e lição, há alguns que en-
tendem arrazoadamente nossa língua, e entre eles o rei por haver muito tempo que trata com 
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Em 1764, assegurava-se que os negros de Axim até o rio Volta compreen-
diam e falavam o chamado negro-português, como língua geral. Em 1805, um 
pastor dinamarquês  H.  C. Monrad testemunhava o seu uso na Costa de Ouro. 
Setenta anos mais tarde dizia-se o mesmo com relação à Costa dos Escravos 
(NETO, 1957: 133).

Pode-se, portanto, sintetizar que a expansão da língua portuguesa se di-
fundiu por duas vias: pelos contactos directos e intercomunicação que se fez 
apenas oralmente e pelos missionários, pela escola. No Congo, já em 1493 os 
missionários ensinavam a ler e a escrever. Em 1599 informou-se que um Irmão 
foi enviado a Angola «para ensinar os meninos dos potugueses a ler e escre-
ver» (LOURENÇO, 1992: 45). Seis anos mais tarde os jesuítas abriram  uma 
escola de primeiras letras, não só para os jovens de Luanda como do Congo e 
de outras regiões. Em 1619, trabalhavam lá quatro professores, um de primei-
ras letras, dois de latim e um de ciência moral. Ficámos também a saber que 
em Portugal, na velha Lisboa, se tinha criado um seminário para africanos e 
ameríndios, frequentado pelos fi lhos e familiares do rei do Congo, pelas cas-
tas superiores desse reino e por jovens que vieram para Portugal a fi m de se 
educarem na área de letras e na fé cristã. É demonstrado que houve um con-
golês, sobrinho do rei do Congo D. Afonso, que obteve, em 1533, o diploma de 
professor de Gramática e chegou a leccionar numa escola pública em Lisboa. 
(FERRONHA in: LOURENÇO, 1992: 45). 

Os casos acima referidos provam que a língua portuguesa era muito po-
pular no continente africano daquela altura. Apesar de a sua expansão parecer 
fácil e rápida, levanta-se o problema de como ensiná-la efectiva e efi cazmente. 
Paradoxalmente, nas colónias  portuguesas  usava-se no processo de ensino um 
livro único, independemente da geografi a onde se ensinva, livro que falava do 
frio e da neve no Inverno e dos pássaros na Primavera; aspectos alheios para as 
crianças africanas a quem era destinado. Ensinava-se o português  como  uma 
língua materna  sem ter em conta que as pessoas falavam só línguas indígenas. 
A maior parte das escolas eram cristãs. Evidentemente, a população muçulmana 
da Guiné e de Moçambique não as frequentava. A grande parte dos professores 
eram missionários sem formação pedagógica sufi ciente. A situação mudou só 

os portugueses, e assim vão depois referir a outros que ouvem.[...] Os vou também ensinando 
à ler [...] porque estimam isto muito e o entender e falar a nossa língua» (in: NETO, 1957:18). 
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no século XX, quando se salientou a necessidade de reformas. O modelo de 
ensino foi a Cartilha Maternal de João de Deus que propunha uma integração 
na sociedade a que o aluno pertencia. Os manuais escolares começaram a ser 
adaptados às realidades africanas. A escola era um meio de avançar no estatuto 
social, para o que era preciso passar pela aprendizagem da língua portuguesa. 
Em 1960, o padre Gomes Ferreira escreveu «hão-de ser essas lições uma espé-
cie de tradução do que ele já aprendeu, da boca da sua mãe, em macua ou em 
qualquer outro dialecto» (in: LOURENÇO, 1992: 68). Para além das reformas, 
em Angola e Moçambique publicaram-se os próprios métodos de aprendiza-
gem da leitura. Estes manuais, melhor adaptados à realidade africana, incluiam 
dados concretos  relacionados  com  a  vida  quotidiana  em África, ligados à 
flora e à fauna africanas, não se esquecendo, no entanto, de Portugal. 

Apesar de os casos referidos provarem uma vasta expansão da língua por-
tuguesa no continente africano, depois do século XVIII, por um conjunto de 
várias causas, foi-se restringindo o domínio político dos portugueses nessas 
terras. A despeito disso, as influências linguísticas mantiveram-se vivas. Em 
consequência, actualmente em cinco nações africanas a língua portuguesa está 
profundamente arraigada e funciona, actualmente, como língua ofi cial. Não 
obstante, se o português tem nelas direito a esta denominação, não pode con-
tudo ser considerado, em todos os casos, como língua nacional ou autóctone, 
com a função de língua materna ou veicular da comunicação inter-étnica. Na 
África de expressão portuguesa, as únicas línguas nacionais são os idiomas lo-
cais: crioulos ou falares africanos. É um caso exemplar de diglóssia, ou seja, de 
utilização de duas línguas ou dialectos por uma comunidade com objectivos 
ou em contextos diferentes. O português, por ser um idioma de maior pres-
tígio mundial, é utilizado quer como meio de comunicação ofi cial nos locais 
de trabalho, quer como  língua de política ou imprensa. O seu conhecimento 
facilita o avanço na vida profi ssional e sócio-cultural. Não obstante, a maio-
ria dos africanos escolhe as línguas nacionas para  conversar  em situações do 
seu dia-a-dia. 

A diversidade linguística no continente africano é enorme, desde os crioulos 
de origem portuguesa até ao próprio português que em vários países se afasta 
consideravelmente da norma europeia. A percentagem das pessoas para as quais 
o português é a língua materna, é baixa. Facilmente se consta que a situação da 
língua portuguesa em África varia dependentemente do país. Quando se exa-



Natalia Czopek262

mina a situação linguística nas províncias de Cabo Verde, Guiné e São Tomé 
e Príncipe, verifi ca-se que nos três casos se falam, a par do português, línguas 
crioulas e na Guiné ainda várias línguas negro-africanas do grupo mandé, como 
por exemplo, a língua mandinga e a jacanca, do grupo oeste-atlântico como 
o fula, o balanta, o manjaca, o mancanha e muitas mais. Neste país, a grande 
maioria da população fala crioulo de base portuguesa, o que torna o conheci-
mento do português muito escasso. A língua portuguesa é falada apenas por 
uma percentagem de 11%, e destes apenas 0,15% são monolíngues de português 
(LOURENÇO, 1992: 48)4.

A formação do crioulo guineense foi resultado do contacto dos falantes 
de várias línguas maternas. Este contacto verifi ca-se sempre em situações de 
bilinguismo, isto é, naquelas em que uma sociedade ou um indivíduo utilizam, 
conforme os interlocutores ou as circunstâncias, dois ou mais registos lin-
guísticos, duas ou mais línguas (MORAIS BARBOSA, 1967: 111). O bilibguismo 
perfeito verifi ca-se apenas em plano individual, isto é, quando um indivíduo 
utiliza os sistemas linguísticos que domina com inteira correcção. Quando 
uma sociedade se torna bilingue, verifi cam-se normalmente numerosas inter-
ferências linguísticas no campo do vocabulário, fonologia e da gramática que 
afectam somente uma ou mais de uma das línguas em contacto. Estas inter-
ferências podem ser tão numerosas e profundas que os idiomas  acabam por  
perder a sua individualidade. Neste caso, da combinação de traços das línguas 
em contacto resulta uma língua nova, distinta de cada uma daquelas que lhe 
deram origem. Deste modo, através de uma fase de pidginização, formam-se 
os chamados crioulos. Os idiomas em contacto, ou apenas um deles, podem 
também importar traços de elementos de outro ou outros idiomas. Não ad-
mira que a interferência lexical seja a mais frequente, posto que se processa 
com maior facilidade e com menores consequências para o sistema da língua 
importadora. Este facto explica-se pela necessidade de atribuir designações 
a realidades novas ou de substituir as designações já existentes. À língua do-
minante, que contribui com o léxico para a formação do pidgin e do crioulo, 
dá-se o nome de língua base, de língua lexifi cadora ou de superstrato. Assim, 

4  O escasso domínio da língua portuguesa na Guiné-Bissau explica-se pelo facto de o país 
ter sido sujeito a um tipo de colonização diferente de Angola e Moçambique, pois não houve 
tantos portugueses que fossem lá e fi cassem a viver por gerações. 
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por línguas crioulas designam-se as línguas que resultaram da mútua interfe-
rência entre dois ou mais idiomas, um deles europeu e o outro ou outros não 
europeus, nomeadamente africanos ou asiáticos (MORAIS BARBOSA, 1967: 
113). Para caracterizar os crioulos, podem ser aplicadas três teorias opostas. De 
acordo com a primeira, anunciada em 1881 por Adolfo Coelho, os dialectos ro-
mânicos, crioulos, indo-português e todas as formações semelhantes são efei-
to de uma aprendizagem imperfeita ou representam o primeiro ou primeiros 
estádios na aquisição de uma língua estrangeira por um povo que fala ou fa-
lou outra e devem a sua origem à acção de leis psicológicas ou fi siológicas por 
toda a parte as mesmas e não à influência das línguas anteriores dos povos em 
que se acham esses dialectos (CUNHA, 1981: 39). A segunda teoria, que ainda 
hoje encontra seguidores, foi exposta por Lucien Adam que em 1883 afi rmou 
que o crioulo era uma língua mista, constituída do vocabulário de um idioma 
europeu, adaptado ao sistema gramatical de uma língua indígena (40)5. Não se 
pode esquecer da existência de uma terceira teoria, apesar de muito criticada, 
segundo a qual o crioulo era um tipo de baby-talk, uma precária comunicação 
inicial em que o senhor-mestre ensinava ao escravo improvisando formas que 
se identifi cavam às da linguagem infantil (CUNHA, 1981:40). O próprio termo 
crioulo, por sua vez, relaciona-se etimologicamente com o verbo criar ou com 
o substantivo cria, ou seja, fi lho de qualquer animal6.

5  Hoje em dia, costuma-se considerar as línguas crioulas como misturas ou ligações de vá-
rias línguas. Como afi rma Jürgen Lang (1999), «não é verdade que o léxico de um qualquer 
crioulo “europeu” seja europeu e que a sua gramática seja p.ex. africana, como ainda nos po-
deria levar a acreditar o termo corrente de lexifier language, aplicado à chamada língua base. 
E tão-pouco é verdade que as expressões sejam europeias e que os seus conteúdos sejam afri-
canos. Forma e substância existem tanto no léxico como na gramática, e tanto nas expressões 
como nos conteúdos de uma língua. Nos primeiros tempos, os crioulizadores só podiam re-
correr à substância fónica e semântica da foreigner talk dos estrangeiros, ou seja, ao som e ao 
presumível sentido global do discurso europeu. E as formas às quais eles tentavam moldar 
estas substâncias eram forçosamente aquelas que eles conheciam das suas próprias línguas». 
6  Cf. Velozo Francisco José, Português, crioulo e afrikaans, Separata da “Revista de Portugal” 
série A: “Língua portuguesa”, vol. XXXII, Lisboa 1967, p. 62. O Autor menciona as fontes das 
quais se serviram linguistas portugueses como M. Valkhoff  (Diccionario crítico etimologico de 
la lengua castellana, Berna 1934 onde criollo signifi cava um mestiço do Congo e um negro nas-
cido no Brasil), J.P. Machado (Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, 1952 onde crioulo 
provinha do verbo criar), C. Michaëlis de Vasconcelos (Lições de Filologia Portruguesa, Lisboa 
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Os crioulos não surgiram directamente após o primeiro contacto dos fa-
lantes de diferentes idiomas. Formaram-se gradualmente, passando pela fase 
dos chamados pidgins ou línguas francas, ou seja, dos idiomas praticamente 
improvisados com elementos das línguas em presença, surgidos numa situa-
ção de emergência. O pidgin corresponde aos primeiros estádios de aquisição 
espontânea de uma das línguas em presença; a língua do grupo socialmente 
dominado pelos falantes das outras línguas (LOURENÇO, 1992: 120)7.

Segundo a hipótese mais aceite, a palavra pidgin teria provindo da expres-
são inglesa business English, pronunciada pelos chineses em seus contactos 
com os colonizadores ingleses8. Caracteriza-se por um léxico e morfologia 
muito reduzidos e pela redução dos domínios de emprego, servindo apenas 
para uma comunicação precária. Pode exercer a sua função com pouco mais 
de mil palavras, aproveitando outras formas de linguagem, como gestos ou 
contexto situacional, e não podendo funcionar como língua materna. A fal-
ta de formas gramaticais que, por exemplo, localizem o enunciado no tem-
po faz com que só o contexto possa determinar a sua referência temporal 
(LOURENÇO, 1992: 120). Para que um pidgin possa funcionar como língua 
materna é preciso reestruturá-lo, complexifi cá-lo e nativizá-lo, o que dá ori-
gem a um crioulo. O crioulo, portanto, é um ex-pidgin, ou seja, um pidgin 
que se tornou língua materna de crianças duma comunidade, cuja gramática 
e léxico foram complexifi cados e aumentados e que serve para todas as ne-
cessidades expressivas e comunicacionais de seus usuários. Ilhas, plantações, 

1947 onde o termo se relacionava também com o verbo criar) e J. Corominas que aventa como 
origem de crioulo o substantivo cria para signifi car o fi lho de qualquer animal.  
7  Cf. Serafi m da Silva Neto (1957: 134): «[...] a transmissão da língua alcança indivíduos de 
baixo nível social e cultural, o que leva ao estabelecimento de um falar de emergência, com 
carácteres defi nidos e vida própria, resultante da deturpação e simplifi cação extrema de uma 
língua, quando imperfeitamente transmitida e aprendida por gente de civilização inferior».
8  Cf. as informações disponíveis na página web www.unb.br (acesso em 4.05.2011) e outras 
teorias relacionadas com a etimologia do termo pidgin, citadas por Celso Cunha (1981: 63). 
O Autor enumera as possíveis origens do dito termo: a denominação de um grupo indígena 
da foz do Oiapoque, os “Pidians” (Kleinecke); a palavra portuguesa “ocupação”, através da 
forma do baixo português pasang; redução da expressão “pequeno português” ou o hebreu 
pidyom, empregado para designar uma variedade de inglês usada no gueto judeu de Londres 
(Hancock, Todd). 
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fortes e cidades, isto é, lugares de isolamento e concentração favorecem a 
formação dos crioulos9. 

O processo acima descrito que inclui as relações entre  pidginização, criou-
lização e descrioulização fi cou conhecido como o ciclo vital pidgin-crioulo 
(HALL 1962, HYMES 1971 in: www.unb.br). O equilíbrio estrutural da gra-
mática de cada indivíduo estava perturbado pelo impacto do encontro com 
as gramáticas que os outros indivíduos dominavam, todas diferentes entre si. 
Este processo de desestruturação, ou de desgramaticalização, das línguas ori-
ginais levou à pidginização, cujo estágio inicial é o jargão, chamado também 
pré-pidgin, pidgin instável, multilingual idiolect ou secondary hybrid. O jargão 
era o efeito da difusão de língua ou línguas de substrato e da língua lexifi ca-
dora, ou seja, do superstrato. O estágio fi nal de pidginização, o pidgin estável, 
chamado também de protocrioulo, depois do processo de crioulização, passou 
a ser crioulo, a língua materna de uma comunidade. Se não havia condições 
propícias para manter a vitalidade do crioulo, este, no processo de descriouli-
zação, perdia o seu estatuto.

O fenómeno crioulo não implica apenas o mundo lusófono mas os crioulos 
portugueses são os mais antigos, pois começaram a formar-se já no século XV. 
A língua franca portuguesa, as vezes chamada porto, que se falava nas costas 
de África, desempenhou o papel de língua geral nos séculos XVI, XVII e XVIII, 
difundindo-se  por todos os mares do Sul e do Oriente e influindo nos vários 
falares dessa área (BAL, 1979: 98)10. Importa salientar que todo o território de 
Portugal contribuiu com material linguístico para a formação das variedades 

9  Como afi rma Jürgen Lang (1999), «a crioulização de uma língua só ocorre quando falan-
tes de várias outras línguas necessitam dela – por um lado, para comunicar com os falantes 
desta língua e, por outro lado, para a comunicação entre eles próprios. [...] uma língua crioula 
nasce quando este segundo objectivo se sobrepõe desde relativamente cedo ao primeiramente 
mencionado». Segundo a teoria de Anthony J. Naro, um crioulo é uma língua como qualquer 
outra, sujeita às mesmas regras gramaticais universais, uma vez que sua gramática é construída 
pelos que a aprendem como primeira língua da mesma maneira que qualquer outra gramática 
(in: CUNHA, 1981:39).  
10  Cf. Matthias Perl (1982: 10): Na zona do Mar Mediterrâneo utilizava-se desde o século 
XI a chamada língua franca do Mediterrâneo ou sabir de base italiana e provençal. Era usada 
especialmente por comerciantes e sacerdotes italianos. De acordo com a teiria monogenética 
da formação dos pidgins, o dito sabir, altamente influenciado pelo português, foi levado pelos 
comerciantes portugueses às costas africanas, americanas e asiáticas.  
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ultramarinas do português. Em documentos quinhentistas mencionam-se tanto 
os colonos de Viana, de Bragança, de Guimarães, do Porto, de Aveiro, de Viseu, 
de Lisboa, do Algarve e de muitas outras localidades no continente, como dos 
Açores e da Madeira. Assim se deverá compreender que em muitos lugares, 
onde se usam os crioulos, o ponto de partida não foi a linguagem metropolitana 
senão a insular. Na linguagem comum e na literatura daquela época notam-se 
certas difi culdades em designar ou defi nir os diversos resultados linguísticos da 
expansão portuguesa. “Língua de preto”, “português simplifi cado”, “português 
corrupto” ou “mal falado”, “português negro”, “língua franca”, ”jargão”, “linguajar”, 

“falar”, “dialecto” são só algumas das denominações utilizadas (LOURENÇO, 
1992: 123). O termo “crioulo” foi utilizado pela primeira vez com referência a 
um dialecto de base lexical portuguesa na costa ocidental de África. 

Após o processo  acima  descrito,  surgiram  em África crioulos de base por-
tuguesa em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, em Casamance, São Tomé e Príncipe e 
na ilha de Ano Bom, que pertence à república da Guiné Equatorial. Nas suas estru-
turas são visíveis os traços lexicais, fónicos e gramaticais tanto de origem portu-
guesa como africana. O kriol guineense surgiu na região dos rios da Guiné, do rio 
Senegal a Serra Leoa, no início do século XVI e hoje desempenha o papel da língua 
de unidade nacional, servindo de instrumento de comunicação entre as variadas 
populações indígenas. Funciona como primeira língua apenas para uma parte re-
duzida da população e como língua franca para as etnias que falam línguas africa-
nas, facto que costuma ser designado como uma singularidade sociolinguística11.  

11  José Herculano de Carvalho (1966: 8), citando os resultados da investigação levada a 
cabo pelo dr Aníbal Pinto de Castro, é de opinião que o kriol não constitui língua primária de 
nenhuma das etnias locais, com o que, rigorosamente falando, não deveria ser considerado 
como um verdadeiro crioulo. Mário Santos (1986) realça que o crioulo é falado por 44,3% de 
locutores (dados do recenseamento de 1979), sendo o Sector Autónomo de Bissau (por cau-
sa de uma grande concentração das pessoas provenientes de diversas etnias que precisam de 
um meio de comunicação comum) e a região de Bolama (a primeira capital do país) as zonas 
com a maior percentagem de falantes do crioulo. Nas outras regiões, a elevada percentagem 
de falantes monolingues de línguas africanas ou o peso de islamismo difi cultam a difusão do 
crioulo. Luigi Scantamburlo (1981: 13), citando Barros (1897), distingue três principais dialec-
tos do crioulo guineense do século XIX, ou seja, das zonas de Cacheu e Bissau e o chamado 

“dialecto dos descidos” que viviam longe dos dois centros principais do país, enquanto Wilson 
(1962: 7) distingue três dialectos principais do crioulo contemporâneo: o dialecto de Bissau e 
Bolama, de Cacheu, São Domingos, Ziguinchor e o de Bafatá e Geba.      
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As hipóteses que dizem respeito à sua formação fazem com que este crioulo 
seja especial dentro do grupo dos crioulos de base portuguesa em África. Como 
afi rma Baltasar Lopes da Silva (1957: 31), o crioulo guineense e o cabo-verdiano 
formam um grupo dialectológico pelas suas afi nidades que se podem observar 
sobretudo entre o guineense e o crioulo de Sotavento. O mesmo autor realça 
a importância do elemento cabo-verdiano na colonização da Guiné, supondo 
que o kriol não é uma criação resultante directamente do contacto do indígena 
com o português, mas sim o crioulo cabo-verdiano de Sotavento levado pelos 
colonos que foi adquirindo características próprias sob a influência das línguas 
nativas. Celso Cunha (1981) concorda com a hipótese de Baltasar Lopes da Silva, 
realçando que  as relações das Ilhas de Sotavento com a Guiné foram, de facto, 
muito estreitas, principalmente no comércio de escravos. De acordo com uma 
outra hipóese formulada por Teixeira da Mota, existe um crioulo caboverdiano-
guineense «formado simultaneamente dos dois lados e com relativa unidade 
devido às influências mútuas nos dois sentidos». Jorge Morais Barbosa, por sua 
vez, discorda dessas hipóteses ao afi rmar que a presença dos portugueses pôs em 
contacto indivíduos que falavam até 19 línguas distintas e que se viram impos-
sibilitados de comunicar. Esta situação revelou-se propícia ao surgimento dum 
idioma pidginizante, de onde surgiria o crioulo guineense que, de acordo com a 
hipótese continental, teria sido levado posteriormente às ilhas de Cabo Verde. 
Citemos ainda a teoria monogenética proposta por Robert Wallace Thompson, 
favoravelmente à qual se manifestaram, entre outros, Marius F. Valkhoff  ou Ger-
mán de Granada. Segundo os princípios da dita teoria, todos os crioulos são de 
origem única que está no pidgin ou protocrioulo português quinhentista que 
provavelmente se teria crioulizado na região das feitorias mas continuaria a ser 
empregado durante séculos nas costas (CUNHA, 1981: 43-55; HONÓRIO DO 
COUTO, 1994: 111)12. Honório do Couto (1994) destaca na sua obra o papel dos 

12  Cf. José Herculano de Carvalho (1966: 20-21): «[...] a semelhança de muitos processos gra-
maticais observados nos mais diversos crioulos [...] se explica quase sempre apenas pela unidade 
do ponto de partida, isto é, do idioma que [...] forneceu o modelo [...] outros ainda são proces-
sos gramaticais por assim dizer «universais» [...], que por isso mesmo podem ser criados inde-
pendentemente de qualquer contacto com outra língua, pela utilização unicamente dos parcos 
recursos de que se dispõe, pela combinação das formas actualmente existentes, à disposição 
dos falantes (do «pidgin» ou do proto-crioulo)». J. Clancy Clements (1999) defende também a 
existência de um pidgin português geral, apoiando a sua teoria nos esquemas de simplifi cação 
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chamados núcleos básicos de colonização no processo da formação dos crioulos 
da costa ocidental africana. Os ditos núcleos eram formados pelos lançados, ou 
seja, portugueses que se lançavam no meio dos africanos e passavam a viver com 
eles como intermediários no comércio com os europeus; pelos grumetes, isto é, 
os seus auxiliares nativos; pelas tangomas, as mulheres africanas dos lançados e 
pelos fi lhos da terra, os fi lhos nascidos da união dos lançados com as tangomas. 
O convívio diário dentro desses núcleos sociais criava condições propícias à for-
mação dum pidgin português que depois de se ter nativizado, passou a ser crioulo. 
A primeira referência aos lançados provém do ano 1445 e relaciona-se com João 
Fernandes que passou sete meses precisamente entre os “guinéus”.           

Passemos agora a uma breve análise do kriol guineense. Observemos os 
seus traços principais e vejamos se encontramos as características descritas 
num texto exemplar13:

Se amigundadi k’é staba n’el, Gatu cu Ratu é sta moradu na un casa pikininu. 
Gatu bin sai i fala Ratu cuma el i na bai studu. Ratu fala: bon, bú ta bai studu, amí 
N ta perabu na casa. Gatu bai studa to ke i caba si studu. I bin, i otcha Ratu na casa, 
i tchiga, Ratu risibil muito contenti. Ratu sinta, i na peral. Otcha k’ i discansa un bo-
cadu, i cunsa conta Ratu si pasadu. I fala: Ke ku manda bú ka ta tarbadja, abó mas 
grandi asin? Amí N studa, é fala, si bú mora na casa di alguin, si i tene si sumunteru 

que se observam em todos os crioulos de base portuguesa e que se espera encontrar no primei-
ro pidgin de base portuguesa, p.ex. o uso geral da forma não conjugada do verbo; a redução 
ou a falta de muitos elementos funcionais (artigos, preposições, etc.); a redução ou a falta de 
morfologia (p.ex. distinções de número, pessoa e género); a existência da forma vai como a 
forma base para o verbo ir ou o emprego de alguns marcadores de tempo e aspecto (p.ex. do 
marcador verbal preposto ta com função de marcar o progressivo). Cf. também Matthias Perl 
(1982: 2-3) que afi rma que as chamadas línguas crioulas atlânticas se desenvolveram a partir 
do português crioulo da costa ocidental africana segundo processos de relexifi cação através 
do português mas sem prejuízo de importantes factores morfo-sintácticos. Esta língua crioula 
uniforme é designada por M.F. Valkhoff  como primary Creole: «[...] there fi rst exist the creole 
languages, which were created in the period of colonization and which have almost become 
new tongues very diff erent from the original Portuguese, French or English; they are primary 
Creoles. Next we have the curious mistakes made by the natives when they speak a European 
language; they are only sporadic and therefore I call them secondary Creoles». As línguas in-
fluenciadas especialmente pelo português, tendo sido modifi cadas em parte, p. ex. as línguas 
bantu na África ocidental, são designadas por Valkhoff  como tertiary Creoles.       
13  O texto Gatu cu ratu é um fragmento de uma das histórias contadas pelo narrador Lao-
rindo António Medina e citadas por Luigi Scantamburlo (1981: 104-108).
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k’ i guarda pa bin súmia, ka bú ba’ ta furtal n’ el pa ba’ dana; si bú mora na casa di 
alguin, ka bú ba’ ta toma si cusa bú na iorni; cuma kil i studu ke é dan otcha N bai 
la; gora abó gosta iorni cusa di djinti, si abó mora na casa di alguin, ka bú ba’ ta ior-
ni si nada. Ratu falal: sin, i bardadi, es i ka na fasidu mas. É sinta, un dia nhú Ratu 
i dispidil, i falal cuma i na bai studa. I bai studa, i bin, i odja nhú Gatu sinta. Nhú 
Gatu també risibil muitu contenti, i falal: bú bin. I falal: eh, ma es nha studu i cansa-
du. Gatu falal: i cansadu; i falal: pera, N na isplicau. I falal: sin. La ku Ratu busca un 
cau ku ten coba, i bai sinta pertu di coba. I falal: Gatu, amí N bai studa, ma é falan 
cuma na es studu la, si alguin tomau desdi pikininu, i criau to ki bú grandi, bú sta na 
si casa, cusa kú odja propi interesa dritu, abó bú ta lambul, bú bai ndjerga, bú cumel; 
tudu cusa ki el i tisi, ki el pui pa alimenta si cabesa, abó ta lambul, bú ba’ tomal, bú 
cume. Bon, la ku Ratu conta Gatu, Gatu bin na cansa dja i cunsa tene odiu di Ratu [...].      

· É uma língua de acento livre e o lugar do acento desempenha um papel 
distintivo, como no caso dos exemplos casa [kása] e casar [kasá]. O acento 
pode realizar-se na última, penúltima ou antepenúltima sílaba14.

· Nos substantivos dissilábicos e trissilábicos, se a sílaba tónica é aberta, pode 
registar-se um “prolongamento” desta sílaba que faz parte da acentuação e 
pode identifi car-se com o chamado acento oratório ou emocional: [i ‘be:ju] 
(é muito muito velho). A função do acento enfâtico pode ser desempenhada 
também pela partícula o inserida na repetição do monema: bu pudi beju-o-
beju (por mais velho que sejas); 

· O valor fonológico do j, ge, gi não se conserva ou transforma-se em dj: 
djá (já), pode também transformar-se em ç: grêça (igreja), loça (loja), quiço 
(queijo). Exemplo do texto: djinti (gente);

· O s tem sempre valor de [s]. Exemplos do texto: casa [kasa], pasadu [pasadu]15;

14  O acento no sistema nominal, de um modo geral, recai na última sílaba, quando a palavra 
termina em consoante excepto o s do plural, um ditongo decrescente ou um e, ou na penúltima 
sílaba, como em [kalúr] (calor) ou [fíju] (fi lho), respectivamente. Nos verbos, o acento recai ge-
ralmente na sílaba fi nal, sofrendo a deslocação para a sílaba inicial quando a esta se adiciona o 
clítico n-. Existe ainda um grupo muito reduzido de verbos defectivos (não se empregam no im-
perativo) nos quais o acento recai sobre a penúltima sílaba, ex. finu (invejar) ou jiru (ser esperto).        
15  Cf. d’Andrade E., Gomes A., Teixeira I., ”Observações sobre o sistema acentual do crioulo 
da Guiné-Bissau” in: Actas do Colóquio sobre crioulos de base lexical portuguesa, Lisboa: Univer-
sidade de Lisboa, 1991, pp. 135-140: O sistema vocálico apresenta 9 vogais e o consonântico 22 
consoantes. Algumas das consoantes como o v e o z apareceram em consequência do fenóme-
no de decrioulização ou em palavras entradas recentemente na língua, como em ncuval (enxo-
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· O crioulo da Guiné-Bissau não tem artigo defi nido. No entanto, existe ar-
tigo indefi nido de origem portuguesa que tem apenas uma forma: un omi, 
un minjer. Exemplos do texto: un casa (uma casa);

· A categoria do género não existe. Porém, muitos substantivos que designam 
seres animados têm um radical para o masculino e outro para o feminino: 
omi/minjer, rapas/bajuda, galu/galinia;

· Os substantivos crioulos, regra geral, não tomam marca do plural, p.ex. 
quando precedidos de um numeral cardinal: dus kasa. Em alguns casos, o 
plural é indicado pelo pronome: elis i amigu (eles são amigos); forma-se 
com um prefi xo africano e uma desinência portuguesa: ba-quissas (coisas), 
ou só com um prefi xo africano: ba-djobê (os curiosos). As palavras termi-
nadas em r formam muitas vezes o plural em us ou is: pekadur/pekadurus, 
minjer/minjeris. Exemplos do texto: si studu (os seus estudos), si sumunteru 
(as suas sementes), si cusa (as suas coisas, os seus bens), nha studu i cansadu 
(os meus estudos foram fatigosos), tudu cusa (todas as coisas);

· Os adjectivos são invariáveis e derivam, regra geral, da forma masculina 
portuguesa: i tene kasa bonitu (ele tem una casa bonita). Existem graus dos 
adjectivos: o comparativo de inferioridade ma ou mas (ma pikinu – mais 
pequeno), o comparativo de igualdade justa ku ou suma (Juse justa ku Pe-
dru – José é do tamanho de Pedro), o comparativo de superioridade ma 
ou mas (Pedru ma Juse garandi – Pedro é mais alto do que José). Exemplos 
do texto: casa pikininu (casa pequena), mas grandi (maior); 

· Usam-se pronomes possessivos invariáveis: nha (meu, minha, meus, minhas), 
bu (teu, tua, teus, tuas), si (seu, sua), no (nosso/a), bo (vosso/a), se (seus, suas). 

val) ou azinku (zinco). Exemplos do texto: amigundadi (amizade), bardadi (verdade), coba (cova). 
Benjamim Pinto Bull (1989) observa, fazendo referência à fonologia do crioulo guineense, que 
os fonemas z e v se registam nos locutores com uma certa cultura como aquisições recentes 
do português contemporâneo nos exemplos como [kaza] ou [meza]. No entanto, a pronúncia 
comum continua a ser [kasa] e [mesa], sendo os fonemas v e z realizados por todos os locutores 
p. ex. no sistema dos números: [duzi], [kinzi], [vinti]. O kriol apresenta também variadas estru-
turas silábicas, p. ex. V, VV, CV, CCV, CVC, etc. Vale a pena mencionar ainda alguns fenóme-
nos fonológicos de transformação como adição duma vogal no meio do grupo de consoantes 
para facilitar a pronúncia e supressão da vogal inicial foronta (afrontar); supressão duma vogal 
no meio do vocábulo aldia (aldeia); acréscimo da semivogal /y/ inicial ianda (andar) ou falta da 
nasalização das vogais nau (não), si (sim) (SCANTAMBURLO, 1981: 25-27). Exemplos do texto: 
studa (estudar), pera (esperar), caba (acabar), cunsa (começar), isplica (esplicar), també (também).    
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Exemplos do texto: si studu (os seus estudos), si pasadu (o seu passado), si 
sumunteru (as suas sementes), nha studu (os meus estudos);

· As palavras kabesa e sintidu desempenham a função dos pronomes reflexos: 
N fala na nha sintidu (eu disse comigo mesmo), I na ngana si kabesa (engana-
se a si mesmo); a reciprocidade se exprime por meio das palavras un-uturo 
(um outro) e kunpanheru (companheiro): E na ngana un-uturo (enganam-se 
mutuamente), Bo na jusia ku kunpanheru (estão a discutir uns com os outros). 
Exemplos do texto: pa alimenta si cabesa (para alimentar-se); 

· A ordem das palavras geralmente é fi xa. O lugar do sujeito é sempre an-
tes do verbo: mininu kume kaju (o menino comeu o caju), el kume kaju (ele 
comeu o caju), el kumel (ele comeu-o), i sta na kaasa (ele está em casa), i 
sta li (ele está aqui), i ka sta (ele não está).16As partículas colocam-se antes 
ou depois do verbo: i ka ta fuma (ele não fuma), galinia dadu miju (deu-se 
milho às galinhas, onde a partícula –du é característica do médio-passivo). 
Exemplos do texto: Gatu cu Ratu é sta moradu (o Gato e o Rato moravam), 
es i ka na fasidu mas (isso não se deve fazer);  

· O complemento directo coloca-se depois do verbo, se não há outros com-
plementos: i kunpra kasa (comprou uma casa) ou, sendo pronome, toma a 
forma enclítica: i kunpral (comprou-a). O complemento indirecto coloca-
se depois do verbo e antes do complemento directo: I da Joki libru (deu o 
livro a Joaquim), I dal libru (deu-lhe o livro). Exemplos do texto: Gatu bin 
sai i fala Ratu (o Gato saiu e disse ao Rato), i otcha Ratu (e encontrou o Ratu), 
Ratu risibil (o Rato recebeu-o), Ratu falal (o Ratu respondeu-lhe), si alguin 
tomau desdi pikininu (se alguém te tivesse tomado as coisas desde criança), 
Ratu conta Gatu (o Rato contou ao Gato);  

· O locativo não exige nenhuma preposição quando exprime movimento: 
i bai kasa (foi para casa) ou exige a preposição uniforme na quando não 
há movimento: bu sta na kasa (estás em casa). Observam-se diferenças no 
emprego das preposições. Exemplos do texto: si bú mora na casa di alguin 
(se morares em casa de alguém), bú sta na si casa (estás na sua casa), i cunsa 
conta Ratu (e começou a contar ao Ratu), Gatu cunsa tene odiu di Ratu (o 
Gato começou a ter ódio ao Rato);   

16  Cf. as informações disponíveis na página web www.comciencia.br (acesso em 4.05.2011). 
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· O verbo normalmente não se flexiona em número-pessoa nem em tempo-
modo, as ideias de tempo, modo e aspecto são indicadas pelas partículas 
que vêm antes do infi nitivo17: i fuma (ele fuma), i fuma ba (ele tinha fumado, 
fumara), i ba fuma (ele vai/foi/ia fumar), i ta fuma (ele tem o hábito de fu-
mar), i na fuma (ele está a fumar), i iar fuma (ele fumaria talvez), i iar fuma 
ba (teria fumado talvez). Exemplos do texto: N ta perabu (eu espero-te), ka 
bú ba’ta furtal (não lhe vais furtar), N na isplicau (estou a explicar-te, vou 
te explicar), bú ba’tomal (vais tomá-las), bú ta lambul (tu esconde-las);

· A conjugação é caracterizada pela categoria do aspecto e não do tempo. Os 
monemas aspectuais são os seguites: na (progressivo, sem referência ao tempo 
em que decorre a acção, também como locativo): i na durmi (ele esteve/estava/
está/estará a dormir), i sta na kasa (ele está em casa); dja (acção passada que 
continua no presente) e aonti (para indicar o pretérito): i cume aonti (ele comeu 
ontem), N cume dja (eu tenho comido, acabei de comer), i bai dja (ele foi e está 
ausente); ta (um futuro menos iminente, um habitual, um progressivo após 
um auxiliar verbal ou uma condicional): i ta bin (ele vem agora ou no futuro), i 
kunsa ta tchora (começou a chorar), i ta tchora tudu dia (ele chora todos os dias); 
ba (indica uma acção que aconteceu antes da maioria das acções do contexto): 
i bin ba (ele veio, tinha vindo); um monema zero (presente, pretérito perfeito): 
i sibi (ele sabe, soube), bú bin (vens, vieste). Exemplos do texto: i na bai studu 
(ele ia estudar), i otcha Ratu na casa (ele encontrou o Rato em casa), Gatu bin na 
cansa dja (o Gato fi cou cansado), bú ta bai studu (tu vais estudar), N ta perabu 
na casa (fi co à tua espera em casa), Gatu bin sai (o Gato saiu), (PEIXOTO DA 
FONSECA, 1985: 241; PINTO-BULL 1989: 315-322; WILSON, 1962: 22)18.

17  Cf. Benjamim Pinto Bull (1989: 318-319): Regra geral, obtém-se o infi nitivo crioulo por 
simples apócope do r fi nal do infi nitivo português (kanta - cantar) e: pela eliminação de um ou 
vários fonemas no meio da palavra (lanta - levantar), troca de um ou mais fonemas no meio da 
palavra (biska – buscar; tisi - tecer), ou por troca e eliminação ao mesmo tempo (tisi – trazer). 
Existem também infi nitivos formados a partir da terceira pessoa do singular do verbo por-
tuguês (bai – vai; sai – sai; bin – vem) ou a partir das formas africanas (lanbu – pegar; banbu – 
trazer às costas). Exemplos do texto: caba (acabar), otcha (achar), tchiga (chegar), risibi (receber), 
discansa (descansar), cunsa (começar), tene (ter), iorni (juntar), sai (sair).      
18  Para uma análise mais pormenorizada das características do kriol ver SCANTAMBURLO 
Luigi (1981).
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Resumindo o que atrás foi referido, a língua portuguesa, ao longo dos séculos, 
mereceu o nome de uma língua de comunicação interétnica, intercultural e inter-
nacional. Acabou por desempenhar o papel do idioma veicular cujo conhecimento 
auxiliava o comércio ao longo das principais rotas marítimas. Em consequência, 
em situação de contacto com diversas línguas nacionais, sofreu mudanças que são 
resultados típicos da interferência de vários sistemas linguísticos. Não há dúvida 
de que esse convívio foi um dos meios principais de transmissão da língua. As 
pessoas transferidas para um ambiente linguístico alheio assimilaram-se a esse 
ambiente, aprendendo o novo idioma. Assim, o português seguiu o esquema da 
formação das línguas crioulas, substituiu as línguas nacionais que logo caíram 
em desuso ou fi cou a conviver com os idiomas locais adquirindo, passado algum 
tempo, o estatuto da língua ofi cial. Em cada uma das terras africanas, a língua 
portuguesa enraizou-se enfrentando diversas circunstâncias linguísticas. Sofreu 
várias influências por interferir com as línguas nacionais que, excepto o caso da 
criação dos crioulos, não conseguiram mudar completamente o seu sistema ori-
ginal. Deixou os vestígios nas línguas indígenas e incluiu os traços dessas na sua 
própria estrutura linguística. Hoje em dia, os crioulos de base portuguesa têm 
uma posição forte no mundo linguístico africano. São as verdadeiras jóias lin-
guísticas, das quais é preciso cuidarmos. É indispensável que os jovens africanos 
não abandonem a fala dos seus pais a favor do português porque a formação e a 
conservação dos crioulos dependem deles e, sendo os fenómenos únicos à escala 
do planeta, devem manter-se vivos. 
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“Zonas de contacto” das literaturas de língua portuguesa: 
da resistência à reinvenção da diferença1

Inocência Mata

Universidade de Lisboa

Resumo: Ao conceptualizar zonas de contacto como categoria relacional que dá conta da “des-

continuidade e multiplicidade de variáveis determinantes da história  da construção do sentido 

imperial”, Mary Louise Pratt fornece uma ferramenta de efi cácia interpretativa em estudos sobre 

encontros culturais. Trata-se de um utensílio interpretativo que pode ser produtivo na análise das 

relações entre as actividades culturais dos intelectuais do espaço imperial português (a metrópole 

e suas colónias), que gerou uma intensa cumplicidade com reflexos nas relações pós-coloniais.

  Um dos lugares mais  produtivos dessa cumplicidade é a  l i teratu-

ra – ainda que no caso das literaturas africanas elas tenham começado por funcio-

nar como “lugar de conflitos e ambiguidades” gerados pela “ambivalências da História”.

      É que razões que não meramente as linguísticas fi zeram dialogar as literaturas de língua 

portuguesa – um diálogo que mergulha as suas raízes nos “tempos difíceis” do colonial-fascismo 

em que a palavra literária era subsidiária da acção contestatária. Essas literaturas formavam, 

então,  um sistema de “vasos comunicantes” que tiveram em projectos editoriais a corporiza-

ção dos desígnios de uma voz colectiva e de uma aspiração comum. Porém, porventura o mais 

colectivizante projecto talvez tenha sido, na vertente africana,  Mensagem - Boletim da Casa 

dos Estudantes do Império, publicado em Lisboa entre 1948 e 1964. A literatura, assumidamente 

veículo de contestação, era, portanto, uma construção intelectual e discursiva.

Palavras-chave: “zona de contacto”, literaturas de língua portuguesa, regime colonial-fascista, 

cumplicidade/ irmandades atlânticas, sistema literário, pós-colonialismo.

1. “Zonas de contacto” da língua portuguesa

“Zonas de contacto”: espaço de encontros coloniais, no qual 

as pessoas geográfi ca e historicamente separadas entram 

em contacto umas com as outras e estabelecem relações 

1  Conferência proferida na Universidade ELTE Budapeste durante Comemorações do Dia 
da Língua Portuguesa. Budapeste, 08 de Maio de 2012.
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contínuas, geralmente associadas a circunstâncias de co-

erção, desigualdade radical e obstinada.

Mary Louise Pratt

No seu livro Os Olhos do Império: Relatos de Viagem e Transculturação, a canadiana 
Mary Louise Pratt conceptualiza zonas de contacto, uma categoria de sua lavra 
de produtiva efi cácia relacional em estudos sobre encontros culturais, como 

espaços sociais onde culturas díspares se encontram, se chocam, se entrela-

çam uma com a outra, frequentemente em relações extremamente assimé-

tricas de dominação e subordinação – como o colonialismo, o esclavagismo, 

ou seus sucedâneos ora praticados em todo o mundo (PRATT, 1999: 27).

Mary Louise Pratt constrói essa ferramenta conceptual para analisar aquilo 
que considera «descontinuidade e multiplicidade de variáveis determinantes da 
história  da construção do sentido imperial», o que faz através do estudo de relatos 
de viajantes brancos pela África  e pela América Latina, desde o século XVIII até 
ao século XX. A sua posição é que essas narrativas, mesmo  feitas a partir de um 
lugar de dominação, portanto com os “olhos do império” (“olhos” determinados 
por interesses políticos e económicos), contribuíram para a reinvenção, por meio 
de processos de transculturativos, de comunidades (trans)nacionais. 

É a esta categoria, que limita o padrão totalizante da crítica da ideologia 
(PRATT, 1999: 30), que eu recorro para interpretar a construção de um certo 
imaginário histórico mas de pulsão político-ideológica, a que alguns chamam 
lusofonia, que se pode entender como um amplo espaço de encontros coloniais 
em que territórios geoculturais se aproximam, por via de um lastro cultural e 
histórico, para formar comunidades em que a língua é erigida a desempenhar 
um papel congregador, considerando-se que «ninguém vive suspenso – ou 
dissolvido – na pura luz do presente» (LOURENÇO, 2004: 172).

Eis porque potenciar esse património comum, que por isso não é apenas 
a língua portuguesa, mas sobretudo um determinado sentido de história co-
mum, ainda que dolorosa e conflituosa, não é coisa pouca pois ele se evidencia 
também num imaginário histórico de vasos comunicantes, que ainda hoje vão 
condicionando o diálogo entre sujeitos e agentes históricos – como se pode 
perceber nas cíclicas tensões entre os países, de que vamos tomando conheci-
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mento nos jornais, seja por causa da carta de condução, de vistos, de uma ma-
téria jornalística ou de declarações menos politicamente correctas, vale dizer 
descomprometida, de um ofi cial … 

Julgo, por isso, que é um equívoco considerar a língua o cimento principal da 
comunidade que celebramos, embora possa ser o mais simbólico. Vários exemplos 
recentes poderiam ilustrar a pressuposição de que vão além da língua portuguesa 
os elos congregadores dessas comunidades políticas que são os países de língua 
(ofi cial) portuguesa. Citaria, como um desses exemplos, o intenso sentimento de 
cumplicidade manifestado no Simpósio Internacional sobre o Tarrafal realizado de 
28 de Abril a 01 de Maio de 2009,  no antigo Campo de Concentração do Tarrafal2, 
em Santiago – Cabo Verde, por ocasião do 35º aniversário do seu desmantela-
mento em 1974, que juntou numa mesma co-memoração (no sentido etimológico 
desta palavra: um rememoração conjunta) presos políticos portugueses e africa-
nos, antifascistas e anticolonialistas, unidos na causa da luta contra uma mesma 
entidade opressora e repressiva: o colonialismo fascista3. Outrossim, a diferente 
percepção de uma guerra, cuja consequência tanto marcou o curso da história 
tanto dos países africanos (as independências políticas) quanto de Portugal (o 25 
de Abril de 1974 e o advento do regime democrático), designada diferentemente 
ora como colonial ou do Ultramar, ora como de libertação, revela o quanto o ima-
ginário histórico dessas comunidades políticas ainda se alimenta de um cúmplice 
antagonismo colonial, mesmo porque um acontecimento histórico é aquele que é 
susceptível de, pelo menos, duas narrações da sua ocorrência (WHITE, 1992: 20). 

2. Irmandades atlânticas pelo viés literário

Aqui onde estou, no outro lado do mesmo mar,

tu me preocupas, Manuel Bandeira,

meu irmão atlântico.

Jorge Barbosa

2  O Campo de Concentração do Tarrafal foi, entre 1936 e 1954, prisão política de resisten-
tes anti-fascistas portugueses. Fechado em 1954 por pressão Internacional, seria reaberto em 
1960 com o eufemístico nome de Colónia Penal de Chão Bom para receber, entre 1961 e 1974, 
militantes anti-colonialistas de Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.
3  Utilizo esta expressão embora sabendo da discussão quanto à designação do regime que vigo-
rou em Portugal de 28 de Maio de 1926 a 25 de Abril de 1974, período conhecido com Estado Novo. 
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Porém, um dos lugares mais produtivos dessa cumplicidade é a literatura – 
ainda que no caso das literaturas africanas elas tenham começado por funcionar 
como «lugar de conflitos e ambiguidades» gerados pelas «ambivalências da His-
tória» (COUTO, 2009: 186). 

No regime colonial-fascista, em que a repressão tinha como corolário a 
censura, a função poética da escrita confundiu-se com a referencial (a cultural 
e a ideológica), desempenhando a literatura um fundamental papel subsidiário, 
a par da luta diplomática e armada. A consciência desse papel fazia com que 
os textos em construção fossem partilhados, acontecimentos coloniais fossem 
assumidos com olhos transnacionais, como é o caso do massacre de Batepá, em 
São Tomé, cuja primeira textualização literária ocorre no poema de Agostinho 
Neto, logo em Fevereiro de 1953:

Massacre de S. Tomé 

(Para a ilustre amiga Alda Graça)

Foi quando o Atlântico

pela força das horas

devolveu cadáveres

envolvidos em flores brancas de espuma

e do ódio incontido das feras

sobre sangues coagulados de morte

As praias se encheram de corvos e de chacais

em fomes animalescas de carnes esmagadas

na areia

da terra queimada pelo terror das idades

escravizadas em cadeias

na terra chamada verde

que as crianças ainda chamam verde de esperança

Foi quando no mar os corpos se embebedaram

de vergonha e sal

nas águas ensanguentadas de desejos

e fraquezas
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Foi então que nos olhos em fogo

ora sangue ora vida ora morte

enterramos vitoriosamente os nossos mortos

e sobre sepulturas

reconhecemos a razão do sacrifício dos homens

pelo amor

e pela harmonia

e pela nossa liberdade

mesmo ante a morte pela força das horas

nas águas ensanguentadas

mesmo nas pequenas derrotas acumuladas para a vitória

Em nós

a terra verde de São Tomé

será também a ilha do amor

Fevereiro de 1953

Esse papel de subsidariedade da luta política  não ocorreu apenas em África, 
pois em Portugal a escrita neo-realista também cumpriu essa “missão” (com os 
romances de resistência), e também numa cúmplice solidariedade que se evi-
dencia no facto de muitos escritores africanos terem publicado em colecções 
neo-realistas, como é o caso da primeira obra de Francisco José Tenreiro, Ilha 
de Nome Santo (1942), marco da modernidade literária são-tomense, ou de Ma-
nuela Margarido que publicou, em 1957, Alto como o Silêncio, seu único livro de 
poesia publicado em vida – ambos na colecção “Novo cancioneiro”, de Coim-
bra. Várias parcerias se fi zeram, com intelectuais portugueses em Angola, como 
Cruzeiro Seixas, em Cabo Verde, como Augusto Casimiro (à altura director da 
revista Seara Nova (FERREIRA, 1986), ou, em sentido inverso, em Moçambique, 
como Alberto Lacerda, para além de colaborações cruzadas4 em publicações 
mais atentas à conjuntura política nacional do Estado Novo, da Ditadura Mili-

4  Sobre essa relação ver: Manuel Ferreira,  “O Fulgor e a esperança de uma nova idade”. In: 
Claridade –  Revista de Arte e Letras. Direcção, organização e orientação de Manuel Ferreira. 
Linda-a-Velha : AAC – África, Literatura, Arte e Cultura: 1986.
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tar, do período pós-eleitoral de 1949 e dos “anos de chumbo” que se seguiriam 
ao início da luta armada em Angola (1961), Guiné-Bissau (1963) e Moçambique 
(1964) – ainda que a consciência anticolonial não fosse transversal na intelec-
tualidade portuguesa. Num empenho de mobilização de estratégias de resis-
tência, convocavam-se cumplicidades culturais e ideo-estéticas – daí o recurso 
a outras “fontes”, para trazer novos paradigmas e construções mentais, numa 
atitude de ruptura com a política assimilacionista do colonialismo português.

Direi, pois, que razões que não meramente as linguísticas fi zeram dialogar as 
literaturas de língua portuguesa – um diálogo que mergulha as suas raízes nos “tem-
pos difíceis” do colonial-fascismo em que a palavra literária era subsidiária da acção 
contestatária. Pela relação entre os autores, envolvidos em causas comuns, essas 
literaturas formavam, então, um sistema de “vasos comunicantes” que tiveram em 
projectos editoriais a corporização dos desígnios de uma voz colectiva e de uma aspi-
ração comum – desde os projectos locais mais ideologicamente anticoloniais, como 
Mensagem, Cultura II, Msaho, Certeza ou mesmo Claridade, às já referidas colecções 
neo-realistas de Coimbra “Novo Cancioneiro” e “Cancioneiro Geral” ou as Colec-
ções Imbondeiro da então Sá da Bandeira (hoje Lubango) e Cadernos Capricórnio, 
de Nova Lisboa (hoje Huambo), ou mesmo Itinerário e Caliban, em Moçambique. 
Por outro lado, se foi produtivo o diálogo entre claridosos (cabo-verdianos) e pre-
sencistas (portugueses) – nem é despiciendo o facto de Presença e Claridade serem 
revistas quase simultâneas e em certo sentido coincidentes nos seus propósitos (por 
exemplo, no distanciamento com a ideologia estética de Seara Nova), mais signifi -
cativo, porque mais programático se afi gura a leitura ideológica que os africanos 
fi zeram do Modernismo brasileiro no que respeita ao processo de “descolonização 
literária”, de que aproveitaram «a descoberta e a experiência, que nos contagiaram 
com o seu entusiasmo de coisa nova. Para mais, havia já parecenças entre o povo de 
Cabo Verde e grandes sectores do povo brasileiro» (BARBOSA. FERREIRA, 1986:  
XXXI). São essas identifi cações que terão  feito ecoar nos claridosos um ardor novo, 
e daí advieram novas ideias e a indicação de outros caminhos, como “confessaria” 
Jorge Barbosa anos depois, enquanto Manuel Lopes fala do alumbramento que lhe 
provocara “Evocação de Recife”, de Manuel Bandeira, cujas fi guras dramáticas vi-
sualizava como sendo as da sua vila da Ribeira Brava (São Nicolau)5. 

5  Manuel Lopes. Apud Manuel Ferreira,  “O Fulgor e a esperança de uma nova idade”. Op.cit. 
(p.  XXIX-XXXI).



“ZONAS DE CONTACTO” DAS LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 281

Ou essoutro diálogo intertextual entre africanos e brasileiros da literatura nor-
destina (Jorge Amado, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Ribeiro Couto), bastan-
do para o comprovar percorrer os paratextos e intertextos das literaturas angolana 
e cabo-verdiana, como nesse poema de Maurício de Almeida Gomes em que há, em 

“Exortação”,  o apelo à criação da poesia de Angola através da citação de autores erigidos 
a paradigmas da autonomização, Ribeiro Couto e Manuel Bandeira, através dos quais 
se inspiravam para inventar, escrever, criar, forjar  a poesia de Angola, tal como os 

“irmãos brasileiros” haviam proclamado: «É preciso criar a poesia brasileira,/ de 
versos quentes , fortes, como o Brasil,/ sem macaquear a literatura lusíada»: 

(…)

É preciso forjar a poesia de Angola!

Essa nova poesia

será vasada em forma candente

sem limites nem peias,

diferente!...

Mas onde estão os fi lhos de Angola,

se os não oiço cantar e exaltar

tanta beleza e tanta tristeza,

tanta dor e tanta ânsia

desta terra e desta gente?

Essa nova poesia,

forte, terna, nova e bela,

amálgama de lágrimas e sangue,

sublimação de muito sofrimento,

afi rmação duma certeza.

Poesia inconformista,

diferente,

será revolucionária,

como arte literária,

desprezando regras estabelecidas,

ideias feitas, pieguices, trancendências 
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(…)

Uma poesia nossa, nossa, nossa!

- cântico, reza, salmo, sinfonia,

Que uma vez cantada,

Rezada,

Escutada,

Faça toda a gente sentir

Faça toda a gente dizer:

                       É poesia de Angola!

Embora Jorge Amado fosse, transversalmente a todas as épocas, segundo 
testemunhos, o escritor mais lido, de entre todos os diálogos, o mais produti-
vo terá sido com Manuel Bandeira. Enquanto Manuel Lopes falava do “alum-
bramento” que lhe provocara “Evocação de Recife”, de Manuel Bandeira, cujas 
fi guras dramáticas visualizava como sendo as da sua vila da Ribeira Brava 
(São Nicolau) 6, e Jorge Barbosa lhe escrevia uma “carta” em poema, “Carta a 
Manuel Bandeira” (a quem passaria a Estrela da Manhã), publicada no nº 4 da 
revista Claridade (1947), e se inspira profundamente em Bandeira no poema 

“Palavra profundamente” – numa citação explícita do poema “Profundamen-
te”, António Jacinto buscava, em “Castigo p’ra comboio malandro” (1961) uma 
nítida interlocução com a rítmica oralizante de “Trem de ferro”, em que a lin-
guagem coloquial e o tom ingénuo se conciliam com sarcasmo e a denúncia 
da condição do povo. 

Porém, porventura o mais colectivizante projecto talvez tenha sido, na 
vertente africana, Mensagem – primeiro boletim e depois revista  da Casa dos 
Estudantes do Império, publicado em Lisboa entre 1948 e 1964, enquanto a 
Casa funcionou também como chancela editorial designadamente na edição de 
antologias, como as três antologias fundadoras de poesia africana, prefaciadas 
por Alfredo Margarido – a saber, Poetas angolanos (1962), Poetas de Moçambique 

6  Jorge Barbosa. Apud Manuel Ferreira, ibidem (p.  XXIX-XXXI). 
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(1962), Poetas de S. Tomé e Príncipe (1963)7. Essas antologias  contribuíram para 
a legitimação literária da reivindicação dos sistemas literários como vertentes 
de culturas nacionais, numa fase em que estes eram pensados, pela ideologia 
colonial, como realizações da portugalidade, com a designação de literatura 
ultramarina. 

Num ambiente de fermentação intelectual e artística (sobretudo em Luanda, 
Benguela, Sá da Bandeira, Nova Lisboa, em Angola; Mindelo, em Cabo Verde, 
e em Lourenço Marques, em Moçambique), a função ideológica da literatura 
(e da arte em geral) esteve directamente ligada às estratégias e mecanismos de 
libertação, profundamente empenhada na construção e na elaboração de uma 
nacionalidade cultural, para a afi rmar face à ideologia colonial. Por via dessa 
representação  se construía e se disseminava certa imagem de África, através 
da literatura colonial, que o regime acarinhava através de incentivos como o 
Prémio da Literatura Colonial promovido pela Agência Geral do Ultramar. É 
neste contexto que se pode afi rmar que a literatura, assumidamente veículo de 
contestação, era, portanto, uma construção ideológica. 

E se hoje, quase quatro décadas depois das independências políticas, é 
já indiscutível a afi rmação de cada uma das literaturas no universo da língua 
portuguesa, há ainda a ilusão de um sistema literário lusófono, zona porosa 
em que os escritores seriam da “nação lusófona” e não nacionais e de que José 
Eduardo Agualusa, escritor luso-afro-brasileiro, seria o paradigma!8 Seja como 
for, essa individualização é visível em termos estéticos, temáticos e sociológi-
cos, para o que contribuiu um complexo de condicionantes, desde aqueles de 
ordem histórico-ideológica, cultural e sócio-política decorrentes da situação 
social (países cuja guerra de libertação cedeu lugar à guerra civil, como são os 
casos de Angola e de Moçambique), das opções da pós-independência (regi-
mes mais ou menos musculados, mais ou mais ou menos fechados, em que a 
prática da repressão e da exclusão fosse mais ou menos frequente) e dos fac-
tores de referência situacional dos autores (conforme fossem mais ou menos 
situacionistas ou conforme a sua condição de exilado fora ou dentro do seu 

7  Essas antologias foram reeditadas em dois volumes, em 1994, com um longo e excelente 
prefácio de Alfredo Margarido, Antologias de Poesia da Casa dos Estudantes do Império (1951-
1963), pela efémera Associação Casa dos Estudantes do Império.
8  Ver, por exemplo, a entrevista a Helena Teixeira da Silva, Jornal de Notícias (Porto), segun-
da-feira, 13 de Agosto de 2007. 
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próprio país), fazendo dessas literaturas lugares de conflitos e ambiguidades 
gerados pela «ambivalências da História» (COUTO, 2009: 186). Para trás fi -
caram décadas em que essas literaturas trilharam o mesmo rumo, alicerçadas 
num projecto comum nacionalista em que, não obstante em diálogo solidário 
com as literaturas portuguesa e brasileira, procederam à afi rmação de uma 
identidade cultural, a partir de uma construção intelectual e discursiva. O que 
quer dizer que a africanidade, embora decorrente de uma ideologia cultural 
(que se opunha à ideologia colonial) com base numa matriz mundivivencial, é 
uma construção literária.

Vale ainda assinalar um equívoco em que a designação “literaturas africa-
nas em língua portuguesa” pode conduzir, quando deveria ser, na verdade, li-
teraturas dos países de língua portuguesa. Com efeito, esta acaba por ser uma 
designação simultaneamente globalizante e excludente. É que no caso das lite-
raturas africanas, diferentemente de suas congéneres portuguesa e brasileira, é 
preciso não esquecer que embora essa literatura em português constitua uma 
parte signifi cativa dos sistemas literários dos países africanos de língua por-
tuguesa, inclui produções em línguas africanas, crioulas (sobretudo em Cabo 
Verde, mas também na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe) e autóctones 
(o changana e o tsonga em Moçambique, e o umbundu em Angola). É com esse 
subsistema que não se inscreve em português, ainda que muito incipiente ain-
da, que essoutro em português partilha, se não a língua, o sistema cultural (o 
imaginário, as imagens, a representação das vivências e da sociedade, enfi m, 
uma série de signos culturais) que lhes serve, a ambos, de ancoragem e onde o 
português africano vai engendrando a sua “poética da diversidade” (Édouard 
Glissant), actualizada num jogo em que vão ecoando harmonias e desarmonias 
no sistema “padrão”. 

3. Literaturas africanas em língua portuguesa: 
no fluxo da reinvenção da diferença

Se os povos subjugados não podem controlar facilmente 

aquilo que emana da cultura dominante, eles efetivamente 

determinam em graus variáveis, o que absorvem em sua 

própria cultura e no que o utilizam.

Mary Louise Pratt
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Tendo em conta a dimensão programática da escrita em África nesse perío-
do, o que não diminui o seu valor estético, talvez se possa afi rmar que, na sua 
plural actualização (angolanidade, cabo-verdianidade, moçambicanidade e 
são-tomensidade), a estética da africanidade se defi ne pela negação da estética 
colonial, da portugalidade, através da subversão e transformação das suas ma-
trizes ideológicas. E isso apesar das peculiaridades de cada corpus e da versa-
tilidade de cada autor, o que fez de cada literatura um sistema construído no 
cruzamento polifónico de vozes consubstanciadas em lemas exortativos como 

“Fincar os pés na terra” (expressão entre os “Claridosos”) e “Vamos descobrir 
Angola!” (Movimento dos “Novos Intelectuais de Angola”). Nesse projecto, a 
elaboração do sentido nacional fazia-se através do contra-discurso sobre a visão 
celebrativa da Terra e do Homem, das suas realidades físicas, e actualizando 
um modelo enraizado na pulsão endógena (vivencial, por oposição a experien-
cial), num desafi o à política colonial do assimilacionismo cultural. Com efeito, 

Se os povos subjugados não podem controlar facilmente aquilo que emana da 

cultura dominante, eles efetivamente determinam em graus variáveis, o que 

absorvem em sua própria cultura e no que o utilizam (PRATT, 1999: 30-31).

A língua, melhor, a linguagem, veículo privilegiado da assimilação e da 
dominação foi, por isso, território privilegiado de expressão de diferenciações 
pátridas e de afi rmação identitária, através da legitimação e da revitalização do 
falar africano, isto é, da expressão africana. Não terá sido por cega intolerância 
política Luandino Vieira que o poder colonial censurou brutalmente Luuanda 
(1964) que nem sequer é, neste âmbito, a obra mais subversiva da bibliografi a 
luandina, quando em 1965 este livro foi considerado merecedor do Grande 
Prémio da Novela por um júri da então Sociedade Portuguesa de Escritores, 
cujos membros nem sequer se poderiam apelidar de anticolonialistas, mas que 
foram perseguidos… 

A poética da diversidade atrás referida, na esteira de Édouard Glissant, 
permite a percepção de uma poética do colectivo, que se faz de resíduos de um 
mosaico do diverso que ultrapassa a mestiçagem cultural e estética e desagua 
na “aventura do multilinguismo” – e da multiculturalidade, acrescento – sem 
que a diversidade de apports signifi que dispersão ou diluição de lugares cultu-
rais – senão uma projecção rizomática  de identidade. Assim, essa diversidade 
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caracteriza-se aqui tanto por uma expressividade sincrética ao nível formal da 
língua (lexical, morfo-sintáctico semântico e até recriações ortográfi cas), quan-
to ao nível das diferentes valências etno-semânticas que as línguas africanas 
injectam no código linguístico do português europeu. E se Angola foi o espaço 
onde mais intensamente esta estratégia de subversão linguístico-cultural foi 
ensaiada, hoje, quase quarenta anos após as independências políticas, Luandi-
no Vieira, o escritor paradigmático no afrontamento do status linguístico que 
visava a representação de um saber-sentir luandense, com projecção nacional, 
afi rma, numa entrevista a Michel Laban, não ser mais necessária, vale sempre 
lembrar que não foi por causa do sistema linguístico que em Um Rio Chama-
do Tempo, uma Casa Chamada Terra o jovem Mariano afi rma não ser a língua 
local que desconhece, mas esses outros idiomas que lhe faltam para entender 
Luar-do-Chão (COUTO, 2003: 211. Meu sublinhado). 

Ao sublinhar a palavra idiomas, pretendo assinalar que se trata de um pro-
cesso de reinvenção da língua portuguesa que leva a uma “outra língua” do 
mesmo sistema linguístico, para traduzir nações diferentes, através de dife-
rentes articulações literárias visando uma (nova) ontologização linguística que 
actualiza o jogo da representação cultural (MATA, 2009), em interlocução com 
uma agência de sujeitos que participam de um amplo movimento de questio-
namento do status quo por que hoje passam as sociedades africanas. 

É por isso que não é consensual a designação de lusófonas – em vez de 
“de língua portuguesa” – aplicada à cultura e à literatura nacionais dos países 
africanos de língua ofi cial portuguesa fazendo com que essa designação esteja 
a ser matéria de cada vez maior e necessária problematização. E isso mesmo 
que se reconheça, embora consciente das circunstancialidade e da dimensão 
pragmática desse reconhecimento, que as literaturas africanas em/de língua 
portuguesa fazem parte de um amplo sistema, que se distingue dessoutros em 
línguas inglesa, francesa, árabe ou suaíli, o que não faz dessas literaturas casos 

“originais” em África: isto é, o diálogo entre a literatura moçambicana e a zimba-
bueana talvez seja mais intenso do que entre aquela e a literatura cabo-verdiana. 

Por isso a designação de Literaturas lusófonas apenas é adequada se se en-
tender a literatura apenas a partir do viés político. Não revela nenhuma má-fé, 
senão porventura uma enorme desconfi ança em projectos que convocam rela-
ções passadas de dominação e exemplos de relações de hegemonia, quem avalie 
o projecto da lusofonia como decorrente de discursos intrinsecamente políti-
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cos que podem ter subjacente, ainda, a ideia da continuidade da amplidão e da 
expansão da portugalidade – como, por exemplo, a que decorre da expressão 

“Portugal e os países lusófonos” ou “Estudos Portugueses e Lusófonos”, desig-
nação que o CRUP9 encontrou para designar um ramo das Humanidades que 
estude as literaturas, artes e culturas dos países de língua portuguesa na Uni-
versidade pública portuguesa;  ou a que pode ocorrer de uma reflexão como Da 
Lusitanidade à Lusofonia (2008), título de um livro de Fernando Cristóvão em 
que o autor pretende demonstrar o dinamismo comunitário de uma “cultura 
lusófona” ancorada no percurso histórico dos países. Por isso, numa procura 
de abjurar a reifi cação da relação de subalternidade do Outro ex-colonizado 
por ocasião da Expo’98, Jorge Couto, então presidente do Instituto Camões, 
propôs-se pensar a lusofonia como um “oceano de culturas”:  

É uma ponte que se constrói, uma ponte que une as margens distintas das 

identidades culturais de cada um dos países de língua ofi cial portuguesa, 

uma ponte que pretendemos inscrever no nosso imaginário colectivo, num 

encontro cultural único, que amplie o nosso olhar sobre os outros e sobre 

nós próprios, fortalecendo indelevelmente os laços que nos unem e a nossa 

forma de estar no mundo ( Jorge Couto)10.

Tanto melhor a imagem oceânica, sobretudo se se pensar que o oceano 
vai por caminhos diferentes, ligando geografi as culturais diferentes, mantendo 
pontes entre essas geografi as… É que essas origens e cumplicidades, conciliadas 
com características e elementos endógenos e exógenos, relevam de uma História 
também comum de que resultou a estruturação de uma realidade literária. Esta 
é, como já se disse, condicionada por semelhanças ideológicas, políticas, sociais 
e temáticas que explicam a legitimidade da incorporação das Cinco literatu-
ras de África, para efeitos de análise, em determinados contextos, num único 
corpus, numa unidade compósita: sistemas literários emergentes em diálogo e 
cumplicidade, diálogo interno (intra-africano) e com as literaturas portuguesa 

9  CRUP – Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, que na proposta de rees-
truturação dos cursos segundo a Convenção de Bolonha, impôs essa designação, em docu-
mento aprovado em reunião do Plenário do CRUP, em 14 de Dezembro de 2005.
10  Jorge Couto, Instituto Camões (2001): http://cvc.instituto-camoes.pt/oceanoculturas/in-
trop.html Acesso: 04 de Março de 2012 (23. 16 horas). 
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e brasileira. Porém, tal realidade centrípeta não justifi ca o olhar uniformizante 
e mesmificador que a designação “literaturas africanas de expressão/língua por-
tuguesa” pode, em certos contextos, como se elas fossem um só sistema amplo 
e contínuo. Ainda que essa designação globalizante seja compreensível, hoje, 
num curriculum académico, é certo que se a nacionalização literária precedeu 
a independência política, esta última situação não terá deixado de influenciar, 
decisivamente, a história, a crítica e a avaliação da literatura. Hoje, as literaturas 
africanas são geradas em espaços com histórias vertiginosamente diferentes 

– como Angola e Cabo Verde, para citar dois exemplos extremos. As feições 
histórico-ideológicas, políticas e culturais de cada sociedade engendraram 
resultados diferentes no plano da realização estética: situações novas, saberes 
e sentimentos diferentes marcaram uma explosiva diferença (e libertação) de 
meios expressivos na textualização de materiais temáticos que se impõem no 
horizonte e na consciência do escritor, através da qual fi ltra a realidade textu-
alizável para com ela construir sistemas simbólicos. 
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Mentira multiforme, Angola no limiar do futuro 
em Vendedor de passados de José Eduardo Agualusa

Wojciech Charchalis

Universidade Adam Mickiewicz de Poznan’

Resumo: O artigo discute os problemas da realidade sociopolítica de Angola nos tempos pre-

sentes, isto é, na etapa pós-comunista. Como base temos o romance de José Eduardo Agualusa 

O vendedor de passados. Analisa-se o papel simbólico de personagens que aparecem na história, 

assim como as suas relações, comparando o conteúdo simbólico do livro com a realidade do 

país. Analisa-se também os diversos aspetos de memória, passado e história, assim como o seu 

papel na época decorrente, de acordo com o romance.

Palavras-chave: história, José Eduardo Agualusa, literatura, memória, realidade sociopo-

lítica de Angola

«Nada passa, nada expira // o passado é // um rio que dorme // e a memória 
uma mentira multiforme» escreve José Eduardo Agualusa mesmo no princípio 
do romance O vendedor de passados. Este facto pode ser considerado surpreen-
dente no caso de um autor que da sua própria vontade contraiu a obrigação de 
escrever as crónicas do seu país, pintando os panoramas sociais de Angola em 
diferentes períodos históricos, colocando o Angolano sempre em contextos dife-
rentes de História. Começando com o seu primeiro romance A Conjura podemos 
encontrar nas histórias de Agualusa um Angolano nos seus variantes e circuns-
tancias diferentes: nos tempos de escravatura, nos tempos coloniais, da luta pela 
independência, da guerra civil, do período de comunismo e dos tempos novos 
da democracia ou, melhor dito, de novo capitalismo ou simplesmente de pós-
comunismo. Deve-se também acrescentar que o autor não se limitou unicamente 
a pintar a imagem de Angola no passado mas num dos seus últimos romances, 
publicado em 2009 e intitulado Barroco tropical apresenta a Angola do ano 2020. 
O romance O vendedor de passados não é uma exceção mas temos de admitir que 
no caso deste romance o autor não só pinta a imagem do passado mas também 
reflexiona sobre a memória, sobre a sua forma, sobre a sua modifi cação pelos 
contemporâneos, assim como sobre a sua utilização para os propósitos concretos. 
Esta é a razão de escolher a citação apresentada no princípio deste texto, tomar 
parte na discussão acerca do passado, defi nir o conteúdo deste romance.
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O livro é uma crónica do período de mudanças, do abandono da ideologia 
marxista e da criação em Angola dos fundamentos duma sociedade democrática 
baseada no capitalismo do mercado livre. Como numa lente o autor concen-
trou nele uma imagem da sociedade deste período, equipando cada uma das 
personagens com atributos simbólicos e com uma história da vida simbólica, de 
forma que as relações entre estas personagens também fossem uma represen-
tação simbólica da situação sociopolítica de Angola desta época; este romance 
é uma metáfora que apresenta uma difícil realidade de pós-guerra. Tudo neste 
romance, começando pelos nomes, roupa, comportamento das personagens 
não é acidental e tem o seu propósito defi nido, propósito simbólico. Mesmo o 
facto da escolha do narrador (o qual é um humano transformado numa osga, 
reencarnado numa osga) é simbólico e ressalta a verdade de que tudo na na-
tureza sofre umas mudanças constantes, portanto a vida e história também. 
Por conseguinte, não só a realidade imediata mas também História sofre uma 
deformação, adaptação, em geral transformação pela, acima mencionada, me-
mória, a qual é „uma mentira multiforme”.

A imagem da sociedade de Angola é representada tendo como base al-
gumas das personagens escolhidas, cujas histórias de forma surpreendente 
entrelaçam, formando um mosaico ao qual podemos considerar, em alguma 
forma, uma representação simbólica de toda a sociedade. Todas as persona-
gens e todos os acontecimentos giram em volta da casa e da personagem de 
Félix Ventura.

Félix Ventura é uma personagem muito interessante. Ao contrário das per-
sonagens restantes apresentadas neste livro, tem uma vida imutável há muitos 
anos. Evitou acontecimentos turbulentos na sua vida ao longo de todo o caótico 
período de mudanças que sofreu Angola desde a luta pela independência até ao 
presente. Os únicos problemas que ele teve durante este tempo eram simples 
problemas existenciais no país onde, dependendo do período, faltava comida 
ou dinheiro para comprá-la. Evitou as turbulências ideológicas, luta armada 
do lado de qualquer dos bandos, não simpatizou nunca com nenhum partido 
político, não fi cou fascinado pelas miragens socialistas – pelo menos não sa-
bemos nada disso. Não participou na guerra pela independência1, na purga de 

1  Durou desde 1961 até 1974 A independência foi ofi cialmente declarada no dia 11 de Nov-
embro de 1975.
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19772, nas lutas de 19923, não tinha de tomar decisões difíceis de abandonar as 
próprias convicções políticas depois de 1989, passou-lhe de lado a guerra civil, 
assim como a emigração. Durante quase 43 anos, desde o desencadeamento da 
luta pela independência (o livro foi publicado em 2004) passava tempo numa 
casa com jardim, cheia de livros, vivia nos livros.

Na casa de Félix Ventura tudo é passado, falta nela música moderna, há no 
entanto pratas de família, quadros do séc. XIX (um escritor negro americano, 
colonos de Luanda e Benguela, admirais, um príncipe congolês), todo um leque 
dos mais notáveis representantes da história de Angola. Félix Ventura parece 
um guardião do passado e a sua casa simboliza a História – grande arquivo – 
espaço no qual fi caram juntados os artefactos históricos, memórias. Quando 
alguém quer utilizá-los, tem de pedir o acesso ao guardião do arquivo, a Félix 
Ventura. Da imagem acima apresentada podemos supor que Félix Ventura é 
uma pessoa absolutamente feliz. Já o seu nome e apelido que signifi cam „feli-
cidade” em português e em latim sugerem que ele é feliz e venturoso, ditoso – 
evitou o tempestuoso fado da sua nação, parece que fi cou/fi ca fora da História. 
Também o facto de que ele é albino adotado por um colono branco ressalta a 
sua diferença. Félix Ventura fi ca entre a „branca” cultura do Ocidente e a „ne-
gra” cultura da África, ele é de certa forma um „mulato cultural”. Um negro 
que é branco – além disso culturalmente branco – mas a fi nal é negro. Não é 

2  No dia 27 de Maio de 1977 um grupo de dissidentes da MPLA (Movimento Popular de 
Libertação de Angola, partido comunista fundado em 1958, no poder desde 1975) chefi ado por 
Nito Alves fez uma tentativa de golpe de estado. A tentativa fi cou frustrada e foi utilizada como 
pretexto para fazer uma purga em todos os niveis da sociedade. Ficaram fuzilados, fechados 
nas prisões e nos campos de reeducação dezenas de milhares de pessoas. As repressões foram 
tão sangrentas que levaram a uma mudança no quadro político do país – MPLA dum movi-
mento social passou a ser um fechado partido elitista (BIRMINGHAM, 2004: 153).
3  Depois do armistício acordado no mês de Maio de 1991 na vila portuguesa de Bicesse fo-
ram organizadas as eleições legislativas no dia 12 de Setembro de 1992, ganhos pela MPLA e 
perdidas entre outras pelo grupo maior da oposição UNITA (União Nacional para a Indepen-
dência Total de Angola, partido surgido em 1966, na oposição desde 1975 até hoje, nos anos 1975 

– 1991 e 1992 – 2002 em conflito armado com MPLA). O chefe do partido Jonas Savimbi não 
aceitou os resultados e voltou a luta armada, a qual esta vez foi diferente das guerras anterio-
res, a saber, concentrava-se na conquista pela UNITA das cidades grandes, o facto que levou 
a destruição e fome nas cidades. Isso afetou também a Luanda porque o princípio da luta teve 
lugar ainda no dia 12 de Setembro em Luanda, onde as lutas foram intensivas e prolongaram-
se para vários dias (BIRMINGHAM, 2004: 172 – 174).
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um mulato sensu stricto. Primeiro, por que não é um mulato, segundo porque 
o mulato em Angola não é só uma categoria de raça mas também uma catego-
ria social, marcada pela ideologia colonial de salazarismo e, por conseguinte, 
lusotropicalismo4. O mulato, juntando em si os rasgos de duas raças, não é 
considerado nenhuma delas, socialmente nem é branco nem negro. Por tanto, 
para cumprir neste livro a sua função simbólica, Félix Ventura não podia ser 
um mulato, tinha que ser alguma outra pessoa, tinha de ser alguém ao mesmo 
tempo branco e negro, no entanto não sendo um mulato.

Félix Ventura vive nos livros, como um monge medieval fechado no seu 
claustro, longe de algazarra do mundo, cuida da preservação da cultura e da 
memória. Coleciona as informações sobre o mundo, conhece-o, descreve-o, 
tenta de compreendê-lo. Ele é um tesoureiro da cultura e, o que é de maior im-
portância, da memória. Ao mesmo tempo transforma-a, cria-a, fazendo disso 
a sua fonte de manutenção, ocupando o lugar do criador, de Deus, que sabe 
influir no mundo exterior, o qual aparentemente lhe é indiferente. Como dis-
se ele próprio, isto é resultado do ensinamento que recebeu da sua mãe: «Nos 
livros está tudo o que existe, muitas vezes em cores mais autênticas, e sem a 
dor verídica de tudo o que realmente existe. Entre a vida e os livros, meu fi lho, 
escolhe os livros» (AGUALUSA, 2004: 122).

4  Mas não só. Bender sublinha o papel dos mulatos no tráfi co de escravos até a abolição to-
tal da escravatura nos fi nais de séc. XIX e na administração antes de 1911, o qual depois deste 
ano diminui por causa da diminuição da população dos mulatos – o que se deveu a um balanço 
de proporção de homens e mulheres brancas em Angola. Em 1911 a metrópole ofi cialmente 
introduziu as leis, segundo as quais para obter trabalho na administração pública, até no ní-
vel muito baixo, era preciso ter formação impossível de obter em Angola (5 classes de ensino 
médio, ou por exemplo para ter cargo de telegrafi sta era preciso ter um curso de geografi a e 
latim que não existiam em Angola). De facto Lisboa nomeava funcionários até nos postos de 
importância ínfi ma (BENDER, 2004: 53–54). Também a comunidade negra rejeitava a mula-
tos como estranhos, os que até certo momento eram ferramenta da política colonialista e sem-
pre colocavam a si próprios no nível mais alto da hierarquia social que os novos assimilados 
(até ao fi m desta divisão em 1961) por causa da raça, formação e capacidades fi nanceiras, para 
não falar dos indígenas (BIRMINGHAM, 2002: 149) Sobre lusotropicalismo, política racial de 
Portugal e relações entre as raças nos tempos coloniais em Angola assim como sobre os mi-
tos relacionados com isso veja BENDER : 2004. Sobre a formação de sociedade nos tempos 
pós-coloniais veja HODGES, 2004. Sobre o mulatismo na literatura escreveu Alfredo Marga-
rido, considerando o «uma ilustração de certas teses luso-tropicalistas» e «operação racista» 
(MARGARIDO, 1980:  96-97).
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Pode-se também dizer que Félix Ventura toma o lugar de um oráculo, 
dum velho fechado na torre de marfi m, um intelectual indiferente aos acon-
tecimentos deste mundo mas o qual de forma indireta influi nele, enquan-
to lá fora desenrola-se uma vida normal. Às vezes assim chamada vida real 
bate na sua porta em forma da nova burguesia, a qual para a plena felicida-
de necessita unicamente um bom pedigree. Todavia Félix Ventura não tem 
necessidade de fazer transfusão do sangue azul aos seus clientes, situação 
que fi cou comicamente apresentada por Rubem A. no seu conto Azul, mas 
na base da sua sabedoria e rica biblioteca inventa o passado – cria árvores 
genealógicas, proporciona documentos que provam a nobre ascendência e 
até adiciona fotografi as de antepassados. Como ele próprio diz de si: «Acho 
que aquilo que faço é uma forma avançada de literatura» confi denciou-me. 
«Também eu crio enredos, invento personagens, mas em vez de os deixar 
presos dentro de um livro, dou-lhes vida, atiro-os para a realidade» (AGUA-
LUSA, 2004: 91)5.

Ele é portanto um criador que brinca com literatura, portanto com a men-
tira, ele é um autor de vida, o Criador. Aliás, sobre as relações do autor com a 
verdade e a mentira, temos um parágrafo neste romance (AGUALUSA, 2004: 
91), o qual pode ser comentário às atividades de Félix Ventura.

O que é surpreendente, os seus clientes logo acreditam na sua nova pro-
veniência, o que de alguma forma legitima o Félix no seu papel de Deus, cria-
dor. Isto também é provado pelo bem descrito caso de José Buchmann, como 
também do senhor Ministro, um arrivista e novo-rico, um político típico dos 
nossos tempos. Este facto de um lado demonstra como aos clientes do Félix 
Ventura lhes faz falta a nobre ascendência e doutro lado como de forma incon-
dicional aceitam os veredictos de um homem que convive com cultura, quão 
grande é o respeito deles para com a sabedoria e cultura que lhes falta a eles.

No entanto, é preciso sublinhar que a necessidade de mudança do passado 
ou da identidade resulta de razões diferentes: Buchmann quer ser outra pes-
soa para não fi car reconhecido, o Ministro quer acrescentar-se um esplendor 
maior através de aquisição da origem nobre, e o homem com máscara – no 
qual o leitor pode reconhecer ao senhor presidente – quer uma nova identida-

5  Esta frase faz lembrar a ideia do mundo como biblioteca, tão querida por Borges ao qual 
o autor faz alusão já através da escolha do motto deste romance (MARTINS, 2011: 15).



Wojciech Charchalis296

de porque fi cou desprendido da velha, para fugir do seu passado e viver como 
uma pessoa comum.

A seguinte personagem é José Buchmann, um homem completamente 
desprendido do passado. O símbolo deste nome é evidente. O José pode ser 
associado com o José K. de Kafka, por tanto com ninguém, com um homem 
comum, não importante, um homem que não se distingue. Por tanto dar a al-
guém o nome José, provavelmente o nome mais popular no mundo lusófono, 
supõe a vontade de não lhe distinguir de forma alguma. Como não conhecemos 
o seu nome verdadeiro - porque Buchmann não o quer revelar nos encontros 
com Félix Ventura - este, sendo um homem que vive na literatura, não hesita 
na escolha do nome kafkiano de homem-ninguém e além disso dá-lhe o nome 
mais comum possível. O apelido escolhido também é um jogo literário; Buch-
mann em alemão – a língua de Kafka – signifi ca o homem de livro (então por 
que não de Processo?)

O comportamento do dito Buchmann também é kafkiano. Mal recebe 
a nova identidade – com árvore genealógica e fotografi as dos antepassados – 
começa investigar detalhadamente as suas raízes. E curiosamente, consegue 
aprofundar este conhecimento. Comove-o o fado da sua fi ctícia mãe, parte para 
a encontrar, segue os seus passos aos Estados Unidos, África do Sul, consegue 
encontrar os seus rastros, sendo o seu desejo e fé tão fortes que a procura par-
cialmente acaba com sucesso. Toma parte ativamente na criação da fi cção, a 
pesar do facto de que no fi m nos informa que durante todo o tempo estava cons-
ciente da irrealidade da sua atividade e até alimentava-a de forma consciente.

Há unicamente duas personagens que apresentam uma atitude diferen-
te perante a História. Elas são Edmundo Barata dos Reis i Ângela Lúcia. O 
primeiro é um velho comunista, antigo funcionário da polícia secreta, ativo 
durante a purga de 1977, o qual até hoje não abandonou as suas convicções 
ao contrário dos seus antigos companheiros de arma, cujos ideais marxistas-
leninistas há muito foram trocados pela economia de mercado livre e pelo 
lucro que se ganha com ela (AGUALUSA, 2004: 184–185). Vive na rua, tendo 
deixado crescer barba tipo Marx – ou como Fidel Castro que não pensa fazer 
barba antes da vitória total da revolução – e veste camisa com foice e martelo, 
a qual simbolicamente „virou pele” tornando-se inseparável dele (AGUALU-
SA, 2004: 188). Barata dos Reis vive nos canais de esgotos, o que também deve 
simbolizar a ideologia que desceu a clandestinidade esperando tempos me-
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lhores. O antigo funcionário da polícia secreta fi cou afastado pelos seus che-
fes – «(…) lembra um príncipe antigo caído em desgraça» (AGUALUSA, 2004: 
127) – como prescindível, mas continua a guardar as pastas com documentos 
pessoais as quais lhe dão conhecimento, por tanto um potencial poder; todo 
o tempo está preparado para uma eventual mudança da situação política para 
poder regressar. O seu nome também é simbólico: Barata dos Reis, portanto 
uma criatura baixa que está ao serviço dos grandes. As palavras deste homem, 
a sua atividade, realmente demonstram baixeza, embora talvez uma fé sincera 
em revolução. Foi ele quem torturou a recém-nascida Ângela Lúcia e tem pena 
de não ter matado a José Buchmann durante a purga de 1977. Mas talvez não 
devemos avaliá-lo segundo as normas morais próprios da democracia, talvez 
sinceramente acreditou em Lenine quando este disse que moral é tudo aquilo 
que serve para fortalecer a revolução.

O segundo caso duma pessoa que não cede à fi cção é o caso de Ângela Lúcia. 
Oculta-se, como Barata dos Reis. O seu modo de ser, a sua receita de vida é a fuga. 
A Ângela viaja pelo mundo e fotografa a luz. Daqui provavelmente surge o seu 
nome, da palavra „luz”, mas temos que ter em conta também que a Santa Lúcia 
é patroa dos cegos, devolve a vista, portanto a luz aos olhos dos cegos. Ângela 
Lúcia na sua ingenuidade chama atenção das pessoas à beleza. Escolhe um exílio 
voluntário de Angola, para desprender-se do passado cheio de violência desde 
os primeiros momentos da sua vida para viver unicamente com a beleza da luz 
que fotografa. Como uma geração nova, nascida já na Angola independente, so-
fre todas as coisas más que perturbam o país. Já como um bebé nascido durante 
um interrogatório, foi torturada, queimada com os cigarros, na presença da sua 
mãe. Evita o passado, não fala dele, foge dele, mesmo sendo marcada por ele com 
as cicatrizes que leva no corpo e, como podemos supor, na alma. Não consegue 
libertar-se deles, por conseguinte tenta fugir. A rapariga, na hora de fazer amor, 
não despe a roupa para não mostrar as feias cicatrizes. Podemos compreender 
isso de forma direta – uma cicatriz é sempre feia, sobre tudo se pode causar 
umas perguntas acerca da sua origem. Por outro lado, podemos compreender 
este gesto de forma simbólica. A saber, a rapariga ao entrar numa nova relação, 
relação amorosa, portanto extremamente íntima, não quer introduzir nela o seu 
passado. As cicatrizes neste caso teriam uma dimensão simbólica dum passado 
penoso. Portanto, a rapariga simboliza uma vida nova, tudo o que for luminoso, 
bom. Mesmo só o seu nome nos sugere isso. Em certo momento Félix Ventura 
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diz acerca dela: «Conheci uma mulher extraordinária. Ah, meu caro, faltam-me 
as palavras – tudo nela é luz» (AGUALUSA, 2004: 58). Portanto foge da realidade 
até a beleza da luz, mas também no nível mais natural foge de Angola, do pas-
sado. Ângela Lúcia expressa a sua atitude a este tema com as palavras próprias: 
«Basta! Não quero que as suas memórias deixem esta casa suja de sangue» (100) 
– só deseja a beleza, só procura a beleza. Tanto mais é simbólico o facto de que 
é justamente ela – apreciadora da luz e beleza, personifi cação do bom, um anjo 
luminoso que abre os olhos das pessoas para a luz – matou Barata dos Reis num 
ataque de desejo de vingança no momento quando o seu pai não o foi capaz de 
aguentar. Que lição dá esta cena a Angola na vida real?

O seu pai, José Buchmann, também é fotógrafo, como ela. Mas ele, como 
representante duma geração mais velha, marcado pela guerra da independên-
cia, guerra com FNLA6, UNITA, carcamanos7, e depois pela vida em „liberdade” 
e pela purga de 1977 também foge, no entanto no caso dele a fuga é forçada 
com a expulsão do país. Como fotógrafo, a diferença com a sua fi lha, não pro-
cura beleza mas faz reportagens de guerras. Outra vez simbolicamente está 
contaminado com a guerra para o resto da sua vida, como qualquer Angola-
no. No entanto ele, outra vez a diferença com a sua fi lha, sente a necessidade 
de regresso, baixo um nome falso, como se tivesse medo de ser reconhecido 
ou como se quisesse separar-se deste passado. Apesar de tudo, não só volta 
a Angola de onde tinha sido expulso mas também procura Barata dos Reis e 
aparentemente não intencionalmente encontra-o, encontra o homem que o 
tinha torturado e é responsável por ter destruído a sua vida. Como uma tra-
ça que voa na direção da luz Buchmann aproxima-se a Barata dos Reis, tal-
vez esperando uma iluminação, explicação, pedido de perdão, vingança? Não 
sabemos. A única coisa é certa, Buchmann sente a necessidade de voltar ao 
passado, à sua dor antiga, necessidade de medir-se com ela a pesar do facto de 
que paradoxalmente foge deles ao mundo fi ctício da sua identidade falsa, falsa 

6  Ofensiva da FNLA (Frente Nacional de Libertação de Angola, movimento fundado em 
1957, baseado sobre tudo na tribo Bakongo de norte de Angola, até hoje em oposição, entre 
1975 – 1991 e 1992 – 2002 em conflito armado. Desde 1992 tem papel marginal) feita no dia 11 
de Novembro de 1975 com propósito de conquistar Luanda, foi parada depois da batalha de 
Quifangondo no mesmo dia (KUBIAK , 2010: 120–129).
7  Com este término defi ne-se em Angola brancos de África do Sul. África do Sul, apoiando 
a UNITA tomou parte nas guerras em Angola nos anos setenta e oitenta.
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e por tanto mais segura, desprendida da dor, bela como toda a fi cção. Então, 
Buchmann não é tão diferente da sua fi lha, deseja uma fuga mas não é capaz 
de fugir plenamente, fi ca preso no passado e ainda multiplica-o, fotografando 
os seguintes conflitos armados.

Temos, por tanto, uma série de personagens e comportamentos típicos:
- Barata dos Reis – comunista saudosista,
- José Buchmann – ressabiado militante, combatente, vítima da história que 

volta de exilo,
- Ângela Lúcia que rejeita a realidade e procura a beleza,
- Senhor Ministro – um arrivista e novo-rico.

que giram ao redor do tesoureiro da memória Félix Ventura, um negro branco. 
Podemos ainda acrescentar à osga, o narrador, assim como o suposto presidente, os 
quais só aumentam a impressão da falsidade omnipresente e das mudanças cons-
tantes da vida nas suas formas variadas, também na forma da história e da memória.

Félix Ventura em certo momento aconselha a Buchmann: «É uma feira de 
loucos esta cidade (…). Não leve a sério tudo o que lhe dizem. Aliás, aceita um 
conselho?, não leve ninguém a sério» (AGUALUSA, 2004: 189). Então, é difícil 
distinguir a realidade da fi cção, como na literatura de Borges. Aliás, todo o livro 
carateriza-se pelo constante entrelaçamento da verdade e fi cção. Como escre-
vemos acima, quase todas as personagens, incluindo o próprio Félix Ventura 
criam o passado ou exigem esta criação do Félix. Ninguém quer ser a pessoa 
que é. Por causa de razões diferentes cada um persevera para ser outra pessoa. 
Domina uma confusão, criação de nova gente num país novo, numa situação 
sociopolítica nova. Porque o país está a ser construído desde a base. Depois de 
largos anos de formação da nação ideal segundo o modelo marxista-lininista, 
Angola entra numa nova etapa, torna a ser – ou antes quer tornar-se a ser – 
um país democrático e rico da cultura ocidental. Portanto, como se dando 
uma volta completa, de alguma maneira Angola volta aos tempos de antes da 
independência. Nota bene, tanto neste livro, como na maioria de outros livros 
de Agualusa pode-se ver leves saudades pelos tempos coloniais. Com certeza 
isto deve-se aos mitos portugueses duma colónia feliz, os quais sendo mitos 
nem sempre tem algo que ver com verdade, e Agualusa que mora em Portugal 
com certeza está submergido neles. Por outro lado isto pode ser causado pela 
saudade dos tempos de uma ordem social estável e segurança, que até há pouco 
devia ser comum em Angola. Seja o que for, Angola fez uma roda completa e 
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voltou ao ponto no qual a cultura portuguesa, antes ofi cialmente tão apoucada, 
fi ca absolutamente desejada. E isso não se refere unicamente a cultura mas a 
todos os elementos vitais da ideologia ou política social8.

Temos aqui por tanto uma inversão da ideologia ofi cial do pais de uns 180°. 
Desde comunismo ao capitalismo, desde laicismo até a religiosidade, desde a 
igualdade de possessão até ao elogio do enriquecimento, desde a autosufi ciência 
até a incentivo de entrada do capital estrangeiro, desde a africanidade pura até a 
uma sociedade multicultural, desde a etnicidade até uma rápida portugalização 
da cultura. Não surpreende que as novas elites do país, apresentadas em pessoa 
do senhor Ministro, sentem-se perdidas e instintivamente pretendem verifi car 
a memória, mudar a perspectiva da história do país. Outra vez aparece aqui a 
questão da memória. Escrevemos que Félix Ventura é o seu guardião e de cer-
ta maneira modifi cador. Da mesma maneira guarda a sua versão da memória 
Barata dos Reis nos esgotos. Ângela Lúcia e José Buchmann querem esquecer 
mas não conseguem. A memória atormenta mas também é um tesouro, uma 
matéria plástica possível para utilizar de forma livre para a criação de um fu-
turo melhor. Isso está ilustrado bem pela cena na qual o senhor Ministro sabe 
que Félix Ventura escolheu para o seu antepassado a Salvador Correria, do qual 
o senhor Ministro não tinha sabido e o qual a partida fi ca-lhe muito próximo:

«Salvador Correia?! O gajo que deu o nome ao liceu?»

«Esse mesmo.»

«Julguei que era um tuga, Algúm político lá da metrópole, ou um colono 

qualquer, porque mudaram então o nome do liceu para Mutu Ya Kevala?»

«Porque queriam um herói angolano, suponho, naquela época precisávamos 

de heróis como de pão para a boca.»

e logo 

«Porra! Quem teve a estúpida ideia de mudar o nome do liceu?! Um homem 

que expulsou os colonialistas holandeses, um combatente internacionalis-

8  Deve-se sublinhar que não estou isolado neste ponto de vista, David Sogg num dos seus 
artigos dedicados a Angola reparou: : «(…) today’s political economy resembles the colonial 
order of yesterday in a number of ways » (SOGG : 2010).
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ta de um país irmão, um afro-ascendente, que deu origem a uma das mais 

importantes famílias deste país, a minha. Não cota, isso não fi ca assim. Há 

que repor a justiça. Quero que o liceu volte a chamar-se Salvador Correia e 

lutarei por isso com todas as minhas forças» (AGUALUSA : 2004, 142 – 143).

É o senhor Ministro que de melhor forma demonstra neste romance as 
mudanças do novo cidadão de Angola, o qual é uma pessoa que vai fazer ab-
solutamente tudo para assegurar proveito para si, segundo a nova ideologia 
capitalista – modifi ca a memória, falsifi ca a História.

Portanto a fi cção neste romance está omnipresente. As pessoas ganham 
uma identidade falsa, muda-se o fluxo dos acontecimentos passados. Até nos 
detalhes ínfi mos, como no outro caso do senhor Ministro: «Olha, trouxe-te os 
ovos moles de Aveiro, gostas de ovos moles?, são os melhores ovos moles de 
Aveiro, para o caso, made in Cacuaco, os melhores ovos moles de toda África e 
arredores, aliás de todo o mundo, melhores até do que os legítimos» (AGUA-
LUSA, 2004: 144).

Como tudo em volta muda, incluída a história ofi cial do país, muda tam-
bém uma pessoa, incluída a sua história pessoal – adaptada para as necessi-
dades individuais. Mesmo o próprio Félix Ventura tem na parede um quadro 
do seu antepassado sobre o qual não podemos estar seguros de que realmente 
foi o seu antepassado, porque falando deste tema Félix Ventura confessa umas 
inexactidões: «Sei que tenho por vezes recordações falsas – todos temos, não 
é assim?, os psicólogos estudam isso – mas penso que essa é verídica» (AGUA-
LUSA, 2004: 148).

Angola, como na vida real, de novo inventa-se a si própria, da mesma 
maneira como fez o senhor Ministro consigo. Angola passa da ditadura à de-
mocracia, por conseguinte tem de inventar as verdades subjetivas como um 
contrabalanço à única verdade dos tempos da ditadura. Fala disso explicité Fé-
lix Ventura lembrando uma entrevista com um famoso escritor (91). É verda-
de que na vida real as pessoas no poder são motivadas por coisas muito mais 
importantes que uma vontade privada de melhorar o seu ânimo. Será mesmo? 
Podemos tratar a cena com o senhor Ministro como satírico-sarcástica, mas 
na minha opinião ela demonstra de forma perfeita aquilo que agora passa em 
Angola. Não tendo diretivas ideológicas claras e em face de omnipresente po-
der do dinheiro, com certeza a criação duma imagem nova daquilo que é, era 
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e deve ser Angola na esfera ideológica sofre influências de vários factores de 
forma caótica, não ordenada. Estes factores podem ter diversa origem, por 
exemplo históricas ou não, verdadeiras ou causadas pela vontade de deturpar 
a verdade, no entanto na maioria dos casos devem ser resultado de agrado 
pessoal das pessoas atualmente no poder.

Portanto, tudo é regido pelo acaso, como foi o caso por exemplo da 
assimilação cultural e escolha da língua portuguesa como a língua ofi cial 
de Angola. A saber, durante os tempos coloniais apenas menos de 1 % de 
Africanos pertencia ao grupo de assimilados e no seu dia a dia utilizava a 
língua portuguesa9. O começo de luta pela independência em Angola, por 
tanto a luta para tirar o jugo de colonialismo, luta para direito de voltar à 
africanidade levou à situação na qual neste momento não assimilados (evi-
dentemente não no sentido de classe social mas no sentido de participar na 
cultura ocidental) praticamente em Angola não existem e a percentagem 
de Angolanos que falam português como língua materna é de 26 %10. Este 
facto deve-se, entre outras coisas, à urbanização, serviço militar obrigató-
rio, divulgação de rádio e televisão, ensino público obrigatório nos tempos 
de socialismo (HODGES : 2004, 25–26), mas ante tudo à guerra que forçou 
a necessidade de uma comunicação extra-tribal. Por estas razões a língua 
portuguesa fi cou um elemento de consolidação da unidade nacional a custo 
de multiculturalidade.

Portanto, tudo é obra de acaso. No livro é o próprio Félix Ventura, como 
intelectual-deus, que tem para cumprir o dever de inventar Angola, fazer dela 
uma Angola verdadeira. «Félix costura a realidade com fi cção, habilmente, 
minuciosamente, de forma a respeitar datas e factos históricos» (AGUALUSA, 
2004: 163). O seu papel é descrito muito bem pela história das ameias do cas-
telo lisboeta citada neste romance:

É como o Castelo de São Jorge, em Lisboa, conheces? Tem ameias, mas as 

ameias são falsas. António de Oliveira Salazar ordenou que acrescentassem as 

ameias ao castelo para que este fi casse mais verídico. Um castelo sem ameias 

9  99% indígenas i 1 % „civilizados” – neste grupo foram incluídos os negros assimilados (por 
tanto as pessoas que viviam segundo os padrões da cultura ocidental), brancos e mulatos, da-
dos de 1950 (BENDER, 2004: 28).
10  Dados segundo o censo de 1996 (HODGES, 2004: 25-26).
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parecia-lhe um erro, eu sei lá, algo até vagamente monstruoso, como um ca-

melo sem bossas. O que hoje há de falso no Castelo de São Jorge é que o torna 

mais verosímil. (…) Se fosse autêntico, ninguém acreditaria nele (163–164).

Resulta dela que para conseguir uma realidade verdadeira, primeiro deve-
se inventá-la porque a nossa, a realidade de cada dia, não vem ao encontro das 
nossas esperanças, da nossa imagem daquilo como deve ser uma realidade. 
Com Angola a situação é parecida. A pesar do facto de que os seus protago-
nistas vivem nela, tratam com ela cada dia, Angola não é um país que deve-
ria ser, não é uma Angola verdadeira. Porque como afi rmam: «”Temos então 
um presidente de fantasia”, disse enxugando as lágrimas com lenço. „Isso eu 
já suspeitava. Temos um governo de fantasia. Um sistema judicial de fantasia. 
Temos, em resumo, um país de fantasia. Mas conte-me – quem substituiu o 
presidente?» (AGUALUSA, 2004: 186).

A Angola verdadeira, um coquetel de realidade e fi cção, só deve ser in-
ventada por Félix Ventura. Só uma Angola assim vai cumprir as expetativas, 
vai saciar o desejo dos protagonistas do romance, será mais Angola, como o 
castelo corrigido por Salazar é mais castelo (164). Porque, como afi rma Bu-
chmann numa carta a Félix: «(…) tão carentes de um bom passado andamos 
nós todos, e em particular aqueles que por essa triste pátria nos desgovernam, 
governando-se» (131). Simbolicamente, Félix Ventura cria uma nova história de 
Angola, escrevendo por encomenda um livro sobre a luta pela independência 
do senhor Ministro, lembrando-se que a verdade sempre é relativa (156–157), 
e a memória é uma „mentira multiforme”.
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Resumo: A estreia literária de Mia Couto representou uma espécie de revolução na produção 

narrativa em Moçambique pós-colonial. Fortemente influenciada pelo projecto literário do 

escritor brasileiro Guimarães Rosa, a sua fi cção destaca-se graças a processos experimentais 

nos diversos planos do artefacto artístico verbal. Mais concretamente, trata-se de uma cons-

tante procura de inovação e de uma aposta na criatividade, relacionadas com a estrutura dos 

enredos das suas estórias e com a expressão linguística dos seus contos e romances.

Palavras-chave: Mia Couto, influências literárias, modalidades representativas, linguagem 

literária.

1. No processo de evolução da produção narrativa em Moçambique, o pro-
jecto fi ccional de Mia Couto confi gura-se particularmente inovador pelo 
facto de evidenciar mudanças signifi cativas no modo de representação da 
realidade nacional. Poder-se-á afi rmar que a sua atitude artística face aos 
temas sociais difere radicalmente da postura dos prosadores seus anteces-
sores, cuja produção se situa antes da Independência, em 1975. Mais concre-
tamente, trata-se da substituição de um discurso transparente e afi rmativo, 
consubstanciado em três obras, publicadas nos anos 50 e 60 do século pas-
sado, por um registo assente numa maior complexidade nos planos temá-
ticos, sintácticos e pragmáticos da semiose literária. As obras em questão 
são as colectâneas de narrativa breves Godido e Outros Contos, da autoria de 
João Dias e Nós Matámos o Cão-Tinhoso, de Luís Bernardo Honwana, bem 
como o romance Portagem, de Orlando Mendes, editadas em 1952, 1964 e 
1965, respectivamente. Do ponto de vista temático, é uma fi cção que explora 
problemáticas do ideário do neo-realismo e da negritude, e cuja componente 
semântica surge veiculada mediante uma discursividade transparente, alicer-
çada numa clareza da estrutura narrativa e numa nitidez retórico-expressiva. 
São livros que, do ponto de vista da evolução da literatura moçambicana 
até a Independência do país, pertencem, segundo a crítica especializada, a 
fases periodológicas distintas. 
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Para Fátima Mendonça, por exemplo, as narrativas de João Dias e de Luís 
Bernardo Honwana foram publicados no contexto da «irrupção de uma nova 
literatura em Moçambique», cuja génese se encontra «no clima provocado pe-
las alterações históricas determinadas pelo fi nal da 2ª guerra mundial» (MEN-
DONÇA, 1988: 37-38). Esta nova produção terá o seu desenvolvimento até 1964, 
ano do início da guerra colonial. Por seu lado, o romance de autoria de Orlando 
Mendes é conotado com a «literatura produzida nas cidades por intelectuais 
que, em geral, assumem posições ideológicas de distanciamento do poder co-
lonial» (1988: 41), durante a década 1964 / 1975. Adianta a ensaísta que as três 
obras fazem parte de um «corpus literário nacional», orientado pelo paradigma 
conteudístico «Ser Africano vs Ser Europeu (Negrismo / Negritude)», distante 
do protonacionalismo subjacente ao lema «Ser Africano e Ser Europeu» (MEN-
DONÇA, 2008: 22), que dominou nas décadas de 20 e 30 do século passado.

Diferente se apresenta a periodização da literatura moçambicana proposta 
por Pires Laranjeira porque situa os contos de João Dias na chamada fase de 

“intensa Formação”, entre 1945/48 e 1963, caracterizada por “uma consciência 
grupal”, a instalar-se «no seio dos (candidatos a) escritores, tocados pelo Neo-
realismo e, a partir dos primeiros anos de 50, pela Negritude» (LARANJEIRA, 
1995: 260). No período que se segue, o de Desenvolvimento, entre 1964 e 
1975, as narrativas de Luís Bernardo Honwana e de Orlando Mendes surgem, 
segundo o crítico, num contexto de «coexistência de uma intensa actividade 
cultural e literária no hinterland, no ghetto, apresentando textos de cariz não 
explícita e marcadamente político (…) com (…) inequívocos poemas anti-co-
lonialistas» (1995: 261).

Quanto à discursividade literária em Moçambique pós-período colonial, a 
sua  evolução processa-se, segundo Pires Laranjeira, sob o signo da Consolida-
ção (1995: 262) e passa por duas fases distintas. A primeira, que cobre um lapso 
de tempo de quase dez anos, conta com uma produção predominantemente 
panfletária de exaltação patriótica, onde o culto dos heróis da guerra colonial 
e os ideários militantes e empenhados após a Independência em 1975 modelam 
uma expressão eufórica. Trata-se, na perspectiva de Fátima Mendonça, da re-
cuperação das «vozes históricas que transportam a experiência vivida da luta 
armada de libertação nacional», a par do «trabalho continuado em termos de 
construção de uma obra» de alguns escritores e do incessante aparecimento de 
«vozes novas dos novos» (MENDONÇA, 1988: 65). Importa assinalar que, na 
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fase em questão, a produção no domínio da prosa não é signifi cativa quando 
comparada com a aposta no género poético e na sua divulgação.

Relativamente à segunda fase, cujo início data dos meados dos anos 80, 
apresenta-nos, na maioria das vezes, posições artísticas anti-doutrinárias, mar-
cadas por uma grande heterogeneidade, tanto no aproveitamento de temas 
considerados tabu, como no modo da sua representação baseado, desta vez, 
numa maior liberdade criativa. Poder-se falar, assim, de uma revitalização da 
literatura moçambicana que foi impulsionada pelo menos por dois factores: a 
constituição da Associação de Escritores Moçambicanos, em 1982, que promo-
veu um considerável número de autores, mediante a sua actividade editorial, e 
a publicação da revista Charrua que, a partir de 1984, deu a conhecer ao público 
leitor a diversidade e a qualidade da obra de uma nova geração de artistas, da 
qual se destaca o nome de Mia Couto.

2. A estreia literária de Mia Couto, fi lho de pais portugueses, nascido na cidade 
da Beira, em 1955, ocorre em 1983, com uma colectânea de poemas, intitulada 
Raiz de Orvalho. No entanto, a notoriedade da sua escrita virá na sequência da 
publicação da sua fi cção, que inicia com um livro de contos, Vozes Anoitecidas, 
cuja edição, em 1986, abalou o instituído nos meios literários moçambicanos. 
A publicação provocou acesa polémica, envolvendo vários escritores e críticos, 
que incidiu sobre uma questão central: o que deveria ser a literatura moçam-
bicana do ponto de vista temático e formal. Aliás, a problemática da defi nição 
da literatura nacional estava no centro de atenção dos debates que ocorriam 
na Associação de Escritores Moçambicanos e nas páginas do “Suplemento de 
Artes e Letras” do semanário Tempo, desde os fi nais dos anos 70. Tratava-se de 
uma discussão sobre os valores subjacentes à construção da nova sociedade que 
deveriam encontrar o seu tratamento na literatura produzida no período pós-
independência. É neste contexto que a primeira colectânea de contos de Mia 
Couto dividiu a crítica: por um lado houve quem considerasse que a obra não 
reflectia autenticamente a realidade moçambicana, tanto no plano axiológico 
como discursivo; por outro, os que defendiam a liberdade criativa, pondo em 
evidência a dimensão estética do livro, resultante da linguagem inovadora de 
Mia Couto. De entre as críticas negativas, destacam-se as opiniões de Rui No-
gar, na altura Presidente da Associação de Escritores Moçambicanos, Hélder 
Muteia e Teresa Manjate, norteadas pelos princípios do realismo socialista que 
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correspondia às preocupações ideológicas do governo moçambicano na época. 
Do outra lado da barricada, os testemunhos de Marcelo Panguane, Calane da 
Silva, Gilberto Matusse e Albino Magaia enfatizavam a originalidade, relacio-
nada com a invenção de enredos e de personagens, e o feliz casamento entre a 
língua portuguesa e a oralidade das línguas nacionais1.

No fundo, o que estava em causa era, por um lado, a tematização do imagi-
nário ancestral da cultura africana e, por outro, a linguagem utilizada por Mia 
Couto, simuladora, no caso, da tradição oral, que se particulariza pela criação 
e exploração das potencialidades de neologismos. Como consequência, a irre-
verência no domínio linguístico relativamente ao estabelecido e ao padroni-
zado valeu ao autor de Vozes Adormecidas sérias ressalvas por parte dos meios 
artísticos mais conservadores, que viam na liberdade de criação um obstáculo 
para a comunicação literária. A reacção de Mia Couto não se fez esperar: em 
defesa da criatividade e contra os puristas escreveu uma crónica metatextual, 
num tom particularmente irónico, publicada no Notícias e posteriormente no 
seu livro Cronicando, intitulada “Escrevências desinventosas”.

O fi m da polémica em torno do livro e o início do reconhecimento da obra 
de Mia Couto ocorreram com a edição portuguesa de Vozes Anoitecidas, em 
1987. Isto  devido ao prefácio da autoria de José Craveirinha que acompanhou o 
assinado por Luís Carlos Patraquim da publicação em Moçambique. Segundo 
o patriarca das letras moçambicanas, cujas opiniões eram de difícil contesta-
ção, a estreia fi ccional de Mia Couto, vinda na esteira do contos de João Dias 
e de Luís Bernardo Honwana, representa um marco importante na produção 
em prosa pelo menos por três motivos. O primeiro prende-se com a feliz re-
presentação da sociedade moçambicana tradicional porque «Indo afoitamen-
te remexer as tradicionais raízes do Mito, o narrador concebe uma tessitura 
humano-social adequada a determinados lugares e respectivos quotidianos» 
(CRAVEIRINHA, 1987: 9-10). Em segundo lugar, a discursividade de Mia Couto 
é vista como portadora de «sugestivos efeitos signifi cantes»; o escritor «mane-
ja a linguagem das suas fi guras legitimando a transgressão lexical de uma fala 
estrangeira», reflectindo «vivências e particularismos sem descer ao exotismo 

1  Sobre a polémica, cf. Fátima Mendonça, “Literaturas Emergentes, Identidades e Câno-
ne” e Maria-Benedita Basto, “Relendo a Literatura Moçambicana do Anos 80”, in Margarida 
Calafate Ribeiro e Maria Paula Meneses (org.), Moçambique: das palavras escritas, Ed. Afronta-
mento, Porto, pp. 28-31 e 93-95, respectivamente.
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gratuito, ao folclorismo cabotino» (19). Por fi m, sobre a moçambicanidade do 
programa estético do autor de Vozes Anoitecidas, Craveirinha considera que o 
livro representa um «capítulo cultural importante de uma fi sionomia africana 
com personalidade identifi cavelmente moçambicana (…)» (11).

3. Fonte importante para a compreensão do projecto fi ccional do autor mo-
çambicano Mia Couto representam as suas considerações sobre as influências 
que alguns escritores brasileiros exerceram nas literaturas africanas de língua 
portuguesa e, em especial, na sua própria produção artística. Em vários dos seus 

“textos de opinião”, faz referências a poetas e prosadores oriundos das terras 
de Santa Cruz, destacando o seu legado na formação das letras lusófonas em 
África. Tome-se como exemplo a sua “interinvenção”, intitulada “Sonhar em 
Casa” (COUTO, 2009: 65) na qual Jorge Amado é considerado o escritor que 
teve maior impacto na génese das literaturas de Angola, Moçambique, Cabo 
Verde,  Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe.  Segundo Mia Couto, a mais im-
portante razão para este facto prende-se com a qualidade dos romances do 
novelista baiano, relacionada com uma «familiaridade existencial», ou seja, 
os protagonistas das histórias de Jorge Amado têm muito a ver com a «gente 
pobre, gente com os nossos nomes, gente com as nossas raças» (2009: 68). Na 
mesma “interinvenção”, o fascínio pela escrita do autor brasileiro surge tam-
bém confi rmado pelos elogios que lhe teceram os angolanos Mário António e 
Luandino Vieira, o cabo-verdiano Gabriel Mariano, bem como os poetas mo-
çambicanos Noémia de Sousa e José Craveirinha.

Em outro texto de opinião, comunicação intitulada “O sertão brasileiro na 
savana moçambicana” (COUTO, 2005: 103), Mia Couto sugere que o “abrasi-
leiramento da linguagem”, encetado pelos modernistas no Brasil na década de 
20 do século passado, serviu de modelo para os moçambicanos descobrirem 
«a possibilidade de escrever de um outro modo, mais próximo do sotaque da 
terra, sem cair na tentação do exotismo» (2005: 104). Em seguida, considera os 
romancistas Graciliano Ramos, Jorge Amado e Raquel de Quiroz, e os poetas 
Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto como importante 
fonte de inspiração para José Craveirinha, Rui Knopfli e Luís Carlos Patraquim, 
entre outros. Os poetas moçambicanos, por exemplo, teriam confessado as 
suas influências e o modo como os brasileiros os ajudaram a encontrar o seu 
próprio caminho.
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No que diz respeito ao seu caso, Mia Couto admite que o seu percurso foi 
marcado primeiro por uma certa poesia do Brasil e, segundo, pelo seu encontro, 
considerado como essencial, com João Guimarães Rosa. As leituras que fez da 
obra do autor mineiro o «atiravam para fora da escrita», por causa da «emer-
gência de uma poesia» (2005: 107), mediatizada por uma linguagem particular. 
Mais concretamente, a relação de Guimarães Rosa com a linguagem literária é 
vista pelo fi ccionista moçambicano como um mergulho «no lado da oralidade» 
e um escape «da racionalidade dos códigos da escrita, enquanto sistema único 
de pensamento» (107). Consequentemente, a linguagem rosiana surge como 
«criadora de desordem, capaz de converter a língua num estado de caos ini-
cial» (108), distanciando-se dos «processos de banalização que o uso comum 
vai estabelecendo» (111). Trata-se da exploração das potencialidades do idioma 
e da subversão das técnicas convencionais de efabulação, conjugando-se, deste 
modo, a escrita erudita com a oralidade. Neste «projecto de libertar a escrita 
do peso dos seus próprios regulamentos» (111), Rosa teria recorrido a várias 
estratégias, com destaque para a criação de neologismos, a desarticulação de 
clichés e frases feitas, a reinvenção de provérbios e o resgate da tradição oral 
de um modo geral. Assim, na perspectiva de Mia Couto, a obra de Guimarães 
Rosa «empreende algo mais que está para além da literatura: uma mestiçagem 
de sentidos, uma ponte entre a modernidade e a tradição rural, entre forma 
épica moderna e as lógicas do relato tradicional» (112).

A importância das narrativas de Guimarães Rosa é objecto de atenção de 
Mia Couto igualmente em outra comunicação, intitulada “Encontros e En-
cantos – Guimarães Rosa” (COUTO, 2009: 113), onde o autor moçambicano 
procura entender por que motivos o prosador brasileiro influenciou a escrita 
de africanos como Luandino Vieira, Boaventura Cardoso, Ascêncio de Freitas 
e Tomaz Vieira Mário. Na sua perspectiva, existem, pelo menos, sete razões 
que «podem ajudar a compreender o modo como Rosa se tornou referência no 
outro lado do mundo» (116), com destaque para «a necessidade de contrariar 
os excessos de realismo», concretizada por uma escrita à procura de «outras 
dimensões» e «mistérios que estão para além das aparências» (120); «a urgên-
cia de um português culturalmente remodelado», contrário ao panfletarismo 
e ao utilitarismo, «mesmo que isto é feito em nome da boa intenção de mudar 
o mundo» (121); «a afi rmação da oralidade e do pensamento mágico», cuja pre-
sença consegue minar «a hegemonia da lógica racionalista» (122).
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4. As características da prosa do escritor mineiro, elencadas por Mia Couto, 
estão também na base do seu projecto fi ccional. Avesso ao lugar comum, como 
sintoma de inércia mental, o autor moçambicano, na senda de Guimarães Rosa, 
procura também resgatar a tradição oral dos africanos e as dimensões mágicas 
da sua cultura. Deste modo, vai ao encontro da proposta rosiana relacionada 
com a subversão da lógica racionalista pela valorização da cosmovisão ani-
mista. As suas opções narrativas, por exemplo, evidenciam diferenças signifi -
cativas relativamente às estratégias adoptadas por fi ccionistas que recorrem 
às chamadas formas eruditas. Tais diferenças têm a ver com um discurso que 
demonstra a convivência de heranças tradicionais com registos literários da 
esfera da modernidade, num diálogo que aponta para uma transculturação. 
Esta consubstancia-se na apropriação de matrizes enraizadas nas origens mais 
profundas dos costumes culturais africanos, visível nos planos estruturais, ex-
pressivos e pragmáticos da sua prosa.

Assim, no que diz respeito à arquitectura dos enredos, está-se perante uma 
representação que incorpora modelos de diversa origem, funcionando como 
uma prova de complexifi cação genológica do código técnico-compositivo. 
Mais concretamente, trata-se do realismo mágico cuja concretização se asso-
cia ao desenvolvimento da sensibilidade literária pluricultural, uma vez que 
promulga a desierarquização das categorias estéticas, mesclando o popular e 
o erudito. A sua revitalização provém normalmente das regiões periféricas 
da cultura ocidental e a sua natureza híbrida emerge dos contextos de muitas 
sociedades pós-coloniais. Deste modo, representa uma inovação pelo aprovei-
tamento das narrativas tradicionais e pela apropriação de idiomas coloniais e 
modelos estéticos ocidentais.                          

Todas as narrativas de Mia Couto são ilustrativas do realismo mágico por-
que, a par dos temas relacionados com a conjuntura social concreta que se vive 
em Moçambique, há um universo axiológico que desafi a os horizontes do leitor, 
funcionando como elemento perturbador do ponto de vista hermenêutico. Este 
universo relaciona-se com o imaginário ancestral, através da reivindicação de 
práticas e crenças animistas de dimensões mítico-mágicas e da intervenção do 
sobrenatural, a provocar emoção e estranheza no receptor educado em moldes 
ocidentais. Recorde-se que os escritores que cultivam o realismo mágico ao in-
vés de procurarem na realidade objectiva elementos incríveis, surpreendentes e 
improváveis, recorrem ao imaginário e ao fi ctício que desempenham a função 
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de meros recursos estéticos. De um modo geral, pode-se afi rmar que o realismo 
mágico é uma modalidade representativa na qual as categorias sobrenaturais 
convivem sem nenhum conflito com o universo real construído na obra. A anti-
nomia entre as componentes empírica e meta-empírica surge resolvida à partida, 
os eventos sobrenaturais são sistematicamente tratados como naturais. Como 
resultado, a presença do prodigioso e do extraordinário, mesmo originando si-
tuações inexplicáveis do ponto de vista racional, são aceites como fazendo parte 
integrante das leis da natureza e contribuem para delinear um mundo possível 
e coerente. Isto devido à activação de uma reticência autoral em fornecer expli-
cações sobre o universo desconcertante representado na fi cção. Do ponto de 
vista injuntivo, o seu efeito é naturalizar a cosmovisão estranha, bem como a 
atmosfera de incerteza e de mistério  apresentadas no texto 2.  É precisamente 
isto que acontece na fi cção de Mia Couto: a intersecção dos códigos do real e do 
sobrenatural, este de origem cosmogónica, delineia um universo mágico, cujas 
potencialidades pragmáticas são particularmente persuasivas. 

Quanto à linguagem literária do autor moçambicano, esta permite que a 
sua prosa possa ser associada a uma outra modalidade representativa, da esfera 
do chamado realismo maravilhoso, cuja retórica evidencia uma aposta na poe-
ticidade. Fortemente influenciado pelo modo como os griots africanos contam 
as suas histórias, Mia Couto procura reproduzir o ambiente de magia da tra-
dição oral no domínio da escrita, experimentando e transgredindo os limites 
do idioma luso. A sua linguagem destaca-se por uma originalidade relacionada 
com o afi namento da expressão e com a busca da musicalidade subjacente às 
palavras. Apropria-se de técnicas da herança oral, numa feliz conjugação com 
modelos da escrita erudita europeia, no sentido de captar beleza e atingir o 
inconsciente do leitor. Trata-se de um estilo particular, que institui um novo 
registo discursivo, no qual é visível uma deliberada violação dos padrões da 
língua portuguesa. Mais concretamente, o autor moçambicano consegue inau-
gurar uma norma linguística na qual ecoa e vibra a linguagem popular, dando, 
assim, voz à cultura da tradição oral. As transformações gramaticais do por-
tuguês padrão, por exemplo, confi rmam a procura de uma coloquialidade, que 
simula o português oral moçambicanizado. 

2  Cf. Amaryll B. Chanady, Magical Realism and the Fantastic. Resolved versus Unresolved An-
tinomy, New York and London: Garland, 1985.
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Neste âmbito, os processos utilizados pelo escritor moçambicano foram e 
continuam a ser objecto de atenção em vários estudos nos quais se realça que a 
sua expressão assenta numa criatividade em vários domínios linguísticos, com 
destaque para os planos da sintaxe e da morfologia3. No primeiro caso, a nova 
norma, próxima de uma fala popular, tem a ver com a flexibilização da oração 
e com a remodelação das potencialidades estruturais da língua. Sobressaem, 
neste âmbito, a elisão de verbos, pronomes, artigos e preposições, remetendo 
para uma economia narrativa, assim como o recurso a pleonasmos, normal-
mente pela duplicação / reduplicação de palavras e expressões. Quanto ao 
léxico, temos também inovação, pela invenção de neologismos, como resul-
tado das chamadas “amálgamas”, combinação aleatória de partes de palavras 
do português padrão, ou da junção de prefi xos e sufi xos a novas bases lexicais, 
cujo efeito se prende com a intensifi cação da carga semântica da mensagem. 
Ainda outro processo criativo, que consegue singularizar o registo deste autor, 
é a violação de certos clichés que subvertem a lógica de padrões estabelecidos. 
Verifi ca-se, assim, uma propensão para a paródia do discurso sentencioso de 
axiomas, o que evidencia uma intenção de transgressão do instituído e do con-
vencional. Marca de oralização da linguagem é a presença do discurso aforístico, 
constantemente utilizado por quase todas as personagens e pelos respectivos 
enunciadores. Repare-se também nas epígrafes, que antecedem contos e capí-
tulos das suas narrativas romanceadas, cuja inclusão demonstra uma adesão a 
ideais que perduram no tempo, entendidos como veículos de valores morais. 
As fórmulas gnómicas concretizam-se igualmente em expressões proverbiais, 
ditos e máximas de origem supostamente moçambicana que fecundam a es-
crita, inscrevendo-se inequivocamente na tradição oral do continente africano.

Perante o exposto, podemos concluir que os procedimentos literários 
adoptados por Mia Couto instauram a hibridização enunciativa: não abdican-
do das estratégias próprias das narrativas de cunho ocidental, o seu universo 
literário apresenta-se também fortemente conotado com os valores culturais 
moçambicanos. 

3  Cf. Pires Laranjeira, Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa,  Lisboa: Unniversidade 
Aberta, 1995 e Perpétua Gonçalves, “Linguagem literária e linguagem corrente no português 
de Moçambique”, Estudos Portugueses e Africanos, nºs 33/34, Unicamp, 1999.
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As transformações da imagem feminina nas literaturas 
de autoria feminina nos PALOP

Renata Díaz-Szmidt
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Resumo: O alvo deste artigo é apresentar as transformações da imagem da mulher na litera-

tura de autoria feminina nos PALOP. Interessam-nos os textos que apresentam a perspetiva 

pós-colonial, quer dizer, os textos literários que possam ser denominados como contradiscur-

sos na medida em que tentam subverter certos paradigmas patriarcais e ordem vigentes. Para 

compreender o sentido das “revoluções” literárias propostas pelas escritoras contemporâneas, 

seguidoras da poetisa angolana Ana Paula Tavares, é necessário analisar as anteriores imagens 

do “feminino”, construídas pelos escritores e pelas escritoras dos PALOP nas décadas passadas.

Palavras-chave: literatura no feminino, mulher, PALOP

Introdução
O objetivo deste artigo é apresentar, numa abordagem diacrónica, as transfor-
mações da imagem da mulher nas literaturas de autoria feminina nos PALOP. 
A nossa proposta consiste em apresentar as imagens do “feminino” dominan-
tes nas obras mais relevantes. Interessam-nos, sobretudo, os textos escritos 
na época pós-colonial. Contudo, para compreender as “revoluções” literárias 
propostas pelas escritoras contemporâneas, é necessário analisar as anterio-
res imagens do “feminino”, construídas pelos escritores e pelas escritoras dos 
PALOP nas décadas passadas.

Por um lado, estamos conscientes que tanto a situação das mulheres como 
as relações de género e a realidade socio-histórica em Angola, Moçambique, 
Cabo Verde, Guiné Bissau e São Tomé e Príncipe que condicionam a produção 
literária das mulheres nestes países, são diferentes. Por outra parte, os problemas 
que enfrentam as escritoras africanas, nem só de língua portuguesa, para de-
compor as estruturas tradicionais do imaginário veiculadas por textos literários 
e que perpetuam as desigualdades de género existentes em muitas sociedades 
africanas, apresentam muitas semelhanças. O que propomos então é refletir 
nas reformulações identitárias das escritoras africanas enquanto mulheres e 
artistas, assim como no seu empenho para reivindicar o seu espaço na litera-
tura, deixando os moldes estereotipados da representação da fi gura feminina 
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vigentes não são na vida social mas também nos textos literários. Não temos, 
obviamente, a pretensão de oferecer nestas escassas linhas análises exaustivas 
nem uma visão globalizante, e, portanto redutora, da rica produção literária 
feminina nos PALOP. Um tal empreendimento mereceria um livro inteiro. 
Aqui, limitar-nos-emos a mencionar só os textos que consideramos emblemá-
ticos na medida em que reinterpretam “o feminino”, abrem novos caminhos 
interpretativos, procuram criar novas identidades femininas e procuram novas 
maneiras da sua expressão literária. Procuraremos também apresentar textos 
que não foram ainda alvo de aprofundados estudos crítico literários. O que nos 
importa é detetar as razões da “reviravolta” feminina na literatura que consi-
deramos fulcral na consciencialização identitária das escritoras. Procedendo 
deste modo, vamos tentar esboçar um panorama ideológico e conceitual da 
escrita feminina “sempre em luta!” nos PALOP. 

Aproximação conceitual
Tendo os objetivos acima mencionados, inscrevemos as nossas pesquisas na 
linha metodológica de estudos pós-coloniais. Estudos esses que se preocupam 
não só com as relações entre os colonizados e os colonizadores dentro do sis-
tema colonial, mas com todas as relações de submissão e de dominação nas 
sociedades humanas. Por conseguinte, essa área teórica apresenta confluências 
signifi cativas com outras disciplinas como, entre outros, estudos culturais, es-
tudos subalternos, estudos feministas e estudos de género. 

Teorias pós-coloniais, o feminismo e os estudos de género analisam os me-
canismos de dominação e as estratégias de resistência ao colonialismo, imperia-
lismo e patriarcado. Os estudos subalternos, por sua vez, tentam reinterpretar o 
papel dos sujeitos marginalizados e silenciados pelas práticas políticas e discur-
sivas tanto na época da colonização como na de descolonização e pós-colonial. 
Todas as áreas mencionadas são muito úteis nas análises interdisciplinares (ou, 
melhor dito, unidisciplinares) da literatura pós-colonial, entendida como um 
contradiscurso que tenta subverter certos paradigmas, ordem e relações de 
poder vigentes. Segundo a investigadora polaca, Dorota Kołodziejczyk, a lite-
ratura pós-colonial é uma literatura que contesta qualquer tipo dos processos 
de subordinação e que analisa as consequências desta subordinação (2008: 241, 
cf. RZEPA, 2004). Por conseguinte, investigando as literaturas pós-coloniais 
na perspetiva dos estudos pós-coloniais, podemos referir-nos não só aos tex-
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tos escritos depois das independências africanas que tratam das relações com-
plicadas entre o império e as ex-colónias, mas a todos os textos “subversivos” 
(escritos, no caso da África Portuguesa também antes de 1975), que, partindo 
das ideias foucaultianas, produzem resistência a discursos e práticas de poder 

– qualquer que seja a sua duvidosa legitimização ideológica: colonialismo, im-
perialismo, neocolonialismo, patriarcado, etc. 

Embora a nossa intenção não seja em absoluto perpetuar uma falsa visão 
vitimizante da mulher africana, temos de admitir que, demasiadas vezes ao 
longo da história, as africanas foram duplamente marginalizadas – durante 
a época colonial por serem negras e, sempre, nas sociedades patriarcais, por 
serem mulheres. Reparando nesta similaridade entre o colonialismo e a opres-
são discursiva da mulher, Helen Carr constata que na ideologia eurocêntrica 
e masculina, os não-europeus e as mulheres costumam ocupar o mesmo lu-
gar simbólico, já que «both are seen as part of nature, not culture (...) passive, 
child-like, unsophisticated, needing leaderchip and guidance» (apud LOOM-
BA, 1998: 159-160). No âmbito dos estudos pós-coloniais britânicos, Gayatri 
Spivak reflexiona sobre os processos políticos e discursivos que fazem com 
que tanto nos tempos coloniais como hoje em dia, as mulheres fi quem sempre 
na posição do sujeito subalterno o que intensifi ca a sua marginalização e o si-
lenciamento (1999: 172). Debatendo a questão do silenciamento das africanas 
nas ex-colónias portuguesas nos tempos coloniais e refletindo no reduzido 
número das publicações literárias de autoria feminina em comparação com a 
abundante produção masculina nos PALOP, Maria Nazareth Soares Fonseca 
enumera três fatores que travaram e que continuam a perturbar a atividade 
das escritoras em África: «a difi culdade de acesso à instrução, as tradições 
seculares que delegam à mulher as funções relacionadas com a maternidade 
e com a criação da prole e, certamente, os critérios de seleção utilizados pelas 
editoras» (2004: 284). A estes fatores deveríamos acrescentar todo o imagi-
nário estereotipado relacionado com a fi gura feminina, produzido, primeiro 
pelos colonizadores, mais tarde adaptado pelos colonizados e, fi nalmente, 
por mais absurdo que possa parecer, copiado e interiorizado pelas próprias 
mulheres colonizadas. Deparamo-nos aqui com o processo da colonização 
da mente do/as dominado/as pelo discurso imperial produzido pelos domi-
nadores que tentavam não só legitimizar a sua hegemonia político-territorial, 
mas também impor a ideologia e a visão do mundo patriarcais. A este respei-
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to, Albert Memmi escreveu: «Convencido da superioridade do colonizador 
e por ele fascinado, o colonizado, além de submeter-se, faz do colonizador 
seu modelo, procura imitá-lo, coincidir, identifi car-se com ele» (1977: 8) Este 
mecanismo explica não só por que os africanos aceitavam as teses sobre a 
superioridade dos colonizadores europeus, mas também o porquê das afri-
canas reproduzirem na literatura imagens sexistas, machistas e redutoras de 
si próprias. Como foi este imaginário estereotipado na literatura e porque 
foi tão difícil decompô-lo? Quando é que as escritoras africanas perceberam 
que as ideias do queniano Ngũgĩ wa Thiong’o sobre a «descolonização da 
mente» (1986), além de postular a perda dos falsos complexos dos homens 
negros perante os homens brancos, implicavam também a necessidade de 
reivindicar a voz e a dignidade das mulheres negras nas suas sociedades lo-
cais na época pós-colonial? E quais foram as novas propostas para construir 
imagens do “feminino” pelas escritoras “liberadas”?

Imagens estereotipadas das africanas 
– desde esfinge de ébano e amante sensual 
até a Grande Mãe África e Amazonas Guerreiras

Já nos primeiros poemas escritos em África em português, as mulheres apare-
ceram, ao lado da natureza exótica e fascinante, como um dos temas favoritos 
da primeira geração dos poetas lusófonos. Naquela altura as mulheres não 
apareciam como sujeitos dos enunciados poéticos, mas como objetos de ad-
miração masculina. José da Silva Maia Ferreira (1827-1867), um poeta mulato 
de uma família de euro-africanos, considerado o primeiro poeta de Angola, na 
coletânea poética intitulada Espontaneidades da minha alma – às senhoras afri-
canas (1849) – o primeiro livro impresso na África Portuguesa – no poema A 
minha terra, compara Portugal com a África, terra onde vive. As comparações 
que faz, favorecem Portugal: «Minha terra não tem os cristais/ Dessa fontes do 
só Portugal/ Minha terra não tem salgueirais/ Só tem ondas de branco areal/
(...) Em seus campos não brota jasmin,/ Não matiza de flores os seus prados,/ 
Não tem rosas de fi no carmim,/ Só tem montes de barro escarpados/» (in 
FERREIRA, 1976: 21). O poeta, cheio de preconceitos coloniais, formado pelo 
sistema de educação colonial, chega a constatar que a África não tem história, 
nem cultura, nem grandes heróis que possam ser comparados com os por-
tugueses ilustres como Camões ou Vasco da Gama. O que “salva”, segundo o 
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poeta, a imagem do continente, é a mulher africana: «(...) de planta mui breve/ 
mui airosa, de pieto fi el/ suas galas não são afetadas,/ Coração todo amor lhe 
palpita,/ (...) Seu amor é qual fonte de prata/ Onde mira quem nela se espelha/ 
A douçura da pomba que exalta,/ A altivez, que a da fera semelha/ Sabe amar! 

– Mas não tem cultura/ (...) Os seus olhos tem meigo luzir» (21). Vemos que já 
um dos primeiros poemas angolanos nos propõe uma visão simplifi cada e am-
bígua da mulher – por um lado, ela é bela, fi sicamente atraente e sensual, por 
outro lado, está privada do inteleto, da cultura e de quaisquer indícios da vida 
interior. Desde então os poetas angolanos representaram a fi gura da africa-
na como um ser exótico e estereotipado: sensual, selvagem, servidor, passivo 
objeto do desejo sexual masculino. Cordeiro da Matta (1857-1894), outro po-
eta angolano, no poema Negra escreve: «Negra! negra! como a noite/ d’uma 
horrível tempestade,/ mas linda, mimosa e bella/ (...)  negra! Como a aza/ do 
corvo mais negro e escuro/ mas, tendo nos claros olhos, o olhar mais límpido 
e puro/ Negra! (...) como o ébano,/ sedutora como Phedra, / (...) negra!...mas 
tão linda/ co’os seus dentes de marfi m (...)» (in Almanach de Lembranças, 1884). 
O poeta negro permitiu aos portugueses colonizar a sua mente, deixou-se con-
vencer por eles de que as pessoas negras são inferiores e mais feias do que as 
brancas. A cor negra desperta no poeta conotações pejorativas: noite escura, 
uma horrível tempestade noturna, asas do corvo. Por isso, ao ver uma africana 
objetivamente bonita, sente a necessidade de enumerar os seus encantos como 
para justifi car o seu deslumbramento: dentes de marfi m, olhos de olhar claro 
e puro, o corpo tão harmonioso que parece uma escultura de ébano etc. Con-
tudo, apesar de possuir grande beleza física, a mulher africana não perde os 
seus rasgos caracterológicos negativos, considerados inatos: é sedutora como 
Phedra, portanto traiçoeira, falsa e perigosa.

A esta ambivalência no tratamento da mulher (realizada, primeiro, pelos 
europeus e, depois, copiada pelos próprios africanos), Francisco Noa chamou 
«dialética do desejo» (2002: 318) que deixava o europeu dividido entre o fascí-
nio do que era sensualmente atraente e a repulsa do que não podia nem devia 
ser igual. Contudo, enquanto que os portugueses podiam guardar uma inte-
gridade psicológica nessa dialética absurda, os africanos viam-se numa situa-
ção de esquizofrenia – copiando os modelos europeus, continuavam a sentir o 
fascínio erótico pelas africanas do modo igual aos europeus, mas a necessidade 
de despertar em si o sentimento de repulsa provocada pela cor negra da pele, 



Renata Díaz-Szmidt320

implicava a necessidade de se repudiarem a si próprios. E assim aconteceu. Os 
poemas de Caetano da Costa Alegre (1864-1890) de São Tomé e Principie expri-
mem a vergonha do sujeito lírico por ser negro. Num diálogo imaginado com 
uma mulher branca, a voz lírica confessa: «A minha cor é negra/ Indica luto 
e pena/ (...) É negra a minha raça,/ A tua raça é branca/ Tu és cheia de graça,/ 
Tens a alegria franca/ Todo eu sou um defeito» (in Versos, 1916). A mulher bran-
ca simboliza a perfeição, a pureza, o ideal, desperta admiração platónica, mas 
é a mulher negra que desperta o desejo sexual do poeta. Os versos de Caetano 
estão cheios de africanas sedutoras cujos corpos comparados com as estatuas 
de ébano enlouquecem os sentidos do sujeito lírico. Também na poesia moçam-
bicana os poetas como, por exemplo, Campos Oliveira (1847-1911) adaptaram 
na representação das mulheres africanas o olhar simplicista e redutor, quase 
biológico, dos portugueses. Seria possível enumerar dezenas de exemplos do 
mesmo tipo de representação da fi gura feminina em toda a poesia dos PALOP 
dos fi nais do século XIX e dos princípios do século XX, mas não é este o nos-
so objetivo neste artigo. O facto ao qual queremos chamar a atenção e o que 
queremos sublinhar é que as próprias africanas aceitaram, numa certa altura, 
este pensamento negativo e equivocado sobre elas mesmas. Como exemplo 
pode citar-se o poema Quitandeira de Luanda de Mária Eugénia Lima (n. 1935), 
onde a poetisa descreve a mulher usando as mesmas imagens estereotipadas 
das quais se serviam os homens: «Vem de longe o seu sorriso,/ sorriso que se 
intromete/ sem querer nos olhos da gente/ Vem de longe o seu sorriso/ sempre 
fresco, sempre aberto./ E o passo ligeiro, certo,/ (...) e o sol matutino,/ revela 
em cada pegada/ o mover airoso, fi no,/ de uma rainha ignorada» (in GARCÍA, 
1998: 45). Esta imagem superfi cial da Phedra sedutora com dentes de marfi m, 
com rosto cândido e formoso e com olhos brilhantes do olhar límpido, irritou, 
contudo, as africanas com o sentido crítico desenvolvido. Noémia de Sousa 
(1926-2002), considerada “a mãe da poesia moçambicana” rebelou-se contra a 
imagem estereotipada da mulher africana. Num dos seus poemas mais conhe-
cidos, Negra, a poetisa dirigiu-se à mulher africana e disse-lhe que nas estrofes 
de «gentes estranhas com seus olhos cheios doutros mundos» que « quiseram 
cantar os teus encantos/ para elas só de mistérios profundos,/ de delírios e 
feitiçarias/ (...) quedaste-te longínqua, inatingível,/ virgem de contactos mais 
fundos./ E te mascararam de esfi nge de ébano, amante sensual/ jarra etrusca, 



AS TRANSFORMAÇÕES DA IMAGEM FEMININA NAS LITERATURAS 321

exotismo tropical,/ Em (...) cantos rendilhados/ foste tudo, negra.../menos tu» 
(in SAUTÉ, 2004: 166). 

Noémia de Sousa, cuja poesia situa-se na interseção do neorrealismo com a 
Negritude, «percecionava a poesia como testemunho de uma condição humana 
e denúncia social e política» (LARANJEIRA, 1995: 272). Este caráter da denún-
cia social é bem visível no poema Moças das docas, onde a voz lírica descreve 
a difícil situação económica das mulheres dos subúrbios de Maputo, forçadas 
a prostituir-se para manter as suas famílias. Estas mulheres foram «de todos 
os bairros de zinco e caniço»  (in SAUTÉ, 2004: 173) até às cidades grandes 
onde os seus corpos se transformaram em «pão e água para toda a gente» (175). 
Apesar da humilhação, da miséria e da dignidade perdida, estas mulheres não 
pedem nem necessitam piedade, o que reclamam é a possibilidade de esperar 
«o dia luminoso que se avizinha» quando «formos novamente mulheres!» (176).

Notamos a mudança da perspetiva de Noémia em comparação com a que 
usavam os poetas como Silva Ferreira, Cordeiro de Matta ou Costa Alegre. 
Noémia não descreveu a beleza das mulheres nem os seus encantos, mas os 
seus problemas e difi culdades existenciais. É por isso, que nos versos de Noé-
mia surgiu, pela primeira vez, na poesia moçambicana, a fi gura da mulher com 
facetas realmente humanas (MATA, 1994: 251-258).

Com a propagação das ideias neorrealistas e negritudinistas, nos anos 40 
e 50, as africanas deram-se conta da sua capacidade de interferir diretamente 
na realidade social e política a ponto de mudá-las. Em toda a África Portugue-
sa, os anos 40 caracterizaram-se pelo aprofundamento da opção anticolonial. 
Em foco estavam os temas ligados aos grupos marginais na sociedade colonial, 
sobretudo aos colonizados, operários, contratados, agricultores e pastores. Por 
isso o tema da terra tornou-se num dos temas principais. Neste contexto a fi -
gura da mulher aparece especialmente interessante.

António Candido (1969) reparou que fazer uma nação e fazer uma litera-
tura são processos simultâneos. Esta constatação torna-se importante quan-
do se quer discutir os modos como, nos poemas africanos, o corpo da nação é 
fi gurado por atributos femininos. A literatura procurando preencher o vazio 
provocado pelo «desenraizamento de comunidades e parentesco» (BHABHA, 
1998: 199), utilizou metáforas e alegorias que resgatavam as imagens de terra e de 
nação, associando-as com a fi gura feminina da mãe. Desta maneira, a fi guração 
da terra, do território, ao relacionar-se com imagens ligadas à mãe, ao milagre 
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da gestação e do nascimento, recomponha a paisagem interior da identidade 
nacional e a pátria recuperava as feições de uma grande mãe. Eis um fragmento 
muito esclarecedor a este respeito de Maria Nazareth Soares Fonseca:

A etimologia da palavra pátria é importante para se compreenderem as 

alegoria e fi gurações em que pátria é a nação imaginada como mulher, des-

crita como um corpo que nutre e aconchega. Nesse sentido, é interessante 

ressaltar que a palavra pátria , ainda que guarde muitos dos signifi cados re-

lacionados com o poder do pai, pater, deriva da palavra latina pátria, femi-

nina, preservando de sua origem uma gama de sentidos ligados à mulher, à 

mãe, por excelência. O imaginário ligado à terra pátria, nação reforça com 

atributos femininos a idéia de origem, o lugar onde se nasceu, as alusões ao 

berço/colo „esplêndido” que nos embala. Não é de se estranhar, portanto, 

que imagens ligadas ao feminino sejam retomadas para se compor o corpo 

da nação, embora nem sempre seja a mulher a produtora dos discursos que 

tecem os contornos dessa comunidade imaginada, pensada como a grande 

casa que acolhe todos os seus fi lhos. No entanto, ao se transformar em ale-

goria e assumir os qualifi cativos que fortalecem o ideal de nação, o feminino 

é esvaziado dos predicados que fazem dele um corpo desejante, pois, é silen-

ciado em suas expressões mais íntimas. Alidado de corporeidade, o feminino 

faz-se realidade estética e política e fortalece a imagem da mulher-terra, da 

grande mãe de colo e seios fartos, mas esvaziada em sexualidade. O corpo 

feminino é, assim, um lótus indiferenciado e modelar, cujas virtudes são as 

que o ligam à maternidade, às ocupações ligadas ao ato de criar, de cuidar, à 

capacidade de amar, de forma indiferenciada, entretanto.1

Assim, a fi gura da mulher a carregar o fi lho no ventre ou às costas, bastan-
te frequente nos poemas daquele período, estava relacionada com a tendência 
de se identifi car a África com a maternidade. A fi gura feminina, vista como 
corpo fecundante da terra ou como imagem geradora de um futuro de liber-
dade, modelou-se justamente pela insistência na fertilidade, na maternidade 
e pela perceção da mulher como herdeira e transmissora das tradições fami-

1  M. Nazareth Fonseca, O corpo feminino da nação, Disponível em: http://uea.angola.org/
artigo.cfm?ID+485, Acesso em 14 de Maio 2011.
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liares. Era essa mulher, personifi cada na força que sustentava a esperança no 
amanhã, que foi cantada pela maioria dos poemas de feição revolucionária. A 
fi gura da Mãe- África é muito frequente nos poemas dos maiores poetas an-
golanos (Agostinho Neto) e moçambicanos ( José Craveirinha) e é interessante 
reparar no facto de as mulheres terem adotado esse modelo de apresentação 
da fi gura feminina na poesia no tempo da guerra para lograr a independência 
da pátria. Neste contexto, é signifi cativo o poema Prelúdio da poetisa angolana 
Alda Lara, em que a voz lírica, uma mulher, apresentada como a Mãe África vai 
pela estrada africana e chora os fi lhos que morreram durante a luta pela pátria 
independente. O sujeito lírico faz aos leitores dramáticas perguntas retóricas: 
«Que é feito desses meninos/ que ela ajudou a criar?.../ Quem ouve agora as 
histórias/ que costumava contar?...» (in GARCÍA, 1998: 23). 

Outro tipo de representação do “feminino” nos tempos da luta armada foi a 
propagação da imagem duma mulher guerreira que junto aos homens combatia 
pela liberdade nacional. Durante a guerra colonial as mulheres não só trabalha-
vam como enfermeiras, cultivavam a terra, cuidavam dos órfãos e abasteciam 
os guerrilheiros mas também participavam na luta armada. Uma das maiores 
heroínas nacionais angolanas, Deolinda Rodrigues (1939-1967), poetisa revo-
lucionária e fundadora da OMA (Organização da Mulher Angolana), lutou pela 
independência de Angola, junto a outras mulheres (Irene Cohen, Engrácia Paim, 
Lucrécia dos Santos i Teresa Afonso) nas fi las do MPLA e morreu em comba-
te. Alda do Espírito Santo de São Tomé e Príncipe, dedicou-lhe um poema em 
que dirigiu a Deolinda as seguintes palavras: «Irmã, a terra mártir/ embebeu 
o teu sangue/ Alastrando sobre o continente inteiro/ Como uma sementei-
ra/ florescente de glória» (SANTO, 1978: 114). Observamos aqui o retorno da 
metáfora da semente e do sangue como fertilizadores do futuro esperançoso. 

Também moçambicanas: Josina Machel, Joana Nachaque, Maria Emília 
Roby e Rosalia Tembe, eram representantes da poesia militante, executada por 
mulheres durante o período colonial. Todas estas poetisas comprometidas na 
luta da FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique) tiveram poemas 
publicados em diferentes órgãos ofi ciais da guerrilha, onde apareciam sem 
nenhum dado biográfi co. Graças à coletânea de Xosé Lois García (1998) co-
nhecemos alguns dos seus poemas dispersos. Podemos observar que os temas 
que preocupavam estas poetisas não foi a condição da mulher mas a situação 
do país, a necessidade da revolução e da luta pela libertação. Vejamos alguns 
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versos de Josina Machel: «É neste momento/ que devemos ter em mente/ e 
compreender a causa da nossa luta./ É neste momento/ que devemos volunta-
riamente/ entregarmo-nos à Revolução» (GARCÍA, 1998: 249). Joana Nachaque 
dedicou, por sua vez, um comovente poema a Josina Machel intitulado Poesia. 
O sujeito lírico dialoga com Josina: «Josina tu não morreste/ O teu sangue até 
agora/ Serve como água corrente/ A tua arma/ E a tua força/ Não se perde-
ram/ Nós continuaremos com a luta/ O que é a luta?/ Sangue e suor/ O teu 
sangue derramado/ dá-nos força p’ra levar a luta/ até ao fi m» (253). Também 
Rosalia Tembe evocou o nome de Josina, escrevendo o poema Josina Machel 
cidadã do mundo. Neste poema Josina é representada como heroína universal, 
porque o seu coração «entendia todas as palavras e dialetos,/ nele cabia toda a 
humanidade./ Teu exemplo nos mostrou/ que há homens e não raças/ que em 
todas as veias do mundo/ corre o mesmo sangue vermelho./ Tu não morreste, 
nunca morrerás: / o amor e a liberdade não se podem matar» (261). 

É importante reparar que foi nessas obras das literaturas africanas de 
língua portuguesa que apareceram mulheres concretas, reais, conhecidas por 
nome e apelido, e que se tornaram nos sujeitos dos poemas enquanto heroínas 
nacionais. Ao mesmo tempo, temos de reparar que se foram dignas deste tipo 
de apresentação, foi porque lutaram por uma razão suprema, pela Pátria, jun-
to aos homens. Os seus sentimentos, desejos e sonhos não interessaram e não 
foram representados. As “Amazonas Guerreiras” não mereceram o seu lugar 
na literatura por terem sido mulheres mas por terem sido companheiras dos 
homens na luta armada.

Resumindo as nossas reflexões sobre as imagens da mulher veiculadas 
pelas literaturas africanas até às independências dos PALOP, constatamos que 
dispomos de diferentes versões destas imagens: as primeiras mostram a mu-
lher como um ser exótico, sensual e selvagem transformando-a num objeto 
do desejo sexual masculino e as posteriores mostram a mulher ou como mãe, 
Mãe África, ser que sofre pela morte dos seus fi lhos guerrilheiros pela Pátria 
ou como guerrilheira corajosa ela própria.

O fermento na criação literária 
das mulheres nos PALOP

Depois de 1975, as mulheres que participaram ou ajudaram na luta pelas inde-
pendências nacionais, esperavam que nos países livres, dirigidos pelos partidos 
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de esquerda (MPLA em Angola, FRELIMO em Moçambique, PAIGC em Cabo 
Verde e na Guiné Bissau e MLSTP em São Tomé e Príncipe) a sua posição, tra-
dicionalmente submissa, melhorasse. Infelizmente, «quando a guerra colonial 
acabou, (...) a dominação masculina na família e na sociedade renasceu rapida-
mente» (RZEWUSKI, 2010: 249). As africanas sentiram-se enganadas, durante 
a luta armada os homens tratavam-nas como seres iguais, os lemas marxistas 
proclamavam a igualdade de todos os homens e de género, mas depois das 
independências o papel social previsto para as mulheres não mudou – elas 
podiam realizar-se apenas como esposas e mães. Contudo, as africanas que ti-
veram a experiência da luta armada ou as que participaram nas atividades das 
organizações emancipatórias ganharam consciência das injustiças do género 
das quais foram vítimas. Começaram a pôr em dúvida a ordem social vigente 
e a questionar as imposições do patriarcado. Mesmo que aquela rebeldia dos 
fi nais dos anos 70 e dos começos dos 80 não produzisse grandes mudanças 
sociais, introduziu certo fermento nas velhas estruturas patriarcais estabele-
cidas na mente dos africanos.

Como reparou Kátia da Costa Bezerra, a década de 80 foi um período de 
efervescência literária que implicou no despontar de uma nova geração de po-
etas ligados aos diferentes grupos literários que então surgiram2. Poetas que, 
como escreveu Manuel Ferreira, deixaram de lado um discurso de exaltação, 
quer do passado político, quer da luta ideológica em prol de novas preocupa-
ções estéticas e da linguagem (1992: 8). Naquela altura deparamos com uma 
produção feminina que procurou problematizar o processo de reconstrução da 
metáfora da nação a partir de vetores como sexualidade e género. Essa escrita 
de mulheres caracterizava-se portanto por uma dinâmica própria já que as suas 
obras procuravam colocar em questionamento códigos, valores e categorias 
que tinham ajudado a legitimar a forma como a sociedade foi estruturada. Para 
tanto, as poetisas angolanas como Ana de Santana (n.1960) e Ana Paula Tavares 
(n.1955) tomaram para si a posição de autoridade, tornando-se responsáveis 
pela expressão de suas próprias vivências e desejos. Nesse sentido, o processo 

2  K. da Costa Bezerra, Construindo uma identidade: Um estudo Comparativo, Disponível em 
http://www.ueangola.com/index.php/criticas-e-ensaios/item/249-construindo-uma-identi-
dade-um-estudo-comparativo.html?tmpl=component&print=1 Acesso em 23 de Janeiro  2011.
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de autoinvenção empreendido por essas vozes caracterizou-se pelo desejo de 
articular e legitimar vivências e perspetivas próprias e femininas. 

O fermento literário na escrita das mulheres nos PALOP começou com a 
mencionada poetisa angolana Ana Paula Tavares, quem confessou na conversa 
com Michel Laban que até aos anos 80 do século XX, não se encontrava na po-
esia angolana uma voz que falasse só enquanto mulher (LABAN, 1998: 852). Nas 
suas coletâneas poéticas: Ritos de passagem (1985), O Lago da Lua (1999), Dizes-me 
Coisas Amargas Como os Frutos (2001), Ex-Votos (2003), Manual para Amantes 
Desesperados (2007), essa voz fez-se audível e mudou radicalmente a imagem 
do “feminino”, primeiro na literatura angolana, e, mais tarde, nas restantes li-
teraturas africanas de língua portuguesa. Não é o nosso objetivo analisar a rica 
produção poética de Ana Paula Tavares nestas escassas páginas. Pretendemos 
apenas sinalizar a importância da sua criação no panorama das literaturas afri-
canas escritas por mulheres nos PALOP. A obra literária de Paula Tavares já tem 
grande e signifi cativa bibliografi a crítica e contem trabalhos de Laura Padilha, 
Inocência Mata e de Maria Nazareth Fonseca, em que se analisam, sobretudo, 
as novas formas da expressão feminina a nova linguagem poética introduzida 
pela poetisa. Linguagem essa que exprime duma maneira inovadora o erotis-
mo e a sensibilidade femininos. Os sujeitos líricos dos poemas de Paula Tava-
res rompem o silêncio sobre os temas considerados tradicionalmente tabus (o 
desejo sexual feminino, a menstruação, o prazer sexual, a rebeldia contra as 
normas sociais) e o “eu” feminino já não está silenciado nos seus desejos mais 
íntimos3. Como reparou Laura Padilha, a mulher nos poemas de Tavares des-
cobre a sua sexualidade como parte integrante da vida e da Natureza (2002: 
298). Por isso, os versos da poetisa evocam frequentemente o mundo vegetal 
e animal que se tornam testemunhas das vivências e experiências intimas das 
mulheres. A titulo de exemplo, vejamos um fragmento do poema o Lago da 
Lua: «No lago branco da lua/  lavei meu primeiro sangue/ Ao lago branco da 
lua /voltaria cada mês /para lavar/ meu sangue eterno/ a cada lua/ No lago 
branco da lua/ misturei meu sangue e barro branco/ e fi z a caneca/ onde bebo/ 
a água amarga da minha sede sem fi m (...)» (TAVARES, 1999: 11). 

3  Cf. Maria Nazareth Fonseca, O corpo feminino da nação,   Disponível em: http://uea.angola.
org/artigo.cfm?ID+485, Acesso em 14 de Maio 2011.
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Os versos telúricos da poetisa deixam-nos também ouvir a voz no feminino 
sobre importantes questões sociais, como, p.ex. a situação dos países africanos 
no período de pós-guerra, a identidade nas sociedades africanas pós-coloniais 
e, sobretudo, a condição da mulher em Angola que também depois da inde-
pendência sofre pelas práticas patriarcais discriminatórias. No poema Mukai4 
I deparamos com a seguinte imagem: «Corpo já lavrado/ equidistante da se-
mente/ é trigo/ é joio/ milho híbrido/ massambala/ resiste ao tempo/ dobra-
do/ exausto/ sob o sol/ que lhe espiga a cabeleira» (1999: 30). O ato de lavrar a 
terra simboliza no poema o ato sexual. A mulher – como Mãe-Terra – já deu 
frutos: trigo, milho, e massambala mas deu também o joio – uma erva daninha 
que tem conotações pejorativas. Na Bíblia o joio simboliza a atuação contra 
a vontade de Deus. Nas comunidades patriarcais a desobediência ao homem 
equivalia a desobediência a Deus. Portanto, a mulher que produz joio funciona 
no poema como um símbolo da possível rebeldia feminina à ordem patriarcal. 
Se nos lembrarmos ainda que o campo semântico correspondente ao mundo 
feminino é constituído pela Lua e o correspondente ao mundo masculino é 
constituído pelo Sol, podemos observar que o corpo feminino no poema ape-
sar de «dobrado/ exausto/ sob o sol/ que lhe espiga a cabeleira» (30), opõe-se 
e resiste, lutando contra a sua submissão imposta. 

A analogia entre o corpo da mulher e a terra volta no poema Mukai II: «O 
ventre semeado/ deságua cada ano/ os frutos tenros/ das mãos/ (é feitiço)/ 
nasce/ a manteiga/ a casa/ o penteado/ o gesto/ acorda a alma/ a voz/ olha 
para dentro do silencio milenar» (31). O espaço previsto para mulher é o espaço 
doméstico e a maternidade é o seu papel fundamental na vida social. Os frutos 
tenros do poema são os afazeres domésticos: limpezas cotidianas, produção da 
manteiga, jogos de fazer penteados. Mas, inesperadamente «acorda a alma/ a 
voz» (31). A mulher desperta, ganha consciência da sua submissão, do seu si-
lenciamento, da sua exclusão social e «olha para dentro do silêncio milenar» 
(31), começando, desta maneira, a construir a sua identidade individual. No 
poema Mukai IV «um grito espeta-se faca/ na garganta da noite» (33). Enten-
demos que é um grito de protesto da própria poetisa contra as desigualdades 
e injustiças de género em África. Num interessantíssimo livro de crónicas O 

4  Mucai – do quimbundo, mulher.
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sangue da buganvília, ela escreveu: «Faz falta a palavra grito a crescer por cima 
desse silêncio todo» (1998: 33). 

Sem dúvida, a obra de Paula Tavares, concentrada, por um lado, na expres-
são audaciosa do erotismo e da sexualidade da mulher africana, nunca antes 
presente na literatura de autoria feminina nos PALOP e, por outro lado, nas 
questões sociais, abriu novos horizontes à geração mais nova das poetisas e 
escritoras africanas. As mais originais e importantes entre elas são: 1) em An-
gola, as poetisas: Amélia Dalomba, Maria Celestina Fernandes, Leila dos Anjos, 
Ana Branco, Alice Palmira, Carla Queirós, Cecília Ndanhakukua e Kanguimbo 
Ananáz (Cf. DÍAZ-SZMIDT, 2010: 187-199); 2) em Moçambique, a mais famosa 
escritora Paulina Chiziane, cuja obra já tem uma vasta e rica bibliografi a crítica 
e as poetisa Sónia Sultuane (Cf. DÍAZ-SZMIDT, 2011: 451-460) e Ana Mafalda 
Leite; em Guiné Bissau, Odete Semedo e em São Tomé e Príncipe, Conceição 
Lima. Podemos constatar que elas seguem a tradição literária e ideológica da sua 
mestre evidenciando o desejo de contar a história a partir do prisma feminino. 

Ao mesmo tempo, as escritoras contemporâneas tentam introduzir novas 
temáticas. É possível reparar também que a construção social já não constitui 
a única preocupação dos sujeitos líricos. Contudo, o social é, segundo Inocên-
cia Mata, «uma presença obsidiante na escrita dessas poetisas» (2001:112) que 
nos transmite as preocupações sociais delas «face a determinadas situações de 
injustiça social (...), cruéis, que ainda se vivem no nosso país, no país que que-
remos ser» (GUERRA MARQUES, 2004: 9).

O tema do amor é o tema mais frequentemente evocado na nova literatura 
das mulheres africanas e é tratado como uma força capaz de salvar o indivíduo 
e o mundo. Constitui também a componente fundamental na construção iden-
titária feminina seja o amor da mulher pelo homem, seja o amor universal pelo 
próximo ou ainda o amor materno mas agora tratado como uma experiência 
individual de cada mulher. Com Paula Tavares e depois com Maria Alexandre 
Dáskalos desconstruiu-se o discurso sobre a mulher-mãe-fi lha-irmã-compa-
nheira de armas e subverteu-se os códigos da feminilidade sempre ligada, na 
poesia africana, à fecundidade. De facto, nos poemas posteriores aos de Paula 
Tavares e Alexandre Dáskalos existe sempre uma quase reivindicação da for-
ma de sentir e do ser amoroso, a exaltação do prazer, do corpo da mulher, de 
uma força erótica e da assunção desse mesmo erotismo, social e secularmente 
negado à mulher por razões culturais. 
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Nos versos publicados depois do ano 2000, as poetisas africanas já não 
enfrentam os mesmos problemas e, portanto, não têm obstáculos convencio-
nais para exprimir poeticamente os seus desejos, fantasias e linguagens dos 
seus corpos. Podem expressar livremente nos versos a componente sexual da 
identidade feminina. 

A essência do ser íntimo e a vontade de encontrar e de captar imagens múl-
tiplas da misteriosa identidade feminina constituem outro tema da produção 
literária intimista das escritoras africanas. Este tema é patente na produção de 
Carla Queirós, Leila dos Anjos e de Kanguimbo Ananáz de Angola e, sobretudo, 
nos romances de Paulina Chiziane de Moçambique. 

As protagonistas de Paulina Chiziane, ao longo dos livros, percorrem com-
plicados e difíceis caminhos procurando construir as suas identidades. Obe-
dientes, pouco críticas e submissas no começo deste caminho, transformam-se 
perante as situações de óbvia injustiça que vivem. Há sempre algum momento 
crítico, algum acontecimento doloroso provocado pelo marido ou pelo homem 
amado que as faz começar a refletir e a questionar a ordem estabelecida. Nos 
romances de Paulina Chiziane, as protagonistas principais descobrem o lado 
escuro dos seus homens: Rami, em Niketche. Uma história de poligamia (2003), 
descobre que o marido é um polígamo irresponsável, Sarnau, em Balada de amor 
ao vento (1994), que o homem amado é um homem cobarde que nunca a sabia 
amar sinceramente e com coragem, Vera, em O Sétimo Juramento (2000) que 
o seu marido pratica magia negra, pondo em risco a vida de toda a família. No 
momento de descobrir as verdades dolorosas estas mulheres reinterpretam o 
seu passado, questionam as relações estabelecidas nas suas famílias, começam 
a formular perguntas, a ter dúvidas e procuram ativamente as respostas e as 
soluções dos seus problemas. Observam-se a si próprias, questionam os seus 
próprios comportamentos e atitudes, analisam a sua situação, tomam cons-
ciência que em vez de pensar o que elas próprias esperam da vida, realizam 
tudo aquilo que a sociedade espera delas não contando com os seus desejos, 
ambições e aspirações e nem sequer lhes possibilitando que os tenham. Por 
isso, ganhando consciência, revoltam-se, querem mudar o rumo da sua vida 
e conseguem fazê-lo.

As mulheres protagonistas dos romances de Paulina Chiziane, no processo 
de autoconhecimento e de aquisição das suas identidades, por um lado, ques-
tionam as instituições tradicionais como por exemplo: a poligamia, e criticam 
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o mundo dos feitiços e a magia negra que influenciam negativamente a vida 
delas e de suas famílias. Por outro lado, vivendo numa sociedade fortemente 
influenciada pelo legado cultural europeu não assumem passivamente todos os 
seus valores e modelos de vida ocidentais. As narradoras dos romances estão 
conscientes que, como escreveu Boaventura de Sousa Cardoso:

as duas zonas de contacto, entre a modernidade ocidental e as sociedades 

não ocidentais, a zona colonial e a zona epistemológica, ambas caracterizadas 

por desigualdades drásticas de poder, foram-se progressivamente transfor-

mando uma na outra – um processo de fusão que contribuiu precisamente 

para que o colonialismo como relação social sobrevivesse ao colonialismo 

como relação política (2004: 17).

Por isso, criticando a poligamia, admitem que praticada duma forma tra-
dicional em que o homem tinha que garantir casa a cada uma das suas esposas, 
cuidar delas e dos fi lhos de cada casamento tinha algumas vantagens para as 
mulheres. Também a magia branca, os ritos de iniciação e os rituais tradicio-
nais criticados pelos colonizadores e sobretudo pela igreja católica, constituem, 
na opinião das narradoras, a grande riqueza cultural dos moçambicanos e sem 
ela a construção das identidades, sejam estas nacionais, culturais ou femininas, 
não é possível. Os ritos, rituais e tradições seculares constituem para as mu-
lheres moçambicanas fonte de saber, permitem o reconhecimento individual 
e enraízam-nas numa dada cultura. Compreender os seus valores, os seus me-
canismos, os seus lados negativos e positivos é um ponto de referência e um 
ponto de partida para a construção da identidade própria. 

Resumindo as nossas reflexões sobre as imagens do universo feminino e das 
identidades femininas sempre em construção nas literaturas africanas escrita por 
mulheres nos PALOP, podemos constatar que a expressão poética lhes permite 
evidenciar as suas aspirações, desejos, problemas e difi culdades veladas ou explí-
citas. A literatura das mulheres torna-se num espaço de jogo especular de ajuste, 
de reajustes e de confluências de identidades coletivas e individuais. A visão da 
mulher enquanto um agente ativo na vida social e política é comum na literatura 
das autoras contemporâneas. A vontade de transformar o mundo através da es-
crita e a convicção profunda que a literatura tem sempre um papel social impor-
tante a cumprir são provas do engajamento ideológico e pós-colonial feminista.
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